
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL

DOENÇAS NEUROLÓGICAS DE BOVINOS DO ESTADO DE GOIÁS (2010-2017)

Juliano Pereira Terra

Orientador: Fabiano José Ferreira de Sant’Ana

GOIÂNIA

2017





ii

JULIANO PEREIRA TERRA

DOENÇAS NEUROLÓGICAS DE BOVINOS DO ESTADO DE GOIÁS (2010-2017)

Dissertação apresentada para obtenção do título de Mestre

em Ciência Animal junto à Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás.

Área de concentração: Cirurgia, Patologia Animal e 

Clínica Médica - CiPAC

Orientador: Prof. Dr. Fabiano José Ferreira de Sant’Ana 

– FAV/UnB

Comitê de orientação: Prof. Dr. Paulo Henrique Jorge da 

Cunha – EVZ/UFG

Prof. Dr. Rogério Elias Rabelo – UFG/Regional Jataí

GOIÂNIA

2017



Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do
Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG.

CDU 639.09

Terra, Juliano Pereira
      Doenças neurológicas de bovinos do Estado de Goiás (2010-2017)
[manuscrito]  / Juliano Pereira Terra. - 2017.
      XIV, 52 f. 

      Orientador: Prof. Dr. Fabiano José Ferreira de  Sant'Ana; co
orientador Dr. Paulo Henrique Jorge da Cunha; co-orientador Dr.
Rogério Elias Rabelo.
      Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Escola
de Veterinária e Zootecnia (EVZ), Programa de Pós-Graduação em
Ciência Animal, Goiânia, 2017.
     Bibliografia. Anexos.
      Inclui lista de figuras, lista de tabelas.

      1. Doenças de bovinos. 2. Neuropatologia Veterinária. 3. Doenças
neurológicas de bovinos. 4. Diagnóstico diferencial histopatológico. I.
Sant'Ana, Fabiano José Ferreira de , orient. II. Título.



iii



iv



v



vi

A meus pais, luzes da minha vida e minha 

eterna inspiração, dedico.



vii

AGRADECIMENTOS

Obrigado ao Pai Celestial, pela oportunidade da vida, de aprendizado e pelas 

infinitas oportunidades de crescimento e desenvolvimento que tem me dado. Espero não o 

decepcionar nessa jornada aqui na terra. 

Aos meus pais Juraci e Valdivina, como já citei na epígrafe, “luzes da minha vida 

e minha eterna inspiração”, como forma de já tentar exprimir ao menos um pouquinho o amor 

e gratidão que tenho pelos sacrifícios e lutas que suportaram por mim desde 20 de julho de 

1986.

Ao Mestre e Professor Fabiano Sant’Ana, (com direito as palavras Mestre e 

Professor com maiúsculo mesmo), um dos poucos, se não o único professor com quem 

trabalhei a quem tenho orgulho de chamar de Mestre. Se Deus permitir, continuaremos 

“deitando o cabelo” em novas jornadas de trabalho e aprendizado.

A minha família, meu irmão Luciano, meus sobrinhos (Pedro, Gabriel e 

Leonardo), que nessas lutas da vida, quase sempre fico muito tempo sem poder vê-los e 

compartilhar momentos que seriam de responsabilidade de um verdadeiro Tio. 

A minhas primas Sandra, Jéssica, Michelle, Anikaelle, ao meu primo Marcos e a 

Lucineide (sua esposa), meus tios Pedro e Lúcia. Obrigado pelos momentos de acolhimento e 

carinho que vivenciamos durante esse período. 

A minha namorada Alice, sempre companheira e amiga, pela compreensão, 

carinho, paciência e apoio durante todo esse período, suportando a distância e a correria para 

alcançar esse objetivo.

Aos bons e velhos amigos: Múcio Gonçalo, grande irmão, desde os bons e velhos 

tempos da faculdade, sempre pronto a proporcionar boas conversas e conselhos que foram 

importantes para a minha vida. Ao grande companheiro e amigo Saulo Pereira (Pepe), que 

desde Brasília até os dias atuais tenho como exemplo de interesse e dedicação pelo que gosta, 

meu afilhado de casamento. “Tú é cabuloso muleque”! Ao Eduardo Braz (Pão), Lázaro Sátiro, 

entre outros amigos. 

Aos colegas de pós-graduação do PPGCA, por todo o período de convívio e 

aprendizado compartilhado, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológio – CNPq pela bolsa concedida e a toda equipe do Programa de Pós-graduação em 

Ciência Animal da EVZ/UFG.



viii

“Humildade

Senhor, fazei com que eu aceite

minha pobreza tal como sempre foi.

Que não sinta o que não tenho.

Não lamente o que podia ter

e se perdeu por caminhos errados

e nunca mais voltou.

Dai-me, Senhor, que minha humildade

seja como a chuva desejada

caindo mansa,

longa noite escura

numa terra sedenta

e num telhado velho.

Que eu possa agradecer a Vós,

minha cama estreita,

minhas coisinhas pobres,

minha casa de chão,

pedras e tábuas remontadas.

E ter sempre um feixe de lenha

debaixo do meu fogão de taipa,

e acender, eu mesma,

o fogo alegre da minha casa

na manhã de um novo dia que começa”.

Cora Coralina



ix

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS..................................................................01

1. INTRODUÇÃO...................................................................................................................01

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS....................................................................................02

2.1. Justificativa .......................................................................................................................02

2.2. Objetivo geral.....................................................................................................................04

2.3. Objetivos específicos.........................................................................................................05

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA...............................................................................................06

3. DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADAS POR VÍRUS............................................06

3.1.Raiva...................................................................................................................................06

3.1.1.Generalidades..................................................................................................................06

3.1.2.Patologia..........................................................................................................................07

a) Achados macroscópicos.......................................................................................................07

b) Achados microscópicos........................................................................................................07

3.2. Meningoencefalite por herpesvírus bovino (BoHV)...................................................08

3.2.1.Generalidades..................................................................................................................08

3.2.2.Patologia..........................................................................................................................09

a) Achados macroscópicos........................................................................................................09

b) Achados microscópicos........................................................................................................09

3.3. Febre catarral maligna....................................................................................................10

3.3.1. Generalidades................................................................................................................10

3.3.2 Patologia........................................................................................................................11

a) Achados macroscópicos.......................................................................................................11

b) Achados microscópicos........................................................................................................12

4. DOENÇA NEUROLÓGICA DE ORIGEM NUTRICIONAL.....................................12

4.1. Polioencefalomalacia........................................................................................................12

4.1.1 Generalidades................................................................................................................12

4.1.2 Patologia........................................................................................................................13

a) Achados macroscópicos.......................................................................................................13

b) Achados microscópicos........................................................................................................14

5. DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADAS POR BACTÉRIAS.................................14

5.1. Botulismo..........................................................................................................................14

5.1.1. Generalidades..................................................................................................................14



x

5.1.2. Diagnóstico.....................................................................................................................16

5.2. Listeriose...........................................................................................................................17

5.2.1. Generalidades..................................................................................................................17

5.2.2. Patologia..........................................................................................................................18

a) Achados macroscópicos........................................................................................................18

b) Achados microscópicos........................................................................................................18

5.3. Infecção por Histophilus somni.......................................................................................19

5.3.1. Generalidades..................................................................................................................19

5.3.2. Patologia..........................................................................................................................20

a) Achados macroscópicos........................................................................................................20

b) Achados microscópicos........................................................................................................20

5.4. Meningite bacteriana e abscesso cerebral......................................................................21

5.4.1. Generalidades..................................................................................................................21

5.4.2. Patologia..........................................................................................................................23

a) Achados macroscópicos........................................................................................................23

b) Achados microscópicos........................................................................................................24

REFERÊNCIAS......................................................................................................................25

CAPÍTULO 2 – Doenças neurológicas de bovinos no Estado de Goiás (2010-2017)............35

Abstract.....................................................................................................................................35

Resumo.....................................................................................................................................36

Introdução.................................................................................................................................36

Materiais e métodos..................................................................................................................37

Resultados.................................................................................................................................38

Discussão..................................................................................................................................40

Agradecimentos........................................................................................................................45

Referências................................................................................................................................45

Figuras e Quadros.....................................................................................................................48

CAPÍTULO 3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS.....................................................................51

ANEXOS E APÊNDICES......................................................................................................52

Anexo A....................................................................................................................................52



xi

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 01 - Mapa de Goiás com a distribuição por mesorregião de 170 casos neurológicos 

de bovinos diagnosticados entre 2010 e 2017...........................................................................48

FIGURA 02 - Distribuição por ano (2010-2017) de casos com sinais neurológicos 

diagnosticados em bovinos no Estado de Goiás.......................................................................48

FIGURA 03 - Distribuição por ano (2010-2017) de casos de raiva, meningoencefalite por 

herpesvírus bovino (BoHV) e polioencefalomalacia diagnosticadas em bovinos no Estado de 

Goiás.........................................................................................................................................49



xii

LISTA DE QUADROS

QUADRO 01. Diagnósticos realizados em 170 bovinos que apresentaram sinais clínicos 

neurológicos, entre 2010 a 2017, no Estado de Goiás..............................................................49

QUADRO 02. Distribuição por mesorregião e municípios de 50 casos de raiva bovina no 

Estado de Goiás, diagnosticados pela histopatologia e imunofluorescência direta e/ou prova 

biológica (2010-2017) ..............................................................................................................50



xiii

RESUMO

Foi realizado um estudo retrospectivo de doenças neurológicas de bovinos no Estado de Goiás 
durante o período de março de 2010 a agosto de 2017, analisando amostras de três 
laboratórios de diagnóstico veterinário. De 407 bovinos que apresentaram sinais clínicos 
neurológicos, o diagnóstico foi estabelecido em 170 casos. Desses casos, foram pesquisadas 
nas fichas as características epidemiológicas, clínicas e anatomopatológicas. As principais 
afecções diagnosticadas foram raiva (29,41%), polioencefalomalacia (17,06%), 
meningoencefalite por herpesvírus bovino (15,88%), meningoencefalite linfoplasmocítica 
(11,18%), botulismo (5,88%), meningite supurativa (3,53%), hemorragias traumáticas 
(3,53%), abscessos encefálicos (2,94%), febre catarral maligna (1,76%), listeriose (1,76%) e 
meningoencefalite tromboembólica (1,76%). Outros diagnósticos com baixa frequência 
incluíram hidrocefalia (1,18%), intoxicação por ureia (1,18%), malacia multifocal com gliose 
(1,18%), intoxicação por inseticida (0,59%), malformações congênitas múltiplas (0,59%) e 
meningoencefalite associada à infecção por Trypanossoma spp. (0,59%).
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ABSTRACT

A retrospective study of neurological diseases in cattle in the State of Goiás, Brazil, from 
March 2010 to August 2017, was conducted. Samples of three veterinary diagnostic 
laboratories were analyzed. Of 407 cattle that presented nervous signs, the diagnosis was 
established in 170 cases. Epidemiological, clinical, and anatomic pathology features of each 
case were researched in the files. Diagnosed main disorders included rabies (29.41%), 
polioencephalomalacia (17.06%), meningoencephalitis by bovine herpesvirus (15.88%), 
lymphoplasmacytic meningoencephalitis (11.18%), botulism (5.88%), suppurative meningitis 
(3.53%), traumatic hemorrhages (3.53%), encephalic abscesses (2.94%), malignant catarrhal 
fever (1.76%), listeriosis (1.76%), and thromboembolic meningoencephalitis (1.76%). Other 
infrequent diagnosis were hydrocephaly (1.18%), urea poisoning (1.18%), multifocal malacia 
with gliosis (1.18%), insecticide poisoning (0.59%), multiple congenital malformations 
(0.59%), and meningoencephalitis associated to infection by Trypanossoma spp. (0.59%).



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. INTRODUÇÃO

Numerosas doenças acometem o sistema nervoso (SN) de animais de produção, 

possuindo diferentes tipos de causas, nas quais as infecciosas, especialmente as virais, 

bacterianas e parasitárias, são as mais frequentes. Dentre as enfermidades incluídas nesse 

grupo, destacam-se as de etiologia viral, como raiva, meningoencefalite por herpesvírus 

bovino e febre catarral maligna. Entre as de causa bacteriana, listeriose, meningoencefalite 

tromboembólica por Histophilus somni (histofilose), abscessos cerebrais e meningite 

bacteriana são as principais afecções diagnosticadas em bovinos1,2,3. As doenças neurológicas

são responsáveis por perdas econômicas consideráveis à atividade pecuária, apresentado 

grande relevância no cenário agropecuário pela frequência com que ocorrem, em muitos casos 

apresentando baixa morbidade, contudo determinando altos índices de letalidade nos animais 

acometidos4.

Em estudo realizado no Nordeste Brasileiro, de 411 casos analisados acometendo 

bovinos, 139 apresentaram sinais clínicos neurológicos2. Já Ribas et al.3 ao avaliarem 1082 

casos de necropsia de bovinos em Mato Grosso do Sul, observaram que 588 apresentaram 

histórico de sinais clínicos neurológicos. Oliveira et al.5, em estudo no Estado de Minas 

Gerais, avaliaram amostras de tecido nervoso de bovinos por imunofluorescência direta e 

prova biológica com inoculação em camundongos, encontrando 41,58% de animais positivos 

para raiva. Esses resultados demonstram que, apesar da raiva ser considerada a principal 

doença neurológica que acomete ruminantes no Brasil, uma grande porcentagem de casos 

submetidos ao diagnóstico de raiva apresenta resultados negativos, indicando que outras 

doenças cursam com sinais neurológicos semelhantes e que devem ser consideradas no 

diagnóstico diferencial dessas neuropatias. 

Dentre as doenças bacterianas, destacam-se as clostridioses, que são responsáveis 

por perdas econômicas consideráveis à atividade pecuária. Nesse grupo de enfermidades, o 

botulismo e o tétano têm grande relevância no cenário agropecuário pela frequência e pelos 

altos índices de letalidade que determinam nos ruminantes afetados2,3. A morbidade 

normalmente é variável, contudo a letalidade pode chegar a 100% 6.

No estudo realizado por Galiza et al.2 no semiárido nordestino brasileiro, as 

causas bacterianas de enfermidades do sistema nervoso representaram 20,72% (23 de 111) 

dos casos em bovinos, e o botulismo e o tétano foram doenças responsáveis por 

aproximadamente 50% dessas bacterioses. Já Ribas et al.3 observaram aproximadamente 20% 
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(124/588) de doenças bacterianas afetando bovinos no Mato Grosso do Sul, dos quais 108 

casos correspondiam a diagnósticos de botulismo e tétano. Rissi et al.7 em um levantamento 

de doenças neurológicas de ovinos no Sul do Brasil, detectou 56 casos, dos quais 51,72% 

(30/58) eram de origem bacteriana e oito (13,7%) tiveram o diagnóstico de tétano. 

Um fato citado em vários estudos está relacionado à dificuldade no diagnóstico a 

campo dessas enfermidades, devido à ausência de achados macroscópicos que caracterizam as 

enfermidades e justificam os sinais clínicos observados ou relatados. As características 

epidemiológicas dos casos, associadas ao diagnóstico anatomopatológico e microbiológico 

e/ou molecular torna-se de grande importância para a realização do diagnóstico definitivo em 

muitos casos.

Devido à importância que as enfermidades que cursam com sinais neurológicos 

representam para a saúde pública e a atividade pecuária, o diagnóstico definitivo dessas 

doenças tornou-se ainda mais importante a partir da década de 80, com o surgimento de 

surtos, especialmente na Europa, da encefalopatia espongiforme bovina (BSE). A partir de 

então, para evitar embargos comerciais e prejuízos significativos, os países exportadores de 

carne bovina, como o Brasil, tiveram que demonstrar para a comunidade internacional que 

não possuíam casos locais de BSE e, para isso, precisaram demonstrar quais as enfermidades 

neurológicas estavam presentes no rebanho nacional.

O presente capítulo tem como objetivo apresentar os aspectos anatomopatológicos 

das principais enfermidades neurológicas que acometem bovinos no Brasil, abordando as 

características etiológicas, epidemiológicas e clínico-patológicas dessas afecções, visando 

auxiliar o diagnóstico.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

2.1. Justificativa

Dentre as várias afecções que acometem os ruminantes (bovinos, bubalinos, 

caprinos e ovinos) no Brasil ocasionando grandes perdas econômicas, os distúrbios do sistema 

nervoso central (SNC) destacam-se por seus altos índices de mortalidade e de frequência. As 

desordens do SNC em ruminantes abrangem um grupo de enfermidades importantes do ponto 

de vista econômico, apresentando causas diversificadas. Destacam-se, por exemplo, as 

doenças de etiologia viral (raiva, infecções por herpesvírus bovino-1 ou -5, febre catarral 

maligna), bacteriana (listeriose, tuberculose, infecção por Histophilus somni), parasitária 
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(cenurose), tóxica (organofosforados, organoclorados, chumbo, arsênico, mercúrio, plantas 

tóxicas como Ricinus comunis, Solanum fastigiatum, Senecio spp., Crotalaria spp., Ipomoea 

fistulosa ou I. asarifolia), circulatória (babesiose cerebral, traumatismos), metabólica 

(polioencefalomalacia, toxemia da prenhez), congênita, neoplásica, e ainda as causadas por 

príon (BSE e scrapie). Somente a raiva bovina é responsabilizada por uma perda anual de 

milhões de dólares em todo o mundo8.

Na Europa, a importância do diagnóstico desses distúrbios neurológicos cresceu 

vertiginosamente desde a década de 80, especialmente em função do surgimento da BSE9. A 

associação da BSE com a nova variante da doença humana de Creutzfeldt-Jakob, inicialmente 

no Reino Unido, aumentou ainda mais a importância política, social e de saúde pública desta 

enfermidade9,10. Diante disso, autoridades sanitárias internacionais solicitam dos países 

produtores e exportadores de carne que comprovem a inexistência da doença nos seus planteis 

bovinos. Neste contexto, os países devem estar capacitados a identificar as outras doenças que 

afetam o SNC de bovinos, mesmo na ausência de casos típicos de BSE.

No Brasil, doenças como raiva, botulismo e intoxicações por plantas tóxicas 

representam as principais causas de mortalidade em bovinos12. Em um estudo retrospectivo de 

6.021 bovinos necropsiados no Estado do Rio Grande do Sul (RS), aproximadamente 10% 

dos animais apresentaram sinais clínicos de distúrbios nervosos, demonstrando a importância 

das enfermidades do SNC nessa espécie1. Segundo estimativas desses pesquisadores, o 

prejuízo econômico causado por mortes de bovinos relacionadas a distúrbios neurológicos no 

RS é de aproximadamente 11 milhões de reais/ano. Em estudo semelhante, Ribas et al.3 ao 

avaliarem 588 casos neurológicos de bovinos no Estado do Mato Grosso do Sul (MS), 

observaram que 53,75% dos animais analisados apresentaram distúrbios nervosos e lesões 

compatíveis com enfermidades do SNC, computando perdas econômicas significativas. As 

enfermidades relatadas por estes últimos autores foram essencialmente às mesmas das 

diagnosticadas no RS1, contudo com proporções diferentes. De acordo com Riet-Correa et 

al.11, as principais desordens neurológicas centrais de bovinos criados no sul do RS são a 

forma nervosa da leucose bovina e a encefalite por herpesvírus bovino-5, além dos 

traumatismos espinhais. Já listeriose e febre catarral maligna apresentam ocorrência 

esporádica nesta região do país11.

As bovinoculturas de corte e de leite destacam-se como duas das principais 

atividades agropecuárias desenvolvidas no Estado do Goiás. O rebanho estadual de bovinos 

de corte atinge 21,5 milhões de cabeças, correspondendo a aproximadamente 10,1% do 
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efetivo nacional, enquanto que na pecuária leiteira, Goiás assume a quarta colocação na 

produção de leite do país, com cerca de 2,6 milhões de vacas ordenhadas13.

As neuropatias centrais de bovinos são relativamente frequentes e conhecidas em 

algumas regiões do Brasil1,2. Entretanto a literatura especializada carece de estudos clínico-

patológicos e epidemiológicos relacionados às principais desordens do SNC em bovinos no 

Estado de Goiás, reconhecidamente um importante polo produtor nacional de carne e leite. 

Uma vez conhecidas as principais doenças neurológicas do rebanho regional, medidas de 

cunho profilático e preventivo podem ser adotadas pelas autoridades sanitárias, bem como 

divulgação, treinamento e capacitação de médicos veterinários de campo e oficiais.

Uma prática comum por parte dos profissionais veterinários é o envio da cabeça 

ou do encéfalo de bovinos que apresentaram sinais clínicos neurológicos ao laboratório oficial 

para diagnóstico de raiva. Entretanto, sabe-se que muitos distúrbios, infecciosos ou não,

podem determinar sintomatologia neurológica, podendo mimetizar àqueles evidenciados em 

casos de raiva. O diagnóstico diferencial das neuropatias em bovinos assume grande 

importância, visando determinar a causa específica das enfermidades.

A associação do histórico clínico e da epidemiologia com as informações obtidas 

na necropsia, histopatologia, microbiologia e toxicologia, bem como o conhecimento da 

etiopatogenia das enfermidades neurológicas ganham importância crucial na conclusão do 

diagnóstico etiológico do caso. Nesse contexto, para que o crescimento econômico da 

atividade no estado seja mantido ou até superado, torna-se necessária a investigação e 

monitoramento constante e atuante em vigilância epidemiológica e sanitária dos rebanhos 

bovinos do estado. O conhecimento das características das enfermidades que afetam os 

planteis locais assume importância crucial. Apesar disso, poucas são as informações 

disponíveis na literatura sobre as características clínicas, epidemiológicas e patológicas das 

enfermidades neurológicas de bovinos em Goiás. Diante desse cenário e dos benefícios que os 

mesmos podem trazer a economia local, justifica-se a realização do presente trabalho.

2.2. Objetivo geral

- Realizar estudo retrospectivo (2010-2015) e prospectivo (2016-2017) de todos 

os casos neurológicos de bovinos dos arquivos do Laboratório de Patologia Veterinária da 

UFG, Regional Jataí e do Laboratório de Diagnóstico Patológico Veterinário da UnB;

- Diagnosticar e caracterizar as enfermidades do sistema nervoso de bovinos do 

Estado de Goiás no período de março de 2010 a agosto de 2017.
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2.3. Objetivos específicos

- Caracterizar a frequência das enfermidades do sistema nervoso de bovinos do 

Estado de Goiás no período de março de 2010 a agosto de 2017;

- Descrever as características epidemiológicas, clínicas e patológicas das doenças 

neurológicas de bovinos do Estado de Goiás no período de março de 2010 a agosto de 2017;
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3. DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADAS POR VÍRUS

3.1. Raiva

3.1.1. Generalidades 

Raiva é uma doença provocada por um RNA-vírus, de fita dupla e envelopado, da 

família Rhabdoviridae, pertencente ao gênero Lyssavirus14. Trata-se de uma importante 

zoonose cujo principal fator predisponente está relacionado à presença do morcego 

transmissor Desmodus rotundus15,16, associado a condições ambientais favoráveis, como 

clima e presença de abrigos naturais para o morcego17. A transmissão ocorre principalmente 

pela via percutânea, através da mordedura do morcego infectado, cuja saliva contém o vírus14.

Após a infecção, ocorre a primeira replicação viral no local da mordedura. O vírus 

invade os neurônios a partir do fuso neuromuscular e dos terminais axonais. A partir desse 

sítio, ocorre à migração para o sistema nervoso central (SNC) de forma centrípeta, via fluxo 

axonal retrógrado. A progressão do vírus via músculo até chegar ao SNC pode ocorrer 

rapidamente ou demorar meses, dependendo do local de inoculação viral, quantidade de vírus 

inoculado e status imune do hospedeiro11.

A doença é endêmica no Brasil e variantes diferentes do vírus já foram 

identificadas em canídeos domésticos e silvestres, primatas, e morcegos hematófagos e não 

hematófagos18. As taxas de morbidade são variáveis, e a taxa de letalidade, usualmente, atinge 

100%3. Existem basicamente dois ciclos epidemiológicos de transmissão, sendo esses 

considerados de acordo com os vetores envolvidos. No ciclo urbano, os principais vetores são 

os carnívoros domésticos. No ciclo silvestre, os principais vetores são morcegos hematófagos 

e outras espécies selvagens, principalmente de canídeos11. Em herbívoros, casos de raiva 

ocorrem principalmente na forma de surtos cíclicos, e D. rotundus é considerado o principal 

reservatório e transmissor do vírus para bovinos4,16.

Os sinais clínicos estão relacionados à localização das lesões no SNC19. A forma 

paralítica da doença é a mais comumente observada em bovinos, principalmente devido à 

mielite. Os principais sinais incluem incoordenação de membros pélvicos, evoluindo para 

paresia e paralisia. Outros sinais clínicos observados são paralisia da cauda e esfíncter anal, 

sialorreia, cegueira, bruxismo, tremores musculares na região da cabeça e opistótono20. Os 
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sinais comumente observados na forma furiosa da raiva são hiperexcitabilidade e 

agressividade, mugidos frequentes, prurido intenso e irritação cutânea no local da 

mordedura20. Devido à grande variação na manifestação de sinais clínicos, raiva desse ser 

considerada no diagnóstico diferencial de qualquer caso clínico que curse com sinais 

neurológicos19.

O diagnóstico oficial da doença é feito pela imunofluorescência direta21 e 

inoculação intracerebral em camundongos20,22. A histopatologia também pode ser conclusiva 

na maioria dos casos, especialmente em bovinos. Ademais, a imuno-histoquímica22 e a PCR23

são utilizadas para confirmação da doença. 

3.1.2. Patologia

a) Achados macroscópicos

Na maioria dos casos não são observadas lesões macroscópicas significativas no 

SNC3,11. Quando observadas, pode-se visualizar hiperemia das leptomeninges11. Em estudo 

realizado por Lima et al.19, os achados macroscópicos restringiram-se a distensão da bexiga e 

ampola retal repleta de fezes. Outros achados pouco significativos foram hidrotórax, 

hidropericárdio, enfisema pulmonar, congestão, fígado amarelado e vesícula biliar distendida. 

Segundo Barros et al.4, pneumonia aspirativa por falsa via associada a falha na deglutição ou 

regurgitação devido a lesão neurológica pode ocorrer. As principais lesões concentram-se no 

SNC, e são caracteristicamente microscópicas20.

b) Achados microscópicos

A raiva caracteriza-se por apresentar processo inflamatório não supurativo18, que 

consiste de infiltrado composto predominantemente por linfócitos e plasmócitos no espaço de 

Virchow-Robin (manguitos perivasculares) acometendo o encéfalo, medula espinhal, 

meninge, nervos e gânglios neurais4.

O principal achado microscópico, que é conclusivo para o diagnóstico histológico 

da raiva, é o corpúsculo de inclusão eosinofílico intracitoplasmático (corpúsculo de Negri) 

observados nos neurônios, que podem ser encontrados em diversas partes do SNC, 

especialmente nos neurônios de Purkinje e no tronco encefálico24. Menos frequentemente, 

esses corpúsculos podem ser detectados nos neurônios do hipocampo e do córtex 
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telencefálico. Entretanto, casos com inflamação em que não se observa corpúsculos de 

inclusão na avaliação histológica não classificam a amostra como negativa, devendo-se 

realizar técnicas complementares para confirmar o diagnóstico2. Os corpúsculos de inclusão 

são mais comumente observados nos casos clínicos em que os animais apresentaram sinais 

clínicos por mais de quatro dias antes da morte20. Além desses achados histopatológicos, 

pode-se visualizar gliose, meningite e neuronofagia19. Na medula espinhal, as lesões 

concentraram-se no corno ventral da substância cinzenta19. Outro achado importante é a 

inflamação do gânglio trigeminal, caracterizada por ganglionite linfocítica, geralmente com 

corpúsculos de Negri. Marcolongo-Pereira et al.24 observaram também necrose neuronal em 

várias partes do encéfalo e gânglio trigeminal com diferentes graus de necrose e degeneração 

neuronal, neuronofagia e cromatólise. Langohr et al.20 observaram lesões em diferentes 

intensidades, localizadas principalmente no tronco encefálico, cerebelo e medula espinhal e 

manguitos perivasculares compostos por linfócitos, macrófagos e plasmócitos na meninge, 

parênquima encefálico e medular. Áreas com hemorragia focal foram esporadicamente 

observadas em seções de medula espinhal, cerebelo e tálamo. De acordo com Oliveira et al.5,

cerebelo, tálamo, tronco encefálico e medula apresentaram maior frequência de corpúsculos 

de Negri quando comparados ao telencéfalo e gânglio trigeminal. 

3.2. Meningoencefalite por herpesvírus bovino (BoHV)

3.2.1. Generalidades

Herpesvírus bovino tipo 1 (BoHV-1) e 5 (BoHV-5) são vírus DNA, de fita dupla, 

que pertencem a família Herpesviridae e subfamília Alphaherpesvirinae25. Esses agentes 

causam vários quadros clínicos em bovinos, afetando principalmente os sistemas respiratório, 

nervoso e genital. Uma das manifestações mais graves dessa infecção é a meningoencefalite, 

geralmente causada pelo BoHV-5, que é comumente diagnosticada na América do Sul, 

especialmente no Brasil26. BoHV-5 é antigenicamente semelhante ao BoHV-1 e, apesar de 

ambos serem neurotrópicos, apenas ocasionalmente o BoHV-1 está associado a forma 

neurológica da doença27. Em estudo realizado por Arruda et al.28, foram testadas 76 amostras 

de encéfalo de bovinos que apresentavam meningoencefalite não supurativa pela técnica de 

PCR visando identificar o tipo de BoHV. Em 40% das amostras foram identificados material 

genético do BoHV-5 e em nenhuma amostra foi amplificado DNA do BoHV-1. O vírus 

apresenta a característica de permanecer em latência no hospedeiro a partir do sítio primário 
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de infecção, principalmente nos gânglios nervosos sensoriais, principalmente o trigêmeo. 

Quando em condições de imunossupressão, ocorre a reativação e a excreção viral para o meio 

ambiente29.

A enfermidade acomete principalmente bovinos jovens com idade até 24 meses30.

A morbidade é baixa, contudo a letalidade geralmente é alta31,32. Estresse associado ao

desmame, mudanças alimentares ou de ambiente, transporte, aglomerações ou vacinações 

podem prejudicar o sistema imunológico dos animais, predispondo-os a infecção ou a 

reativação do vírus33. A doença é diagnosticada em várias regiões do Brasil, especialmente no 

Rio Grande do Sul31, Paraná34, Pernambuco35, Minas Gerais5, São Paulo25,36, Mato Grosso28 e 

Goiás37.

Os principais sinais clínicos incluem secreção nasal e ocular, anorexia, depressão 

profunda, opistótono, ranger de dentes, nistagmo, cegueira, tremores, mioclonias, andar em 

círculos, andar cambaleante, convulsões e queda11. Ademais, Rissi et al.31 observaram febre, 

sialorreia, pressão da cabeça contra objetos, pelos eriçados, taquicardia e taquipneia. 

Usualmente, o diagnóstico é confirmado na histopatologia, mas técnicas como PCR, imuno-

histoquímica e isolamento viral podem ser utilizadas para esse fim.

3.2.2. Patologia

a) Achados macroscópicos

O córtex cerebral pode apresentar áreas tumefeitas, amareladas ou alaranjadas de 

edema e malacia. Essas áreas apresentam amolecimento e achatamento das circunvoluções 

cerebrais. Podem-se notar linhas de separação dentro da substância cinzenta ou entre as 

substâncias cinzenta e branca. Pode haver a formação de depressões e cavidades simétricas e 

bilaterais na substância cinzenta, especialmente no telencéfalo frontal. Outras lesões 

importantes que podem ser visualizadas são hemorragias e hiperemia das leptomeninges. Em 

alguns casos, lesões macroscópicas não são notadas. Quando há infecção sistêmica, podem ser 

observadas lesões também no trato respiratório (rinite, traqueíte e pneumonia) e 

digestório11,31,36,37.

b) Achados microscópicos

No exame histopatológico, usualmente o diagnóstico é confirmado com a 

detecção de manguitos perivasculares de linfócitos, plasmócitos e macrófagos, com 



10

neutrófilos eventuais, no encéfalo e nas leptomeninges, além de necrose laminar e segmentar 

de neurônios corticais (neurônios vermelhos), edema neuronal, do neurópilo e perivascular, 

tumefação de núcleos de células endoteliais, gliose multifocal, hipertrofia de astrócitos, 

neuronofagia e, principalmente, corpúsculos de inclusão basofílicos intranucleares em 

astrócitos e/ou neurônios. Congestão e hemorragia também podem ser evidenciadas. Nos 

casos com lesões mais avançadas de malacia, é comum a infiltração de macrófagos 

espumosos (células gitter). Posteriormente, essa área estará preenchida unicamente por 

células gitter e vasos sanguíneos remanescentes, recebendo a denominação de lesão residual. 

A intensidade, a distribuição e o tipo das lesões podem variar consideravelmente entre os 

casos, mas a meningoencefalite por BoHV costuma apresentar inflamação em todas as regiões 

do encéfalo31,37. Lesões que não ocorrem comumente, mas que já foram descritas nessa 

enfermidade, são astrócitos Alzheimer tipo II e necrose de neurônios de Purkinje37. Essa 

última lesão geralmente ocorre secundária ao edema cerebral e consequente deslocamento 

caudal do cerebelo na direção do forame magno. De acordo com Cagnini et al.25, bovinos 

infetados experimentalmente por BoHV-5 que apresentaram mais sinais neurológicos e mais 

lesões encefálicas, tinham maior probabilidade de confirmação do diagnóstico pela IHQ e 

pela PCR.

3.3. Febre catarral maligna

3.3.1. Generalidades

Febre catarral maligna (FCM) é uma doença infecciosa pansistêmica, causada por 

um vírus da família Gammaherpesviridae, gênero Rhadinovirus, que possui fita dupla de 

DNA38. São conhecidas quatro variantes do vírus da FCM que causam a doença clínica: a 

forma africana, associada ao gnu, provocada pelo Alcephaline herpesvírus tipo-1 (AHV-1), a 

forma americana, associada ao ovino, provocada pelo herpesvírus ovino-2 (OHV-2), uma 

forma que causa FCM clássica em veado da cauda branca e uma forma associada aos 

caprinos, causada pelo herpesvírus caprino-2 (CpHV-2)11,39. Até o momento, foi confirmado 

apenas o envolvimento do OHV-2 em surtos de FCM no Brasil38.

A doença normalmente cursa com morbidade baixa e letalidade alta4. Usualmente, 

os bovinos se infectam quando há contato próximo com ovinos na propriedade, especialmente 

em épocas de parição de ovelhas, pois ocorre aumento na eliminação viral nessa época40,41. 

Porém podem ocorrer surtos quando o bovino não tem contato direto com ovinos11. No Brasil, 

a doença já foi diagnosticada no Rio Grande do Sul38,42, Espírito Santo43, Minas Gerais5,44,
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Maranhão45, Mato Grosso41,46, Mato Grosso do Sul3,47, São Paulo47, Bahia48, Rio Grande do 

Norte49, Paraíba40 e Pernambuco50.

Os sinais clínicos comumente observados são hipertermia, depressão, 

emagrecimento, lesões ulcerativas na mucosa oral, focinho e narinas, sialorreia, hematúria, 

corrimento nasal e ocular e opacidade de córnea. Os sinais neurológicos principais são 

incoordenação, emboletamento, cegueira, desvio lateral da cabeça, opistótono, tremores 

musculares e decúbito11,40,41,47. O diagnóstico de FCM pode ser realizado com base nos 

achados anatomopatológicos associados aos sinais clínicos4,41. Outra técnica comumente 

utilizada para amplificação do material genético viral é a PCR38,39,51.

3.3.2. Patologia

a) Achados macroscópicos

Os achados de necropsia caracterizam-se por hiperemia, hemorragias, formação 

de crostas e úlceras na cavidade oral, língua, esôfago, pré-estômagos, abomaso e intestinos. O 

fígado e os rins podem apresentar áreas multifocais esbranquiçadas pelo parênquima. Os 

linfonodos apresentam-se aumentados, congestos e hemorrágicos. Áreas de hemorragia 

também podem ocorrer na mucosa da vagina e da bexiga4. Em casos agudos, podem não ser 

observadas lesões macroscópicas11.

Segundo Furlan et al.41, são observados os seguintes achados macroscópicos: 

opacidade de córnea, áreas esbranquiçadas puntiformes nos rins, além de narinas e vulva com 

erosões e exsudato catarral. Lemos et al.47 relataram hiperemia, erosões e úlceras nas mucosas 

digestória e respiratória que se apresentavam recobertas por fibrina; havia aumento acentuado 

de vários linfonodos e ulcerações na mucosa da bexiga. Os principais achados macroscópicos 

observados por Macêdo et al.40 foram congestão de linfonodos, lesões ulcerativas na cavidade 

oral, banda coronária dos cascos, vulva e tetos, opacidade de córnea e ceratite. Um animal 

apresentou evolução crônica do quadro clínico, apresentando caquexia, ulcerações orais, 

cicatrizes na mucosa do esôfago e pleurite focal. Garmatz et al.38 avaliaram os achados de 

necropsia de onze bovinos com FCM. As lesões encontradas foram úlceras e erosões nas 

mucosas nasal, oral, digestiva e necrose de papilas linguais. Notou-se também rins com focos 

pálidos, aumento de volume dos linfonodos e áreas hemorrágicas na bexiga. No encéfalo, a 

única alteração macroscópica observada foi hiperemia das leptomeninges.
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b) Achados microscópicos

A principal alteração histológica que ocorre em numerosos órgãos do animal 

afetado é vasculite (principalmente arterite) linfoplasmo-histiocítica que afeta especialmente 

as túnicas média e adventícia e, eventualmente, também a íntima. Quando essa última camada 

é lesada, geralmente nota-se necrose fibrinoide com deposição de fibrina. Quando essa lesão 

ocorre também em várias artérias, incluindo as da rete mirabile carotídea, esse achado 

microscópico é considerado patognomônico para FCM52. Em estudos realizados por Furlan et 

al.41 e Lemos et al.47, os principais achados microscópicos foram vasculite acentuada, com 

infiltrado predominantemente linfoplasmocítico ocupando todas as camadas dos vasos e 

espaço perivascular, associada a necrose fibrinoide da parede vascular, necrose de células 

epiteliais de revestimento e infiltrado mononuclear distribuído por múltiplos órgãos, sendo 

mais acentuados nos rins e encéfalo. As principais lesões observadas foram inflamação 

perivascular, degeneração fibrinoide da parede de arteríolas e artérias, e necrose epitelial. No 

estudo de Macêdo et al.40, as lesões histológicas observadas foram principalmente nos vasos 

do encéfalo, fígado, pulmão e rins. Garmatz et al.38 observaram lesões comumente nos rins, 

bexiga, cornetos nasais, encéfalo e rete mirabile carotídea. As lesões oculares observadas 

incluíram vasculite, edema, ceratite, uveíte e conjuntivite. Em casos de envolvimento ocular 

mais grave foram observados vasculite adjacente ao nervo óptico, corpo ciliar, limbo e, por 

vezes, na esclera, córnea e conjuntiva. Mendonça et al.46 observaram inflamação acentuada 

das camadas de vasos, com formação de trombos de fibrina localizados principalmente no 

encéfalo (incluindo o plexo coroide), fígado, linfonodos, rins, baço, bexiga e pulmão. Rech et 

al.42 observaram lesões inflamatórias vasculares com maior frequência nos rins e encéfalo.

4. DOENÇAS NEUROLÓGICAS DE ORIGEM METABÓLICA

4.1. Polioencefalomalacia

4.1.1. Generalidades

Polioencefalomalacia (PEM) é o termo utilizado para descrever o diagnóstico 

morfológico de necrose da substância cinzenta do encéfalo11. A PEM é uma doença 
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neurológica não infecciosa que acomete ruminantes4. No Brasil existem relatos dessa doença 

acometendo bovinos53,54,55, ovinos56,57, caprinos57 e bubalinos58.

A PEM é relacionada normalmente a dietas ricas em carboidratos e pobres em 

fibras, mas, no Brasil, muito casos também ocorrem em animais criados exclusivamente a 

pasto59,60. Inicialmente, a PEM era associada principalmente a deficiência de tiamina61. 

Entretanto, quadros neurológicos causados por diferentes fatores têm apresentando achados 

anatomopatológicos de PEM11,53. Dentre as principais etiologias da PEM descritas no Brasil 

encontram-se a deficiência de tiamina, ingestão excessiva de enxofre54,62, intoxicação por sal 

associada a privação de água56,63, intoxicação por amprólio64,65 e intoxicação por chumbo66.

A morbidade é baixa, ocorrendo normalmente como surtos, mas a letalidade pode 

chegar a 100%63,67. A idade dos animais acometidos pode variar de meses a anos63. Em surto 

relatado no Rio Grande do Sul, a idade dos animais variou de 10 a 12 meses54. Já em estudo 

realizado no Rio Grande do Sul e na região Centro-Oeste do Brasil, a idade dos animais 

variou de 80 dias a 8 anos53.

Os principais sinais clínicos observados caracterizam-se por incoordenação 

motora, andar em círculos, tremores musculares, cegueira, opistótono, nistagmo e 

estrabismo11,60. Movimentos de pedalagem, quedas, afastamento do rebanho, convulsões,

agressividade e hiperexcitabilidade também são observados53. O curso clínico da doença pode 

variar de poucas horas a até vários dias, havendo relatos variando de um a 15 dias67, sendo 

que mais comumente a duração é de dois a quatro dias53,54. No início dos sinais clínicos, os 

animais podem apresentar boa resposta ao tratamento com vitamina B1 e dexametasona11.

4.1.2. Patologia

a) Achados macroscópicos

Os achados de necropsia podem variar de acordo com a duração e a severidade do 

curso clínico da doença11. Embora não sejam sempre observadas lesões significativas, em 

alguns casos com diagnóstico de PEM, achados como tumefação com achatamento das 

circunvoluções cerebrais, malacia no telencéfalo e hemorragia nas meninges são relatadas68. 

Áreas amareladas e deprimidas apresentando perda da consistência no córtex frontal69, 

herniação do cerebelo pelo forame magno e áreas hemorrágicas nos córtex parietal e occipital 

também são descritas64. Macroscopicamente, a aplicação de luz ultravioleta, com 
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comprimento de 365nm, pode ser utilizada nos cortes transversais do córtex cerebral visando 

observar autofluorescência54.  

b) Achados microscópicos

As lesões histológicas de PEM caracterizam-se por necrose laminar cortical do 

encéfalo11. Podem ser observados associados à necrose laminar cortical de neurônios, que 

apresentam aspecto irregular, núcleo picnótico e citoplasma hipereosinofílico, edema 

perivascular e perineuronal54, além de cromatólise11. A separação entre as substâncias branca 

e cinzenta associada ao edema e a formação de manguitos perivasculares discretos também 

podem estar presentes53. As lesões concentram-se no córtex telencefálico, principalmente no 

córtex frontal, parietal e occipital, entretanto lesões menos acentuadas podem ser observadas 

em outras regiões do encéfalo, como tálamo, mesencéfalo, núcleos basais, hipocampo e 

cerebelo53.

5. DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADAS POR BACTÉRIAS

5.1. Botulismo

5.1.1. Generalidades

Botulismo é uma doença causada pela ingestão de toxinas produzidas por

Clostridium botulinum4,70,71. Essa bactéria é anaeróbica estrita, gram-positiva e produtora de 

esporos72. A intoxicação ocorre quando os animais ingerem a toxina pré-formada nos 

alimentos pelos esporos do C. botulinum durante sua germinação70. A forma vegetativa é 

comumente encontrada no solo, e os esporos podem ser encontrados no trato digestivo de

animais sadios, na água, no solo e em carcaças4. Na presença de matéria orgânica ou outras 

condições que viabilizam anaerobiose, os esporos germinam, se multiplicam e produzem as 

toxinas73,74. Os esporos são considerados as formas mais resistentes observadas entre os 

agentes bacterianos, apresentando alta capacidade de sobrevivência, tanto em ambiente seco 

quanto em meio líquido75.

As bactérias são classificadas de A a G de acordo com a produção de toxinas, 

sendo conhecidas sete tipos de C. botulinum. As toxinas normalmente relacionadas a casos de 
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doenças em bovinos são as do tipo C e D, sendo os tipos A e B mais raramente envolvidos em 

surtos73,76. Os principais fatores relacionados aos surtos observados no Brasil estão associados 

à deficiência de fósforo associada à osteofagia, ingestão de cama-de-frango, de alimentos 

armazenados em condições inadequadas ou de palhada de milho e também, pela veiculação da 

toxina pela água70,73,77,78. Apenas um grama de toxina botulínica pode ser suficiente para

intoxicar e matar milhões de camundongos79, sendo considerada a mais potente toxina 

conhecida80.

No Brasil, a grande maioria dos casos de botulismo que acomete bovinos ocorre 

na forma de surtos70,73,74,81,82,83. Os surtos estão relacionados à ingestão de toxinas em água70,

silagem83, milho e seus subprodutos (incluindo palhada)78, cama de frango73,74 e osteofagia 

associada a carcaças nas pastagens e deficiência de fósforo70,81. Há vários relatos de casos de 

botulismo em outras espécies domésticas, como perus72, galináceos domésticos84,85, ganso86 e 

cães87.

Após a ingestão, as toxinas são absorvidas e transportadas por via hematógena até 

as placas neuromotoras. No sistema nervoso periférico, atuam provocando paralisia motora 

por impedirem a passagem de impulsos nervosos para a musculatura, contudo sem que haja 

perda de sensibilidade88. As toxinas ligam-se aos receptores das terminações nervosas, 

chegam ao interior dos neurônios impedindo a liberação da acetilcolina a partir das junções 

neuromusculares72,89. Com o bloqueio da liberação da acetilcolina ocorre paralisia flácida, 

evoluindo para a morte do animal90, ocasionada por parada cardiorrespiratória91, sem 

ocasionar lesões macroscópicas ou microscópicas significativas77.

Os índices de morbidade e mortalidade podem variar de acordo com a exposição 

dos animais a alimentos contaminados, contudo a letalidade normalmente pode chegar a 

100% na maioria dos casos78,81,92. Índices de morbidade e letalidade altos são mais comuns 

em sistemas intensivos de criação78. Alguns autores citam que a morbidade cessa quando o 

fornecimento dos alimentos suspeitos é suspenso70,83.

O curso clínico, bem como a gravidade dos sinais em casos de botulismo, estão 

diretamente relacionados à quantidade de toxina ingerida93. O período de incubação pode 

variar de poucas horas até alguns dias para o início dos primeiros sinais clínicos94. A evolução 

clínica dos quadros de intoxicação botulínica pode variar de superaguda (até 24 horas), 

subaguda (até sete dias), até casos crônicos (mais de sete dias). A duração desses quadros 

também está relacionada à quantidade de toxina ingerida pelos animais73,78. Casos em que os 

animais apresentam recuperação espontânea após manifestação clínica da doença são raros95.



16

Os sinais clínicos podem variar de acordo com a evolução clínica da doença83. Os 

sinais comumente observados são incoordenação, ataxia, dificuldade de deglutição e 

mastigação, sialorreia, dificuldade de locomoção e paralisia flácida progressiva dos membros 

torácicos e pélvicos, evoluindo para decúbito74,81. Anorexia, movimentos de pedalagem, 

emboletamento dos membros pélvicos e exposição fácil e permanente da língua após 

tracionamento também podem ser observados78. Alguns dos sinais clínicos comumente 

observados são dificuldade de deglutição e hipoalgesia perianal, poliflexão de membros 

pélvicos, decúbito esternal, cabeça voltada para o flanco, diminuição na produção de leite e 

diminuição do apetite96.

Em surtos relatados por Lobato et al.74, os sinais clínicos iniciaram 

aproximadamente 24 horas após o fornecimento do alimento contaminado com toxinas. Esses 

sinais incluíram incoordenação dos membros pélvicos, paralisia da cauda, salivação intensa, 

perda progressiva do tônus da língua, com evolução para paralisia flácida dos membros, 

decúbito esternal e cabeça voltada para o flanco. Os animais morreram, em geral, de 24 a 48 

horas após o início dos sinais clínicos, sendo o principal fator desencadeador a parada 

cardiorrespiratória.

5.1.2. Diagnóstico

O diagnóstico de botulismo deve ser realizado com base na epidemiologia, sinais 

clínicos, ausência de lesões específicas na necropsia e na histopatologia70,73,81,96 e na 

identificação de toxinas botulínicas em amostras biológicas ou alimentares85,90,97,98.

Achados de necropsia normalmente não são significativos70 ou estão ausentes73. 

Os achados observados em necropsia normalmente estão associados ao elevado período de 

decúbito dos animais ou a agonia de morte, sendo comumente observados hipostase pulmonar 

e hemorragias (petéquias, equimoses) no pericárdio81.

Os dados epidemiológicos são fundamentais para a conclusão do diagnóstico, pois 

sem ingestão das toxinas pela ingestão de fontes alimentares (ração, água, cama-de-frango, 

carcaças em decomposição, resíduos de milho), não há a possibilidade de contaminação pelas

toxinas botulínicas. A avaliação do ambiente de criação dos animais torna-se de grande 

importância ao médico veterinário, possibilitando-o avaliar in locu na propriedade a 

possibilidade dos animais enfermos terem ingerido alguma fonte possível de toxina. Além 

disso, a identificação das toxinas em tecidos coletados na necropsia e no soro de bovinos 
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afetados com sinais clínicos característicos de botulismo é uma medida muito eficaz para 

estabelecer o diagnóstico99.

Os materiais comumente coletados para remessa ao laboratório visando à detecção 

e isolamento de toxinas botulínicas são soro, fígado, conteúdo ruminal e intestinal70,73,78,83, 

água e alimentos suspeitos78,83,100. As amostras devem ser acondicionadas refrigeradas ou 

congeladas73.

Dentre as diferentes técnicas para a identificação e/ou detecção da toxina 

botulínica, destacam-se o bioensaio e neutralização em camundongos70,101, tipificação da 

toxina botulínica70, microfixação de complemento70,83, cromatografia, espectrofotometria de 

massa103, PCR104,105 e ELISA106,107.

5.2. Listeriose

5.2.1. Generalidades

Listeriose é uma doença causada pela Listeria monocytogenes, uma bactéria Gram 

positiva, anaeróbica facultativa108, que comumente ocorre em diferentes espécies animais, 

especialmente em ruminantes, apresentando-se amplamente distribuída na natureza11. O 

agente pode ser encontrado no ambiente, solo, silagem, água, instalações, fezes e ser isolado 

em animais sadios11. Podem ser observadas três formas clínicas da doença: septicêmica, 

abortiva ou neurológica. Nessa última forma, geralmente a bactéria alcança o SNC por 

diferentes formas, como via hematógena, extensão direta, traumática, iatrogênica e através do 

fluxo axonal retrógrado, via nervos cranianos ou periféricos109. A principal forma de 

contaminação na forma neurológica da listeriose ocorre como consequência de lesões 

primárias na cavidade oral ou ingestão de alimentos grosseiros, que podem ocasionar lesões 

orais que propiciam a entrada da bactéria e migração por via axonal até o gânglio do nervo 

trigêmeo, que posteriormente alcança e inflama o tronco encefálico11.

A forma neurológica da enfermidade tem sido diagnosticada esporadicamente11, 

geralmente com morbidade baixa e letalidade alta110. Os casos normalmente estão associados 

à alimentação a base de silagem111,112, muitas vezes em sistemas de criação intensiva112. Em 

ruminantes no Brasil, existem relatos da doença acometendo bovinos1,2,5, ovinos113,114 e 

caprinos113,115. Em estudo realizado por Konradt116, em oito casos avaliados acometendo 

bovinos, caprinos e ovinos, os animais estavam ingerindo silagem de baixa qualidade.
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A evolução clínica varia de sete a 14 dias, afetando bovinos de todas as 

idades11,109. A doença cursa de forma subaguda, e em ovinos e caprinos de forma aguda113. Os 

sinais clínicos podem variar de acordo com a gravidade das lesões no tronco encefálico, mas 

usualmente estão associados com déficits dos nervos cranianos. Em muitos casos, há sinais 

unilaterais, como andar em círculos, desvio lateral da cabeça, paralisia ou flacidez de orelha, 

língua e lábios, ptose, sialorreia, nistagmo, estrabismo e dificuldade de apreensão e 

mastigação do alimento. Os animais podem apresentar quedas, ceratite, úlcera de córnea, pan-

oftalmite e hipópio. O quadro evolui para a morte em uma a duas semanas após o início dos 

sinais clínicos11. Em um caso ocorrido em um bovino de cinco anos, observou-se anoxeria, 

andar cambaleante, cabeça voltada para o flanco, decúbito esternal, nistagno, estrabismo, 

paralisia da língua, reflexo anal diminuído e paralisia da cauda2. Margineda et al.112

observaram depressão, incoordenação, ataxia, cegueira, andar em círculos, ptose do lábio 

inferior, dificuldade em apreender o alimento, tremores musculares, ptose auricular, andar 

cambaleante, decúbito e movimentos de pedalagem. 

O diagnóstico é feito com base nos sinais clínicos, achados epidemiológicos, 

lesões histológicas características e o isolamento do micro-organismo11. O isolamento a partir 

de cultura do líquor, realização de técnicas como imunofluorescência, imuno-histoquímica 

(IHQ) e PCR podem auxiliar no diagnóstico definitivo112. Vários autores destacam a 

relevância da IHQ para o diagnóstico de listeriose113,116,118.

5.2.2. Patologia

a) Achados macroscópicos

Lesões macroscópicas não são frequentes na listeriose, podendo observar-se 

aumento de volume do líquido cefalorraquidiano em alguns casos11. Podem ser evidenciados 

focos discretos de malacia e as leptomeninges podem estar hiperêmicas e opacas109,112. 

Câmara et al.114 observaram congestão leve das leptomeninges e turvação do liquido 

cefalorraquidiano. Nesses casos em que há alteração no volume ou na turbidez do líquor, essa 

amostra possui grande importância para o isolamento bacteriano e o diagnóstico 

microbiológico da doença.

b) Achados microscópicos
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As lesões concentram-se no encéfalo, e caracterizam-se por acúmulo perivascular 

acentuado de células mononucleares (manguitos perivasculares) e áreas multifocais discretas 

de necrose preenchidas por neutrófilos, formando microabscessos, localizados na região do 

tronco encefálico (bulbo, ponte e mesencéfalo), tálamo, e também nas meninges11.

Galiza et al.2 descrevendo casos de listeriose em bovinos, observaram 

microscopicamente manguitos perivasculares compostos por linfócitos, plasmócitos e 

neutrófilos, microabscessos no bulbo e infiltrado misto nas leptomeninges da região occipital 

e do cerebelo. Margineda et al.112 observaram lesões características de listeriose no tronco 

encefálico, que consistiam em manguitos perivasculares, microabscessos e áreas focais de 

malacia, com células gitter e meningoencefalite. Rissi et al.110 descreveram que as lesões 

predominaram de forma unilateral, estendendo-se do bulbo ao tálamo, consistindo em 

alterações inflamatórias e degenerativas em caprinos. Um caprino apresentou microabscessos 

no bulbo, ponte, mesencéfalo, e infiltrado composto por linfócitos e neutrófilos nos fascículos 

do nervo trigêmio. Outro caprino apresentou áreas multifocais de inflamação granulomatosa, 

com células epitelioides e células gigantes multinucleadas. Rissi et al.113 descrevendo surtos 

em ovinos, observaram além das lesões características, intensa reação glial, edema e a 

formação de esferoides axonais em meio às lesões. Konradt116 observou além da formação de 

esferoides axonais, necrose neuronal e neuronofagia.

5.3. Infecção por Histophilus somni

5.3.1. Generalidades

A histofilose é uma doença multissistêmica causada pelo Histophilus somni. 

Trata-se de uma bactéria Gram negativa, que pode acometer os sistemas respiratório, 

reprodutivo e nervoso119,120. Inicialmente o micro-organismo multiplica-se no sistema 

respiratório e posteriormente pode se disseminar para outros órgãos. Ao se disseminar-se por 

via hematógena, a bactéria pode aderir-se as células endoteliais, causando vasculite e 

formação de trombos109.

No Brasil existem poucos relatos oficiais da enfermidade. Há descrições da 

doença no Paraná120 e em Minas Gerais5. Casos de meningoencefalite com trombose e 

alterações em outros órgãos já foram descritos109. Em bovinos há relatos de mortalidade 

embrionária e abortos121, meningoencefalite tromboembólica e pneumonia119. Em estudo 

realizado por Headley et al.120, os animais acometidos apresentavam idade variando entre um 
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e seis anos. Surtos são comuns em confinamentos, e os animais apresentam sinais clínicos 

pouco tempo após a introdução no local122. O curso clínico varia de dois a oito dias. Os sinais 

clínicos incluem depressão, convulsões e decúbito permanente120. A morte dos animais pode 

ocorrer de forma aguda122.

O isolamento e a amplificação do DNA do micro-organismo por PCR são 

ferramentas úteis ao diagnóstico121. Há relatos em que o diagnóstico foi feito com base na 

histopatologia2,5 e na avaliação pela PCR120.

5.3.2. Patologia

a) Achados macroscópicos

As alterações macroscópicas no SNC caracterizam-se por focos hemorrágicos e 

necróticos disseminados, com localização comum no tronco encefálico e córtex cerebral. O 

líquor pode estar aumentado, turvo, com fibrina e de aspecto purulento109. As principais 

alterações macroscópicas observadas foram congestão moderada das leptomeninges, 

achatamento das circunvoluções e áreas focais de hemorragia no córtex cerebral120. Além 

disso, bovinos infectados podem apresentar achados compatíveis com septicemia, como 

artrite, pneumonia, miocardite, otite externa, laringite/faringite, metrite, orquite, mastite e 

conjuntivite.

b) Achados microscópicos

As lesões histológicas clássicas da infecção por H. somni incluem vasculite com 

trombose e agregados bacterianos em vários órgãos, incluindo o SNC. No encéfalo, observa-

se leptomeningite supurativa, vasculite, trombose, edema e infiltrado perivascular neutrofílico 

associado a áreas de necrose. Em lesões crônicas pode haver infiltrado mononuclear, áreas de 

infarto, astrocitose e microabscessos109.

Em estudo realizado por Headley et al.120 observou-se a formação de trombos nas 

meninges e no encéfalo. Os trombos eram ricos em neutrófilos, linfócitos e fibrina, associados 

à proliferação acentuada do endotélio vascular. Foram observadas bactérias intralesionais, 

além de edema, gliose e hemorragias em vários cortes do encéfalo. Em quatro casos avaliados 

por Oliveira et al.5, as alterações observadas foram encefalite associada a vasculite fibrinoide, 
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formação de trombos, necrose e áreas multifocais com microabscessos, sendo esses mais 

evidentes no cérebro, tronco encefálico e tálamo. 

5.4. Meningite bacteriana e abscesso cerebral

5.4.1. Generalidades

Os ossos do crânio e as leptomeninges tem como função a proteção do SNC, 

impedindo o acesso direto de micro-organismos. Apenas em pontos específicos, como locais 

de penetração das raízes de nervos cranianos e nos pontos em que a meninge funde-se a dura-

mater, pode haver à penetração de agentes patogênicos11. Além da penetração direta, pode 

haver o acesso desses agentes ao SNC via hematógena ou linfática, por extensão de lesão 

supurativa e por migração via nervos periféricos4.

A inflamação das meninges, que são as membranas que revestem o SNC é 

denominada meningite. As meninges são compostas pela pia-máter e aracnoide, que juntas 

formam as leptomeninges; e a dura-máter, também denominada paquimeninge. Usualmente, 

os micro-organismos envolvidos nessa alteração são responsáveis também por outras 

alterações/enfermidades clínicas nos animais. Já os abscessos podem ser classificados, quanto 

à localização, em epidurais (entre o periósteo e a dura-mater), subdurais (entre a dura mater e 

a leptomeninge) e sugmeningiais (no espaço subaraquinóideo ou abaixo da pia-máter, no 

parênquima cortical)109. Quando acomete a hipófise, é descrito como síndrome do abscesso 

pituitário ou empiema basilar123,124. Os principais agentes relacionados à meningite bacteriana 

e a formação de abscessos em bovinos são bactérias piogênicas como Streptococcus spp., 

Enterococcus spp., Fusobacterium spp., Pseudomonas aeroginosa, Klebisiella spp., 

Trueperella pyogenes e Escherichia coli4,11,109. Adicionalmente, há relatos do envolvimento 

do Mycobacterium bovis125 e M. tuberculosis126.

Os casos de abscesso e meningite acometendo o SNC ocorrem normalmente em 

animais jovens, podendo afetar animais adultos com menor frequência11. Em recém-nascidos, 

a ocorrência de meningite é secundária à septicemia, seja associada a falhas na transferência 

de imunidade ou a processos inflamatórios, como artrite e onfaloflebite relacionada à cura 

inadequada do umbigo4. As espécies comumente envolvidas são os ruminantes, contudo 

suínos e equinos podem ser acometidos109.

Em estudo realizado por Galiza et al.2 no semiárido do Nordeste brasileiro, os 

abscessos cerebrais foram apontados como a segunda causa mais importante de enfermidades 
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que cursaram com sinais neurológicos, tendo a raiva como causa mais importante. Dos oito 

casos, três foram diagnosticados como abscesso pituitário. Em três casos observou-se 

associação a reticulopericardite traumática, um caso de abscesso cerebelar e um caso 

ocorrendo formação de abscesso com compressão medular. A idade dos animais variou de um 

mês a oito anos. Loretti et al.124 em estudo realizado em oito propriedades de gado de corte no 

Rio Grande do Sul, de 2483 bezerros submetidos ao desmame interrompido com uso de 

tabuleta nasal, 35 adoeceram e 24 morreram. Foi realizado diagnóstico de abscesso cerebral. 

Houve isolamento da bactéria Arcanobacterium pyogenes (atualmente T. pyogenes) a partir 

das lesões, e os autores sugeriram tratar-se de um processo secundário a rinite bacteriana, 

iniciada pelo trauma provocado pela tabuleta nasal. A idade dos animais variava de três a 12 

meses. Em estudo realizado por Câmara et al.123, a faixa etária de três bezerros com abscesso 

pituitário não ultrapassou 11 meses. Dois animais morreram e um animal se recuperou após 

tratamento. A bactéria T. pyogenes foi isolada a partir da cultura do líquor de dois animais. A 

porta de entrada para os micro-organismos também estava associada ao uso de tabuleta 

utilizada para o desmame dos animais ocasionando lesões na cavidade nasal. Guirro et al.125

relataram um caso envolvendo uma novilha holandesa de dois anos de idade apresentando 

aumento da quantidade de líquor à necropsia, múltiplos abscessos no córtex cerebral e 

espessamento das meninges com diagnóstico positivo para tuberculose cerebral.

A morbidade em casos de meningite bacteriana é normalmente baixa, mas a 

letalidade pode chegar a 100%4. Oliveira et al.5 em estudo histopatológico realizado em Minas 

Gerais, de 290 casos avaliados de doenças neurológicas observou 17 casos com características 

de meningite, meningoencefalite e encefalite supurativa; em alguns casos foi observada 

vasculite e formação e abscessos. Sanches et al.1 observaram em 29 casos, de 305 estudados, 

lesões características de processo inflamatório bacteriano afetando as leptomeninges ou plexo 

coroide. 

Os sinais clínicos irão depender do local da formação do abscesso, estando 

associados ao efeito compressivo nas estruturas adjacentes109. Podem ser observados ataxia 

cerebelar, opistótono, andar em círculos, quedas, compressão da cabeça contra objetos e 

cegueira. Pode haver excitação, convulsões e irritação motora11. É comum em casos de 

abscessos cerebrais haver comprometimento ocular, podendo ocorrer cegueira, endoftalmite e 

pan-oftalmite109. Os sinais clínicos observados por Loretti et al.124 iniciaram-se de 12 a 60 dias 

após a colocação da tabuleta nasal. Inicialmente os animais apresentaram corrimento nasal, 

depressão, andar em círculos, incoordenação motora, desvio lateral da cabeça, disfagia, 

protrusão lingual, dificuldade de mastigação e sialorreia. Alguns animais apresentaram 
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cegueira, exoftalmia e opacidade de córnea. Nas fases terminais do curso clínico, os animais 

apresentavam decúbito lateral, convulsões, nistagmo, opistótono e coma. O curso clínico 

variou de dias a três meses. Câmara et al.123, também em casos de abscesso pituitário 

associado ao uso de tabuleta nasal, observaram como sinais neurológicos: depressão, 

convulsões, andar em círculos e pressão da cabeça contra obstáculos. Cegueira, miose, 

paralisia mandibular parcial, nistagmo e hipotonia da língua também foram observadas. O 

curso clínico variou de sete a 20 dias.

O diagnóstico pode ser realizado associando os dados epidemiológicos, clínicos e, 

principalmente, anatomopatológicos123,127. A identificação da bactéria causadora deve ser feita 

com cultivo e isolamento. 

5.4.2. Patologia

a) Achados macroscópicos

Na avaliação macroscópica, pode haver ou não a delimitação da formação dos 

abscessos por cápsula fibrosa característica4. O aspecto macroscópico dos abscessos que 

afetam o SNC é semelhante, variando apenas em relação à localização. No estádio inicial 

podem apresentar centro liquefeito, com conteúdo variando à cor e a consistência11. Em 

abscessos crônicos que se desintegram, o centro pode se desprender da cápsula e o tecido ao 

redor apresentar cor amarelada devido ao edema109.

Em casos de meningite bacteriana, os achados macroscópicos comumente 

encontrados são hiperemia, hemorragia e opacidade das leptomeninges, podendo haver com 

frequência exsudado purulento ou fibrinossupurativo associado4.

Nos casos de abscesso pituitário, pode ser observada elevação da meninge sobre o 

assoalho do crânio após a retirada do encéfalo. Sua localização é sobre o osso basoesfenoide, 

ocupando a sela túrcica. Em alguns casos pode haver abscessos na cavidade nasal11. Loretti et 

al.124 apontaram que os principais achados de necropsia consistiram em um abscesso único 

localizado no assoalho da cavidade craniana, com localização parapituitária ou no parênquima 

pituitário, promovendo compressão do tronco encefálico. As leptomeninges apresentavam-se 

amareladas ou esbranquiçadas e discretamente pálidas. Em todos os casos estudados 

observou-se um abscesso medindo entre 3-5 cm, localizado sobre o osso basoesfenoide, na 

região da sela túrcica.
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Galiza et al.2 em casos de abscesso no SNC relacionados a reticulopericardite 

traumática, observaram microabscessos nas meninges, tálamo e substância branca subcortical, 

além de corpo estranho (arame) na parede do coração e abscessos em outros órgãos. O 

encéfalo de um animal apresentava amolecimento bilateral dos hemisférios cerebrais, 

ventrículos laterais dilatados e abscesso nos núcleos da base, plexo coroide e tálamo. Girro et 

al.125 em caso de tuberculose cerebral em uma novilha, observaram hiperemia acentuada dos 

vasos meningianos e espessamento da meninge na região que cobria o tronco encefálico. A 

meninge apresentava-se endurecida e com aspecto arenoso ao corte. Havia grande quantidade 

de nódulos recobrindo as paredes dos ventrículos laterais e aumento do volume do líquor.

b) Achados microscópicos 

Microscopicamente, os abscessos são pobremente encapsulados, uma vez que as 

únicas fontes de tecido conjuntivo do tecido nervoso estão localizadas nas meninges e ao 

redor dos vasos sanguíneos. Usualmente, os astrócitos proliferam e exercem essa função que o 

fibroblasto executa no restante do organismo. Ao redor do abscesso pode haver edema, e o 

tecido nervoso pode está amarelo11. Podem ser vistos esferoides axonais e astrócitos 

gemistócitos. 

Loretti al.124 encontraram grandes agregados neutrofílicos e restos celulares 

rodeados por linfócitos, plasmócitos e proliferação de tecido conjuntivo, além de áreas 

mineralizadas e miríades bacterianas intralesionais. Em alguns casos observou-se 

leptomeningite fibrinopurulenta composta por infiltrado neutrofílico acentuado, edema e 

deposição de fibrina no cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal. No encéfalo havia 

áreas de malacia, hemorragia, edema e manguitos perivasculares. Câmara et al.123 observaram 

também área extensa de perda de tecido hipofisário normal. Áreas focais com infiltrado linfo-

histiocítico e necrose multifocal foram observadas no gânglio trigeminal. Guirro et al.125

notaram infiltrado inflamatório granulomatoso estendendo-se pelas meninges e parênquima 

cerebral. Nos ventrículos havia infiltrado granulomatoso acentuado, áreas de necrose e 

mineralização. Em meio às lesões foram observados bacilos álcool-ácido resistentes 

visualizados pela técnica de Ziehl-Nelsen. Associando os achados clínicos e 

anatomopatológicos, os autores chegaram ao diagnóstico compatível com tuberculose.
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CAPÍTULO 2 – DOENÇAS NEUROLÓGICAS DE BOVINOS NO ESTADO DE 

GOIÁS (2010-2017)

Artigo escrito de acordo com as normas exigidas pela revista “Pesquisa Veterinária

Brasileira” (ANEXO B).

Doenças neurológicas de bovinos no Estado de Goiás (2010-2017)1 

Juliano P. Terra2, Guilherme R. Blume3, Rogério E. Rabelo4, Valcinir A. S. Vulcani4, Jussara T. de Medeiros5,  

Paulo H. J. da Cunha6, Caio G. N. Rocha7, Imara N. Chagas7, Marília da S. Aguiar7 & Fabiano J. F. de Sant’Ana8 

 

ABSTRACT.- Terra J.P., Blume G.R., Rabelo R.E., Vulcani V.A.S., Medeiros J.T., Cunha P.H.J., Rocha C.G.N., 

Chagas I.N., Aguiar M.S. & Sant’Ana F.J.F. 2017. [Neurological diseases of cattle in the State of Goiás, 

Brazil (2010-2017)] Doenças neurológicas de bovinos no Estado de Goiás (2010-2017). Pesquisa 

Veterinária Brasileira 00(0):00-00. Laboratório de Diagnóstico Patológico Veterinário, Universidade de 

Brasília, Brasília, DF, 70910-900, Brazil. E-mail: santanafjf@yahoo.com 

 A retrospective study of neurological diseases in cattle in the State of Goiás, Brazil, from March 

2010 to August 2017, was conducted. Samples of three veterinary diagnostic laboratories were analyzed. 

The diagnosis was established in 170 out of 407 cattle with neurological signs. Epidemiological, clinical, 

and anatomic pathology features of each case were researched in the files. Main disorders included 

diseases caused by viruses (rabies [29.41%], meningoencephalitis by bovine herpesvirus [15.88%], and 

malignant catarrhal fever [1.76%]), metabolic (polioencephalomalacia [17.06%]), by bacteria (botulism 

[5.88%], suppurative meningitis [3.53%], encephalic abscesses [2.94%], listeriosis [1.76%], and 

thromboembolic meningoencephalitis [1.76%]), of indefinite cause (lymphoplasmacytic 

meningoencephalitis [11.18%], traumatic hemorrhages [3.53%], and multifocal malacia with gliosis 

[1.18%], congenital (hydrocephaly [1.18%], multiple malformations [0.59%]), toxic (urea poisoning 

[1.18%], insecticide poisoning [0.59%]), and parasitic (meningoencephalitis associated to infection by 

Trypanossoma sp. [0.59%]). 

 

INDEX TERMS: Diseases of cattle, neuropathology, rabies, polioencephalomalacia, Bovine herpesvirus. 
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RESUMO.- Foi realizado um estudo retrospectivo de doenças neurológicas de bovinos no Estado de Goiás 

durante o período de março de 2010 a agosto de 2017, analisando amostras de três laboratórios de 

diagnóstico veterinário. De 407 bovinos que apresentaram sinais clínicos neurológicos, o diagnóstico foi 

estabelecido em 170 casos. Desses casos, foram pesquisadas nas fichas as características epidemiológicas, 

clínicas e anatomopatológicas. As principais doenças diagnosticadas foram as causadas por vírus (raiva 

[29,41%], meningoencefalite por herpesvírus bovino [15,88%] e febre catarral maligna [1,76%]), de 

origem metabólica (polioencefalomalacia [17,06%]), por bactérias (botulismo [5,88%], meningite 

supurativa [3,53%], abscessos encefálicos [2,94%], listeriose [1,76%] e meningoencefalite 

tromboembólica [1,76%]), sem causa definida (meningoencefalite linfoplasmocítica [11,18%], 

hemorragias traumáticas [3,53%] e malacia multifocal com gliose [1,18%]), congênitas (hidrocefalia 

[1,18%] e malformações múltiplas [0,59%]), tóxicas (intoxicação por ureia [1,18%] e intoxicação por 

inseticida [0,59%]), e parasitária (meningoencefalite associada à infecção por Trypanossoma sp. [0,59%]). 

 

TERMOS DE INDEXAÇÃO: Doenças de bovinos, neuropatologia, raiva, polioencefalomalacia, herpesvírus 

bovino. 

 

INTRODUÇÃO 

Dentre as várias afecções que acometem bovinos no Brasil, os distúrbios do sistema nervoso (SN) 

destacam-se por seus altos índices de frequência e mortalidade. As desordens do SNC em bovinos 

abrangem um grupo de enfermidades importantes do ponto de vista econômico, apresentando causas 

diversificadas, como virais, bacterianas, tóxicas, circulatórias, metabólicas, congênitas e neoplásicas 

(Barros et al. 2006). No Brasil, estima-se que a raiva cause a morte de 40 a 50 mil bovinos por ano, 

ocasionando grandes perdas econômicas (Reis et al. 2003), sendo que no mundo, essa doença é 

responsabilizada por boa parte da perda anual de milhões de dólares (King & Turner 1993).  

Na Europa, a importância do diagnóstico desses distúrbios neurológicos cresceu 

acentuadamente desde a década de 1980, especialmente devido ao surgimento da encefalopatia 

espongiforme bovina (BSE) (Wells et al. 1987). A associação da BSE com  a variante da doença humana de 

Creutzfeldt-Jakob, inicialmente no Reino Unido, aumentou ainda mais a importância política, social e de 

saúde pública desta enfermidade (Almond & Pattison 1997). Diante disso, autoridades sanitárias 

internacionais solicitam dos países produtores e exportadores de carne a comprovação da inexistência 

dessa doença nos seus rebanhos bovinos. Nesse contexto, os países devem estar capacitados a identificar 

as outras doenças que afetam o SNC de bovinos, mesmo na ausência de casos típicos de BSE.  

No Brasil, doenças que afetam o SN como raiva, botulismo e intoxicações por plantas 

representam causas importantes de mortalidade em bovinos (Peixoto 1998). Estudos realizados em 

diferentes estados e regiões brasileiras apontam que, embora semelhantes em algumas situações, a 

frequência, a epidemiologia e os aspectos clínicos e patológicos dessas doenças neurológicas em bovinos 

podem variar de acordo com a área geográfica avaliada (Riet-Correa et al. 1998, Sanches et al. 2000, Galiza 

et al. 2010, Ribas et al. 2013, Oliveira et al. 2016). Entretanto, a literatura especializada carece de estudos 
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clinicopatológicos e epidemiológicos relacionados às principais desordens neurológicas que afetam 

bovinos no Estado de Goiás, reconhecidamente um importante polo produtor nacional de carne e leite. 

O objetivo desse trabalho é descrever as características epidemiológicas, clínicas e 

anatomopatológicas das principais enfermidades neurológicas de bovinos no Estado de Goiás 

diagnosticadas entre março de 2010 a agosto de 2017. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo retrospectivo de casos neurológicos em bovinos do Estado de Goiás, 

diagnosticados entre janeiro de 2010 e agosto de 2017, no Laboratório de Patologia Veterinária (LPV) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) - Regional Jataí (RJ), e no Laboratório de Diagnóstico Patológico 

Veterinário (LDPV) da Universidade de Brasília (UnB). Muitos casos foram cedidos gentilmente pelo 

Laboratório de Análise e Diagnóstico Veterinário (LABVET) da Agência Goiana de Defesa Agropecuária 

(AGRODEFESA), que é o laboratório oficial para diagnóstico de raiva em Goiás. 

Foram revisadas todas as fichas de necropsia e exames histopatológicos de bovinos dos 

arquivos dos dois laboratórios e colhidas as principais características relacionadas à epidemiologia, sinais 

clínicos, aspectos anatomopatológicos e diagnóstico de cada caso. Consideraram-se nesse estudo todos os 

bovinos que cursaram com sinais neurológicos, incluindo os casos com diagnóstico conclusivo e 

inconclusivo. Nos arquivos em que um diagnóstico definitivo consistente não foi estabelecido, os achados 

epidemiológicos, clínico-laboratoriais e anatomopatológicos foram avaliados com o objetivo de 

estabelecer o diagnóstico morfológico e uma possível causa, de acordo com a literatura atualizada.  

Em todos os casos, amostras de encéfalo e, em alguns casos, de medula espinhal e do 

complexo gânglio de Glässer, rete mirabile carotídea e hipófise (GRH) foram coletadas na necropsia e 

fixadas em formol a 10%. Amostras adicionais de telencéfalo, tálamo, cerebelo e medula espinhal foram 

submetidas, refrigeradas ou congeladas, ao LABVET para diagnóstico de raiva por imunofluorescência 

direta (IFD) e prova biológica (PB). Amostras de casos negativos para raiva e compatíveis 

histologicamente com infecção por herpesvírus bovino (BoHV-1 ou 5) ou de meningoencefalite 

linfoplasmocítica foram submetidas ao Laboratório de Microbiologia Veterinária da UFMT para 

diagnóstico de BoHV por PCR (Blume et al. 2017).  

Após a fixação foram realizados cortes transversais no encéfalo e na medula espinhal com 

intervalos de 1-2 cm para avaliação macroscópica. As seguintes seções foram processadas para avaliação 

microscópica: cerebelo, bulbo na altura do óbex, ponte com pedúnculos cerebelares, mesencéfalo na altura 

dos colículos rostrais, tálamo, núcleos basais, hipocampo, telencéfalos frontal, parietal e occipital, e 

medula espinhal cervical, torácica e lombar (quando disponíveis). Todos os fragmentos foram 

processados rotineiramente para histopatologia, incluídos em parafina e corados pela hematoxilina-

eosina (HE).  

Microscopicamente, as lesões foram avaliadas e descritas qualitativa e quantitativamente, 

conforme Sant’Ana et al. (2009b) e Blume et al. (2017). 
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RESULTADOS 

Foram avaliados 407 casos de bovinos que apresentaram sinais clínicos compatíveis ou suspeitos de 

doença neurológica. Em 170 casos (41,77%) foram encontradas lesões microscópicas significativas e 

estabelecido o diagnóstico (Quadro 1). Desses 170 casos, 48 (28,23%) foram oriundos de necropsias 

realizadas pelas equipes do LPV/UFG/RJ, do LDPV/UnB ou remetidas ao laboratório por médicos 

veterinários de campo, e 122 (71,77%) foram obtidos junto ao LABVET-AGRODEFESA. Em 237 casos não 

foram observadas quaisquer alterações microscópicas no SNC que justificassem os sinais clínicos 

relatados no histórico, incluindo seis casos de intoxicação por Palicourea marcgravii, que não causa lesões 

morfológicas no SNC. A distribuição dos casos de doença neurológica em bovinos no Estado de Goiás e sua 

distribuição por mesorregião e por ano é apresentada nas Fig. 1 e 2, respectivamente. As principais 

enfermidades diagnosticadas no período de estudo foram raiva, meningoencefalite necrosante por BoHV e 

polioencefalomalacia (PEM). A distribuição por ano dos casos dessas enfermidades é apresentada na Fig. 

3.  

Dos resultados obtidos, 80 casos foram associados a infecções virais, sendo destes 50 de 

raiva, que foi a enfermidade neurológica mais frequente nesse estudo. A idade dos animais variou de 30 

dias a 11 anos, sendo a maioria (40 de 50 casos) entre 30 dias a três anos de idade. Os municípios onde 

foram diagnosticados os casos de raiva no Estado de Goiás são apresentadas no Quadro 2. Os principais 

sinais clínicos relatados foram incoordenação, paralisia, decúbito permanente, depressão, movimentos de 

pedalagem, sialorreia, opistótono, espasmos e tremores musculares.  Na grande maioria dos casos, 

nenhum achado macroscópico no SN foi informado nas fichas, com apenas três descrições de hiperemia 

moderada das leptomeninges do encéfalo. Trinta e quatro casos de raiva apresentaram meningoencefalite 

linfoplasmocítica associada a corpúsculos de inclusão eosinofílicos intracitoplasmáticos em neurônios, e 

resultado positivo na imunofluorescência direta (IFD) e/ou na prova biológica com inoculação 

intracerebral em camundongos (IIC). Em dez casos confirmados pela IFD/IIC, não foi possível concluir o 

diagnóstico apenas pela histopatologia, visto que não havia corpúsculos de inclusão, bem como em outros 

seis casos que não possuíam lesões significativas ao exame microscópico. Os achados histopatológicos 

caracterizaram-se por manguitos perivasculares, com predomínio de linfócitos, plasmócitos e raros 

macrófagos, áreas de congestão e hemorragia, e tumefação das células endoteliais. Gliose multifocal e 

neuronofagia ocasional foram detectadas em alguns casos. Os corpúsculos de inclusão foram observados 

com maior frequência em neurônios no cerebelo, ponte, tálamo e hipocampo. 

A segunda enfermidade mais frequente foi PEM, com 29 casos. A idade dos animais afetados 

variou de 30 dias a dez anos. A doença acometeu bovinos criados intensivamente e extensivamente com 

frequência semelhante. Em nenhum caso, havia informações concretas no histórico que auxiliassem na 

determinação da causa da doença. Os principais sinais clínicos informados incluíram cegueira, 

afastamento do rebanho, depressão, incoordenação, paralisia, decúbito permanente, opistótono e 

movimentos de pedalagem. Em poucos casos, havia descrição macroscópica das lesões que consistiam de 

áreas amareladas, amolecidas e deprimidas no córtex; em um caso, notaram-se fendas de separação na 

substância cinzenta e no limite dessa região com a substância branca. As principais áreas do SNC que 

apresentaram essas lesões foram o córtex frontal, parietal e occipital e, com menor frequência, tálamo e 

núcleos basais. Histologicamente, as lesões eram caracterizadas por necrose neuronal segmentar e 
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laminar, edema perivascular, perineuronal e do neurópilo, que por vezes ocasionava fendas de separação 

entre as substâncias branca e a cinzenta, tumefação de células endoteliais e, em alguns casos, infiltração de 

células gitter, especialmente na leptomeninge e nas camadas de neurônios mais superficiais.  

Dos 27 casos diagnosticados de meningoencefalite por BoHV, 26 foram recentemente 

publicados (Blume et al. 2017). O outro caso afetou um garrote de 18 meses, no município de Paraúna. Os 

sinais clínicos informados foram paralisia flácida dos membros, posicionamento anormal da cabeça e 

orelhas, tremores, agressividade e excitabilidade. Os achados microscópicos incluíram meningoencefalite 

necrosante linfoplasmo-histiocítica multifocal discreta a acentuada, com edema, tumefação endotelial, 

infiltração de células gitter e associada a corpúsculos de inclusão basofílicos intranucleares em astrócitos.  

Dezenove casos apresentaram meningoencefalite mononuclear (aqui denominada de 

linfoplasmocítica). A faixa etária desses bovinos variou de dois meses a dez anos. Os sinais clínicos 

relatados foram incoordenação, depressão, ataxia, decúbito, movimentos de pedalagem, tremores 

musculares e com evolução do quadro clínico para a morte. Não havia informação de lesões 

macroscópicas nesses casos. Os achados microscópicos consistiam de infiltrado perivascular, multifocal e 

predominantemente de linfócitos e plasmócitos, com raros macrófagos, acometendo especialmente o 

neurópilo e, por vezes, se estendendo até as leptomeninges. Ademais, notou-se gliose multifocal. Todos 

esses casos foram negativos para raiva na IFD/IIC e para BoHV no PCR.  

Foram diagnosticados dez casos de botulismo, com base na epidemiologia, sinais clínicos, 

histórico e avaliação anatomopatológica. Oito casos foram associados à osteofagia provavelmente 

associada à carência de fósforo nas pastagens., e em dois casos relacionados ao consumo de alimentos 

contaminados com a toxina. Em um caso (1/10), o rebanho tinha vindo recentemente de outra 

propriedade, onde havia sido colocado em palhada de milho e soja e, no outro caso restante (1/10), os 

bovinos se alimentavam de lixo. Os sinais clínicos foram paralisia flácida dos membros, cauda e/ou língua, 

incoordenação, decúbito e diminuição da sensibilidade. A idade dos bovinos acometidos variou de 16 

meses a três anos. Não foram observadas lesões macro ou microscópicas no SNC em nenhum dos casos.  

Em dezessete casos observou-se inflamação supurativa compatível com etiologia bacteriana 

(meningoencefalite/meningite supurativa [6/17] ou tromboembólica [3/17], abscessos [5/17], 

microabscessos [3/17]). A idade dos animais variou de 15 dias a quatro anos. Não foram realizados 

exames complementares para determinar os agentes etiológicos envolvidos nesses casos supurativos. Os 

sinais clínicos variaram dependendo da localização anatômica e da extensão do abscesso, mas consistiram 

de incoordenação, cegueira, alteração da marcha, hipermetria, depressão, paralisia, ataxia, espasmos 

musculares, hipotonia, redução da sensibilidade e decúbito. Nos casos de meningoencefalite/meningite 

supurativa, os achados microscópicos consistiam de infiltrado de neutrófilos, plasmócitos e linfócitos 

acometendo o encéfalo e as meninges. Por vezes, observavam-se necrose neuronal, manguitos 

perivasculares, espongiose, infiltrado acentuado de células gitter, esferoides axonais e gliose. Notou-se 

três casos de meningoencefalite tromboembólica. Além dos achados descritos anteriormente, evidenciou-

se numerosos trombos ricos em bactérias cocóides basofílicas envoltos por infiltrado acentuado de 

neutrófilos, linfócitos, plasmócitos e, por vezes, células gitter. Havia também áreas focalmente extensas de 

necrose envoltas por cápsula delgada. Foram diagnosticados cinco casos de abscesso, três localizados no 

telencéfalo, um na medula espinhal lombar e um no cerebelo. Os achados microscópicos incluíram área 
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focalmente extensa de necrose de liquefação com infiltrado acentuado de neutrófilos íntegros e 

degenerados e células gitter, delimitada por cápsula delgada. Nas áreas adjacentes ao abscesso, notava-se 

astrocitose acentuada associada à compressão do parênquima adjacente. Edema, necrose neuronal e 

manguitos perivasculares também foram observados menos frequentemente. No abscesso localizado na 

medula espinhal, observou-se discreta a moderada quantidade de esferoides axonais.  

Adicionalmente, três casos tiveram diagnóstico histopatológico compatível com listeriose e, 

de um deles, foi isolada Listeria monocytogenes do líquor. Os bovinos acometidos tinham idade entre 13 

meses e quatro anos. Os principais sinais clínicos observados foram paralisia facial, tremores musculares, 

agressividade, depressão, movimentos de pedalagem e sialorreia. Nenhuma lesão macroscópica foi 

informada. Os achados microscópicos incluíram microabscessos multifocais no tronco encefálico, 

especialmente no bulbo, compostos por neutrófilos íntegros e degenerados, além de numerosos 

manguitos perivasculares formados por linfócitos e macrófagos, gliose, numerosos esferoides axonais e 

cromatólise multifocal.  

Foram diagnosticados três casos de febre catarral maligna (FCM). Não havia achados 

macroscópicos significativos. A faixa etária dos animais variou de quatro meses a quatro anos. Em um 

caso, os bovinos eram criados juntos com ovinos. Essa informação não estava disponível nos outros dois 

casos. Os sinais clínicos observados foram incoordenação, sangramento nasal, anorexia, anemia, 

prostração e apatia. Microscopicamente observou-se infiltrado de linfócitos e plasmócitos acometendo o 

espaço perivascular e a parede de vasos no SNC, principalmente nas túnicas adventícia e média, e 

eventualmente na íntima. Essas lesões vasculares eram conspícuas na rete mirable carotídea. 

Observou-se um caso de meningoencefalite associada à infecção por Trypanossoma sp. O 

animal tinha cinco anos e era criado confinado. Os principais sinais clínicos observados foram palidez de 

mucosas, incoordenação, ptose auricular, pelos eriçados e apatia. Os achados microscópicos consistiram 

de manguitos perivasculares multifocais, compostos por linfócitos, plasmócitos e macrófagos, além de 

gliose multifocal e áreas de hemorragia. Tais lesões estavam localizadas no córtex frontal e parietal, 

tálamo, núcleos basais e cerebelo. Esse caso foi negativo para raiva na IFD/IIC e BoHV pelo PCR. Em 

esfregaço sanguíneo, visualizaram-se protozoários morfologicamente compatíveis com Trypanossoma sp. 

Os demais diagnósticos infrequentes incluíram intoxicação por ureia (dois casos), 

hidrocefalia (dois casos), malacia multifocal com gliose (dois casos), intoxicação por inseticida (um caso) e 

malformações congênitas múltiplas (um caso). Esse último caso foi publicado recentemente (Silva et al. 

2016); o bezerro apresentou hipoplasia cerebelar, estenose do aqueduto mesencefálico, fusão dos 

colículos rostral e caudal, hidrocefalia secundária, hipertrofia vilosa de plexo coroide e heterotopia de 

componentes celulares cerebelares. Seis animais que morreram naturalmente apresentaram hemorragias 

múltiplas em várias regiões do encéfalo; a causa dessas lesões foi atribuída a traumatismo. 

 

DISCUSSÃO 

Doenças neurológias são importantes causas de morte de bovinos em várias regiões do Brasil, como no 

semiárido nordestino (Galiza et al. 2010), Rio Grande do Sul (Riet-Correa et al. 1998, Sanches et al. 2000), 

Minas Gerais (Oliveira et al. 2016) e Mato Grosso do Sul (Ribas et al. 2013). Os dados do presente trabalho 

indicam que raiva, meningoencefalite por BoHV e PEM são as enfermidades neurológicas mais comuns 
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que afetam bovinos no Estado de Goiás. As três enfermidades representaram 62,35% de todos os 

diagnósticos realizados. Em Minas Gerais, casos de infecção por BoHV, PEM e 

encefalites/meningoencefalites supurativas situaram-se como as principais enfermidades a serem 

consideradas no diagnóstico diferencial para a raiva (Oliveira et al. 2016). No Nordeste, raiva corresponde 

a aproximadamente 50% dos casos neurológicos de bovinos (Galiza et al. 2010). Assim como no presente 

trabalho, as doenças neurológicas causadas por vírus foram as mais prevalentes em outros estudos 

(Sanches et al. 2000, Galiza et al. 2010). Outra pesquisa realizada na região Centro-Oeste apontou 

botulismo, raiva, PEM, infecção por BoHV e meningoencefalite não-supurativa (no presente trabalho 

denominada de meningoencefalite linfoplasmocítica) como as doenças neurológicas mais comuns de 

bovinos (Ribas et al. 2013). 

No presente estudo, observou-se que a maior parte dos casos neurológicos diagnosticados 

pertencia às mesorregiões Sul e Centro, provavelmente devido à proximidade dos municípios dessas 

regiões com dois dos laboratórios locais que receberam a maioria das amostras de SNC (LABVET e 

LPV/UFG/Regional Jataí). Com base na Instrução Normativa (IN) nº 01 de 2005, a AGRODEFESA 

estabelece os municípios goianos que possuem alto e baixo risco de surgimento de casos de raiva. Dos 

municípios com mais casos de raiva nesse estudo, Uruaçu, Caiapônia, Pirenópolis e Niquelândia 

encontram-se na categoria de alto risco. Entretanto, foram observados muitos casos da doença em 

municípios considerados de baixo risco como Caldazinha, Bela Vista de Goiás, Hidrolândia, Aragarças, 

Britânia e Jataí. Visto que, periodicamente, com base nos diagnósticos oficiais realizados pelo órgão, a 

AGRODEFESA atualiza a IN, é possível que na próxima edição, esse documento tenha outros municípios 

incluídos na categoria de alto risco.  

Com relação à distribuição temporal dos casos diagnosticados do presente trabalho, entre 

2011 e 2013, houve um maior número de casos. Nos demais anos avaliados, a quantidade de casos foi 

mais uniforme. Não foi possível estabelecer o motivo preciso para esse fato. Distribuição relativamente 

uniforme também foi observada na frequência das doenças mais comuns desse estudo durante o período 

avaliado, com exceção da raiva que apresentou mais casos em 2011 e 2015. É sabido que a sazonalidade 

dessa doença está relacionada à quantidade de morcegos infectados presentes na região. Uma vez que os 

morcegos contraiam a doença, ocorre disseminação na colônia e morte dos indivíduos. Por essa razão, a 

cada período médio de seis a sete anos, aumentam os casos em locais endêmicos (Mori et al. 2004). 

Raiva foi a enfermidade neurológica com maior número de casos nesse estudo, fato também 

verificado em outras investigações semelhantes realizadas no Brasil (Sanches et al. 2000, Galiza et al. 

2010). Nos casos em que não foi possível confirmar o diagnóstico da doença pela histopatologia, as 

técnicas de IFD e IIC foram conclusivas para esse fim, destacando a importância dessas técnicas que são 

mais sensíveis e específicas para o diagnóstico definitivo (Langohr et al. 2003, Teixeira et al. 2008, Galiza 

et al. 2010). A não visualização de corpúsculos de inclusão em alguns casos de raiva pode estar 

diretamente relacionada com o tempo de sobrevida do animal após a infecção (ou seja, quanto maior o 

curso clínico, maior a probabilidade de detecção dos corpúsculos), presença de infiltrado mononuclear 

perivascular mais acentuado e a ausência ou pouca alteração degenerativa observada nos neurônios com 

corpúsculo de Negri (Langohr et al. 2003). Em cinco casos desse estudo, não foram observadas alterações 

microscópicas significativas, sendo, contudo, positivos na IFD e IIC. O principal achado histopatológico na 
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raiva é a meningoencefalite linfoplasmocítica associada aos corpúsculos de Negri (Sanches et al. 2000, 

Langohr et al. 2003, Ribas et al. 2013). Segundo Pedroso et al. (2008), os corpúsculos de inclusão podem 

ser mais facilmente visualizados nos neurônios de Purkinje, fato também observado no presente estudo. 

Os achados histopatológicos foram mais frequentes no cerebelo, ponte, tálamo e hipocampo. Em outra 

investigação, esses achados foram mais acentuados na medula espinhal e no tronco encefálico (Ribas et al. 

2013). Além dos sinais clínicos relatados nesse estudo, sialorreia, incoordenação, tremores musculares, 

opistótono, paralisia e decúbito também foram observados por outros autores (Sanches et al. 2000, Galiza 

et al. 2010, Ribas et al. 2013). A idade dos animais acometidos variou amplamente, mas a maioria variou 

entre 30 dias e três anos. Dados retrospectivos muito semelhantes foram observados no Sul do Brasil 

(Langohr et al. 2003).  

Lesões caracterizadas por necrose neuronal, edema e tumefação endotelial são os principais 

achados histológicos em casos de PEM (Sant’Ana et al. 2009a, Sant’Ana et al. 2009b). Essas alterações 

foram consistentes em todos os casos do presente estudo. Além disso, observou-se infiltração de células 

gitter e fendas de separação nos casos com lesões mais avançadas. As principais áreas do encéfalo que 

apresentaram essas lesões foram os telencéfalos frontal, parietal e occipital e, com menor frequência, 

tálamo e núcleos da base, conforme visto por outros autores (Sant’Ana et al. 2009b, Nogueira et al. 2010, 

Cunha et al. 2011). Em um caso do presente trabalho, os achados histológicos e a epidemiologia foram 

muito sugestivas de PEM associada à intoxicação por sal/privação de água. Nos demais casos, a carência 

de informações nos históricos impossibilitou inferir ou determinar a causa da doença, conforme ocorre na 

maioria das descrições nacionais dessa enfermidade (Sant’Ana & Barros 2010). Sabe-se que a 

etiopatogenia dessa doença não está completamente compreendida, mas muitos fatores podem ser 

determinantes no surgimento dos casos, como deficiência de tiamina, intoxicações por enxofre, amprólio 

ou chumbo e mudanças bruscas na dieta (Sant’Ana et al. 2009, Cunha et al. 2010, Nogueira et al. 2010). Os 

principais sinais clínicos observados no presente estudo foram depressão, incoordenação, paralisia, 

cegueira, decúbito permanente, opistótono e movimentos de pedalagem. Nogueira et al. (2010) relataram 

também outros sinais clínicos observados em casos de PEM, como estrabismo, nistagmo, midríase e 

quedas frequentes. Um dos sinais clínicos mais consistentes dessa doença e comumente relatado por 

diversos autores, e observado nesse estudo, é a cegueira (Sant’Ana et al. 2009, Nogueira et al. 2010, Cunha 

et al. 2011, Ribas et al. 2013). 

A meningoencefalite por BoHV ocorreu principalmente em bovinos jovens, uniformemente 

durante o período de avaliação e mais frequentemente nas Mesorregiões Sul e Centro (Blume et al. 2017). 

Dados similares foram obtidos em outras investigações  (Rissi et al. 2006, Massitel et al. 2016). Os sinais 

clínicos apresentados pelos bovinos deste estudo foram semelhantes aos relatados em outras descrições 

de meningoencefalite herpética bovina (Ely et al. 1996, Colodel et al. 2002, Elias et al. 2004, Lemos 2005, 

Rissi & Barros 2013) e incluíram cegueira, incoordenação, sialorreia e ataxia. As alterações macroscópicas 

mais frequentes foram congestão com tumefação e achatamento das circunvoluções, amolecimento e 

amarelamento do córtex telencefálico e focos de hemorragia, conforme relatados previamente (Colodel et 

al. 2002, Elias et al. 2004, Riet-Correa et al. 2006, Rissi & Barros 2013). As alterações histológicas 

ocorreram uniformemente pelo encéfalo e consistiram de meningoencefalite linfoplasmocítica, 

corpúsculos de inclusão intranucleares basofílicos em astrócitos e neurônios, necrose neuronal, edema, 
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tumefação endotelial, gliose, astrocitose, infiltração por células gitter, congestão e hemorragia. Esses 

dados são semelhantes aos observados por outros autores (Colodel et al. 2002, Elias et al. 2004, Riet-

Correa et al. 2006, Rissi et al. 2006, Freitas Neto et al. 2010, Pedraza et al. 2010, Rissi & Barros 2013, 

Oliveira et al. 2016). Em dois casos, o DNA de BoHV-5 foi amplificado, enquanto que o de BoHV-1 foi 

identificado em um caso. Pela primeira vez, BoHV-1 foi confirmado como causa de meningoencefalite no 

Centro-Oeste do Brasil (Blume et al. 2017), embora isso já tenha sido detectado na região Sul (Riet-Correa 

et al. 1989, Silva et al 2007, Rissi et al. 2008, Rissi & Barros 2013). 

Todos os casos incluídos na categoria meningoencefalite linfoplasmocítica foram negativos 

para raiva por IFD e IIC e para infecção por BoHV por PCR. Embora esses casos sejam sugestivos de 

infecção viral, em nenhum deles, foram observados corpúsculos de inclusão, necrose neuronal ou 

vasculite, não sendo possível a determinação exata do agente etiológico. Casos com caraterísticas 

morfológicas e laboratoriais idênticas ou semelhantes têm sido observados em outras regiões do Brasil 

(Lemos et al. 2005, Galiza et al. 2010, Ribas et al. 2013) e deixam os médicos veterinários e pesquisa dores 

em alerta para possíveis novos agentes patogênicos circulando nos rebanhos nacionais ou para mudança 

eventual de padrão morfológico de determinadas infeções.  

Nos dez casos de botulismo aqui avaliados, o diagnóstico foi realizado com base nos achados 

epidemiológicos, clínicos e na ausência de lesões macro e microscópicas significativas. Os principais 

fatores relacionados ao surgimento de surtos de botulismo estão associados à deficiência de fósforo, 

acesso a carcaças abandonadas em pastagens, fornecimento de resíduos de alimentação humana e oferta 

de cama de frango (Câmara et al. 2014), água contaminada com toxina (Dutra et al. 2001) e alimentos 

conservados de maneira inadequada (Maboni et al. 2010). Uma prática comum , especialmente no 

Noroeste de Goiás e Mato Grosso é o fornecimento de água aos animais em cacimbas contaminadas, fato 

que tem sido comumente relacionado ao surgimento de surtos (Souza et al. 2011). É possível que a 

frequência dessa enfermidade seja maior no Estado de Goiás, uma vez que a caracterização clínica e 

epidemiológica é essencial para o diagnóstico (Lemos & Leal 2008) e, muitas vezes, essas informações não 

estavam presentes adequadamente nos históricos dos casos avaliados no presente estudo. Outro fator a 

ser considerado é que muitos bovinos que não apresentaram nenhuma lesão histopatológica e que, 

portanto, não tiveram diagnóstico concluído, apresentaram o sinal clínico de paralisia flácida, porém 

alertas. É possível que parte desses casos sejam atribuídos a botulismo e não foram corretamente 

diagnosticados. No presente estudo, o principal fator envolvido na patogenia da doença foi osteofagia, 

entretanto um caso foi associado à ingestão prévia de palhada de milho e soja, conforme descrito por 

outros autores no Mato Grosso do Sul (Lemos & Leal 2008). Esses dados são compatíveis com os 

encontrados em outros estudos (Dutra et al. 2001, Ribas et al. 2013). 

As inflamações de causa bacteriana foram caracterizadas por meningoencefalite 

supurativa/tromboembólica ou com formação de abscessos ou microabscessos. Casos de 

meningoencefalite tromboembólica em bovinos são comumente relacionados à infecção por Histophilus 

somni (Barros et al. 2006, Galiza et al. 2010). No presente estudo, não foi possível confirmar a etiologia dos 

casos dessa alteração por técnicas microbiológicas, contudo as lesões histológicas eram sugestivas da 

infecção por H. somni. A via de infecção por esses agentes bacterianos usualmente se dá por traumatismos 

orais associados a corpos estranhos (Galiza et al. 2010), onfaloflebite (Ribas et al. 2013, Assis Brasil et al. 
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2013), uso da tabuleta nasal para desmame interrompido (Loretti et al. 2003, Câmara et al. 2009), 

pneumonia e rinite (Câmara et al. 2009). Os sinais clínicos dessas neuropatias bacterianas incluíram 

incoordenação, cegueira, alteração da marcha, hipermetria, depressão, paralisia, ataxia, espasmos 

musculares, hipotonia, redução da sensibilidade e decúbito. A idade dos animais variou de 15 dias a 

quatro anos. Segundo alguns autores, abscessos cerebrais são diagnosticados mais frequentemente em 

bovinos jovens (Barros et al. 2006, Helayel et al. 2014). Três casos foram diagnosticados como listeriose. O 

diagnóstico foi firmado com base nos achados histológicos característicos de microabscessos no tronco 

encefálico (Sanches et al. 2000, Galiza et al. 2010, Oliveira et al. 2016).  

Foram diagnosticados nesse estudo três casos de FCM. Essa doença também tem sido 

diagnosticada em outras regiões do Brasil, especialmente no Nordeste e no Sul, aparentemente com maior 

frequência (Sanches et al. 2000, Rech et al. 2005, Galiza et al. 2010, Macêdo et al. 2007), havendo também 

relatos em São Paulo e Mato Grosso do Sul (Lemos et al. 2005) e Minas Gerais (Oliveira et al. 2016) . Esse 

fato provavelmente está relacionado a maior ocorrência da criação de ovinos nestas últimas regiões. Além 

disso, em muitos casos desse estudo, o material recebido para histopatologia não continha o complexo 

GRH, que é extremamente importante para o diagnóstico histopatológico dessa enfermidade (Rech et al. 

2006). A FCM caracteriza-se histologicamente por vasculite com necrose fibrinoide em diversos órgãos 

(Garmatz et al. 2004, Furlan et al. 2012, Oliveira et al. 2016), como observado no presente estudo. Os 

sinais clínicos observados foram incoordenação, sangramento nasal, anorexia, anemia, prostração e 

apatia. Outros autores relataram como sinais clínicos dessa doença, opacidade de córnea, conjuntivite, 

salivação, erosões nas mucosas e hematúria (Garmatz et al. 2004).  

No caso de meningoencefalite por Tripanossoma sp., os achados microscópicos 

caracterizaram-se por manguitos perivasculares multifocais compostos por linfócitos, plasmócitos e 

macrófagos, gliose e áreas focais de hemorragia, afetando o telencéfalo frontal e parietal, tálamo, núcleos 

basais e cerebelo. Em outra investigação realizada previamente, os achados foram semelhantes aos 

observados nesse estudo, sendo as principais regiões acometidas do encéfalo o córtex parietal, occipital, 

temporal e cerebelo, e o diagnóstico foi confirmado pela observação do agente em esfregaços de capa 

leucocitária e posterior realização de PCR (Batista et al. 2008). Os principais sinais clínicos observados 

foram incoordenação, ptose auricular, pelos eriçados e apatia. Além dos sinais clínicos relatados nesse 

estudo, Batista et al. (2008) observaram também salivação, opistótono, nistagmo, tetania e bruxismo. 

Dois casos de intoxicação por ureia foram diagnosticados. O diagnóstico foi realizado com 

base no histórico de fornecimento recente e excessivo de ureia sem prévia adaptação alimentar, nos sinais 

clínicos apresentados pelos animais e na ausência de alterações macro e microscópicas significativas. O 

diagnóstico de intoxicação por inseticida foi realizado com base nos sinais clínicos, na aplicação recente de 

inseticidas organofosforados em lavoura adjacente a pastagem que os bovinos se encontravam e também 

na escassez de alterações significativas. Casos semelhantes têm sido observados no Rio Grande do Sul 

(Oliveira Filho et al. 2010, Santos et al. 2014).  

Foi diagnosticado um caso raro de alterações congênitas múltiplas no encéfalo, que foi 

publicado recentemente (Silva et al. 2016). Várias alterações significativas foram detectadas,  

especialmente hipoplasia cerebelar, estenose do aqueduto mesencefálico, fusão dos colículos rostral e 

caudal, hidrocefalia secundária, hipertrofia vilosa de plexo coroide e heterotopia de componentes 
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celulares cerebelares. Quadros semelhantes nunca tinham ocorrido na propriedade e não possível definir 

a causa precisa dessa afecção. Exame imuno-histoquímico negativo para diarreia viral bovina realizado 

nas amostras de encéfalo desse bezerro, sugerem que esse agente não esteve envolvido na etiopatogenia 

dessas lesões.  

Concluindo, as principais doenças neurológicas diagnosticadas em bovinos no Estado de 

Goiás foram raiva, polioencefalomalacia e infecção por BoHV. Ademais, em nenhum caso avaliado no 

presente estudo, foram observadas lesões histológicas compatíveis com BSE. Essa informação é 

importante para a manutenção do status sanitário do Estado de Goiás em relação a esta doença. 
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Figuras e Quadros

 
Fig. 1. Mapa de Goiás com a distribuição por mesorregião de 170 casos neurológicos de 

bovinos diagnosticados entre 2010 e 2017. 

 

 
Fig. 2. Distribuição por ano (2010-2017) de casos com sinais neurológicos 

diagnosticados em bovinos no Estado de Goiás.  
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Fig. 3. Distribuição por ano (2010-2017) de casos de raiva, 

meningoencefalite por herpesvírus bovino (BoHV) e polioencefalomalacia 

diagnosticadas em bovinos no Estado de Goiás. 

 

Quadro 1. Diagnósticos realizados em 170 bovinos que apresentaram 

sinais clínicos neurológicos, entre 2010 a 2017, no Estado de Goiás. 

DIAGNÓSTICOS Nº DE CASOS % 

Doenças virais   

Raiva 50 29,41 

Meningoencefalite por BoHV 27 15,88 

Febre catarral maligna 3 1,76 

Sub-total 80 47,05 

Doença metabólica   

Polioencefalomalacia 29 17,06 

Sub-total 29 17,06 

Doenças bacterianas   

Botulismo 10 5,88 

Meningite supurativa 6 3,53 

Abscesso 5 2,94 

Listeriose 3 1,76 

Meningoencefalite tromboembólica 3 1,76 

Sub-total 27 15,87 

Doenças sem causa definida   

Meningoencefalite não supurativa 19 11,18 

Hemorragias de origem traumática 6 3,53 

Malacia multifocal com gliose 2 1,18 

Sub-total 27 15,89 

Doenças congênitas   

Hidrocefalia 2 1,18 

Malformações congênitas múltiplas 1 0,59 

Sub-total 3 1,77 

Doenças tóxicas   

Intoxicação por ureia 2 1,18 

Intoxicação por inseticida 1 0,59 
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Sub-total 3 1,77 

Doenças parasitárias   

Meningoencefalite associada à infecção 
por Trypanossoma sp. 

1 0,59 

Sub-total 1 0,59 

TOTAL 170 100 

 
Quadro 2. Distribuição por mesorregião e municípios de 50 casos de raiva 

bovina no Estado de Goiás, diagnosticados pela histopatologia e 

imunofluorescência direta e/ou prova biológica (2010-2017). 

Mesorregião e municípios Nº de casos 

Centro 
Caldazinha 
Bela Vista de Goias 
Goiânia 
Hidrolândia  
Itapaci 
Itapuranga 
Rubiataba 
Senador Canedo 

Sub-total 

 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

18 
Sul 

Caiapônia 
Jataí 
Aporé  
Caçu 
Cachoeira Dourada 
Porteirão 
Quirinópolis 
Rio Verde 
Vianópolis 

Sub-total 

 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 
Noroeste  

Aragarças 
Britânia 
Bom jardim de Goiás 
Itapirapuã 
Jussara 
Piranhas 

Sub-total 

3 
2 
1 
1 
1 
1 
9 

Norte  
Uruaçu 
Niquelândia 
Colinas do Sul 
Bonópolis 
Campinaçu 
Porangatu 

Sub-total  

3 
2 
1 
1 
1 
1 
9 

Leste  
Pirenópolis 
Corumbá de Goiás 

Sub-total 

2 
1 
3 

Nº total de casos 50 
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CAPÍTULO 3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

As enfermidades neurológicas apresentam grande importância econômica em 

Goiás, visto que a bovinocultura é atualmente a principal atividade pecuária desenvolvida no 

Estado. Os resultados obtidos nesse estudo objetivam ampliar o conhecimento sobre as 

principais enfermidades que ocorrem em Goiás, fornecendo informações que possibilitem a 

adoção de medidas de prevenção e controle mais eficientes, bem como o conhecimento da 

frequência e distribuição geográfica de doenças neurológicas importantes, como por exemplo, 

a raiva. Os resultados obtidos para a raiva sugerem a ocorrência de um número maior de casos 

em municípios anteriormente apontados como de baixo risco para o surgimento de casos, 

demonstrando a necessidade de mais estudos sobre a epidemiologia das doenças para a 

adequação da instrução normativa que aponta o risco de raiva nos municípios de Goiás.

Notou-se também uma grande carência em quantidade e qualidade das

informações prestadas pelos médicos veterinários remetentes de amostras para realização de 

exames complementares, impossibilitando em muitos casos o conhecimento das 

características epidemiológicas e clínicas das doenças. Informações como época do ano, 

duração do curso clínico, sinais clínicos, alterações macroscópicas observadas à necropsia, 

faixa etária dos animais envolvidos nos surtos, sistema de criação, alimentação e ambiente, 

por exemplo podem ser cruciais para o diagnóstico, aumentando o conhecimento sobre os 

fatores relacionados ao surgimento de surtos, bem como proporcionando relevantes 

informações para o diagnóstico. 

É importante ressaltar que nem sempre as amostras remetidas para os laboratórios

encontram-se acondicionadas e/ou conservadas de maneira adequada, impossibilitando a 

realização de exames complementares (histopatológico, por exemplo), que possam fomentar 

informações e achados que aumentem as probabilidades da realização do diagnóstico 

definitivo das doenças. Amostras em acentuada autólise, congeladas ou acondicionadas em 

qualidade inferior à recomendada de formol 10% foram comumente avaliadas e alguns casos 

e dificultou ou comprometeu acentuadamente a histopatologia. 

Os resultados obtidos mostram que a raiva, polioencefalomalacia e a infecção por 

herpesvírus bovino são as principais enfermidades neurológicas que acometem bovinos no 

Estado de Goiás. O exame histopatológico mostrou-se uma importante técnica para a 

realização do diagnóstico diferencial das amostras remetidas ao LABVET para a raiva, e 

definitivo para as principais enfermidades neurológicas estudadas. Recomenda-se sempre que, 

juntamente com as amostras colhidas e remetidas refrigeradas/congeladas para a realização da 

IFD para raiva no laboratório oficial, os médicos veterinários de campo remetam também

amostras devidamente acondicionadas e conversadas em formol a 10% para a realização do 

exame histopatológico.
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ANEXOS E APÊNDICES

ANEXO A

Instruções aos autores referentes as normas da revista “Pesquisa Veterinária Brasileira”.




