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Introdução

A meningoencefalite granulomatosa é uma afecção

inflamatória de patogênese idiopática, capaz de

afetar o sistema nervoso central e ocasionar a

morte do canino após quadro clínico inespecífico

subagudo, perdurante por até semanas Possui

maior incidência em fêmeas de pequeno porte e é

definitivamente diagnosticada através de exames

histopatológicos de amostras obtidas em

necropsia.
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Fotomicrografia 01 —Processo inflamatório
granulomatoso localizado em córtex cerebral.
HE , objetiva 20x.

Resultados e Discussão

.

A traqueia encontrava se preenchida por conteúdo

espumante, sendo que, os lobos pulmonares

possuíam aspecto “ os quais, ao corte, fluíam

material espumoso e róseo Em região de núcleos

da base unilateral se observou lesão

intraparenquimatosa esférica (Figura 01).

Microscopicamente, o pulmão possuía edema
multifocal a coalescente acentuado. No sistema
nervoso central, as lesões se concentraram nos
córtex frontal e occipital, cápsula interna, núcleos
da base, caracterizada por moderados neurônios
vermelhos, moderada vacuolização das
substâncias brancas e cinzentas (desmielinização

O cadáver de uma cadela com 4 anos, Golden

Retriever foi encaminhado ao Laboratório

Histopato para necropsia Anteriormente ao óbito, a

paciente apresentou desorientação súbita,

pressão de cabeça contra objetos e taquipneia,

sendo realizada ressonância magnética que

indicou encefalite Os fragmentos dos órgãos foram

fixados em formol 10%, histoprocessados

rotineiramente e corados com hematoxilina e

eosina (HE)

Relato de Caso

Considerações finais

e malácia), além de infiltrado focalmente
extenso e acentuado de linfócito, Plasmócitos, e
células Gitter, compresença de macrófagos
epitelióides (Fotomicrografia01). Notou-se áreas
com moderada hemorragia entremeando o
infiltrado (Fotomicrografia02).

Figura01—Lesão circular e
acinzentada entremeada ao
parênquima do telencéfalo
,com aproximadamente
2,5cm de diâmetro, sendo
localizada em região de
núcleos da base (seta).

Fotomicrografia 02 — Extenso infiltrado
inflamatório entremeado à meninge, com áreas
de moderada hemorragia. HE, objetiva 10x.

A análise necroscópica foi crucial na definição
da origem do quadro manifestado pela
paciente, uma vez que as possíveis causas não
foram evidenciadas em exames de imagem
realizados. Revelou-se também a ocorrência
desta condição em uma paciente com perfil
etário e racial incompatível com o descrito pela
literatura.
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