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Introdução
          

As infecções intestinais de natureza bacteriana 

são as mais comuns e economicamente mais 

importantes doenças que acometem os suínos em 

todo o mundo, dentre elas, o Clostridium perfrigens

é um dos mais disseminados Costa et al. [1].

           As enterites são doenças de natureza 

multifatorial, incluindo-se como causas: o estresse, o 

ambiente contaminado, a presença de suínos 

portadores de agentes infecciosos e a nutrição 

deficiente, entre outros. Há uma elevada incidência 

de diarréia em leitões lactentes, causando redução no 

desempenho de crescimento e maior mortalidade 

Rizzardi, Gomes & Real [2]

  A manifestação clínica inclui febre, perda de 

apetite, taquicardia, depressão e edema subcutâneo 

que tende a se acumular nas áreas baixas do corpo 

animal, como ventre e membros anteriores. A pele 

frequentemente apresenta áreas com intenso 

inchaço e coloração violácea. A morte geralmente 

decorre de uma toxemia entre 24-48 horas após o 

início das manifestações clínicas; essa doença é 

conhecida também como edema maligno Pinto et 

al. [3].

Pode ocorrer, eventualmente, sinais nervosos, 

como: hipermetria, incoordenação motora dos 

membros posteriores, paresia e morte. Essas lesões 

são conseqüência da poliencefalomalácia Mcgavin 

& Zachary [4]

Material e métodos

A. Área de Estudo:

Foram diagnosticados quatro casos, que 

vieram a óbito, em suínos de um criatório de 

subsistência, pertencentes ao lote de 15 animais no 

total.

Esse criatório fica localizado no Município de 

Tupanatinga – PE, Agreste.

B. Obtenção de Dados:

     Foram colhidas amostras de cérebro e 

cerebelo. Essas amostras foram fixadas em solução 

de Formol tamponado a 10% e processadas, 

incluídos em parafina, cortados a 5µ, corados pela 

técnica de Hematoxilina e Eosina(HE) e examinadas 

à microscopia ótica Luna [5].

Resultados

Os suínos foram necropsiados no 

próprio criatório. À necropsia, observou-se 

macroscopicamente, apenas o aumento do Líquido 

cefalorraquidiano (LCR).

As amostras histopatológicas revelaram 

o quadro de necrose laminar da cortical, com 

formação de placas hialinas, na luz da parede das 

artérias.
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Discussão:

A suinocultura brasileira vem crescendo devido 

principalmente aos avanços tecnológicos alcançados 

nos últimos anos, seja na nutrição, manejo e 

genética. Entretanto, apesar da evolução do manejo 

sanitário, as granjas não estão livres de 

microrganismos patogênicos, que resultam em vários 

problemas relacionados aos distúrbios 

gastroentéricos, com impacto no aproveitamento de 

nutrientes e possibilidade de ocorrência de outras de

outras enfermidades correlacionadas. Além disso, o

aumento da concentração dos animais por área 

proporciona maiores chances de ocorrência de 

problemas sanitários Barros [6].

O Clostridium perfrigens nos suínos é do tipo C, 

e produz duas importantes toxinas, a enterotoxina e a 

beta 2. Diante disso as medidas de controle da 

enterotoxemia envolvem manejo nutricional 

adequado e principalmente a vacinação sistemática 

de todos os animais de rebanho. A imunização é sem 

dúvida alguma a medida profilática que apresenta os 

maiores benefícios Veschi [7]. A ocorrência de 

lesões no sistema nervoso central não é usual, mas 

quando ocorre geralmente é de difícil diagnóstico, 

pois as lesões são comuns a diversos outros agentes 

etiológicos, como por exemplo a deficiência de 

vitamina B1 e aos quadros de hipóxia severa [4 ].
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