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Introdução

A Linfadenite Caseosa, conhecida popularmente 
como “Mal do Caroço”, é uma enfermidade infecto-
contagiosa de curso crônico transmitida pelo
Corynebacterium pseudotuberculosis, que acomete 
caprinos de vários países do mundo [1].

A enfermidade manifesta-se por um processo 
inflamatório do sistema linfático, com formação de 
abscessos purulentos de aspecto caseoso [2], coloração 
amarela esverdeada, consistência viscosa e envolvidos 
por uma cápsula fibrosa [1, 3]. Pode ocorrer sob duas 
formas clínicas, a superficial e a visceral, cujas lesões 
surgem em linfonodos palpáveis ou internos, 
respectivamente [4], e há maior susceptibilidade para 
animais senis.

Um importante fator de risco à disseminação da 
enfermidade consiste na contaminação do ambiente 
(alimentos, cercas, apriscos, instrumentos de trabalho, 
aparelhos de tosquia, solo rico em matéria orgânica, 
fezes) em que os animais estão instalados, condições 
precárias de higiene, criatórios com alta densidade 
populacional [1, 5], já que o C. pseudotuberculosis
possui habilidade de sobreviver por longos períodos, 
principalmente sob baixas temperaturas e elevada 
umidade [3].

O diagnóstico pode ser realizado com base no 
histórico do animal, no exame clínico, com ênfase ao 
sistema linfático e presença de cicatrizes sugestivas, 
nos achados de necropsia compatíveis [6] e na 
aspiração dos abscessos, analisando as características 
do exsudato presente [1]. O exame microbiológico 
através do isolamento da bactéria consiste em um 
exame confirmatório à infecção e de grande auxílio à 
clínica [5].

Material e Métodos

Foi recebido no Ambulatório de Grandes Animais do 
DMV/ UFRPE um caprino com seis meses de idade, 
macho, sem raça definida, com inapetência, perda de 
peso e apresentando um aumento de volume na região 
peitoral, que vinha progredindo há dois meses (Foto 1). 

O proprietário do animal havia aplicado antibiótico 
injetável à base de terramicina e repelente, como tentativa 
de resolução do quadro do animal. O mesmo ainda 
informou que o aumento de volume havia, há pouco tempo, 
supurado e, posteriormente, cicatrizado e que este não era o 
primeiro caso de “caroço” em sua propriedade.

O caprino também apresentava uma dificuldade na 
marcha, devido a um processo inflamatório presente na 
articulação do membro posterior esquerdo.

Após o exame clínico do animal [5] e a colheita de 
sangue para a realização do hemograma [7], procedeu-se
uma inciso-punção no abscesso com intuito de coletar o 
material e encaminhar ao Laboratório de Bacteriologia do 
DMV/ UFRPE para exame bacteriológico [6].

Realizou-se a semeadura do material coletado em placa 
contendo ágar sangue e incubou-se o sistema a 37°C em 
estufa de cultura, por um período de 48h. Após este 
período, realizou-se a confecção de lâminas e utilizou-se a 
coloração de Gram.

Mediante o óbito do caprino, realizou-se o exame de 
necropsia [6], com vista à identificação de possíveis 
alterações macroscópicas características da doença 
estudada.

Resultados e Discussão

No evento da colheita, observou-se a drenagem de um 
conteúdo de coloração amarelo esbranquiçado, com odor 
fétido, de aspecto caseoso e com consistência inicial 
pastosa até finalmente tornar-se mais resistente, 
reafirmando a suspeita clínica.

O exame macroscópico post-mortem (Foto 2) revelou, 
além do abscesso superficial na região peitoral já 
mencionado, a presença de lesões abscedantes na pleura 
parietal, pneumonia e uma artrite de aspecto fibrinoso.

No exame bacteriológico, observaram-se colônias 
pequenas, opacas, de coloração branca acinzentada, com 
discreta beta-hemólise e que podem ser movidas pela 
superfície do Agar. Analisando-se microscopicamente tais 
colônias, detectou-se a presença de bastonetes Gram
positivos, características de Corynebacterium 
pseudotuberculosis.



Quanto aos aspectos hematológicos, o animal 
apresentava uma anemia, detectada pelo hematócrito 
baixo, uma elevação de neutrófilos circulantes e uma 
hiperfibrinogenemia, reafirmando o baixo estado 
nutricional do mesmo e o intenso processo inflamatório 
envolvido.

Desta forma, considerando a conexão entre sintomas
clínicos, lesões abscedantes na cavidade torácica e 
características morfológicas das bactérias crescidas no 
meio de cultura, pode-se concluir que o paciente estava 
infectado pelo Corynebacterium pseudotuberculosis, 
agente etiológico da Linfadenite Caseosa.

Quanto ao exame bacteriológico, este mostrou-se 
muito sensível à identificação do agente em meio de 
cultura e tempo de incubação apropriados, descritos na 
literatura.

Ainda que haja poucos relatos sobre a ocorrência de 
Linfadenite Caseosa em caprinos muito jovens, há a 
possibilidade de infecção nas situações de alta 
prevalência da doença no rebanho, relacionada 
principalmente às práticas de manejo inadequadas e à 
transmissão vertical da doença.
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Foto 1 – Caprino com seis meses de idade portador de lesão abscedante na região peitoral.

Foto 2 – Exame macroscópico post-mortem do caprino.


