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INTRODUÇÃO

O botulismo é uma doença causada por ingestão de neurotoxinas produzidas pelo

Clostridium botulinum, que pode acometer seres humanos e animais domésticos

(Souillard, et al., 2016). As manifestações clínicas que os animais apresentam se

caracteriza por paralisia flácida e alta mortalidade no lote de aves (Souillard, et al., 2016).

Na criação de aves para subsistência, o botulismo representa uma importante patologia,

devido a elevada morbidade e mortalidade (Olinda, et al., 2015) e essa acentuada

mortalidade também pode ocorrer em aves de vida livre (Lima, et al., 2020). Grande parte

dos casos é atribuída a neurotoxina tipo C, raramente A e E (Oliveira Junior, et al., 2016).

Neste estudo será relatado um surto de Botulismo, em aves de criação de subsistência

no município de Agrolândia em Santa Catarina.

MATERIAL & MÉTODOS

Realizou-se visita à uma criação de 160 aves de subsistência com histórico de alta

mortalidade em Agrolândia, SC. Efetuou-se necropsia em duas galinhas e em um pato.

Todos os órgãos foram coletados para exame histopatológico, além de amostras de

sangue, fígado e conteúdo gastrointestinal para tipificação da toxina através do teste de

soroneutralização em camundongos.

RESULTADOS

As aves eram mantidas em ambiente

superlotado, no mesmo recinto haviam

diferentes espécies (galinhas, patos,

marrecos e perus) e eram alimentadas de

forma irregular com ração para os animais

jovens e milho para os animais adultos. A

água fornecida era do esgotamento da

cozinha dos produtores, a qual, se

acumulava em poças no local (Figura 1) no

recinto continham resíduos de matéria

orgânica como fezes de animais, restos

alimentares e fragmentos ósseos (Figura

2A). A destinação das aves que morriam era

no mesmo recinto, sendo enterradas de

forma superficial no local (Figura 2B).

Porém, devido a privação dos nutrientes

necessários eram desenterradas e

consumidos pelas aves. Os sinais clínicos

eram caracterizados por paralisia dos

membros pélvicos, pescoço e asas

pendulares (Figuras 3A-B), que progrediram

rapidamente para morte em até 48 horas. Houve óbito de 37,5% (60/160) das aves entre

março e maio de 2019. Não foram observadas lesões macroscópicas e histopatológicas nas

aves avaliadas. Entretanto no fígado da galinha que foi submetida ao teste de
soroneutralização em camundongos, foi possível isolamento da toxina botulínica do tipo C.

Figura 1: Surto de botulismo tipo C em aves de

subsistência. Sistema de esgotamento de água que era
ofertada às aves mantidas no recinto.

Figura 2: Surto de botulismo tipo C em aves de

subsistência. A: Fragmentos ósseos e restos mortais de

galinhas com livre acesso das outras aves no recinto. B:
local onde eram desenterradas as aves mortas.
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Figura 3: Surto de botulismo tipo C em aves de subsistência.

A: pato em decúbito com paralisia de membros pélvicos e

asas. B: galinha em decúbito lateral com paralisia de membros
pélvicos, asas, e pescoço.

DISCUSSÃO

A associação dos sinais clínicos, epidemiologia, ausência de lesões e a presença da toxina

tipo C permitiu concluir o diagnóstico de botulismo nestes casos é de extrema importância a

realização de testes laboratoriais para determinar a neurotoxina botulínica (Oliveira Jr., et al.,

2016). Neste caso não foram observadas lesões macroscópicas e microscópicas, entretanto a

identificação da toxina botulínica tipo C possibilitou caracterizar o surto. A toxina botulínica

tipo C, é a mais associada nos episódios de botulismo em aves (Oliveira Jr., et al., 2016). A

intoxicação por botulismo, pode ocorrer pela ingestão de água contaminada com resíduos

orgânicos, no entanto nem sempre é possível identificar a origem da infecção (Olinda, et al.,

2015), entretanto, neste surto as fontes de intoxicação das aves por botulismo foi determinada

e ocorreu devido a ingestão de água com matéria orgânicas que ficava estagnada no chão do

recinto, e também pela ingestão de carcaças contaminada presentes no local. Após o inicio

dos sinais clínicos, as aves morreram em até 48 horas, dado que se assemelha à outro

trabalho em que aves acometidas pelo botulismo (Olinda, et al., 2015).

CONCLUSÃO 

Botulismo é de extrema importância, pois geralmente ocorre em surtos com alta mortalidade

e, na grande maioria das vezes, a ausência de lesões macroscópicas e microscópicas

dificultam a conclusão do diagnóstico. O botulismo deve ser sempre considerado um

importante diferencial em casos de morte súbita de aves de subsistência, podendo apresentar

ou não sinais neurológicos prévios.
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