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As afecções respiratórias

bacterianas requerem um

diagnóstico ágil e preciso [1], a fim

de instituir a correta terapêutica e

manejo preventivo.

Introdução

A propriedade é de ciclo completo,

composta por 209 caprinos em

semiconfinamento e localizada em

Vila Lângaro - RS. Foram avaliados

clinicamente, além da realização de 4

necropsias (dois óbitos (1 e 2) e duas

eutanásias (3 e 4)), para coleta de

amostras e realização da cultura

microbiológica, caracterização

genotípica da cepa por meio da

polimerase chain reaction (PCR) e

histopatológico.
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SURTO DE PNEUMONIA POR 

PASTEURELLA MULTOCIDA

CÁPSULA A EM CAPRINOS

Durante a avaliação do rebanho, 30%

dos animais apresentavam graus

variados de insuficiência respiratória,

secreção nasal mucopurulenta,

hipertermia, inapetência e alguns

evoluíam ao óbito. Os achados de

necropsia (1 e 2) consistiam em

consolidação pulmonar craniovental,

deposição moderada de fibrina nas

pleuras (figura A e C). Moderado

edema na região da carina, com

deposição de conteúdo mucopurulento

acentuado e edema moderado

presente no lúmen da área

consolidada. Os demais lobos

pulmonares apresentavam congestão

difusa acentuada (figura D). Os

caprinos (3 e 4) apresentavam

consolidação craniovental acentuada,

entretanto, restringida as bordas dos

lobos (figura B). No lúmen

broncoalveolar, acentuado conteúdo

purulento.

Os achados microscópicos

evidenciam infiltrado de neutrófilos,

macrófagos, macrófagos

espumosos, com ocasionais

linfócitos e plasmócitos,

predominantemente brônquico-

alveolar. Ainda, deposição difusa

moderada a acentuada de fibrina,

edema alveolar e interlobular,

congestão difusa acentuada e

hemorragia multifocal moderada. A

cultura microbiológica isolou

Pasteurella multocida e por meio

da PCR, foram caracterizadas as

cepas como tipo cápsula A [2].
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As características clínicas e de necropsia sugerem pneumonia

bacteriana, os exames complementares foram essenciais para

firmar a etiologia. Até onde sabemos, não há relatos de

pneumonias ocasionadas por Pasteurella multocida cápsula A

em caprinos da região norte do Rio Grande do Sul. Assim, a

identificação da cápsula A pela PCR determina um dos

mecanismos de virulência e norteia uma terapêutica eficaz.

Legenda: figuras A e C: caprinos apresentando o padrão mais severo,

óbito de forma natural; exibem graus variados de deposição de fibrina,

entre esses, o mais acentuado é visto na figura C; acompanhando a

fibrina, consolidação cranioventral e hemorragias multifocais. Figura B:

caprino eutanasiado, consolidação restringida as bordas dos lobos

cranioventrais, entretanto, severa. Figura D: aos cortes das áreas

consolidadas, flui abundante conteúdo, que varia de mucopurulento a

purulento, de coloração brancacenta a amarelada, respectivamente.
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