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Introdução: A miopatia por acúmulo de polissacarídeo (PSSM) é uma enfermidade genética 

ou de causa indeterminada caracterizada pelo acúmulo anormal de glicogênio e polissacarídeos 

nas fibras musculares esqueléticas. Relato de caso: Dois equinos da raça percheron, 

apresentaram sinais clínicos semelhantes de distúrbios musculares durante locomoção iniciados 

após o trabalho, andar rígido sobretudo de membros pélvicos, fraqueza muscular, dificuldade 

na locomoção e decúbito preferencial. Resultados: No primeiro caso o animal veio a óbito e 

realizou-se necropsia, sendo observado edema em região de membros pélvicos e torácicos, 

peitoral e face, áreas vermelho-escuras em músculos de membros, masseter, temporal e 

intercostais. Havia sufusões em musculatura laríngea de sustentação e petéquias em glote, em 

estômago espessamento e edema transmural difuso e hemorragias em porção pilórica e 

aglandular, ainda, rins de coloração vermelho escuro difuso. No exame histopatológico 

diagnosticou-se rabdomionecrose multifocal acentuada, nefrose mioglobínica multifocal 

moderada e gastrite fibrinonecrótica transmural difusa acentuada. O quadro de PSSM foi 

confirmado pela presença de inclusões polissacarídicas em sarcolema de miofibras visualizadas 

na coloração de ácido periódico de Schiff (PAS). No segundo caso, o equino apresentou dois 

episódios de distúrbio muscular após o trabalho, sendo o protocolo terapêutico baseado em 

penicilina, flunixin meglumine, diaceturato de diminazene e fluidoterapia com ringer lactato. 

Foi realizado a reação em cadeia da polimerase (PCR) para Trypanosoma evansi e 

Trypanosoma vivax, sendo negativo para ambas as espécies. Na avaliação bioquímica sérica, 

observou-se aumento de CK (669,0 UI/L) e AST (669,0 UI/L). Realizada pesquisa para 

mutação em gene GYS1, tendo como resultado positivo heterozigoto. Após repouso e 

recuperação gradual, o equino foi submetido apenas à execução de trabalhos leves, sem o 

retorno do quadro clínico desde então. Conclusão: O diagnóstico de PSSM pode ser 
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estabelecido com base nos achados epidemiológicos e clínico-patológicos, sendo a pesquisa por 

mutação genética fundamental para a resolução do segundo caso. 

Referências 

1. McCue ME, Valberg SJ, Miller MB, Wade C, DiMauro S, Akman HO, Mickelson JR. Glycogen 

synthase (GYS1) mutation causes a novel skeletal muscle glycogenosis. Genomics 91.5 (2008): 458-

466. 

2. McCue ME, Valberg SJ, Lucio M, Mickelson JR. Glycogen synthase 1 (GYS1) mutation in diverse 

breeds with polysaccharide storage myopathy. Journal of veterinary internal medicine 22.5 (2008): 

1228-1233. 

3. Quiroz-Rothe E, Novales M, Aguilera-Tejero E, Rivero JLL. Polysaccharide storage myopathy in the 

M. longissimus lumborum of showjumpers and dressage horses with back pain. Equine veterinary 

journal 34.2 (2002): 171-176. 

4. Valentine BA. Diagnosis and treatment of equine polysaccharide storage myopathy. Journal of Equine 

veterinary science 25.2 (2005): 52-61. 


