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Listeriose é uma enfermidade
infecciosa causada por bactérias do
gênero Listeria, que ocorre de três
formas clínicas: nervosa, abortos e
septicemia. A forma nervosa cursa com
sinais neurológicos
A L. monocytogenes é responsável pela
doença principalmente em ruminantes,
e está associada ao consumo de
silagem contaminada e/ou de baixa
qualidade e contaminação dos
ambientes e animais por falta de
higiene e, também, pela presença de
fezes de aves.
.

Introdução

Coleta de dados epidemiológicos, sinais
clínicos e necropsia de cinco animais
procedentes de um confinamento de
ovinos no município de São Lourenço
do Sul/RS.
Fragmentos de órgãos e sistema
nervoso central (SNC) foram coletados,
fixados em formalina 10% tamponada
e processados para histologia. Os
cortes do SNC foram submetidos,
também, a técnica de imuno-
histoquímica. Os fragmentos de tecidos
e materiais do ambiente foram
coletados para cultura microbiológica.
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Houve marcação positiva para o
anticorpo Listeria O Antiserum Poly
Serotypes 1,4 (Fig. 2. B). Houve
crescimento de L. monocytogenes na
silagem.

Figura 2. A: Microabscessos na medula oblonga.
Coloração HE. B: Marcação positiva na
Imunohistoquímica.

Figura 1. A: Animal com perda de equilíbrio e salivação
excessiva. B: Animal apresentando opistótono e decúbito

Foi confirmada a ocorrência de um
surto de listeriose em ovinos
confinados. L. monocytogenes na
silagem indica que essa seja a fonte de
infecção, possivelmente contaminada
pelo livre acesso de aves aos cochos. A
retirada da silagem e a manutenção das
aves afastadas da área dos ovinos
provavelmente controlou o surto, já
que novos casos não foram observados.
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No confinamento havia criação de aves 
domésticas com livre acesso aos 
cochos dos ovinos e a silagem 
oferecida era de baixa qualidade. Os 
animais apresentaram apatia, perda de 
equilíbrio, salivação, tremores, 
opistótono, lateralização da cabeça e 
torneio (Fig. 1). Histologicamente 
foram encontrados microabscessos no 
SNC (Fig. 2. A). 
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