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MEGAESÔFAGO E ATROFIA MUSCULAR DA 
CABEÇA SECUNDÁRIOS A MIASTENIA 
GRAVE EM UMA CADELA DA RAÇA 
ROTTWEILER – RELATO DE CASO 

RESUMO 

Miastenia grave é uma das causas mais comum de megaesôfago 
adquirido secundário, caracterizando-se por uma desordem neu-
romuscular que resulta em fraqueza dos músculos esqueléticos, do 
esôfago, da laringe e da faringe. O presente relato descreve um 
caso de uma cadela da raça Rottweiler com histórico de disfonia, 
regurgitação e perda evidente de musculatura esquelética. Com 
exame radiográfico foi possível diagnosticar o megaesôfago. A 
determinação da miastenia grave baseia-se nos sinais clínicos e 
principalmente no diagnóstico terapêutico. Após a instituição do 
protocolo terapêutico recomendado o animal apresentou melhora 
no estado geral, redução dos sinais clínicos e estabilidade dos pa-
râmetros fisiológicos. 

Palavras-Chave: Miastenia grave, megaesôfago, cão, brometo de pros-

tigmina. 

ABSTRACT 

Myasthenia gravis is one of the most common causes of megae-
sophagus acquired secondary, characterized by a neuromuscular 
disorder that results in weakness of skeletal muscle, the esopha-
gus, larynx and pharynx. This report describes a case of a Rott-
weiler dog's breed with a history of dysphonia, regurgitation and 
obvious loss of skeletal muscle. With radiographic examination 
could diagnose the megaesophagus. The determination of myas-
thenia gravis is based on clinical signs and diagnosis especially in 
the therapeutic. After the establishment of therapeutic protocol 
recommended the animal showed improvement in general condi-
tion, reduce clinical signs and stability of physiological parame-
ters. 

Keywords: Myasthenia gravis, megaesophagus, dog, bromide and 
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1. INTRODUÇÃO 

O megaesôfago pode ser definido como uma dilatação patológica do esôfago, porém, 

trata-se de um quadro mais complexo, que possui origens diversas, razão pela qual 

pode ser denominado de síndrome de megaesôfago (TORRES, 1997). 

Essa síndrome é dividida em megaesôfago congênito, megaesôfago adquirido 

idiopático e megaesôfago adquirido secundário. O megaesôfago congênito é uma falha 

sensorial ou uma lesão no centro de deglutição, ocorrendo problemas no peristaltismo 

esofágico em animais jovens (LEIB,1983; TORRES, 1997). O megaesôfago adquirido i-

diopático ocorre na idade adulta e acomete principalmente animais que sofreram al-

gum estresse importante, como fraturas e traumatismos (TORRES, 1997). O megaesô-

fago adquirido secundário ocorre como conseqüência de causas primárias que provo-

cam alterações motoras no esôfago, determinando uma dilatação passiva do mesmo. 

Em gatos é relativamente rara, talvez devido à prevalência de fibras musculares lisas 

do esôfago dos felinos. (WRAY; SPARKES, 2006; GAYNOR; SHOFER; WASHABU, 

1997).   

A miastenia grave é causa mais comum de megaesôfago adquirido secundá-

rio. Essa afecção é uma desordem na transmissão neuromuscular caracterizada por 

fraqueza muscular e fatigamento excessivo. Ela ocorre tanto como distúrbio auto-

imune adquirido, como um distúrbio familiar congênito e têm sido descritas predispo-

sições hereditárias em algumas raças de cães. É uma falha de transmissão na junção 

neuromuscular que resulta na anormalidade funcional ou estrutural dos receptores de 

acetilcolina nicotínicos (forma congênita) e da destruição dos receptores de acetilcolina 

e das membranas pós-sinapticas mediadas por anticorpos (forma adquirida). O diag-

nóstico é feito através dos sinais clínicos e achados radiográficos (TILLEY, 2003).   

Essa enfermidade pode apresentar-se na forma generalizada, focal e aguda. A 

forma generalizada é descrita por fraqueza muscular acentuada nos membros, que se 

agravam com exercícios físicos e melhoram com o repouso. A forma focal é caracteri-

zada por dilatação esofágica e regurgitação, porém os músculos dos membros apresen-

tam-se normais. A forma aguda é caracterizada pelo rápido desenvolvimento de seve-

ra fraqueza muscular esquelética, acompanhado por comprometimento dos músculos 

envolvidos na respiração (DEWEY, 1997; KING; VITE, 1998). 

O tratamento da miastenia grave consiste na administração de anticolinesterá-

sicos de ação prolongada, como o brometo de piridostigmina. Tanto em cães como em 
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gatos a dose deve ser individualizada com base nas respostas clínicas, sendo que ani-

mais com megaesôfago que não toleram a administração oral do anticolinesterásico 

podem ser necessários tratamentos com neostigmina. Em animais com miastenia grave 

adquirida pode ser necessário também o uso de imunossupressores como costicoste-

róides, além da terapia com anticolinesterásicos. (YAN; SHELTON; SIMPSON, 1996; 

NELSON; COUTO, 2006)  

O presente relato descreve o caso de um cão (Figura 1) que apresenta perda da 

musculatura esquelética da cabeça e pescoço, com evidênciamento das estruturas ós-

seas e megaesôfago torácico. 

Figura 1. Animal com dois anos de idade ainda não apresentado sinais clínicos. 

2. RELATO DO CASO 

Foi atendida uma cadela com quatro anos de idade, da raça Rottweiler, de nome Mel, 

na clínica veterinária Mundo Animal no município de Leme, estado de São Paulo, com 

histórico de apatia, disfonia, hiporexia, regurgitação, hematúria e perda da musculatu-

ra esquelética, manifestando-se mais acentuadamente na cabeça com evidênciamento 

das estruturas ósseas (Figura 2). 
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Figura 2. Animal com cinco anos, evidênciamento das estruturas ósseas da cabeça, 

principalmente da crista frontal, devido à perda/atrofia muscular. 

No exame físico constatou-se bom estado nutricional, parâmetros fisiológicos 

normais, porém animal apresentava hematúria, sangramento gengival, atrofia dos 

músculos da cabeça e ventroflexão do pescoço. Foram realizados leucograma, pesquisa 

de hematozoários, urinálise, cultura antibiograma urinário, uréia e creatinina com re-

sultados dentro da normalidade. Os valores do eritrograma encontrados apresentavam 

um quadro de anemia normocítica normocrômica (Tabela 1) levando a suspeita clínica 

de Anemia Hemolítica Autoimune e Lúpus Eritemato Sistêmico. Foi realizado teste ci-

tomorfológico para pesquisa de células de Hargraves, pesquisa de antígenos anti-

núcleo, e teste de Coombs diretos, todos apresentando resultados não reagentes, o que 

descartou as hipóteses citadas acima. 

O exame de Coombs indireto apresentou resultado fortemente reagente, sen-

do sugestivo de doença imunomediada, o que levou, associado aos sinais clínicos apre-

sentados, à suspeita clínica de miastenia grave. 

Depois de instituída a terapia com corticosteróides (Prednisona 0,5mg/kg a 

cada doze horas) e obtenção da melhora clínica, conclui-se que o animal possuía uma 

injúria imunomediada justificando a terapia com prednisona, onde após um período 

de quatro meses de estabilidade o animal iniciou um quadro de freqüente regurgitação 

e êmese após ingestão de alimentos e principalmente de água. Realizado exames ra-

diográfico e ultrassonográfico do abdômen com resultados dentro da normalidade, e 

exame radiográfico do tórax onde diagnosticou megaesôfago torácico com desloca-
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mento ventral da traquéia (Figura 3). Com os sinais clínicos apresentados, perda de 

massa muscular, principalmente da região cervical e da cabeça, ventroflexão do pesco-

ço, teste de Coombs indireto reagente, ausência de sinais dermatológicos e de dor, sus-

peitou-se de miastenia grave adquirida focal com megaesôfago torácico secundário, 

instalando-se protocolo terapêutico com administração de brometo de piridostigmina 

na dose de 1 mg/kg a cada 8 horas, prednisona 0,2 mg/kg a cada 24 horas e metoclo-

pramida 0,3 mg/kg a cada 12 horas, todos por via oral. O proprietário foi orientado a 

alimentar o animal em um plano mais elevado, com uma dieta mais úmida e pastosa. 

Após a instalação do protocolo notou-se evidente melhora do quadro, com término das 

regurgitações/êmese. 

Tabela 1. Eritrograma. Valores absolutos encontrados. 

 19/01/06 60/2/06 29/09/06 10/10/06 28/11/06 8/11/07 19/6/08 

Hemácias (Milh/mm3) 5,28 6 6 3,9 4,6 2,5 4,8 

Hemoglobina (g/dL) 13,1 12,5 13 9,6 11,5 8,9 11,1 

Hematócrito (%) 37 37 37 27 32 22 33 

V.C.M. (fL) 70 61,6 61,6 69,2 69,5 88 68,7 

C.H.C.M. (%) 35,4 33,7 35,1 35,5 35,9 40,4 33,6 

Eritrócitos (%) 0 0 0 0 0 0 1 

 

Figura 3. Radiografia torácica com contraste positivo – evidência de megaesôfago 

torácico com deslocamento ventral da traquéia. 
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3. DISCUSSÃO / CONCLUSÃO 

Para determinar o diagnóstico definitivo, seria necessário realizar teste eletromiográfi-

co e imunocitoquímica para localização de complexos imunes depositados nas junções 

neuromusculares. Como esses exames são de custo elevado e não habituais, optou-se 

por estabelecer o diagnóstico diferencial para outras possíveis causas de atrofia muscu-

lar focal acompanhada de megaesôfago, além do diagnóstico terapêutico para miaste-

nia grave. 

Outras possíveis causas de megaesôfago como Lúpus Eritematoso Sistêmico 

foram descartadas por não apresentarem evidências clínicas compatíveis, nem reações 

positivas aos principais meios diagnósticos. Não havendo alterações locomotoras, si-

nais de fadiga ou dor muscular e disfonia descartou-se também a Polimiosite. 

É cogitada a presença concomitante de anemia hemolítica autoimune, devido 

à identificação de anticorpos reagentes às hemácias (Coombs indireto reagente), ha-

vendo, porém, discordância diagnóstica devido à ausência de reticulócitos nos hemo-

gramas realizados. 

A determinação de Miastenia Grave baseia-se nos sinais clínicos e principal-

mente no diagnóstico terapêutico, obtendo melhora no estado geral, redução dos sinais 

clínicos e estabilidade dos parâmetros fisiológicos do animal. 

O objetivo desse relato é demonstrar que a determinação de um diagnóstico 

preciso muitas vezes é dificultada pela impossibilidade de métodos auxiliares eficazes 

e pela multifatorialidade como causa de doenças, podendo os Médicos Veterinários 

clínicos de pequenos animais basearem-se no diagnóstico terapêutico e no conheci-

mento da história natural da doença para chegar a essa determinação. 
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