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Introdução

A miosite dos músculos mastigatórios (MMM) é 
um distúrbio neuromuscular adquirido auto-imune [1]. 
Esse distúrbio também é conhecido por miosite 
eosinofílica e miosite atrófica[2]. É uma doença imuno-
mediada caracterizada pela produção de anticorpo 
humoral (linfócito B mediado) contra miofibras tipo 
2M. Esses anticorpos humorais são direcionados quase 
exclusivamente contra as fibras tipo 2M, e esta seria a 
possível explicação para a limitação da doença nos 
músculos que possuem esse tipo de fibra [3]. A miosite 
mastigatória é citada na literatura como uma doença 
inflamatória, comum em cães, mas poucos são os 
relatos sobre sua ocorrência no Brasil [4]. Qualquer 
raça pode ser acometida, mas parece haver predileção 
pelos pastores alemães, dobermanns e cães de caça [5].
Cães de meia-idade são os mais propensos à doença
[6]. Não há predileção sexual aparente [7]. Não há 
relato deste distúrbio em felinos [8]. A forma aguda da 
doença, ou miosíte eosinofílica, caracteriza-se por dor e 
inchaço dos músculos mastigatórios, particularmente o 
temporal e o masseter. Já a forma crônica da miosíte 
mastigatória, também conhecida como miosíte atrófica 
ou miodegeneração cranial, caracteriza-se por atrofia 
dos músculos mastigatórios e pode ocorrer em cães de 
qualquer raça, sendo mais desconhecida do que a forma 
aguda [9]. A mandíbula permanece parcialmente 
aberta, podendo progredir até a impossibilidade de 
abertura [10]. Os animais podem ainda apresentar 
disfagia, sialorréia, e podem cursar com 
linfoadenopatia submandibular e pré-escapular e 
tonsilite [7]. Pode ocorrer exoftalmia pela pressão dos 
tecidos retrobulbares, devido ao aumento de volume 
muscular[8].Um achado importante é a impossibilidade 
de abrir a boca após o animal estar anestesiado  [11]. O 
hemograma pode revelar anemia leve e leucocitose 
neutrofílica, ocasionalmente, eosinofilia periférica  [7]. 
Os níveis séricos de creatina quinase (CK) estão 
ligeiramente elevados, ou não ocorre qualquer
alteração em seus níveis. A terapia para a doença é à 
base de glicocorticóide [2]. A prednisona é a 

medicação sugerida, na dose de 1 a 2 mg/kg VO, a cada 12 
horas. A terapia deve ser continuada até que a CK e a 
função mandibular retornem ao normal [7].É indicado o 
uso da terapia por 3 semanas, quando a dose pode ser 
reduzida a 1 mg/kg a cada 24 horas e então reduzida 
gradualmente em 4 a 6 meses até chegar à menor dose 
possível, em dias alternados [12]. A resposta à terapia é 
determinada através dos níveis séricos de CK e através da 
capacidade de abrir o maxilar [1]. Para minimizar a 
possibilidade de gastrite medicamentosa, pode ser 
administrado o omeprazol, que atua inibindo a bomba de 
hidrogênio, bloqueando assim a secreção ácida do 
estômago. A dose recomendada é de 1,5 mg/kg SID [13].

O objetivo do presente trabalho, é relatar um caso de um 
canino , atendido no Hospital veterinário da UFRPE com 
miosite dos músculos mastigatórios.

Material e métodos

Foi atendido no Hospital veterinário da UFRPE, um 
canino, fêmea, sem raça definida, pesando 11,70kg. O
proprietário informou que o animal não conseguia abrir a 
boca e também não ingeria alimentos sólidos, mas, apesar 
disto. A temperatura retal era de 37,6°C e as mucosas
Apresentavam-se normocoradas. Os demais parâmetros 
encontravam-se dentro dos valores fisiológicos. Ao exame 
da cavidade oral, foi constatado que o animal não 
conseguia abri-la. Após a realização do exame físico, foi 
coletada amostra de sangue para hemograma e soro para 
bioquímica e avaliação da creatina-quinase sérica (CK)
sendo o material enviado para o laboratório de patologia 
clínica. Após serem feitos os exames laboratoriais chegou-
se ao diagnóstico de miosite mastigatória. 

Resultados e discussão

A bioquímica sérica revelou creatina-quinase de 128 
U/L. O hemograma pode revelar leve anemia e leucocitose 
neutrofílica e algumas vezes eosinofilia periférica é 
encontrada. A creatina-quinase sérica, a aspartato 
aminotransferase e as concentrações de globulina podem 
estar aumentadas, principalmente na fase aguda da doença. 



Em alguns casos, a forma aguda não é detectada e os 
animais são examinados, já na fase crônica, 
caracterizada por atrofia progressiva geralmente 
bilateral e simétrica dos músculos mastigatórios. Os 
cães afetados pela forma crônica têm atrofia, severa e 
progressiva dos músculos temporal e masseter, que leva 
a uma aparência esqueletiforme da cabeça. Os animais 
podem apresentar dificuldade em abrir a boca, mas se 
mantêm sistematicamente normais. A forma crônica 
pode ocorrer após episódios agudos repetidos de 
miosíte e, em alguns casos, sem histórico de 
antecedentes relacionados a episódios agudos. 

O diagnóstico da doença foi baseado na história e
nos sinais clínicos. A terapia instituída no caso 
acompanhado foi a base de glicocorticóide
(prednisona) 20 mg,3/4 do comprimido, BID, e ½ 
comprimido SID por 15 dias. Foi receitado também 
Omeprazol 10mg, 1 cápsula SID, concordando com 
Fioravanti. A dose de corticóide foi reduzida 
gradualmente, conforme citado pelos autores. O uso de 
omeprazol fez-se necessário para minimizar a 
possibilidade de gastrite medicamentosa, devido aos 
efeitos colaterais do uso de corticóides.
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