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O botulismo consiste numa doença neuroparalítica grave e não-contagiosa 
decorrente da ação de neurotoxinas produzidas pelo Clostridium botulinum, 
bacilo gram positivo, estritamente anaeróbio, encontrado na natureza sob a 
forma de esporos – altamente resistente ao calor -, principalmente em solos, 
produtos agrícolas e produtos de origem animal.¹ Na forma vegetativa, o 
bacilo produz 8 tipos de toxinas, sendo a  A, B, E e F as responsáveis por 
cursar com doença no homem.²,³ As diferentes toxinas têm o mesmo 
mecanismo de ação – indução do bloqueio das junções neuromusculares - e 
podem causar quadros graves e fatais, sendo a neurotoxina A a mais 
potencialmente grave.¹  

A doença apresenta-se sob as formas de botulismo alimentar, botulismo por 
ferimentos e botulismo intestinal, caracterizadas por manifestações 
neurológicas e/ou gastrintestinais. Com o advento da terapêutica com toxina 
botulínica, começou a ocorrer o botulismo iatrogênico. Mais raramente, em 
acidentes de laboratório, pode haver contaminação pela intoxicação 
conjuntival ou inalação da toxina. ¹,4  

O diagnóstico é feito pelo quadro clínico, estudo eletrofisiológico e 
demonstração da toxina ou cultura do bacilo a partir de amostras de soro, 
lavado gástrico, fezes ou exsudato de ferimentos. O tratamento consiste em 
medidas gerais de suporte, monitorização cardiorrespiratória e uso do soro 
antibotulínico e/ou antibióticos.²,³  

INTRODUÇÃO 
ptose palpebral bilateral, paralisia facial (imagem 1), disfagia, disfonia, disartria, 
boca seca, íleo paralítico, retenção urinária, dentre outros, além do mais 
preocupante e fatal - a paralisia da musculatura torácica com consequente 
insuficiência respiratória.1,2,3 Não há comprometimento da sensibilidade, exceto 
pela visão turva, nem da consciência.1,2,3,4 No paciente em questão, havia a 
disfonia, disfagia rapidamente progressiva de sólido para líquidos, além da paralisia 
facial com ptose palpebral bilateral e apagamento das marcas de expressão 
(imagem 2).  

Para minimizar o risco de vida e de sequelas, é essencial que o diagnóstico seja 
feito rapidamente e que o tratamento precoce com o soro antibotulínico (SAB) seja 
instituído a fim de neutralizar a toxina circulante e impedir a progressão do quadro 
com danos nervosos.1,6 No caso relatado, devido ao vínculo epidemiológico do 
paciente com seus pais já em tratamento em outra unidade de serviço e do seu 
quadro ser considerado um caso suspeito pela vigilância epidemiológica, seu 
diagnóstico foi essencialmente clínico-epidemiológico, com pronto início do SAB.2,3 
Embora grave, o rápido início da terapia antibotulínica aliada a um intenso serviço 
multidisciplinar contribuíram para a boa evolução do paciente. 2,6  
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BOTULISMO ALIMENTAR: O RELATO BEM SUCEDIDO DE UM DIAGNÓSTICO PRECOCE 

OBJETIVO 

R.S.A., 48 anos, masculino, natural e procedente de Olinda-PE, chegou à 
triagem do Serviço de Doenças Infectoparasitárias (DIP) do HUOC com quadro 
- há 72 horas - de disfagia rapidamente progressiva de sólidos para líquidos, 
disfonia, ptose palpebral e discreta paralisia facial generalizada, com 
apagamento parcial das marcas de expressão (imagem 2). Encontrava-se 
consciente e orientado, negou febre e referiu posteriormente episódios de 
tremor em membros inferiores ao deambular. Os seus pais moravam com ele 
e estavam internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por Botulismo 
Alimentar Grave, há vinte dias. Pela alta suspeita clínico-epidemiológica e 
gravidade da doença, o paciente foi admitido na UTI, iniciando-se 
rapidamente soro antibotulínico (SAB), com necessidade de passagem de 
Sonda Nasoenteral (SNE) e de acompanhamento com fonoaudiologia e 
fisioterapia motora. Foram coletadas, então, amostras de sangue periférico, 
lavado gástrico e fezes para a pesquisa da toxina botulínica, as quais foram 
negativas. Em seis dias, houve melhora clínica do paciente, com reabilitação 
fonoaudiológica e retirada de SNE, havendo posteriormente resolução dos 
sintomas, encaminhamento para a enfermaria e alta hospitalar. 
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RELATO DE CASO 

METODOLOGIA 

Descrever um caso de botulismo alimentar, salientando-se a importância do 
diagnóstico clínico-epidemiológico e do tratamento precoce do botulismo.  
 

 
 
Estudo descritivo do tipo relato de caso pautado na análise de prontuário de 
paciente acompanhado no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC, Recife-
PE). 

O botulismo alimentar é grave, sendo, no Brasil, um único caso já considerado 
surto e emergência de saúde pública com notificação compulsória. No entanto, é 
prevenível, fato que reforça a necessidade de adoção de medidas higiênico-
sanitárias. O sucesso terapêutico está relacionado à precocidade com que o 
diagnóstico é feito e ao subsequente tratamento iniciado preferencialmente em 
unidade hospitalar que disponha de terapia intensiva multidisciplinar. 

DISCUSSÃO 
O botulismo alimentar pode advir do consumo direto da toxina, da pré-toxina 
já presente no alimento ou de esporos do bacilo. A distribuição da doença é 
mundial, em geral relacionada a conservas de carnes, frutas e vegetais de 
produção caseira ou a alimentos conservados inadequadamente. 1,5 Salienta-
se ainda que períodos de incubação longos sugerem menor gravidade e 
letalidade, havendo uma relação inversamente proporcional entre a 
concentração de toxina no alimento ingerido e o período de incubação.1 
Clinicamente, as manifestações gastrointestinais (náusea, vômito, diarreia ou 
obstipação e dor abdominal) podem anteceder ou coincidir com os 
acometimentos neurológicos.1,2 Estes apresentam grande potencial para 
complicações, tendo seu início nos nervos cranianos, com paralisia flácida, 
simétrica e de progressão descendente, podendo levar a visão turva, diplopia,  

Imagem 1 - Ptose palpebral bilateral e 
paralisia facial, com o rosto juvenil, 
sem rugas e aparentando uma face 
inexpressiva. 

Imagem 2 –  Paciente R.S.A. com 
ptose palpebral e rosto juvenil, 
apresentando apagamento parcial 
das marcas de expressão.   
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