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CONCLUSÃO

Com base na epidemiologia, características clínicas e histopatologia, determinou-se o primeiro

diagnóstico de varíola em criações de suínos de subsistência em Santa Catarina. Esse

diagnóstico indica a necessidade de incluir a infecção pelo Suipoxvírus dentro dos diagnósticos

diferenciais para enfermidades cutâneas nesta espécie, além de alertar para o controle de

vetores e a manutenção de boas condições de higiene nestas criações.

RELATO DE CASO

Quatro propriedades com criações de suínos de subsistência no município de Pouso

Redondo/SC foram acometidas por lesões cutâneas espalhadas por várias regiões do corpo.

Biopsias de pele foram realizadas em todas as propriedades e as amostras acondicionadas em

formalina tamponada 10%, processadas rotineiramente para Histopatologia, coradas pela

técnica de hematoxilina e eosina (HE) e avaliadas por microscopia óptica.

RESULTADOS

Nas quatro propriedades, as instalações localizavam-se próximas a reservatórios de água como

açudes e riachos, com a presença constante de moscas e mosquitos. O número de suínos

afetados foi de 14, 10, 21 e 2 respectivamente nas propriedades 1, 2, 3 e 4 (Tabela 1). Os

suínos jovens foram mais acometidos, principalmente aqueles com maior grau de pureza racial.

A morbidade chegou a aproximadamente 100%, no entanto nenhum animal morreu. Na

macroscopia (Figura 1), observou-se lesões eritematosas e crostosas, de aspecto crateriforme

nas regiões dorsal, ventral, membros, face, orelhas e focinho, associadas a prurido intenso. Na

histopatologia, constatou-se dermatite ulcerativa pustular proliferativa (Figura 2A) com

corpúsculos de inclusão intracitoplasmáticos eosinofílicos (Figura 2B). As lesões evoluíram para

cura espontânea ou mediada por tratamento, baseado na limpeza de feridas com solução

iodada e antibioticoterapia.

Figura 1. Lesões eritematosas e crostosas de aspecto crateriforme nas regiões de cabeça, pavilhão auricular, região dorsal (A), pescoço,

região ventral e medial de membros (B) de suínos afetados por Varíola.
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Tabela 1. Número de amimais por faixa etária acometidos por varíola suína em criações de subsistência no estado de Santa Catarina

Figura 2. Dermatite pustular proliferativa em fragmento de pele de membro torácico esquerdo de suíno acometido por varíola (A).

Corpúsculos de inclusão eosinofílicos intracitoplasmáticos (B - setas).

DISCUSSÃO

Nas quatro propriedades envolvidas no surto, em todas havia presença constante de insetos em

meio aos animais, conforme descrito em outros surtos da doença (BERSANO et al. 2003;

OLINDA et al. 2016). Os animais jovens foram a principal categoria afetada, apresentando

lesões de maior significância, além disso, a morbidade foi de aproximadamente 100%,

semelhante aos achados do surto relatado por Olinda et al. (2016), no entanto, não houve

óbitos. No histopatológico verificou-se dermatite pustular proliferativa, além de corpúsculos de

inclusão eosinofílicos, lesões consideradas típicas da doença (BERSANO et al 2003; OLINDA et

al 2016).

INTRODUÇÃO

A varíola suína é uma enfermidade ocasionada pelo Suipoxvírus, que tem os suínos como

hospedeiros naturais, cursando com lesões progressivas geralmente restritas apenas à pele

(AFONSO et al. 2002). O primeiro surto da doença no Brasil foi relatado no ano de 1976, no

estado de São Paulo, afetando 17 animais oriundos de uma criação de subsistência. Os leitões

são mais frequentemente afetados em relação aos adultos e as lesões tendem a maior grau de

severidade (BERSANO et al. 2003). A doença possui curso clínico de aproximadamente três

semanas, com baixa mortalidade e alta morbidade, podendo acometer até 100% dos animais de

um recinto. A transmissão está associada às más condições higiênicas e a presença de moscas

e piolhos, atuando como vetores mecânicos e facilitando a penetração do vírus devido ao

prurido ocasionado (BERSANO et al. 2003; OLINDA et al. 2016).
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