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Introdução
 Corynebacterium pseudotuberculosis é o agente etiológico da linfadenite caseosa que leva a doença em ovinos e caprinos.Os caprinos 

tornam-se infectados quando a pele é lesada. Após a infecção o agente leva a uma inflamação difusa, levando a formação de abscesso que 
torna-se encapsulado (HIRSH & ZEE, 2003). Os programas de controle e erradicação da LC precisam se basear em testes para diagnósticos de 
animais infectados, pois somente um número pequeno de animais infectados apresenta abscessos externos passíveis da realização de 
diagnóstico clínico, como observado por Brown, Olander e Alves (1987). Estas bactérias são microrganismos intracelulares facultativos com 
imunidade mediada por células, daí a possibilidade do uso de intradermo reação como realizado por Langenegger et al. (1987), Renshaw et al. 
(1979) e Alves e Olander (1999).

Objetivo
 Determinar a prevalência da infecção por Corynebacterium pseudotuberculosis no rebanho de caprinos naturalmente infectados por 

meio da intradermoreação.

Metodologia
 Nos animais que apresentavam abscessos foram colhidas amostras para o diagnóstico que foram cultivadas em ágar sangue e 

incubadas à 37 graus C por 48 horas. Houve o crescimento de bactérias identificadas pelo aspecto das colônias, gram e provas bioquímicas 
como sendo Corynebacterium pseudotuberculosis (Cp). O Cp isolado foi utilizado para a produção do antígeno a 2% (v/v) que consistiu na 
diluição das colônias de C. pseudotuberculosis provenientes da cultura em placas de ágar sangue em tubo plástico com tampa contendo 10 mL 
de PBS formolizada (0,5%), o qual permaneceu em estufa a 37 graus C por 48 horas. O material foi centrifugado e ressuspendido com PBS 
por quatro vezes. Foram testados 131 caprinos. O teste foi realizado por meio de tricotomias e mensuração das dobras da pele com cutímetro. 
Foi aplicado 0,1 mL de antígeno pela via intradérmica e mensurada a pele 48 horas após.

Resultado
 Dos 131 animais testados 49,78% (62/131) foram considerados reagentes por apresentarem aumento maior que 4 mm na espessura 

da dobra da pele. Renshaw et al. (1979) obteve em um teste de intradermoreação em ovelhas uma positividade de 56% em animais 
naturalmente infectados valor próximo do obtido neste experimento. O maior valor de aumento de pele obtido foi 21,7 mm e o menor valor foi 
0,3. O valor médio dos animais considerados positivos foi 8,60 mm. Os resultados obtidos neste experimento são compatíveis com os 
resultados obtidos por Alves e Olander (1999) em caprinos vacinados com toxóide e bacterina sendo posteriormente infectados 
experimentalmente. As médias obtidas por estes autores no aumento da pele após 10 semanas da infecção experimental foram de 8,8 mm e 
7,2 mm respectivamente para vacinação com toxóide e bacterina. Houve predomínio de animais reagentes entre os animais com idade 
superior a um ano 79% (58/73) sofrem maior contato sendo esta a maior fonte infecção.

Conclusão
 O rebanho testado apresentou uma prevalência de 49,78% de caprinos reagentes a intradermoreação para Corynebacterium 

pseudotuberculosis sendo que nos animais com idade superior a um ano a prevalência foi de 79%.
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