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Resumo 

 

Titulo: Revisão de Listeriose em ruminantes a partir de três casos clínicos. 

 

Esta tese de Mestrado é o culminar de cinco meses e meio de estágio em Montemor-o-Novo 

com o Dr. Jaime Ribeiro, onde tive a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos que 

aprendi durante os cinco anos de Licenciatura e Mestrado em Medicina Veterinária. 

Devido ao risco de zoonose de algumas doenças do foro nervoso nos ruminantes, estas têm 

apresentado um lugar de destaque na clínica deste animais. O papel do Médico Veterinário 

é saber identificar correctamente cada caso e dar-lhe o seguimento acertado com vista a 

diminuir a propagação destas doenças e o número de casos que se tornam fatais. 

Durante o estágio tive a oportunidade de acompanhar em primeira mão dois casos de 

listeriose na sua forma encefálica, pelo que decidi explorar esta temática.  

Depois de uma revisão bibliográfica sobre L. monocytogenes com ênfase na clínica de 

ruminantes, abordando os aspectos mais importantes que resultam da infecção dos animais 

pela bactéria, nomeadamente etiologia, epidemiologia, patogenicidade, sinais clínicos, 

diagnóstico, tratamento e prevenção, relatei os dois casos clínicos que presenciei e as 

medidas que foram tomadas para tratar os animais e identificar positivamente a L. 

monocytogenes. Faço também referência a um caso clínico relativo à espécie caprina que 

tive o privilégio de acompanhar e analisar. 

Concluí que, sendo uma doença ubiquitária e zoonótica é de extrema importância a 

sensibilização dos proprietários para o correcto acondicionamento e fermentação da silagem 

que vai ser fornecida aos animais. No entanto existem outros factores que podem promover 

infecções por Listeria spp., sendo por isso necessário uma constante monitorização da 

manada para detectar rapidamente possíveis casos e aumentar a taxa de sobrevivência dos 

animais. 

 

 

Palavras-chave: Listeria monocytogenes; silagem; listeriose; ruminantes. 
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Abstract 

 

Title: Review of Listerosis in ruminants based on three clinical cases. 

 

This Master's thesis is the culmination of five and a half months of internship in Montemor-o-

Novo with Dr. Jaime Ribeiro, where I got to put into practice the knowledge I learned over 

five years of studying to attain the master's degree in Veterinary Medicine. 

Because of the risk of zoonosis, some ruminants' neurologic diseases have shown a 

prominent place in the clinic of these animals. The role of the veterinarian is to correctly 

identify each case and give the proper follow-up in order to reduce the spread of these 

diseases and the number of cases that become fatal. 

During the internship I had the opportunity to experience firsthand two cases of nervous 

listeriosis, so I decided to explore this theme. 

After a bibliographic review of L. monocytogenes with an emphasis on the ruminant clinical 

cases, addressing the most important aspects resulting from infection of animals by this 

specific bacteria, including etiology, epidemiology, pathogenicity, clinical signs, diagnosis, 

treatment and prevention, I reported the two clinical cases witnessed, the measures taken to 

treat the animals and positively identify the bacteria. I present an outbreak in goats that I was 

privileged to track and analyze. 

Lastly I concluded that, being a ubiquitous and zoonotic disease is of paramount importance 

to raise the awareness of the owners for the proper packaging and fermentation of the silage 

that will be given to the animals. However, there are other factors that can cause listeriosis 

infections, so it is necessary to constant monitor the herd in order to quickly detect possible 

cases so increase the survival rate of the animals and reduce the public health risk. 

 

Key-words: Listeria monocytogenes; listeriosis; silage; ruminants. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária é o culminar de 

cinco meses e meio de estágio curricular (de 15 de Janeiro de 2011 a 1 de Julho de 2011) 

na clínica veterinária Vet+, onde pude aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos 

durante o tempo lectivo. 

A clínica Vet+, localizada em Montemor-o-Novo, pratica actos de medicina 

veterinária por todo o distrito de Évora e na zona de Alcácer do Sal. Durante o tempo que 

durou o estágio curricular fui orientado pelo Dr. Jaime Ribeiro, pelo Dr. Evaristo Silva e pelo 

Dr. Manuel Malta em actividades de clínica e sanidade de grandes e pequenos ruminantes. 

Tive também a colaboração do Professor Fernando Bernardo na análise do crescimento de 

culturas suspeitas de conterem Listeria monocytogenes quando estive no laboratório da 

Faculdade de Medicina Veterinária. 

 

 

Caracterização da região 

 

O Alentejo situa-se na região sul de Portugal, tendo uma área geográfica de 

27.003,158 km2, o que representa cerca de um terço da superfície total do país.  

A região em si é caracterizada por ser muito uniforme, apresentando uma planície, 

levemente ondulada, com uma altitude média de cerca de 200 m onde existem por vezes 

afloramentos montanhosos pouco acentuados. O clima tem características mediterrânicas e 

continentais com temperaturas médias na ordem dos 17 ºC, uma precipitação fraca e 

predominante nos meses de Inverno, variando esta entre os 600 e os 800 mm/m2 

anualmente. A utilização agrícola dos solos é de cerca de 35% da superfície total da região, 

sendo que culturas de cereais (trigo, cevada e aveia), a olivicultura, viticultura e a produção 

de cortiça representam a maior parte da actividade agrícola na região. 

Situada no Distrito de Évora, região do Alentejo e sub-região do Alentejo Central, 

Montemor-o-Novo é uma cidade com cerca de 11.000 habitantes (2011), tendo o seu 

município 1.232,10 km² de área e estando o mesmo dividido em 10 freguesias. Com uma 

temperatura média anual de     15,4 ºC, o clima nesta região é marcadamente mediterrânico 

com Verões quentes e secos e temperaturas que podem ser superiores a 40 ºC, enquanto 

que no Inverno a temperatura desce podendo até ser negativa. Este concelho tem uma 

altitude média de 291m acima do nível do mar.  

De salientar também que é o concelho do País com maior produção de carne, não 

sendo pois de estranhar a presença de um efectivo bovino de 43.133 cabeças normais (CN), 

um efectivo suíno de 85.396 CN, um efectivo ovino de 77.663 CN, um efectivo caprino de 
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990 CN, 571 CN no que respeita a equídeos e 14.600 CN em vários tipos de aves para 

consumo humano (dados do INE de 2009). 

 

 

ACTIVIDADES DURANTE O ESTÁGIO 

 

Sanidade 

 

Na área de sanidade animal realizei várias actividades obrigatórias pela legislação 

portuguesa, nomeadamente: realização de provas intra-dérmicas de tuberculina e a 

respectiva leitura para rastreio de tuberculose em bovinos; colheita de sangue para despiste 

de tuberculose bovina em explorações com reincidência de casos positivos nas provas 

intradérmicas; colheita de sangue para despiste de leucose e brucelose bovinas; colheita de 

sangue em pequenos ruminantes no despiste de brucelose; vacinação em ovinos e bovinos 

contra a língua azul sempre que exigido; identificação electrónica de pequenos ruminantes. 

Vacinei também efectivos contra as doenças infecciosas mais comuns (clostridiose, 

leptospirose, rinotraqueite infecciosa bovina, diarreia viral bovina) e realizei ainda inúmeras 

desparasitações de efectivos bovinos e de pequenos ruminantes. 

 

 

Clínica 

 

Na área de clínica de espécies pecuárias a casuística incidiu maioritariamente 

sobre a espécie bovina, tendo sido acompanhados, entre outros, casos de partos distócicos; 

metrites; pneumonias; diarreias; retenções placentárias; prolapsos uterinos; patologias 

podais; descornas e onfalites em vitelos. Foram também realizadas necrópsias, cesarianas 

e fetotomias. No acompanhamento reprodutivo de explorações foram realizados 

diagnósticos e confirmações de gestação por palpação rectal e ecografia, exames 

reprodutivos pós-parto e diagnósticos de infertilidade, através de palpação rectal, e o 

respectivo tratamento.  

No decorrer do estágio foram também seguidos dois casos de listeriose aguda em 

gado bovino e um surto de listeriose em caprinos, sobre os quais serão apresentados os 

dados recolhidos. Assim sendo, a primeira parte desta monografia consiste numa revisão 

bibliográfica sobre Listeria monocytogenes e os seus efeitos em grandes e pequenos 

ruminantes, sendo numa segunda parte apresentados os dados recolhidos nos casos 

estudados. 
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1ª PARTE - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Introdução 

 

Embora existam relatos anteriores de casos clínicos com sinais semelhantes a 

listeriose, foi Gill, em 1929, o primeiro a descrever e a identificar esta doença, chamando-lhe 

na altura "circling disease", nome ainda hoje utilizado para descrever a encefalomielite e 

meningoencefalite causada por Listeria (Seeliger, 1961 citado por Wesley, 2007). 

A listeriose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Listeria monocytogenes. 

Existem numerosas espécies animais que são susceptíveis de serem infectadas pela 

mesma, estando assim largamente distribuída na população animal podendo ser isolada nas 

fezes de animais clinicamente saudáveis. A bactéria L. monocytogenes pode potencialmente 

afectar todos os animais domésticos, existindo casos reportados de infecções em bovinos, 

caprinos, ovinos, suínos, aves e até peixes de água doce. 

Embora a maior parte das infecções seja subclínica, por vezes podem acontecer 

casos de encefalite fatais, podendo estes tanto ser esporádicos como epidémicos. A 

listeriose clínica em animais é normalmente caracterizada por encefalite, septicemia e 

abortos no último trimestre da gestação. A forma neurológica de listeriose é uma das 

doenças do foro neurológico mais comum em ruminantes. Os animais afectados tipicamente 

apresentam deficiências unilaterais múltiplas ao nível dos nervos craniais.  

O tratamento com antibióticos resulta se instaurado precocemente, mas a taxa de 

mortalidade é muito elevada. 

 

 

Etiologia 

 

L. monocytogenes é um bacilo gram positivo micro aerófilo e que não forma 

esporos. Pode ser encontrado no tracto intestinal e ser excretado nas fezes de muitos 

mamíferos domésticos, selvagens e inclusive pelo homem. É extremamente resistente a 

condições ambientais e pode sobreviver desde meses até anos no solo, material fecal, água 

e alimento contaminado. Apresenta temperaturas óptimas de crescimento entre os 30 ºC e 

37 ºC mas, no entanto, consegue reproduzir-se em temperaturas que variam dos -0,4 ºC até 

aos 45 ºC. Consegue também crescer em valores de pH bastante dispares, desde os 4,5 até 

aos 9,6. É uma bactéria intracelular facultativa, o que contribui para a sua patogenicidade e 

para uma alta resistência aos antimicrobianos (Wesley, 2007).  

Existem vários serotipos de L. monocytogenes, no entanto o 1/2a e o 4b são os 

mais comuns no que diz respeito à forma encefálica de listeriose, aparecendo também o 

1/2b em alguns casos (Wesley, 2007). 
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Epidemiologia 

 

De dispersão mundial, a listeriose está identificada pelo mundo inteiro apesar das 

diferenças climáticas e de maneio dos animais. Grande parte das vezes esta manifesta-se 

de forma subclínica, ficando por isso por diagnosticar. 

É mais comummente observada em ovinos, podendo a incidência ser duas vezes 

superior à verificada nos bovinos (até cerca de 30% do efectivo nos ovinos contra 15% nos 

bovinos) tendo o gado bovino e caprino menor taxa de incidência (Low & Donachie, 1989). 

Os caprinos poderão ser mais susceptíveis do que os ovinos no que respeita à 

encefalite por listeriose baseado na gravidade das lesões cerebrais que este apresenta 

(Barley, 1989 citado por Wesley, 2007). No Iraque numa manada mista de caprinos e ovinos 

um surto de listeriose apresentou valores bastante mais elevados de mortalidade nos 

caprinos (21% contra 15%) (Yndestad, 1987 citado por Wesley, 2007). No Sudão verificou-

se o mesmo (Shigidi, 1979 citado por Wesley, 2007). 

Não apresenta predilecção no que toca ao género e embora possa atingir qualquer 

raça existem alguns estudos que sugerem maior susceptibilidade das ovelhas Rambouillet 

(Nash, Hungerford, Nash & Zinn, 1995) e cabras Angora (Johnson et al., 1996).  

Atinge animais em qualquer idade, com casos descritos desde os poucos meses de 

vida (Wardrope & Macleod, 1983) até 9 anos (Rebuhn & Edwards, 1992 citado por Morin, 

2004). No entanto existem picos de infecção no nascimento da dentição dos animais ou na 

troca destes (Green & Morgan, 1994). Existem casos em que apenas uma determinada 

idade é afectada, ou uma localização específica na exploração, mas noutros casos a doença 

atinge um leque muito abrangente de idades e de localizações. Pensa-se que estas 

diferenças sejam devido à fonte de infecção, à sua localização ou ao tempo de exposição 

dos animais afectados (Morin, 2004). 

Embora os casos de encefalite causados por L. monocytogenes ocorram em 

qualquer altura do ano, existem vários estudos que demonstram que estes são mais 

frequentes no Inverno, especialmente em países com Invernos muito rigorosos. Tal parece 

ocorrer devido a uma maior estabulação dos animais, o que leva a uma maior concentração 

animal e contaminação fecal do ambiente; à alimentação animal, particularmente composta 

por silagem; e ao stress associado a estados meteorológicos adversos. Um estudo realizado 

na Finlândia demonstra que nos meses de estabulação existia o triplo de animais a libertar 

L. monocytogenes nas fezes (9% em estabulação contra 3% em pastagem) (Husu, 1990). 

Num outro artigo descreve-se que casos de listeriose nos ovinos acontece mais 

frequentemente no fim do Outono, Inverno e início da Primavera, tendo como factores de 

infecção algumas variáveis das quais se destacam mudanças súbitas na alimentação, 

introdução de novos animais no rebanho, mudanças na dentição e variações meteorológicas 

(Killinger & Mansfield, 1970 citados por Wesley, 2007).   
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 Estão descritos surtos de listeriose logo depois de períodos de chuva intensa, 

nomeadamente por deterioração de silagem mal-acondicionada (Wesley, 2007). A listeriose 

na sua forma nervosa é também frequentemente encontrada concomitante a condições 

menos favoráveis dos animais, como é o caso de parasitismo, deficiência em cobre e má 

condição corporal (Seaman, Carrigan, Cockram & Carter, 1990 citados por Morin, 2004). 

O factor que mais frequentemente está associado à ocorrência de listeriose 

encefálica é o consumo de silagem pelos animais. O tipo de silagem parece não influenciar 

grandemente o risco de ocorrência da doença em si, estando esta relacionada muito mais 

directamente com a qualidade de preservação da silagem. Existem, no entanto, relatos que 

destacam a silagem à base de milho como uma das mais propensas à contaminação pela 

bactéria (Lima, 2000, e Divers & Peek, 2008). Embora seja possível que a L. 

monocytogenes cresça em silagem devidamente preservada, em silagem que se encontre 

deteriorada e com pH superior a 5,5 o isolamento da bactéria é muito mais frequente, isto 

devido ao facto de o seu crescimento ser inibido em pH inferior ao acima referido (Irvin, 

1968 citado por Morin, 2004). De 291 amostras de silagem de 113 explorações na qual foi 

efectuado um despiste da presença de L. monocytogenes demonstrou-se que a silagem 

com pH inferior a 4 apresentava uma taxa de isolamento de 22%, contra 37% em pH de 4 a 

5 e contra 56% em silagem com pH superior a 5 (Grønstol, 1979 citado por Morin, 2004). 

Num outro estudo de Pauly & Tham (2003) foi detectado que a adição de conservantes à 

silagem melhora bastante a qualidade desta ao fim de 90 dias; tal foi conseguido através da 

contaminação por L. monocytogenes de várias amostras de silagem, com conteúdos de 

matérias secas diferentes. Ao fim de 90 dias foram analisadas as silagens e apenas uma 

silagem com elevado teor de matéria seca e sem a adição de suplementos apresentava 

ainda a presença de listeria. Assim sendo, é de salientar que a silagem deve ser submetida 

a condições anaeróbicas para que o pH seja muito ácido. Nestas condições as bactérias 

aeróbicas e fungos são mortos e as bactérias anaeróbicas desenvolvem-se melhor 

fermentando assim os carbohidratos solúveis com a formação de ácidos. Se tal não 

acontecer, a L. monocytogenes e bolores poderão proliferar. Não será pois de estranhar que 

em casos de surtos de listeriose se deva examinar a qualidade e estado de preservação da 

silagem, de forma a tentar evitar infecção contínua ou futuras ocorrências da doença. 

Na Escócia um surto de infecção por L. monocytogenes ocorreu em ovelhas 

relutantes em comer a silagem que lhes era fornecida. Após análise da mesma veio a 

verificar-se que esta era de má qualidade, com pH superior a 4,0 e elevada contaminação 

por restos de solo. Mesmo com tratamento adequado, 19 ovelhas morreram, 60 

apresentaram descargas vaginais e 94 ovelhas ficaram inférteis (Low & Renton, 1985). 

Num estudo britânico a excreção de Listeria nas fezes dos animais foi associada ao 

consumo de silagem, sendo que as fezes de ovinos alimentados a feno não apresentavam 
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valores detectáveis da bactéria e ovelhas alimentadas a silagem apresentavam 

regularmente L. monocytogenes nas fezes (Wiedman et al., 1997). 

A forma mais comum dos bovinos serem expostos a L. monocytogenes é também 

através da alimentação, especialmente se esta for silagem. Caso esta não seja a causa, a 

infecção pode ocorrer a partir de abrasões no nariz ou cavidade bucal, ou pelo canal do teto 

(Morin, 2004). 

A bactéria pode entrar numa exploração de várias maneiras entre elas: alimentação 

contaminada, introduções de novos animais ou roedores (Morin, 2004).  

A L. monocytogenes é mais facilmente encontrada em explorações que tenham 

apresentados casos de listeriose no passado. Num estudo foram realizadas culturas a partir 

dos animais saudáveis de explorações com e sem casos prévios da doença, sendo os 

resultados, respectivamente, 6,7% contra 2% (Dijkstra, 1966 citado por Wesley, 2007). Tal 

dado pode indicar que a fonte de exposição original, por exemplo roedores, pode continuar 

presente nas explorações. Vários estudos comprovam que estes animais podem ser a 

causa das infecções de listeriose ao contaminarem a alimentação dos animais com fezes 

(Gray, 1963 e Killinger & Mansfield, 1970 citados por Wesley, 2007).  

Bovinos aparentemente saudáveis podem ser portadores assintomáticos e libertar 

intermitentemente a bactéria nas fezes, com valores de prevalência bastante variados 

podendo atingir máximos que rondam os 52% e que variam conforme a época do ano em 

que os dados são recolhidos (Wesley, 2007).  

A listeriose sempre esteve associada ao consumo de silagem (Divers & Peek, 2008). 

No entanto, nem todos os casos de listeriose na sua forma nervosa são de casos em que os 

animais consumiram silagem, pois existem casos diagnosticados em animais a serem 

alimentados a pasto, com feno ou com variadas misturas de gramíneas, entre outros. O 

consumo de pastoreio grosseiro foi também identificado como um factor de risco no gado 

caprino. Assim é de notar que, embora silagem em mau estado de conservação seja um 

factor de risco, animais com variadíssimas dietas podem também apresentar listeriose 

encefálica (Johnson et al., 1996). No estado do Missouri nos Estados Unidos foi realizado 

um estudo em 355 manadas onde ocorreram encefalites por L. monocytogenes em animais 

que se alimentavam de forragem mais grosseira e com predominância de solos alcalinos 

(Johnson et al., 1996). Segundo este estudo, o consumo deste tipo de alimentos pode ter 

lesionado os tecidos bucais e permitido a entrada da L. monocytogenes no organismo. 

Outro factor de risco no que respeita a infecções por L. monocytogenes é a 

utilização de material proveniente da avicultura como cama para bovinos. Foi o que 

aconteceu a quatro bovinos que sofreram listeriose, tendo sido possível identificar a bactéria 

como tendo origem nos galináceos que anteriormente utilizavam aquela cama (Disjkstra, 

1975 citado por Wesley, 2007). 
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As perdas económicas devido a L. monocytogenes podem ser bastante substanciais 

como aconteceu, por exemplo, no início dos anos 70 na Austrália, onde morreram 

aproximadamente um milhão de ovelhas ou o caso da Noruega, também nessa altura, onde 

morreram entre 1.000 e 2.500 ovelhas. Antes de existir uma vacina que baixasse a 

incidência de listeriose, na Noruega as infecções mantiveram-se aproximadamente 

constantes com cerca de 1.900 a 2.300 cabeças de ovinos, 90 a 160 caprinos e três a 17 

bovinos com listeriose num período de dez anos entre 1977 a 1986. No Reino Unido, dos 

30.000 abortos de ovinos que ocorrem anualmente, cerca de 0,05 a 0,13% são devidos a 

listeriose. Na Holanda, entre 1970 e 1985 a percentagem de abortos de gado bovino variava 

entre 0,7 a 8,7% representado entre 234 a 928 casos (Morin, 2004). 

Segundo um estudo feito através de um levantamento em 1500 explorações de 

bovinos leiteiros na Inglaterra entre 1994 e 1995, 12% dos produtores já tinham tido casos 

de listeriose nervosa ou sinais compatíveis com a doença nas suas explorações (Erdogan, 

Cetinkaya, Green, Cripps & Morgan, 2001). 

No que respeita à produção leiteira, Gaya et al., (1996) analisaram 1445 amostras de 

leite provenientes de 405 cabras localizadas nas regiões montanhosas e planaltos de 

Espanha, tendo obtido culturas de L. monocytogenes em 2,6% das amostras. Foi também 

possível verificar que caprinos que pastavam em planaltos apresentavam uma variação 

sazonal bastante marcada, com o Outono e o Inverno a apresentar a maior parte das 

culturas positivas à bactéria. Esta diferença sazonal foi explicada devido à pastagem de 

Outono ser maioritariamente restolho e vegetação em germinação o que levaria os animais 

a consumir mais solo ao alimentarem-se. Nas zonas montanhosas, como a vegetação se 

encontrava disponível durante todo o ano, os animais tiveram um consumo menor de solo o 

que resultou na não existência de um padrão sazonal nas descobertas de L. 

monocytogenes. 

Embora não sendo especialmente comuns, infecções sistémicas de listeriose podem 

originar mastites. Em 1938, Schmidt & Nyfeldt declararam que um pequeno surto de 

listeriose humana aconteceu na Dinamarca devido a leite originário de vacas com mastite, 

mas só em 1944 é que Wramby conseguiu isolar L. monocytogenes em leite e úberes de 

vacas que apresentavam mastite na Suécia. Em 1956, de Vries e Strikwerda descreveram 

um outro caso em que uma vaca leiteira de 6 anos apresentava uma mastite por L. 

monocytogenes resistente a penicilina. Neste mesmo caso, após um início agudo, a 

infecção tornou-se crónica, passando a vaca a excretar a bactéria no leite durante 3 meses. 

A excreção prolongada de L. monocytogenes no leite e o consumo de leite cru em algumas 

explorações pode ser um factor na epidemiologia e transmissão de listeriose (Rohrbach, 

Draughon, Davidson & Oliver, 1992). Num estudo foram inoculadas 34 vacas Holstein com 

103 a 107células de L. monocytogenes, sendo que 75% destas ficaram infectadas 

cronicamente passando a excretar a bactéria no leite intermitentemente durante cerca de 8 
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meses. O modo de inoculação foi feito de modo a simular uma infecção contraída através do 

material das camas directamente para o canal do teto (Wesley, 2007). 

Schultz (1967) colheu amostras de leite de 1004 vacas, conseguindo isolar a bactéria 

em 10 animais, dentro dos quais sete não evidenciavam qualquer sinal de doença. Estes 

animais continuaram a excretar intermitentemente Listeria no leite durante um ano após as 

colheitas. Noutro estudo realizado em sete explorações com antecedentes de infecção por 

L. monocytogenes, após análise de amostras de leite de 845 vacas clinicamente saudáveis, 

identificaram-se 3,2% de casos positivos (Kovincic, Stajner, Zakula & Galic, 1979 citados por 

Wesley, 2007). 

Kampelmacher, em 1962, declarou que os níveis de excreção da bactéria no leite 

são de 10.000 a 20.000 Unidades formadoras de colónias (UFC)/ml, mais recentemente 

Wesley, Bryner e van der Maaten, (1989) detectou níveis de excreção entre 10.000 e 

1.000.000 UFC/ml. 

Num questionário realizado ao longo de 23 anos na Dinamarca, que envolveu 36.200 

manadas de vacas leiteiras, obtiveram-se resultados que indicavam que a incidência de L. 

monocytogenes neste grupo variava entre 0,01% e 0,1%, sendo que a probabilidade de 

existir pelo menos um animal contaminado numa manada variava entre 0,2 e 4,2%. No 

entanto, apesar destes dados, 8,5% das amostras retiradas dos tanques de leite foram 

positivas à bactéria (Wesley, 2007). Diferenças significativas no isolamento da bactéria entre 

os animais vivos e os tanques de leite resultam muito provavelmente do maneio das 

explorações, de variações sazonais e regionais e do protocolo de isolamento de L. 

monocytogenes. A contaminação indirecta dos tanques de leite é possível se não existirem 

condições de higiene na exploração ou se a bactéria estiver presente na alimentação, nas 

camas ou na superfície do úbere de alguma vaca (Fedio & Jackson, 1992). É também 

possível que tal aconteça se existir na exploração animais em recuperação de infecções por 

L. monocytogenes (Miettinen, Husu & Toumi, 1990). O risco de contaminação pode ser 

reduzido se existir um bom exame e uma boa desinfecção do teto pré-ordenha. Tal também 

se verifica se existir um período de mais de seis meses em que a vaca se encontre seca 

(Wesley, 2007). 

Apesar de baixas taxas de recuperação de L. monocytogenes no leite, num estudo 

realizado em Espanha, 45,3% das amostras recolhidas (n=95) num único tanque de 80.000 

litros deram positivas para a bactéria. A exploração em questão tinha recebido leite de 

várias explorações mais pequenas na zona ocidental e central de Espanha durante um 

período de 16 meses (Dominguez-Rodriguez, Fernandez-Garayzabal, Vasquez-Boland, 

Rodriguez-Ferri & Suarez-Fernandez, 1985 citados por Wesley, 2007). 

Em comparação com o leite de bovinos a prevalência da bactéria no leite de cabra 

apresenta alguns dados contraditórios. Num estudo de Greenwood, Roberts e Burden, 

(1991) o leite de caprinos apresentava valores significativamente mais baixos (3,6% no leite 
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de vaca contra 1% no leite de cabra e 2% no de ovelha), mas, Abou-Eleinim, Ryser e 

Donnelly, (2000) realizaram um estudo semelhante em 39 explorações caprinas nos 

Estados Unidos da América, tendo obtido um valor de prevalência de 3,8%, valor este muito 

semelhante aos 3,6% apresentados anteriormente (Wesley, 2007). 

Como já foi referido, a listeriose pode afectar apenas um animal num rebanho, no 

entanto a maior parte dos casos envolve vários animais num curto período de tempo 

(Rebuhn & Edwards, 1992; Woo-Sam, 1999). A morbilidade situa-se normalmente abaixo 

dos 5%, no entanto podem ocorrer surtos. Num estudo realizado numa população de 345 

ovinos, 57 foram afectados perfazendo um total de 17% (Blenden, Kampelmacher & Torres-

Anjel, 1987 citados por Morin, 2004). Já em Espanha foi registado um episódio com 12% de 

animais afectados numa exploração de 450 ovinos (Vásquez-Boland et al., 1992). 

Analisando a bibliografia parece seguro afirmar que embora todos os ruminantes sejam 

afectados, surtos com grande morbilidade são mais comuns em ovelhas do que nas outras 

espécies animais (Morin, 2004). 

Os estudos de prevalência podem ser baseados em exames microbiológicos de 

animais saudáveis bem como em inquéritos serológicos. Num estudo de 1995 realizado na 

Alemanha, L. monocytogenes foi detectada em fezes de uma grande variedade de animais 

aparentemente saudáveis, nomeadamente em 33% de fezes de bovinos, 8% nas de ovinos, 

8% nas de aves e 5,9% nas de suínos (Weber, Potel, Schafer-Schmidt, Prell & Datzmann, 

1995 citados por Wesley, 2007). Assim pode concluir-se que embora existam números 

relativamente baixos de infecções agudas e graves, muitos outros animais podem ser 

portadores assintomáticos espalhando a bactéria nas fezes e no leite. O papel destes 

portadores assintomáticos na propagação da doença foi também demonstrado num estudo 

em que 30 dos 44 casos de listeriose ovina envolviam a introdução de animais clinicamente 

saudáveis, mas de rebanhos que tinham apresentado anteriormente listeriose clínica 

(Seeliger, 1961 citado por Wesley, 2007).  

 

Patogenicidade 

 

A patogénese da doença está em debate desde que a listeriose encefálica foi 

descrita. Sabe-se que a ingestão de alimento contaminado é o principal método de contrair a 

doença, mas não existe evidência que exista absorção através do tracto gastrointestinal 

(Morin, 2004). O mecanismo que actualmente se acredita ser o mais plausível defende que 

a L. monocytogenes entra no organismo através de uma ferida ou de uma área com o 

comprometimento do epitélio rompendo a membrana mucosa bocal e entrando através do 

nervo trigémeo, migrando depois até ao gânglio trigémeo e daí até ao tronco cerebral. 

Suportando esta teoria existe um estudo (Barlow & McGorum, 1985) em que 21 ovelhas 
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foram inoculadas com L. monocytogenes num incisivo ou pré-molar. Em 29% dos casos 

(seis animais) ocorreu listeriose encefálica num período entre 20 e 41 dias. Dois terços dos 

animais apresentavam sinais histológicos de listeriose no lado direito da medula espinal e 

foram encontrados sinais de nevrite e perinevrite nos nervos ascendentes ao local da 

inoculação, sendo estas lesões aparentemente mais antigas do que as registadas na 

medula. Ainda dentro do mesmo tema, existe outro trabalho realizado em que caprinos 

foram injectados com a bactéria na membrana submucosa do lábio. Dos animais em estudo, 

36% (quatro animais em onze) desenvolveram encefalite num espaço de 17 a 28 dias, 

sendo que a reacção podia ser seguida desde o nervo trigémeo junto ao lábio até à medula 

(Asahi, 1963 citado por Morin, 2004). Segundo estes estudos, e visto que a listeriose 

encefálica ocorre frequentemente em alturas de trocas de dentes ou de lesões na boca dos 

animais, não é descabido supor que esta seja uma das principais portas de entrada da 

bactéria no organismo. Ainda no mesmo estudo verificou-se que em ratos existe uma maior 

propensão para a ocorrência de listeriose nervosa quando alimentados com rações mais 

grosseiras do que com alimento mais suave. O mesmo se verificou em caprinos que se 

alimentam de forragem mais grosseira (Johnson et al., 1996). Foi também determinado que 

a L. monocytogenes não apresenta qualquer afinidade específica para o nervo trigémeo 

uma vez que em inoculações subcutâneas nas regiões torácicas ou lombares desencadeou 

mielite nos nervos adjacentes (Asahi, 1963 citado por Morin, 2004). 

Embora esteja demonstrado que existe uma migração desde o nervo trigémeo até 

ao tronco cerebral, e esteja provado que existe um mecanismo de propagação de célula 

para célula, a encefalite também pode ocorrer através de inoculação endovenosa, pelo que 

métodos alternativos de transmissão parecem ser bastante prováveis (Morin, 2004). 

No caso de fêmeas gestantes, após infecção por ingestão a bactéria alastra por via 

hematogénea para o útero, estando 48 horas depois já presente no líquido amniótico e no 

feto (Low & Linklater, 1985). As infecções sistémicas por L. monocytogenes em ovinos 

resultam muitas vezes em nascimentos prematuros ou abortos (Macleod & Watt, 1974 

citados por Wesley, 2007). Inicialmente apresentando uma metrite purulenta da qual a 

maioria dos animais recupera, a transmissão intra-uterina de Listeria resulta numa infecção 

séptica do feto que, por sua vez, origina o aborto ou um nascimento prematuro, sendo que 

na maior parte destes são nados mortos. Após o parto a maior parte das ovelhas deixa de 

apresentar sinais clínicos da doença, existindo recuperação na maior parte dos casos 

(Vásquez-Boland et al., 1992). 

No caso de encefalite por L. monocytogenes são raros os abortos ou nascimentos 

prematuros (Hyslop & Osborne, 1959 citados por Wesley, 2007). 

Em animais acabados de nascer ou borregos jovens a forma mais comum da doença 

é a septicémia, acontecendo esta 2 ou 3 dias a seguir à infecção por via oral e originando os 

seguintes sinais: aumento de temperatura, perda de apetite e diarreia. Em casos muito 
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extremos pode ocorrer morte devido a danos muito extensos no fígado, sendo no entanto a 

taxa de mortalidade muito inferior à forma neurológica de listeriose (Low & Linklater, 1985). 

Através de investigações in vitro foi descoberto o mecanismo de sobrevivência da 

bactéria à fagocitose e o seu método de deslocação de célula para célula. Após a L. 

monocytogenes ser fagocitada por leucócito e englobada no seu lisossoma, o baixo pH 

activa a listeriolisina. Esta é uma exotoxina que promove a lise da membrana do lisossoma e 

permite que bactéria seja libertada no citoplasma. De seguida, esta prolifera no citoplasma, 

migrando posteriormente para a periferia da célula onde empurra a membrana externa da 

célula de modo a formar um prolongamento alongado que será absorvido por outra célula 

adjacente, permitindo assim que a L. monocytogenes se movimente sem contactar com o 

meio extracelular. As internalinas (proteínas na superfície celular) promovem a entrada da L. 

monocytogenes ligando-se às caderinas (moléculas de adesão dependentes do cálcio que 

permitem a ligação entre células vizinhas) da célula hospedeira. Uma vez no interior da 

célula a bactéria toma conta do sistema contráctil desta, usando-o para se movimentar. Este 

processo acontece em vários tipos de células, nomeadamente macrófagos, células 

epiteliais, fibroblastos, hepatócitos, células vasculares endoteliais e enterócitos (Southwick & 

Purich, 1996). 

 

 

Sinais Clínicos 

 

Após um período de incubação que varia entre duas a três semanas (Lima, 2000), a 

listeriose encefálica apresenta um início agudo e uma progressão muito rápida, sendo que a 

sua imagem de marca são deficiências múltiplas unilaterais nos nervos cranianos. Destes, 

os mais comummente afectados são o nervo trigémeo (nervo craniano V), o facial (nervo 

craniano VII), o vestibulococlear (nervo craniano VIII) e o glossofaríngeo (nervo craniano IX), 

ou os respectivos gânglios nervosos. No entanto, é possível que outros nervos cranianos 

sejam também afectados (Morin, 2004). 

Normalmente os animais afectados com a forma nervosa de L. monocytogenes, 

apresentam-se anorécticos e abatidos. Este abatimento resulta de um envolvimento do 

sistema activador reticular, de meningite ou de alterações metabólicas. Em alguns casos é 

possível que em vez de os animais se encontrarem abatidos estejam agitados (Wells, 

Sayers & Wilesmith, 1995). É relativamente normal que os animais apresentem febre no 

início da doença, sendo menos comum em estágios mais tardios da mesma, mas a 

ausência de febre não permite a exclusão de listeriose. No decorrer da doença o ritmo 

cardíaco e respiratório são variáveis. As contracções ruminais encontram-se normalmente 

reduzidas, podendo, no entanto, existir hipermotilidade ruminal e vómitos, se existirem 
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lesões no nervo vago (Figura 1). Podem também ser observados bruxismo e sinais de dor 

abdominal, em casos em que os animais apresentem conteúdo ruminal muito seco (Divers & 

Peek, 2008). Pode haver excessiva salivação devido a disfagia e fraco tónus muscular facial 

(Morin, 2004).  

Quando o nervo trigémeo (nervo 

craniano V) se encontra afectado, existe 

perda de sensibilidade facial, podendo 

mesmo levar a paralisia dos músculos da 

mastigação o que origina um fraco tónus 

muscular da boca. No que respeita ao nervo 

facial (nervo craniano VII) o 

comprometimento deste provoca orelha 

caída ipsilateral, ptose e lábio descaído. 

Como existe uma menor função motora nas 

zonas que circundam os olhos pode ocorrer 

uma diminuição da resposta à ameaça, 

perda do reflexo palpebral e queratite. Pode 

ainda ocorrer em pequenos ruminantes um 

colapso ipsilateral da narina (Morin, 2004). 

No caso de ocorrer lesão do nervo 

vestíbulo-coclear (nervo craniano VII), os 

animais apresentam normalmente 

movimentos circulares, inclinação da cabeça 

("headtilt") e inclinação ou mesmo queda 

para o lado em que existe a lesão. Em casos raros pode ocorrer síndrome vestibular 

paradoxal quando há comprometimento dos pedúnculos cerebrais, nestes casos os 

sintomas em cima referidos manifestam-se no sentido contrário ao da lesão. Como 

indicadores adicionais do envolvimento do sistema vestibular temos nistagmos e ataxia sem 

perda de força muscular. No que respeita aos casos em que ocorre nistagmus, é de 

salientar que este pode ser vertical, horizontal ou rotatório. Outro achado comum em 

ruminantes com lesões vestibulares unilaterais é uma extensão dos membros contralateriais 

à lesão (Morin, 2004). 

O sinal mais comum no caso de existir lesão do nervo glossofaríngeo (nervo 

craniano IX) é disfagia, sendo esta demonstrada por anorexia, desidratação, sialorreia, 

retenção de alimento na boca, refluxo do alimento e água para as narinas e pneumonia por 

aspiração. No caso de lesões de outros nervos cranianos ou do tronco cerebral pode ocorrer 

cegueira, estrabismo, redução do tónus muscular da língua, por vezes com protusão da 

mesma. Se existir envolvimento do tronco cerebral é frequente ocorrerem lesões nas vias 

 

Figura 1 - Vaca Holstein adulta a 

vomitar devido a listeriose (Imagem 

retirada de Rebhun's Diseases of 

Dairy Cattle 2ª edição, 1998, página 

517). 
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proprioceptivas o que provoca um défice nas funções que estas desempenham. Em casos 

em que existem tremores na cabeça suspeita-se do envolvimento do cerebelo (Morin, 2004).  

Como existe uma panóplia bastante grande de lesões ligadas aos nervos 

cranianos, e qualquer combinação destas pode ocorrer e ser uni ou bilateral, a listeriose 

encefálica pode variar bastante nos sinais que apresenta num animal, no entanto, é de 

salientar que os mais frequentes são os sinais que ocorrem devido a lesão do nervo 

trigémeo que, como já foi explicado antes, serve muitas vezes de porta de entrada da 

bactéria no SNC (Morin, 2004). 

Paralisia ou paresia dos membros não são um sinal característico no que respeita a 

infecções por L. monocytogenes na sua forma nervosa. No entanto pode ocorrer em gado 

ovino (Morin, 2004). 

Em situações mais avançadas da doença os animais apresentam-se em decúbito e 

podem exibir torcicolo, opistótono ou movimentos espasmódicos dos membros antes de 

morrerem. De salientar que a listeriose encefálica tem uma progressão mais rápida em 

pequenos ruminantes do que em bovinos. Ocasionalmente, o primeiro sinal a ser 

apresentado pelos animais é decúbito ou morte súbita. Se não for tratada esta doença 

apresenta uma taxa de fatalidade perto dos 100% (Morin, 2004). 

A listeriose pode ocorrer em borregos com apenas 5 semanas, causando nestes 

septicémia. Em animais um pouco mais velhos (4 a 8 meses) tal já não se verifica, causando 

encefalite.  

 

  

 Diagnóstico 

 

Através dos sinais clínicos pode ser avançado um diagnóstico presuntivo de 

listeriose encefálica, no entanto um exame neurológico mais completo é sempre necessário 

para determinar a localização anatómica das lesões (Morin, 2004).  

Os diagnósticos diferenciais mais comuns, no que respeita à listeriose na sua forma 

nervosa, incluem otite média/interna, abcesso ou tumor no tronco cerebral, síndrome do 

abcesso pituitário, migração parasitária aberrante e trauma (Rebhun & de Lahunta, 1982 

citados por Morin, 2004). No caso de otite média/interna, os animais apresentam-se alerta, 

existindo envolvimento apenas dos nervos faciais e vestíbulo-cocleares e podem apresentar 

otorreia. Tumores e abcessos no tronco cerebral são bastante raros e os casos de trauma 

normalmente são discerníveis num exame físico ou através da história clínica. Migração 

parasitária normalmente envolve a medula espinhal e a existência de eosinófilia no líquido 

cefalorraquidiano. Animais com síndrome do abcesso pituitário apresentam frequentemente 

uma postura ampla com a cabeça e o pescoço estendidos, bradicardia e exoftalmia, em 

conjuntura com deficiências múltiplas e assimétricas dos nervos cranianos (Morin, 2004). 
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Existem também outras doenças que podem ser confundidas com listeriose 

encefálica como é o caso de raiva, poliencefalomalácia, intoxicação por chumbo, 

menigioencefalite tromboembólica, botulismo, cetose nervosa, meningite bacteriana e o 

vírus da artrite-encefalite caprina. Num estudo de Flatscher et al., em 1990, 16% (257/1643) 

dos animais que efectuaram despiste para raiva apresentavam L. monocytogenes (Morin, 

2004). De salientar também que nos países em que existe encefalopatia espongiforme dos 

bovinos esta é importante no diagnóstico diferencial. Embora a L. monocytogenes possa ser 

confundida com outras doenças, um exame físico e neurológico completo, bem como a 

análise do líquido cefaloraquitiano são normalmente suficientes para a sua identificação 

(Agerholm, Tegtmeier & Nielsen, 2002). 

Quando o único sinal de listeriose é disfagia, o diagnóstico diferencial também deve 

incluir trauma ou inflamação da faringe, obstrução do esófago ou megaesófago. Nestes 

casos, para auxiliar ao diagnóstico pode fazer-se um exame à cavidade oral, endoscopia ao 

esófago, radiografias da cabeça e/ou do pescoço. Quando existe dor abdominal muito 

evidente não se deve excluir reticuloperitonite traumática, úlcera ou impactação abomasal. 

(Morin, 2004). 

Em animais com listeriose encefálica as provas hematológicas e bioquímicas 

costumam apresentar valores dentro dos limites normais, sendo que quando tal não 

acontece normalmente deve-se a stress (neutrofilia e linfopénia), desidratação ou anorexia. 

Nos ruminantes não acontece monocitose como acontece em animais monogástricos. No 

caso de existir perda de saliva (ptialismo) pode ocorrer acidose metabólica, pelo que uma 

análise dos componentes gasosos no sangue venoso pode ser útil para o clínico saber se 

deve administrar agentes alcalinizantes (Braun, Stehle & Ehrensperger, 2002). De salientar 

que a listeriose é uma das poucas doenças que frequentemente provoca acidose em 

ruminantes adultos, no entanto, a acidose metabólica jamais poderá servir para diagnosticar 

casos de listeriose uma vez que esta apenas reflecte a perda de saliva pelo animal, algo que 

pode ocorrer em outras situações como é o caso de uma fractura de mandíbula, trauma na 

faringe ou choque (Morin, 2004). 

Segundo alguns autores o teste de diagnóstico antemortem para a listeriose 

encefálica mais útil é a análise do líquido cefalorraquidiano. Normalmente neste encontra-se 

um aumento na concentração proteica (normalmente superior a 20 mg/dL) e na contagem 

de células nucleadas (normalmente superior a 10 células/µL), sendo que este aumento 

apresenta predominância de células mononucleares. Por vezes existem neutrófilos no 

líquido cefalorraquidiano, sendo que ocasionalmente estes predominam (Braun et al., 2002). 

Embora a análise do líquido cefalorraquidiano seja útil no diagnóstico de listeriose 

encefálica, aparentemente não existe correlação entre a extensão das alterações no mesmo 

e a gravidade da doença ou o seu desenlace. Culturas com base no líquido 

cefalorraquidiano não apresentam resultados úteis uma vez que a L. monocytogenes é 
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isolada poucas vezes mesmo quando estas são efectuadas com métodos de 

enriquecimento (Peters, Pohlenz, Jaton, Ninet & Bille, 1995).  

O diagnóstico definitivo de listeriose encefálica só é efectuado na necropsia. Na 

maior parte dos casos não existem alterações à vista desarmada no cérebro, no entanto em 

alguns casos pode ser detectada a presença de meningite leve a moderada através de 

alterações de coloração nas meninges (nomeadamente descoloração ou nebulosidade) 

(Morin, 2004). As lesões histopatológicas características são áreas de necrose multifocais 

com intensa infiltração de macrófagos e neutrófilos (microabcessos), gliose multifocal, 

inchaço e degeneração axonal e infiltrados perivasculares de macrófagos e linfócitos (Morin, 

2004). As lesões são normalmente mais severas na medula, mas podem comprometer 

também em menor grau os pedúnculos cerebrais, o mesencéfalo e a medula espinhal 

cervical. Os macrófagos predominam em zonas extensas de malacia, enquanto que os 

neutrófilos predominam em pequenos microabcessos. Acumulações perineurais e intra-

fasciculares de células inflamatórias podem ser visíveis nos nervos cranianos afectados 

(Morin, 2004). Lesões semelhantes às encontradas no cérebro são encontradas na medula 

espinhal em animais com paresia ou paralisia de membros. 

As lesões histopatológicas são normalmente mais agudas nos pequenos ruminantes 

do que em bovinos, apresentando um maior número de neutrófilos. Por outro lado, bovinos 

com listeriose encefálica apresentam regularmente microgranulomas, enquanto tal só 

acontece muito raramente em caprinos ou ovinos. Estes dados são pois consistentes com o 

facto de a doença ser menos arrastada, mas de maior gravidade em pequenos ruminantes 

em comparação com os ruminantes de maior porte (Johnson, Fales, Maddox & Ramos-

Vara, 1995). 

Devido a existir um potencial zoonótico na L. monocytogenes, durante a execução da 

referida necrópsia deve ser usado equipamento protector e a pessoa que a realizar deve 

seguidamente lavar cuidadosamente partes do corpo que possam ter estado expostas à 

bactéria. 

 

 

Tratamento 

 

Más condições de alojamento, o consumo de alimentos contaminados e o stress são 

importantes factores predisponentes da doença. Assim sendo, identificar e eliminar ou 

reduzir os mesmos contribui imenso para a prevenção da ocorrência de listeriose. Devido ao 

diagnóstico antemortem ser complicado de efectuar, o tratamento para infecções de L. 

monocytogenes não é muito habitual (Morin, 2004). 

O tratamento da listeriose encefálica é eficaz apenas quando é instituído numa fase 

inicial da doença. Geralmente se os sinais clínicos já estão presentes há vários dias ou se já 
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existe decúbito ou paralisia, o tratamento geralmente é infrutífero. Mesmo em casos com 

tratamento precoce a taxa de fatalidade pode ser alta, nomeadamente no que respeita a 

ovinos e caprinos (Morin, 2004). 

Para o tratamento de listeriose encefálica a administração de antibióticos parentais 

é essencial, usando-se como tratamento complementar anti-inflamatórios esteróides ou não, 

fluidoterapia que pode ter uma componente de reposição electrolítica, transfaunação 

ruminal, vitamina B e concentrados alimentícios. Queratite por exposição, quando presente, 

requer tratamento com antibióticos tópicos e ciclopégicos, necessitando o olho de ser 

protegido de modo a evitar lesões adicionais (Morin, 2004). 

Embora não existam ensaios controlados no que respeita ao melhor antibiótico e às 

diferentes maneiras de serem administrados, actualmente a penicilina (22.000 até 44.000 

unidades internacionais/kg, via endovenosa, quatro vezes ao dia ou via intramuscular 

bidiária) ou a oxitetraciclina (20 mg/kg, via endovenosa, diária ou 10 mg/kg, via endovenosa, 

bidiária) são os antibióticos mais usados no tratamento da listeriose encefálica. No que 

respeita a estas drogas existem estudos que demonstram tanto a sua eficácia como 

ineficácia. Hirsbrunner, Nicolet, Tontis e Martig, (1997) trataram casos de listeriose em 

bovinos com penicilina obtendo uma taxa de sucesso de 62% (8/13), os restantes animais 

(5/13) necessitaram que ser eutanasiados um ou dois dias depois de iniciado o tratamento 

(Morin, 2004).  

No caso de excessiva salivação, que pode originar acidose metabólica, devem 

administrar-se iões bicarbonato por via endovenosa. Mesmo levando em conta todas estas 

intervenções, é frequente resultarem sequelas nervosas permanentes. Em rebanhos que se 

apresentem em áreas especialmente propensas à existência de L. monocytogenes 

recomenda-se a vacinação dos animais, especialmente se forem ovinos (Wesley, 2007). 

Como já foi referido, um tratamento atempado aumenta grandemente a taxa de 

sucesso deste, no entanto, uma avaliação económica dos custos do tratamento e do 

prognóstico possível deve ser sempre tida em conta, nunca excluindo o recurso à eutanásia 

dos animais, de modo a não prolongar o sofrimento em que estes se encontram. 

A resistência à listeriose pode ser afectada por vários factores, nomeadamente por 

imunossupressão relacionada com a exposição a factores de stress (Wesley, 2007). Deste 

modo é de salientar: mudanças súbitas de dieta, de condições meteorológicas, transporte de 

animais, gravidez e parto (Wesley, 2007). O uso de dexametasona foi também comprovado 

como causando um aumento da susceptibilidade à bactéria. A administração deste 

composto promove uma resposta similar à libertação de glucocorticoides, tal faz com que os 

níveis de neutrófilos aumentem, diminuindo as populações de linfócitos e eosinófilos 

(Wesley, 2007). Num estudo em que foi administrado dexametasona a vacas infectadas 

experimentalmente por L. monocytogenes, a excreção da bactéria no leite aumentou cerca 

de 100 vezes (Wesley et al., 1989). Este aumento pode reflectir um comprometimento do 
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mecanismo imune que é mediado celularmente e das funções fagocitárias que estão 

relacionadas com a imunidade à bactéria (Unanue, 1997). 

No que respeita a resistências aos antibióticos, Srinivasan et al., (2004), efectuaram 

um estudo no Tennesse, EUA, em explorações de bovinos leiteiros em que culturas de L. 

monocytogenes apresentavam valores variáveis de resistências a vários antibióticos, 

nomeadamente penicilina G (32% das amostras) e tetraciclina (38% das amostras), que são 

os antibióticos mais comuns usados no tratamento de listeriose. 

 

 

Prevenção 

 

Embora não seja muito praticada, devido ao custo económico que comporta e à falta 

de disponibilidade no mercado nacional, a vacinação contra L. monocytogenes reduz 

significativamente a listeriose ovina (Gudding, Gronstol & Larsen, 1985; Nash et al., 1995). 

Na Noruega, por exemplo, a taxa de aborto devido a listeriose baixou de 20% a 25% para 

cerca de 3% após vacinação com uma estirpe atenuada (Kloster & Guidding, 1987 citados 

por Wesley, 2007). Um outro estudo na Noruega demonstrou uma redução da incidência de 

listeriose de 2% nos animais vacinados (incidência passou de 3% para 1%) e uma 

diminuição na taxa de aborto de 1,1% para 0,7% (Gudding et al., 1985). Num outro trabalho, 

uma infecção experimental de ovinos, demonstrou que a vacinação aumentava o número de 

ovinos que nascem livres da doença (92,4% contra 69,7% nos não vacinados) e aumento do 

peso dos animais na altura do nascimento (de 1,8 kg para 2,2 kg de média de peso dos 

animais à nascença). Para além dos factores atrás referidos, de salientar também que nos 

animais vacinados não foi detectada L. monocytogenes nas amostras de leite, estando a 

bactéria presente em 32% das amostras colhidas de animais não vacinados. Apesar da 

vacinação dos ovinos produzir poucos efeitos adversos, só se recomenda em rebanhos dos 

quais se pretenda obter o máximo de rendimento, devido às despesas económicas inerentes 

(Linde et al., 1995). 
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2ª PARTE - CASOS CLÍNICOS 

 

Durante o estágio pude acompanhar dois casos de listeriose bovina e recolher dados 

sobre um surto numa exploração de caprinos. 

No que respeita aos bovinos, os casos ocorreram numa exploração de bovinos de 

carne, em Santiago do Escoural. Os animais encontravam-se em regime extensivo e eram 

da raça Limousine. 

O primeiro caso aconteceu no fim do dia 9 de Fevereiro de 2011, quando recebemos 

uma chamada de um dono que afirmava que tinha uma vaca gestante caída com o pescoço 

torto, a qual mal se levantava e só andava curtas distâncias em círculo (Figura 2). Ao chegar 

à exploração em questão deparámo-nos com uma vaca de raça Limousine com cerca de 4 

anos, prostrada e apresentando dispneia. Tinha de facto bastante dificuldade em levantar-se 

e sempre que tal acontecida movia-se em círculo no sentido da cabeça que mantinha 

sempre junto ao corpo do lado direito, sendo incapaz de mover o pescoço. O animal 

encontrava-se algo agitado, dificultando bastante o exame clínico, como tal não foi possível 

medir a temperatura e recolher dados sobre as frequências cardíacas e respiratórias. De 

salientar que o animal salivava copiosamente. Suspeitando-se de listeriose foi administrada 

ao animal penicilina G, na dose recomendada (44.000 unidades internacionais/kg). No dia 

seguinte o animal tinha morrido e foi realizada a necrópsia do animal sendo logo evidente na 

altura uma ligeira inflamação nas meninges. Foram recolhidas amostras de encéfalo e 

sangue com heparina, para confirmação de listeriose. Os materiais recolhidos foram 

enviados para o Laboratório de Medicina Veterinária e para o laboratório Exopol, em 

Espanha, para se efectuar o despiste de L. monocytogenes. 

Dois dias depois (11-02-2011), o mesmo produtor queixou-se de um outro animal, 

uma vaca Limousine de cerca de 3 anos, em fim de gestação, que parecia mais abatida e se 

recusava a comer. Foi então realizado um exame físico, apresentado este uma temperatura 

de 40 ºC e ao deslocar-se o animal desviava-se sistematicamente para o lado direito, não 

andando, no entanto, em círculos. Apresentava também a cabeça ligeiramente descaída 

para o lado direito. Não reagiu quando lhe foi apresentada comida e salivava um pouco, no 

entanto, semelhante ao normal para bovinos. Dada a suspeita recente de listeriose num 

outro animal da exploração, foi logo administrada penicilina G na dose de 44.000 unidades 

internacionais/kg, intramuscular, duas vezes ao dia durante cerca de uma semana. Este 

animal acabou por fazer uma recuperação dos sinais clínicos, apresentando apenas um 

ligeiro desvio da cabeça para o lado direito e vindo a parir cerca de 3 semanas depois do 

acontecido. O recém-nascido era aparentemente saudável. 

Posteriormente tivemos a confirmação por parte do laboratório que de facto o animal 

da necrópsia tinha sido infectado por L. monocytogenes (Anexo 1 e 2). 
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O dono da exploração realizou também análises à água e silagem da exploração 

(Anexo 3) sendo ambas as análises negativas para L. monocytogenes em concentrações 

suficientes para serem consideradas significativas. Foram também colhidas, para análise na 

Faculdade de Medicina Veterinária, três amostras de silagem e uma de restos de 

alimentação que se encontrava no comedouro. Nestas análises foi detectada a presença de 

L. monocytogenes na amostra que tinha sido retirada do comedouro, mas também em 

concentrações ínfimas. 

Estas análises foram obtidas através do enriquecimento das amostras previamente 

recolhidas, sendo posteriormente efectuadas culturas em meio selectivo para o crescimento 

de L. monocytogenes. Após a obtenção de culturas que apresentavam características 

descritas para a bactéria, foram realizados testes API Coryne (Figura 3) que confirmaram 

que as culturas eram de facto de listeria. 

 

 

Figura 2 - Bovino prostrado, com listeriose, que acabou por falecer e ao qual se 

efectuou a necrópsia. 
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Nos caprinos, pude também acompanhar o Professor Miguel Saraiva Lima numa 

exploração situada perto de Benavente, onde existiam cabras da raça Saanen e Alpina de 

aptidão leiteira. Nesta exploração existiram dois surtos de listeriose. O primeiro decorreu em 

Janeiro de 2010 até inícios de Março do mesmo ano, morrendo cerca de 60 animais com 

sintomatologia nervosa, ao qual se associou a etiologia de listeriose (Figura 4 e 5). O 

segundo surto aconteceu em Dezembro de 2010 e prolongando-se até Abril de 2011 com as 

perdas a rondar os 30 animais. Apresentavam como sinais clínicos o característico 

movimento circular devido a parésia dos músculos da tábua do pescoço, mandíbula 

descaída devido a parésia dos músculos da face e excessiva salivação, prostração e ataxia.  

Estes animais alimentavam-se de ração completa, composta por silagem de milho, feno de 

luzerna, feno-silagem de azevem e concentrado. A silagem de milho que os animais comiam 

era guardada num único silo horizontal que se encontrava a céu aberto. Os fardos de feno-

silagem de azevem, estavam envoltos em plásticos que apresentavam alguns rasgões, 

fazendo com que estes locais estivessem em contacto com o ambiente. Os animais estavam 

a ser tratados com lincomicina mais espectinomicina, com uma taxa de sucesso bastante 

reduzida, cerca de 20%. 

O Professor Saraiva Lima teve a amabilidade de me disponibilizar as análises que 

efectuou da exploração (Anexo 4) sendo estas congruentes com o cenário de listeriose. 

 

 

 

 

 

Figura 3 – API Coryne realizados às colónias que apresentavam características de serem L. 

monocytogenes, confirmando a identidade da bactéria. Em ambas as fotos a imagem superior 

corresponde à amostra recolhida a partir da cultura efectuada com os materiais recolhidos na 

exploração e a imagem inferior corresponde a um API teste de confirmação. 



 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5 - Caprino com paralisia dos músculos da tábua do pescoço. 

 

Figura  4 - Caprino com listeriose, apresentando sialorreia devido à paresia dos músculos 

da face. 
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Discussão e conclusões 

 

De salientar que os casos clínicos apresentados representam um conjunto muito 

reduzido de animais e que, embora possam ser incluídos em estudos mais alargados, não é 

possível tirar conclusões alargadas dos mesmos sem extrapolar com base na bibliografia 

apresentada.  

De dispersão mundial, a listeriose é uma doença que se manifesta esporadicamente, 

muitas vezes de forma subclínica. Embora esteja largamente associada ao consumo de 

silagem mal fermentada, tal nem sempre acontece (Wesley, 2007 e Johnson et al., 1996). 

Como previamente referido, animais sem qualquer contacto com silagem também podem 

ser infectados pela bactéria Listeria monocytogenes, estando normalmente estes casos 

associados a mudanças de dentição ou a lesões na mucosa bucal, sendo estas lesões a via 

de entrada da bactéria no organismo dos animais (Green & Morgan, 1994; Johnson et al., 

1996).  

Nos primeiros casos clínicos apresentados, os bovinos infectados não pareciam 

apresentar lesões graves na mucosa bucal, pelo que a suspeita enquanto fonte de 

contaminação incide mais fortemente na silagem que ambos comeram (Green & Morgan, 

1994). De salientar, no entanto, que análises efectuadas à silagem demonstram valores 

muitíssimo reduzidos da presença da bactéria ou deram mesmo negativas. Tal poderá 

indicar que existiam partes da silagem que se encontravam infectadas, não por uma má 

fermentação da mesma, mas possivelmente por mau acondicionamento e exposição ao 

ambiente circundante (Morin, 2004). Também de referir que embora as análises efectuadas 

tentem ao máximo representar a totalidade da silagem, tal não é humanamente possível. As 

amostras que apresentaram valores positivos à bactéria foram as recolhidas do comedouro 

dos animais e portanto podem ter sido contaminadas por um animal com uma infecção 

subclínica ou por estarem expostas ao meio ambiente. 

No caso clínico referente ao gado caprino, não acompanhei o caso directamente e 

assim sendo apenas posso conjecturar sobre o que observei nas minhas visitas à 

exploração e na informação que obtive através dos Professores Saraiva Lima e George 

Stilwell. Os animais encontravam-se devidamente estabulados e com boas condições de 

higiene, no entanto apresentavam elevada incidência de linfadenite caseosa. Muitos dos 

animais apresentavam abcessos a drenar, que podem ser fontes de infecções cruzadas 

entre os animais exercendo pressão sobre o sistema imunitário dos animais (Husu, 1990). 

Como já foi referido, a silagem de milho que os animais comiam era guardada num 

único silo horizontal que se encontrava à mercê de factores ambientais, existindo bastante 

contacto entre a silagem e o ambiente, possibilitando assim o crescimento de L. 

monocytogenes. Os fardos de feno-silagem de azevem, embora de boa qualidade, 

apresentavam alguns rasgões, como já foi referido, fazendo com que estes locais em 
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contacto com o ambiente possam ter permitido o crescimento de uma população de listeria 

(Husu, 1990). O tratamento utilizado na exploração também não seria o adequado uma vez 

que a lincomicina mais espectinomicina não atravessa facilmente a barreira 

hematoencefálica. Em conversa com o Prof. Saraiva Lima foi analisado que o primeiro surto 

terá ocorrido após um período de chuvas intensas que originaram algumas inundações na 

exploração, tal é consistente com o que refere a bibliografia, nomeadamente Seaman (1990) 

citado por Morin (2004), Wesley (2007) e Husu (1990) na origem de surtos de listeriose após 

mudanças radicais de meteorologia, quer seja por stress nos animais, maior quantidade de 

silagem e feno-silagem na alimentação dos mesmos, devido a maior tempo de estabulação 

e como já foi referido a má condição de armazenamento da silagem e feno-silagem na 

exploração. 

A função do Médico Veterinário, enquanto profissional, estende-se a informar os 

produtores dos factores que predispõem a infecção animal e tratar dos animais afectados, 

nunca descartando que o tratamento pode não ser eficaz e que surtos com elevada 

mortalidade são uma realidade, mesmo com o tratamento adequado. 

Enquanto Médico Veterinário, o profissional deve ser capaz de identificar 

correctamente um caso de Listeria monocytogenes com vista a instaurar um tratamento 

precoce que aumente as chances de sobrevivência dos animais infectados, educando 

também os produtores para minimizarem os vários factores que podem promover tal 

infecção. 

Nunca deve ser descurado o facto da listeriose apresentar um risco zoonótico. Assim 

sendo, a utilização de equipamento adequado e dos cuidados de segurança associados a 

este tipo de infecção devem estar sempre presentes. 

  



 

24 
 

Bibliografia 

 

Abou-Eleinin, A. A., Ryser, E. T. & Donnelly, C. W. (2000). Incidence and seasonal variation 

of Listeria species in bulk tank goat’s milk. J. Food Prot., 63:1208-1213. 

 

Agerholm, J. S., Tegtmeier, C. L. & Nielsen, T. K. (2002) Survey of laboratory findings in 

suspected cases of bovine spongiform encephalopathy in Denmark from 1990 to 

2000. APMIS, 110:54–60. 

 

Barlow, R. M. & McGorum, B. (1985). Ovine listerial encephalitis: analysis, hypothesis and 

syntheses. Vet. Rec., 116:233–236. 

 

Braun, U., Stehle, C. & Ehrensperger, F. (2002).Clinical findings and treatment of listeriosis 

in 67 sheep and goats. Vet Rec, 150(1):38–42. 

 

Divers, T. J. & Peek, S. F. (2008). Rebhun's Disease of Dairy Cattle. Elsevier, 2nd edition: 

512-517. 

 

Erdogan, H. M., Cetinkaya, B., Green, L. E., Cripps, P. J. & Morgan, K. L. (2001). 

Prevalence, incidence, signs and treatment of clinical listeriosis in dairy cattle in 

England. Vet. Rec., 149: 289–93. 

 

Fedio, W. M. & Jackson, H. (1992). On the origin of Listeria monocytogenes in raw bulk-tank 

milk. Int. Dairy J., 2:197–208. 

 

Gaya, P., Saralegui, C., Medina, M. & Munez, M. (1996). Occurrence of Listeria 

monocytogenes and other Listeria spp. in raw caprine milk. J. Dairy Sci., 79:1936–

1941. 

 

Gray, M. L. (1963). Epidemiological aspects of listeriosis. Am. J. Pub. Health 53:554–563. 

 

Green, L. E., e Morgan, K. L. (1994). Descriptive epidemiology of listerial 

meningoencephalitis in housed lambs. Prev. Vet. Med. 18:79–87.  

 

Greenwood, M. H., Roberts, D. & Burden, P. (1991). The occurrence of Listeria species in 

milk and dairy products: A national survey in England and Wales. Int. J. Food 

Microbiol., 12:197–206. 



 

25 
 

 

Gudding R., Gronstol, H. & Larsen, H. J. (1985) Vaccination against listeriosis in sheep. Vet 

Rec ,117:89–90. 

 

Husu, J. R. (1990). Epidemiological studies on the occurrence of Listeria monocytogenes in 

the feces of dairy cattle. J. Vet. Med. B 37:276–282. 

 

Instituto Nacional de Estatística, disponível em: https://www.ine.pt/ acedido em 06/07/2015. 

 

Johnson, G. C., Fales, W. H., Maddox, C. W. & Ramos-Vara, J. A. (1995). Evaluation of 

laboratory tests for confirming the diagnosis of encephalitic listeriosis in ruminants. J. 

Vet. Diag. Invest.7:223–228. 

 

Johnson, G. C., Maddox, C. W., Fales, W. H., Wolff, W. A., Randle, R. F., Ramos, J. A., 

Schwartz, H., Heise, K. M., Beetz, A. L. & Wesley, I. V. (1996). Epidemiologic 

evaluation of encephalitic listeriosis in goats. J. Am. Vet. Med. Assoc. 208:1695–

1696. 

 

Lima, M. S. (2000). Listeriose em Vacas Leiteiras. A vaca leiteira, vol. 74: 14-16. 

 

Linde, K., Fthenakis, G. C., Lippmann, R., Kinne, J. & Abraham, A. (1995). The efficacy of a 

live Listeria monocytogenes combined serotype 1/2a and serotype 4b vaccine. 

Vaccine, 13(10): 923–926. 

 

Low, J. C., & Renton, C. P. (1985). Septicemia, encephalitis and abortions in a housed flock 

of sheep caused by Listeria monocytogenes type 1/2. Vet. Rec., 116:147–150. 

 

Low, J. C., & Linklater, K. (1985). Listeriosis in sheep. In Practice 7: 66–67. 

 

Low, J. C., & Donachie, W. (1989). Listeria in food: a veterinary perspective. Lancet, 1:322. 

 

Morin, D. E. (2004). Brainstem and cranial nerve abnormalities: listeriosis, otitis 

media/interna, and pituitary abscess syndrome. Vet. Clin. Of North America. Food 

Animal Pratice, 20; 243-273. 

 

Miettinen, A., Husu, J. & Tuomi, J. (1990). Serum antibody response to Listeria 

monocytogenes, listerial excretion and clinical characteristics in experimentally 

infected goats. J. Clin. Microbiol., 28:340–343. 



 

26 
 

 

Nash, M. L., Hungerford, L. L., Nash, T. G. & Zinn, G. M. (1995). Epidemiology and 

economics of clinical listeriosis in a sheep flock. Prev. Vet. Med. 24:147–156. 

 

Pauly, T. M. & Tham, W. A. (2003). Survival of Listeria monocytogenes in Wilted and 

Additive-Treated Grass Silage. Acta vet. scand. 44, 73-86. 

 

Peters, M., Pohlenz, J., Jaton, K., Ninet, B. & Bille, J. (1995). Studies of the detection of 

Listeria monocytogenes by culture and PCR in cerebrospinal fluid samples from 

ruminants with listeric encephalitis. J Vet Med B, 42: 84-88. 

 

Rebuhn, W. C. & Edwards, R. B. (1992). Challenging cases in internal medicine: what’s your 

diagnosis? Vet. Med., 87(7): 640-644. 

 

Rohrbach, B. W., Draughon, F. A., Davidson, P. M. & Oliver, S. P. (1992). Prevalence of 

Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica and Salmonella 

in bulk tank milk: risk factors and risk of human exposure. J. Food Prot. 55:93–97. 

 

Sargison, N. (1993). Health hazards associated with the feeding of big bale silage. In Pract, 

15(6):291–297. 

 

Southwick, F. S. & Purich, D. L. (1996). Intracellular pathogenesis of listeriosis. N. Engl. J. 

Med., 334:770–776. 

 

Srinivasan, V., Nam, H. M., Nguyen, L. T., Tamilselvam, B., Murinda, S. E. & Oliver, S. P. 

(2004) Prevalence of antibiotic resistance genes and integrons in foodborne 

pathogens isolated from dairy farms. Presented at the 43rd NMC Annual Meeting, 

Charlotte, North Carolina. Verona (WI): National Mastitis Council; p. 369–370. 

 

Unanue, E. R. 1997. Studies in listeriosis show the strong symbiosis between the innate 

cellular system and the T-cell response. Immun. Rev. 158:11–25. 

 

Vazquez-Boland, H. J. A., Dominguez, L., Blanco, M., Rocourt, J., Fernandez-Garayzabal, J. 

F., Gutierrez, C. B., Tascon, R. I. e Rodriquez-Ferri, E. F. (1992). Epidemiologic 

investigation of a silage associated epizootic of ovine listeric encephalitis, using a 

new Listeria selective enumeration medium and phage typing. Am. J. Vet. Res., 

3:368–371. 

 



 

27 
 

Wardrope, D. D., e Macleod, N. S. M. (1983). Outbreak of Listeria meningoencephalitis in 

young lambs. Vet. Rec. 113:213–214. 

 

Wells, G. A. H., Sayers, A. R. e Wilesmith, J. W. (1995). Clinical and epidemiological 

correlates of the neurohistology of cases of histologically unconfirmed, clinically 

suspect bovine spongiform encephalopathy. Vet Rec, 136:211–216. 

 

Wesley, I. V. (2007). Listeria, Listeriosis and Food Safety 3rd edition.p:55-84. CRC Press. 

 

Wesley, I. V., Bryner, J. H. & van der Maaten, M. J. (1989). Effects of dexamethasone on 

shedding of Listeria monocytogenes in dairy cattle. Am. J. Vet. Res. 50: 2009–2113. 

 

Wilesmith, J. W. & Gitter, M. (1986). Epidemiology of ovine listeriosis in Great Britain. The 

Vet. Rec. 119: 467-470. 

 

Wiedmann, M., Arvik, T., Bruce, J., Neubauer, J., Pierro, F., Smith, M. C., Hurley, J., 

Mohammed, H. O. e Batt, C. A. (1997). Investigation of a listeriosis epizootic in sheep 

in New York State. Am. J. Vet. Res, 58:733–737. 

 

Woo-Sam, N. H. (1999). Listeriosis in a Holstein cow. Can. Vet. J., 40:506–8. 

 

 

  



 

28 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

 

Anexo 1 - Análise da colheita de encéfalo realizada ao bovino que acabou por falecer.  



 

 

 

 

 

Anexo 2 - Análise realizada ao sangue do animal com heparina para detecção de anticorpos 

de L. monocytogenes. 



 

 

 

Anexo 3 - Análise à silagem realizada pelo dono da exploração com vista ao despiste da 

presença de L. monocytogenes na mesma.



 

 

 

Anexo 4 - Análises facultadas pelo Professor Saraiva Lima em relação ao surto de L. 

monocytogenes que ocorreu nos caprinos. 


