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O QUE É O BOTULISMO?

• É uma Bactéria anaeróbia: Clostridium 
botulinum. 

INGESTAO DA 
TOXINA Produzida 

pela bacteria
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BOTULISMO

• Essa bactéria é encontrada no solo e em alimentos de 
origem vegetal e animal em processo de decomposição. 
Ela libera neurotoxinas (toxinas que atacam os 
neurônios) que podem ser letais, causando um forte 
envenenamento por meio de seus esporo



ONDE A BACTERIA SE ENCONTRA?
E COMO O ANIMAL SE CONTAMINA?

SILAGEM
MILHO
FENO
CAMA DE FRANGO
ÁGUAS CONTAMINADAS



COMO O BOVINO SE CONTAMINA?
• A DOENÇA OCORRE ATRAVÉS DA INGESTÃO DA TOXINA DO 

CLOSTRIDIUM ( C,D) PRESENTE EM OSSOS DE ANIMAIS, NA 
ÁGUA OU EM ALIMENTOS CONTAMINADOS.

APÓS A INGESTÃO 
DA TOXINA QUAIS 
SÃO OS SINTOMAS?

OSTEOFAGIA: animal 
come ossos
DEFICIENCIA DE FÓSFORO 
E MINERAL



SINTOMAS.....

• FEBRE

• DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO

• PARALISIA DOS MÚSCULOS POSTERIORES

• DECUBITO ESTERNAL OU LATERAL

• DIMINUIÇÃO DOS MOVIMENTOS DA CAUDA E 
LINGUA

• MORTE





PREVENÇÃO?

• Fornecer água e alimentos de boa qualidade

• Retirar e incinerar os cadáveres das pastagens

• Suplementação mineral com níveis necessário de 
Fósforo

• Silagem correta e de um modo onde a superfície 
fique ligeiramente elevada para limitar a 
acumulação de água da chuva no silo;

• Controlar a silagem para a presença de animais 
mortos ou mofo antes de distribuir os animais.



Vacinação do rebanho!

• Vacinação com toxóide botulínico C e D

• Animais vacinados a primeira vez, devem 
receber a segunda dose em 42 dias, após 
ANUAL.

• Vacinar todos os animais com mais de quatro 
meses de vida

• Vacinar os animais antes do mês de outubro-
maio



BOTULISMO EM ALIMENTOS EXISTE?

OS HUMANOS PODEM SE CONTAMINAR???



BOTULISMO 

• O botulismo é uma doença grave, que deve 
ser considerada emergência médica e de 
saúde pública.

• Um grama de toxina botulínica é suficiente 
para matar 30 milhões de camundongos 
(SCARCELLI & PIATTI, 2002)



Tipos de Botulismo em Humanos

• Existem três tipos de botulismo: 

• 1) Botulismo do ferimento

• 2) Botulismo alimentar

• 3) Botulismo infantil 



1) Botulismo do ferimento

* Ocorre através da contaminação de uma ferida 
por esporos de Clostridium botulinum que estão 
presentes no ambiente.



2) BOTULISMO ALIMENTAR

• Causado principalmente pela ingestão de 
alimentos contaminados  com a toxina:

• Enlatados (em conserva) que estão vencidos, 
por exemplo, carnes, palmito, picles, mel.

• EMBUTIDOS



COMO OCORRE A CONTAMINAÇÃO 
NOS HUMANOS?

• Através da ingestão das toxinas presentes em 
alimentos CONTAMINADOS

• Carne suína (conservas caseiras em gordura)

• As conservas caseiras constituem o maior 
risco para o ser humano, em razão dos 
procedimentos inadequados para a 
preparação dos alimentos (principalmente 
vegetais-PALMITO!!!!!!



3) Botulismo infantil 

• O botulismo infantil difere do botulismo 
alimentar devido ao fato da criança ingerir 
esporos da bactéria e consequentemente 
ocorre sua proliferação no intestino e ocorre a 
produção da toxina



Botulismo infantil

• Em relação ao botulismo infantil, o alimento 
mais comumente envolvido é o MEL!

• Não é indicado fornecer mel a crianças 
menores de 2 anos!

Proibido!



Sintomas ?

• Os sintomas do botulismo podem surgir 18 horas 
• Fraqueza facial
• Caimento das pálpebras
• Visão turva e dupla
• Tontura
• Paralisia
• Constipação e dificuldade para urinar
• Cólicas abdominais
• Náuseas e vômitos
• Boca seca
• Dificuldade para engolir ou falar
• Dificuldade de respirar
• Óbito 



PREVENÇÃO

Os alimentos enlatados cujas latas estejam 
estufadas devem ser imediatamente rejeitados e 
destruídos. 

A educação sanitária da população é fundamental, 
pois são as conservas caseiras e os alimentos 
provenientes de estabelecimentos clandestinos os 
maiores responsáveis pelos surtos de intoxicação 
botulínica. Além disso, as crianças menores de dois 
anos não devem consumir mel (BRASIL, 2002).



ATENÇÃO

População devemos consumir apenas produtos 
com INSPEÇÃO, o qual garante a qualidade do 
produto! Preze pela sua saúde e de toda a sua 

família!
Consuma produtos com selo de Inspeção!

Observe sempre a validade dos produtos e a 
apresentação dos produtos enlatados!



Consuma produtos com selo de 
inspeção!!! Eles são a garantia de que 

o produto passou por rigoroso 
processo de higiene durante a 

fabricação



O SIM TRABALHA A FAVOR DA POPULAÇÃO!!!!!



Clandestinos podem matar!

OBRIGADA!



REALIZAÇÃO:


