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Caseous Lymphadenitis in Sheep Slaughtered under Federal Inspection in the State of Rio Grande do
Sul - Estimation of Losses
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ABSTRACT

Background: Caseous lymphadenitis (CL) is considered one of the most important diseases, economically, in sheep and goats
in the United States, Canada and Australia. Annual losses in wool production reaches 17 million dollars in Australia, the disease
cause important impact in Europe, Africa, Middle East, Australia, and in the Americas. The CL is a chronic disease, which affects
mainly sheep and goats. The etiologic agent is the Corynebacterium pseudotuberculosis. The presence of the agent in feces
contributes to environmental contamination and increases the risk of infections in herds. For countries with international
marketing of live animals, the CL is a serious health problem to livestock disease-free. The objective of this study was to report
the occurrence of lesions caused by CL in sheep slaughtered under the official service of inspection of the state of Rio Grande
do Sul and correlate it to the economic losses due to the lesions found.
Materials, Methods & Results: Data concerning the fate of raw materials, the total number of animals slaughtered and injuries
from the ante and post-mortem were provided by the Federal Inspection Service (SIFs do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento no Rio Grande do Sul (SFA/MAPA-RS). Data from the slaughtered animals were generated by the information
system management service inspection (SIGSIF), requested in official character, which included the daily slaughter maps, as well
as monthly and annual reports. Were collected data from 932,547 sheep slaughtered under federal inspection, from January 2004
to August 2009. The number of cases recorded only in Federal Inspection Service was 348 and the number of animals condemned
at slaughter was 86. Through assigning an average weight of 17,57 kg per carcass value of 8.50 kg-1 of carcass based in the
literature, the estimated direct economic losses caused by lesions of CL in the period relating to the condemnation of carcasses
in slaughter plants under federal inspection was R$ 12.975,27(US$ 7.289,47) (US$ 1,00 = R$ 1.78). Nine hundred and thirty two
thousand and five hundred forty-seven sheep were slaughtered under federal inspection in Rio Grande do Sul in the period from
2004 to 2009, CL occurred on 0,037% of the carcasses (n = 348) and determined the total condemnation of 0,009% (n = 86).
Discussion: The injuries due to CL are significant the cause condemnations of carcasses, the condemnation rate for CL is 3 to 5%
for carcasses of adult sheep on most of the developed countries, on the other hand, in Argentina it had been reported 11% of
condemnation, in Brazil little effort has been done on this way, and the data that are published shows that the Northern part of
the country has been reporting more cases of condemnation due to CL. What is noted in this study is that CL has not been
reported in big amounts in the state, what could lead and give the change of eradication of it from this part of Brazil. The disease
still occurs in sheep in Rio Grande do Sul, it has been found at slaughter by lesions occurred during the whole period from 2004
to 2009, in greater or lesser degree, condemnations and economic losses will continue to be reported while sanitary measures are
not well adopted in Brazil.

Keywords: Corynebacterium pseudotuberculosis, caseous lymphadenitis, condemnation of carcasses, slaughterhouse,
occurrence, economic losses.

Descritores: Corynebacterium pseudotuberculosis, linfadenite caseosa, condenação de carcaças, matadouros, ocorrên-
cia, prejuízos econômicos.
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FFigura 2

INTRODUÇÃO

O rebanho ovino do Estado do Rio Grande do
Sul é de aproximadamente 3,8 milhões de cabeças, con-
siderado o maior entre as unidades federativas [4]. Den-
tre as doenças infectocontagiosas que afetam os ovinos,
a linfadenite caseosa (LC) apresenta relevância por in-
fluenciar de forma negativa a produtividade do rebanho
e qualidade de produtos como a carne e lã [14].

A LC é causada por actinomiceto, Gram-positi-
vo, denominado Corynebacterium pseudotuberculosis.
A doença ocorre principalmente nos linfonodos
submandibulares, retrofaríngeos, parotídeos, pré-
escapulares e pré-femurais, embora também acometa
linfonodos viscerais [12,18].

Corynebacterium pseudotuberculosis é elimi-
nado para o ambientepelo material purulento de linfonodos
abscedados, ou descargas oro-nasais de animais com
pneumonia. As medidas preventivas convencionais têm
apresentado pouco sucesso no controle da doença [15].
Dorella et al. [8] afirmam que Corynebacterium
pseudotuberculosis é sensível a antimicrobianos, porém
os abscessos e a sua localização intracelular em
macrófagos impedem a ação sobre a bactéria. A
prevalência atual de LC em pequenos ruminantes é ge-
ralmente subestimada, por não ser uma doença de notifi-
cação obrigatória em muitos países, com a Turquia, por
exemplo. São escassas as informações de ocorrência e
dos prejuízos econômicos gerados pelas condenações
parciais ou totais de carcaças e vísceras.

O presente estudo investigou a ocorrência de
lesões sugestivas de LC em ovinos abatidos no Estado

do Rio Grande do Sul sob inspeção federal e estimou o
prejuízo econômico decorrente da LC em ovinos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os dados referentes ao destino da matéria pri-
ma, número total de animais abatidos e tipos de lesões a
partir da Inspeção ante e post-mortem referentes à LC
dos ovinos abatidos sob inspeção federal foram forneci-
dos pelos Serviços de Inspeção Federal (SIFs do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Rio
Grande do Sul (SFA/MAPA-RS). Os dados de abate
foram obtidos do Sistema Informativo de Gerenciamento
do Serviço de Inspeção Federal (SIGSIF), solicitados em
caráter oficial, que incluíram registros de mapas de aba-
te diário, assim como relatórios mensais e anuais.

Foram utilizados os dados referentes ao destino
dos animais post-mortem. Foram incluídos aqui o total
de animais abatidos e tipos de lesões aos abates de ovi-
nos ocorridos no período de janeiro de 2004 a agosto de
2009, totalizando 932.547 ovinos. Com o objetivo de esti-
mar as perdas econômicas relativas à condenação total
de carcaças acometidas pela LC, foi considerado peso
médio de 17,57 kg por carcaça, o valor de R$ 8,50 por kg
de carcaça [19], multiplicados pelos números de carca-
ças cujas condenações foram totais.

RESULTADOS

Um total de 932.547 ovinos foram abatidos sob
inspeção federal no Rio Grande do Sul no período de
2004 a 2009, a LC ocorreu em 0,037% das carcaças (n
= 348) (Tabela 1) e determinou a condenação total de

Ano Ovinos
abatidos1

Condenações
totais

Perdas econômicas
R$*

Estabelecimentos
sob inspeção (n)

Casos3

n %

2004 114.596 7 (0,006%) 1.056,13 11 26 0,022

2005 121.172 10 (0,008%) 1.508,75 11 104 0,085

2006 169.083 18 (0,01%) 2.715,75 8 120 0,070

2007 202.616 5 (0,002%) 754,38 9 52 0,025

2008 184.889 29 (0,015%) 4.375,38 9 29 0,015

2009 140.1912 17 (0,012%) 2.564,88 7 17 0,012

Total 932.547 86 (0,009%) 12.975,27 11 348 0,037

Tabela 1. Ocorrência de linfadenite caseosa nos matadouros-frigoríficos de ovinos no estado do Rio Grande do Sul
entre 2004 e 2009 sob inspeção federal.

*Levando-se em consideração o peso médio de carcaça 17,57 kg e o valor de R$ 8,50 kg-1 de carcaça (UNICETEX-USP,
2010). 1Serviço de Inspeção de Produtos Agropecuários (SIPAG/DT-RS) da Superintendência. Federal da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento no Rio Grande do Sul (SFA/MAPA-RS). 2Até o mês de agosto. 3Condenações totais e parciais.



3

N

G.MG.MG.MG.MG.Machadoachadoachadoachadoachado,,,,, L.T L.T L.T L.T L.T..... G G G G Grrrrressleressleressleressleressler,,,,, J.K. J.K. J.K. J.K. J.K. K K K K Kiriririririnus & G.Pinus & G.Pinus & G.Pinus & G.Pinus & G.P..... H H H H Herererererrrrrrmannmannmannmannmann.....     2011.2011.2011.2011.2011.      Linfadenite caseosa em ovinos abatidos sob inspeção
federal no estado do Rio Grande do Sul - estimativas de perdas.                     Acta Scientiae Veterinariae. 39(2): 967.

0,009% (n = 86) (Tabela 1).  Utilizando-se o peso médio
de 17,57 kg por carcaça, o valor de R$ 8,50 por kg de
carcaça [19] e aplicando-se somente a condenação total
de ovinos abatidos sob serviço de inspeção oficial, esti-
ma-se o prejuízo no período de aproximadamente R$
12.975,27 (US$ 7.289,47).

As perdas diretas relativas às condenações to-
tais foram baixas, porém, a quantidade de animais con-
denados foi similar ao longo dos anos e maior nos anos
de 2006, 2008 e 2009 (Tabela 1). Entretanto, no ano de
2007, quando foi abatido número maior de animais sob
inspeção federal no Estado, os índices de condenações
totais por LC foram inferiores. A diferença entre o nú-
mero de casos de LC dos anos de 2004 (n = 26) e 2006
(n = 120) foi de 94 novos casos, o que representa um
aumento de ocorrência da ordem de aproximadamente
quatro vezes.

O maior número de condenações de carcaças
ocorreu no ano de 2008 (n = 29). Não obstante, pode-se
verificar ainda que, a partir do ano de 2006, o número de
estabelecimentos sob inspeção federal que abateram
ovinos no Rio Grande do Sul diminuiu, porém o número
de animais abatidos sob inspeção federal aumentou, o
que resultou em maior concentração de ovinos abatidos
por estabelecimento (Tabela 1).

DISCUSSÃO

Embora o rebanho ovino do Estado do Rio Gran-
de do Sul seja o maior do país, com aproximadamente
25% do total de cabeças, existem deficiências em rela-
ção ao registro da doença nos ovinos abatidos, o que
gera números subestimados de casos de LC, que so-
mente estão sendo registrados pelo SIF. Essa enfermi-
dade é de considerável importância econômica para cri-
ações de ovinos e caprinos e, segundo Çetinkaya et al.
[6], acomete significativamente mais os ovinos do que os
caprinos.

As lesões por LC são causa significativa de con-
denações de carcaças inspecionadas e, segundo
Radostists et al. [15], o índice de condenação por LC é
de 3 a 5% para as carcaças de ovinos adultos. Na Ar-
gentina, segundo os dados levantados por Belchior et al.
[3], em matadouros sob inspeção federal, a prevalência
da LC em ovinos abatidos entre 2000 a 2005 variou de 7
a 11% em ovelhas e capões, somente entre lesões no
fígado e pulmões. Em 1981, 5.671.620 carcaças de ovi-
nos foram inspecionadas em abatedouros nos EUA e as
condenações totais devidas à LC atingiram 5.528
(0,097%). Portanto, os valores relatados por outros au-

tores são maiores do que os encontrados no presente
trabalho (0,009%).

Segundo Concha [7], a LC é considerada uma
das doenças mais prevalentes e economicamente
significantes para ovinos abatidos nos EUA. Em um es-
tudo realizado na Austrália, a infecção por Cory-
nebacterium pseudotuberculosis causou 3,8 a 4,8%
de perda da lanolina e 4,1 a 6,6% da lã limpa produ-
zida. O referido estudo estimou que a LC gera preju-
ízos anuais de US$ 17 milhões em produção de lã na
Austrália [7].

Em um grande estudo, realizado em ovinos adul-
tos abatidos na Austrália, a prevalência total das lesões
foi de 26% e as lesões de carcaça estavam presentes
em 20,4% dos ovinos, bem como nas vísceras em 9,5%
[10] e a estimativa de lesões no abate nos EUA foi maior
do que 40% [18]. A prevalência individual de ovinos com
lesões nas fazendas pode ser até maior [15]. No Cana-
dá, ao menos 21% dos ovinos inspecionados tinham LC
ao abate, com lesões principalmente intratorácicas. A
presença de abscessos, principalmente causados por
Corynebacterium pseudotuberculosis, afetava 36%
das carcaças [2]. Além do mais, segundo Komala et al.
[9], estas prevalências altas causam perdas enormes aos
abatedouros. Os estudos realizados em diferentes regi-
ões da Europa demonstraram que a prevalência da LC
em ovinos variou de 16 a 63% [13].

No Estado do Rio Grande do Sul, Silva et al.
[16] relataram a ocorrência de 1,16 a 12,7% de LC em
rebanhos de ovinos ao abate e justificaram esta
prevalência pela idade de abate dos animais, cujas médi-
as variavam de três anos ou mais. Camargo et al. [5]
também já relataram a presença de Corynebacterium
pseudotuberculosis em sêmen de carneiros no mesmo
estado. Entretanto, no presente estudo, de 2004 a 2009,
os dados de ocorrência não ultrapassaram 0,015% (índi-
ce de 2008), possivelmente, devido ao fato de que a ida-
de de abate diminuiu ao longo dos anos, com a moderni-
zação da produção.

A prevalência mais alta em animais mais velhos
também se deve ao caráter crônico da doença e às mai-
ores chances de contato com animais infectados [1]. O
período de incubação dos abscessos de
Corynebacterium pseudotuberculosis pode variar en-
tre 25 e 147 dias ou mais, fazendo com que a enfermida-
de apareça em animais mais velhos [17].

A transmissão ocorre devido à ruptura de abs-
cessos e liberação das bactérias e contaminação imedi-
ata do ambiente. Outros animais podem vir a ser expos-
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tos às bactérias por contato físico direto com lesões
de animais afetados ou indiretamente por fômites.
Segundo Stoops et al. [18], ovinos manejados em
sistema de produção extensivo têm maior prevalência
de LC que os manejados em sistemas semi-intensi-
vos e intensivos. Destaca-se o fato de que os ovinos
no RS são predominantemente lanados e o manejo
do corte da lã e as lesões de pele provocadas no
momento da tosquia têm sido responsabilizados pela
transmissão da bactéria.

Outro motivo que pode estar levando a subesti-
mar os números de ocorrência da LC no estado é a não
notificação da LC pela inspeção estadual. A proporção
de ovinos abatidos para consumo nas fazendas, bem como
os abatidos sem inspeção oficial são desconhecidos. Es-
tudos epidemiológicos anteriores, realizados em países
inicialmente considerados livres da LC, têm demonstra-
do que a prevalência desta doença em pequenos rumi-
nantes geralmente é subestimada, uma vez que a sua
notificação não é obrigatória em muitos países. Além dis-
so, a maior parte dos proprietários não está consciente
do seu impacto econômico e não costuma realizar testes
para identificar animais infectados subclinicamente [11].

CONCLUSÃO

A linfadenite caseosa está presente no reba-
nho ovino do Rio Grande do Sul e leva à condena-
ção das carcaças atingidas. Dados de abates são fun-

damentais para se estimar a prevalência da doença,
uma vez que oferecem um panorama regional da
ocorrência e facilitam a tomada de medidas sanitári-
as de controle, especialmente se a procedência dos
animais com lesões for rastreada. O Serviço de Ins-
peção Federal tem relatado prevalência relativamen-
te baixa de lesões por LC nos ovinos abatidos no
Estado do Rio Grande do Sul no período de 2004 a
2009 (0,037%) e mais baixa ainda de condenação
total de carcaças (0,009%), comparando-se ao da-
dos de outras regiões do mundo. Ações para
minimizar as perdas devem ser tomadas a fim de
viabilizar o crescimento da ovinocultura no estado.

A vantagem da baixa prevalência no Rio Gran-
de do Sul poderia ser tomada como oportunidade tanto
para a erradicação da doença no Estado quanto em be-
nefício à valorização da carne, dos reprodutores e das
lãs ofertados internamente e à exportação.
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