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Resumo

A Brucelose bovina possui ampla
distribuição geográfica e acarreta consideráveis
perdas econômicas. Afeta as fêmeas prenhes
causando aborto e redução na produção de leite.
No Brasil a doença é endêmica, sendo alvo do
Programa de Controle e Erradicação da
Brucelose e Tuberculose - PNCEBT. Pode ser
transmitida ao homem pelo consumo ou
manipulação de carne contaminada, contato
direto com animal doente ou feto abortado e
manipulação incorreta da vacina (B19).  O
projeto desenvolve-se objetivando vacinar as

fêmeas de 3 a 8 meses, acompanhar a resposta
imunológica induzida pela  vacina, coletar dados
referentes às condições de saúde humana e
animal das propriedades, informar os
trabalhadores rurais dos riscos da doença e
desenvolver atividades de educação ambiental
que proporcionem melhorias no contexto
ambiental e sanitário, colaborando assim com
os programas governamentais .

Palavras-chave: Brucelose; Brucella
abortus; bovinos; soroaglutinação; imunização.

Introdução

A brucelose é uma doença infecto-
contagiosa, de evolução crônica e de caráter
zoonótico, caracterizada pela ocorrência de
abortos seguidos de retenção de placentária
e metrite, que acomete também o sistema
ósteo-articular de bovinos (RODOSTITIS
et al., 1995; MEADOR et.al., 1989). A
doença provoca graves perdas na produção
animal, diminuindo a produção de carne
entre 10% e 15%, dilatação entre partos de
11,5 para 20 meses, aumento de 30% a taxa
de reposição dos animais, queda de 15% no
nascimento de bezerros e queda de 10% a
24% na produção leiteira

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD, 1986; GARCIA-CARRILLO,
1987; CAMPAÑA et. al., 2004).

Esta enfermidade é causada pela
bactéria denominada Brucella abortus, que
são coco-bacilos intracelulares facultativos
que não apresentam cápsula, são imóveis e
não esporulados (HIRSH e ZEE, 2003).

Acometem preferencialmente fêmeas
em idade de reprodução e eventualmente os
machos, multiplicando-se no interior dos
fagócitos e disseminando-se principalmente
pela via hematógena, tendo predileção por
úteros gravídicos, tecidos mamários e ósteo
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articulares e órgãos do sistema reprodutor
masculino. A predileção para útero
gravídico se deve à produção, do hormônio
chamado eritritol, que atrai as brucelas e
funciona como fator estimulante para o seu
crescimento.  Nas  fêmeas ocorre aborto,
retenção de placenta, corrimentos vaginais,
endometrites e mastites, já nos machos
podem ser registradas a orquite, epididimite
e esterelidade. O aparelho locomotor
também pode ser afetado causando
infecções articulares como bursites e
espondilites em vértebras torácicas e
lombares (GRASSO, 1998).

Após o parto ou aborto, as bactérias
são eliminadas do útero, mas o animal
permanece portador da doença
indefinidamente. Pode ser transmitida ao
homem pela ingestão de leite ou derivados
do animal contaminado, manipulação de
carne contaminada, contato direto com
animal doente ou feto abortado,
manipulação incorreta da vacina (B19)
(HIRSH e ZEE, 2003; PAULIN, 2003). A
brucelose humana é muito polimorfa. No
entanto, os principais sintomas são mal-
estar, fraqueza, febre ondulante, sudorese
noturna, cefaléia, dor nas articulações,
gripes, tosse e diarréia, não causando aborto
nas mulheres, já que estas não produzem
eritritol (ROTH et al, 2003).

No curso da doença ou vacinação, são
formados anticorpos como resposta ao
estímulo antigênico, presentes nas secreções
e no soro. As classes de anticorpos
produzidos contra a B. abortus são
variáveis, dependendo da sua função,
afinidade e especificidade com epítopos
bacterianos. As IgM são as primeiras a
serem produzidas (ao redor de 5° - 7° dia),
alcançando nível máximo ao redor do 13° -
21° dia. São seguidas pelas IgG, detectáveis
um dia após a IgM, com máxima de
concentração entre 28°  - 42° dia. Nos
animais infectados, as IgM diminuem
rapidamente sua concentração (CAMPAÑA
et. al., 2004).

A vacina utilizada para imunizar
rebanhos bovinos contra a brucelose é a cepa
B19, uma amostra viva que possui maior

capacidade em ativar macrófagos, é
preparada a partir de cultura semente obtida
ou derivada da semente americana
distribuída pelo National Veterinary
Laboratory (NVSL/Lowa) do USDA (United
States Departament of Agriculture). O
objetivo da utilização da B19 é baixar a taxa
de infecção em zonas de alta prevalência,
propiciando a erradicação da doença.
Quando a cobertura vacinal atinge 80%, a
prevalência da doença será
aproximadamente 2% (ORGANIZACION
MUNDIAL DE LA SALUD, 1986).

A B19 é atenuada para fêmeas
vacinadas até determinada idade e pode ser
patogênica para machos e quaisquer outras
espécies incluindo o homem, devido à
virulência residual que conserva, induzindo
os machos a permanecerem com títulos
vacinais por toda vida, além da possibilidade
de desenvolverem orquite. A vacinação de
fêmeas prenhes pode provocar abortamento,
sobretudo no seu terço final, na ordem de
1% a 2,5% em condições de campo
(ORGANIZACION MUNDIAL DE LA
SALUD, 1986).

Adams (1990) conclui que o grau de
proteção pode variar dependendo da idade
da fêmea, via de aplicação, dose da vacina,
dose de desafio, mas se utilizada de forma
convencional, protege de 60% a 70% dos
animais vacinados contra o abortamento. As
falhas de vacinação estão relacionadas
principalmente a altas doses de contato com
o agente e não a um aumento na virulência
do microrganismo. Admite-se que as fêmeas
vacinadas com a vacina B19 na idade correta
estarão protegidas por um período de 7 anos
após a vacinação (BATHKER, 1988).

A vacinação é realizada em fêmeas de
3 a 8 meses de idade utilizando a vacina viva
atenuada  B19, para que a reação vacinal
decresça antes da maturidade sexual, pois
resposta imune é difícil de ser distinguida
da infecção natural (REDMAN et. al., 1967;
NIELSEN et al, 1984; RIBEIRO et.
al.,1997).  A vacinação contra brucelose é
realizada em dose única sob
responsabilidade de médicos veterinários,
cadastrados no serviço oficial de defesa
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Os principais testes de diagnóstico
realizados para brucelose, são os que
buscam detectar anticorpos e isolar o agente
a partir de feto abortado, envoltórios fetais,
secreção do lóquio, amostras de sangue e
de leite. Em caso de óbito ou sacrifício da
fêmea prenhe, o isolamento bacteriano pode
ser realizado a partir de material de útero
grávido, baço, fígado, pulmões, glândula
mamária, amídalas, linfonodos mamários e
inguinais, no soro e no leite. O Programa
Nacional de Controle e Erradicação da
Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) no
Brasil, recomenda o teste do antígeno
acidificado tamponado (TAAT) como prova
de triagem e, como provas confirmatórias,
o teste do 2-mercaptoetanol ou reação de
fixação do complemento (RFC) (BRASIL,
2001) para a detecção ou identificação de
antígeno pelo emprego de anticorpos
específicos, com o objetivo de detectar no
soro uma exposição prévia á Brucella
auxiliam no diagnóstico, e são utilizados
para determinar o grau de exposição de uma
população ao antígeno. Para facilitar a
distinção entre doença e resposta vacinal, é
recomendada a vacinação de bezerras, deste
modo a imunidade terá sido reduzida a
níveis baixos quando tiverem atingido idade
de serem submetidas a provas sorológicas.
Em animais adultos infectados, os
anticorpos estarão presentes em níveis altos
ou alternativamente, em níveis baixos como
conseqüência à infecção recente ou
vacinação na idade jovem. Animais adultos,
na ausência de infecção, podem apresentar
baixos níveis de anticorpos, determinando
uma cuidadosa interpretação dos resultados
sorológicos (PAULIN, 2003).

O TAAT é uma prova qualitativa
rápida, prática, de boa sensibilidade,
podendo apresentar reações cruzadas com
outros agentes de doenças, como Yersinia
enterocolitica (ORGANIZACION
MUNDIAL DE LA SALUD, 1986). O
antígeno utilizado é constituído de uma
suspensão bacteriana corada em vermelho
pelo corante Rosa de Bengala em tampão
ácido (HIRSH e ZEE, 2003; PAULIN, 2003;

MADRUGA et. al., 2004). Este teste foi
desenvolvido a partir da observação de que
a IgG bovina é menos ativa em pH 7,
mudando de comportamento com a
acidificação do meio. O pH 3,67 aumenta o
poder de aglutinação da IgG, reduzindo  a
reatividade da IgM (WRIGHT e NIELSEN,
1990). O TAAT é considerado a melhor
alternativa para o diagnóstico massal de
rebanhos (ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA SALUD, 1986).

O teste do mercaptoetanol (2-ME) tem
sua especificidade aumentada por inibição
da atividade de aglutinante da IgM mediante
processo químico, que consiste no
tratamento do soro com 2-mercaptoetanol
(TIMONEY et al., 1988). A utilização do 2-
ME impede a ocorrência da maioria das
reações inespecíficas, provocando aumento
na sensibilidade do teste pela promoção da
reatividade de IgG , aumentando a tendência
de detectá-la, enquanto que a reatividade da
IgG 2  será reduzida (NIELSEN e
DUNCAN, 1990; WRIGHT  e NIELSEN,
1990).

A Reação de Fixação do
Complemento é considerada a melhor prova
para a confirmação da brucelose pelo
sorodiagnóstico, mostrando a melhor
correlação com os isolamentos em animais
natural ou experimentalmente infectado.
Porém por trata-se de uma prova mais
laboriosa e com custo maior, por este motivo
recomenda-se seu uso a quente como
confirmatória para os soros positivos à
triagem (ALMEIDA, 2004).

O diagnóstico histopatológico nos
abortamentosa inclui lesões inflamatórias
focais ou difusas seguidas de edema
hemorrágico e deposição de material
fibrinoso ou fibrino-purulento. Raramente o
âmnio e o cordão umbilical são afetados. Os
cotilédones podem apresentar hiperemia
focal ou difusa e mais freqüentemente com
tumefação, hemorragia e necrose focal e a
coloração destas áreas afetadas variam de
cinza-amarelada a cinza-avermelhada. No
tecido mamário observa-se lesão de
inflamação intersticial e os linfonodos
regionais apresentam-se com inflamação na
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região medular (GRASSO, 1998).
O cório fetal revela vasculite serosa,

edema e ocasionalmente infiltrado de
leucócitos, exsudato fibrinoso e tumefação
fibrinóide que evolui para necrose. No ápice
das vilosidades do cório são observadas
necrose com proliferação de histiócitos,
linfócitos, células plasmáticas e raramente
neutrófilos nos cotilédones e nas áreas
inflamadas das membranas fetais. Bactérias
podem ser visualizadas, após coloração, em
células do epitélio corial. Nos vasos
sanguíneos pré-terminais do feto instalam-
se edema e depósitos de material hialino. É
observado também pneumonia fibrinosa ou
celular (GRASSO, 1998).

No 2o ou 3o abortamento observa-se
proliferação de tecido conjuntivo a partir da
placenta que fixa fortemente as membranas
fetais à parede do útero. O abortamento mais
tardio na 2a ou 3a gestação pode ser também
em decorrência da imunidade parcial
humoral (IgG) ou local (IgA) (GRASSO,
1998)

O exame bacteriológico é executado
a partir de espécimes suspeitos semeados
em meios de cultura especiais. Uma vez
isolada, a Brucella é identificada pelas
características culturais, tintoriais,
morfológicas e bioquímicas. As colônias são
pequenas, translúcidas, brilhantes,
convexas, de bordos arredondados e bem
definidos e, geralmente, de coloração
leitosa, levando de 3 a 7 dias para sua
visualização (BATHKE et al.,1988)

A Brucelose é uma importante
enfermidade, a despeito dos esforços
voltados para o seu controle e ainda constitui
um problema sanitário dos mais sérios para
os rebanhos bovinos de diversos países,
entre os quais o Brasil está incluído. Na
década de 1970, os valores ultrapassaram
os 32 milhões de dólares/ ano no Brasil
(ALMEIDA, 2004). Sua ocorrência é
registrada em todo o território brasileiro,
caracterizando-a como doença endêmica,
segundo dados compilados e consolidados
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, a partir de boletins da defesa
sanitária animal enviados pelos Estados

(PALIN e  FERREIRA NETO, 2002).
No ano de 2001, objetivando-se a

redução da incidência e prevalência de casos
da doença, implantou-se o  Programa
Nacional de Controle e Erradicação da
Brucelose e da Tuberculose - PNCEBT, que
obrigou a vacinação do rebanho nacional,
criando um número significativo de
propriedades livres de infecções,
proporcionando assim produtos sem riscos
sanitários  (BRASIL, 2004).

Desta forma , considerando a
implantação do PNCEBT, o presente
trabalho teve como  objetivo  vacinar o
rebanho de fêmeas de 3 a 8 meses de idade
contra brucelose bovina, no município de
Santa Cruz da Conceição, Estado de São
Paulo. Adicionalmente acompanhando a
resposta imunológica induzida pela vacina
B19, coletando dados referentes às
condições de sanidade animal das
propriedades, informando os trabalhadores
rurais dos riscos da doença, para que no
futuro estas propriedades sejam certificadas
livres de brucelose bovina.

Material e métodos

O projeto foi realizado a partir de uma
parceria entre a Prefeitura Municipal de
Santa Cruz da Conceição - Casa da
Agricultura - CATI, Laboratório Vallée e o
Curso de Medicina Veterinária do Centro
Universitário Anhanguera - Campus de
Leme.

A Instituição (Centro Universitário
Anhanguera) forneceu o suporte técnico
necessário ao projeto, dando ênfase a
realização de serviços específicos da área de
conhecimento da Medicina Veterinária,
destacando-se a aplicação das vacinas
(bezerras de 3 a 8 meses de idade), coleta de
dados, disseminação de informação
educativa e o levantamento imunológico das
população em estudo. A Prefeitura Municipal
de Santa Cruz da Conceição foi responsável
pelo transporte dos responsáveis pelo
projeto, funcionários da UNIFIAN e dos
discentes do curso de Medicina Veterinária,
assim como a seleção dos animais a serem
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suporte nas atividades de campo.
As saídas de campo foram realizadas

uma vez por semana. As equipes formadas
por um corpo fixo (médica veterinária
responsável, docente auxiliar, técnico
agrícola da prefeitura de Santa Cruz da
Conceição, técnico da UNIFIAN e três
estagiários) e corpo rotativo (discentes do
curso de Medicina Veterinária inscritos
previamente no projeto). Os bovinos
envolvidos no projeto originários de
propriedades rurais particulares do
Município de Santa Cruz da Conceição,
registradas na Casa de Agricultura.

A colheita do material e vacinação foi
iniciada no mês agosto de 2004 até
novembro de 2005, totalizando 78
propriedades rurais visitadas.

As bezerras receberam por via
intradérmica, 2 mL da vacina Brucelina
B19, dose única (Vallée®) (BRASIL, 2004).
Após a vacinação os animais foram
marcados do lado esquerdo da face com a
letra “V” (vacinado) acompanhada do 5
(último dígito do ano em que ocorreu a
vacinação), utilizando para isso, o ferro
candente. Realizou-se a emissão de atestado
de vacinação dos animais para os
proprietários para apresentação no caso de
obtenção do Guia de Trânsito Animal (GTA)
ou na venda do animal (ALMEIDA, 2004).

O acompanhamento imunológico foi
realizado no Laboratório de Bioquímica e
Microbiologia do Centro Universitário
Anhanguera - Campus Leme.
Primeiramente foi realizada a assepsia local,
e através da venopunção jugular utilizando
tubo vacutainner  seco, foi colhida a amostra
de sangue, e posteriormente as amostras
foram conduzidas ao laboratório e
centrifugadas a 3000 rpm durante 5 minutos
(CAMPOS et al, 2003), para efetiva
separação do soro. Após este procedimento,
foi coletada determinada alíquota (30 µL)
utilizada na soroaglutinação rápida com
antígeno acidificado tamponado
(TECPAR®) em placa de vidro
(MADRUGA et al, 2001).

Na segunda etapa, após seis meses,

este mesmo procedimento foi realizado,
verificando a presença de anticorpos
aglutinantes. Os anticorpos  que se ligam a
antígenos solúveis formando complexos
insolúveis que se precipitam, resultando em
agregação ou aglutinação. Estes podem
formar ligações cruzadas com antígenos
particulados (Yersinia enterocolitica),
necessitando de teste mais apurados como
2-mercaptoetanol e reação de fixação de
complemento. A aglutinação ocorre ao se
misturar uma suspensão de partículas
antigênicas (bactérias principalmente Gram
negativas) com soro sanguíneo que contém
anticorpos. A aglutinação de antígeno
somático, no caso da brucelose, é firme e de
aspecto granular (CAMPAÑA et. al., 2004).

Para a  coleta de dados pessoais,
ambientais, sanitários e de manejo, foi
aplicado um questionário mediado por
entrevistador, contendo questões
dicotômicas, aos proprietários e
trabalhadores rurais em todas as
propriedades visitadas (THRUSFIELD,
2004). A orientação sobre a doença, manejo
e educação ambiental foi realizada
utilizando-se comunicação oral direta e
distribuição de folhetos auto-explicativos.

Resultados e discussão

Foram vacinadas 486 bezerras,
distribuídas em  78 propriedades. Na
primeira etapa do acompanhamento
imunológico, apenas um animal apresentou
resultado positivo (prevalência de 0,5%),
entretanto, considerando-se que este teste de
triagem possui baixa especificidade, existe
a possibilidade do aumento na incidência de
reações cruzadas com outras bactérias Gram-
negativas ou mesmo anticorpos vacinais e
do colostro. Portanto há necessidade de
confirmar o resultado obtido, utilizando
outros testes como a fixação de
complemento ou 2-mercaptoetanol
(MADRUGA et al, 2001).

Em relação a resposta imune induzida
pela vacina, após seis meses, apenas 12
amostras foram colhidas, devido a venda ou
abate das demais bezerras, entre elas 58,33%
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apresentaram resultados positivos, desta
forma pode-se inferir que o  título de
anticorpos baixou a níveis não detectáveis,
ou conforme Adams (1990), que cita um
grau de proteção variável, e dependendo da
idade da fêmea, via de aplicação, dose da
vacina, dose de desafio, protege de 60% a
70% dos animais vacinados.

Os dados coletados nas entrevistas
indicam que 96,56% das propriedades
visitadas no Município de Santa Cruz da
Conceição não realizam a vacinação contra
brucelose, e em 33,33% das propriedades
houve a ocorrência de aborto. Infelizmente
somente 7,69% dos trabalhadores rurais
entrevistados haviam recebido informações
prévias sobre a doença.

Outros dados relevantes demonstram
que 94,87% dos proprietários rurais utilizam
na estação de monta a monta natural, e
15,38% dos pecuaristas emprestam seus
touros para vizinhos, contribuindo para a
disseminação da brucelose bovina, já que a
Brucela   instala o sistema reprodutivos dos
bovinos. Em relação a sanidade, apenas
16% das propriedades realizam análise da
qualidade da água, ou seja, a maioria não
efetua um controle microbiológico da água,
sendo um fator essencial para a
disseminação de diversas doenças de
veiculação hídrica.  As medidas de
vigilância sanitária deveriam ser mais
efetivas, pois 26,92% ainda oferecem
alimento de origem animal para seu
rebanho, aumentando o risco de surtos de
enfermidade de caráter zoonótico.

A mão de obra técnica especializada
dificilmente é requisitada: 58,63% não
consultam médicos veterinários; 77,59%
não consultam agrônomos e 93,11% não
consultam zootecnistas.

Os proprietários demonstraram-se
desinformados em relação à importância
econômica e zoonótica da brucelose, idade
da vacinação e outras implicações legais
dispostas na legislação. O percentual de
proprietários conscientes da necessidade de
vacinação observado neste trabalho foi
bastante reduzido, aspecto que favorece a
propagação da enfermidade, uma vez que a

vacinação diminui a susceptibilidade em
função da redução do número de animais
infectados e, conseqüentemente, na
prevalência intra-rebanho (NIELSEN,
1990). Este aspecto reforça as normas
oficiais do PNCEBT, em que a primeira
medida objetiva o controle da enfermidade
pela vacinação do rebanho bovino (BRASIL,
2001)

Embora uma pequena parcela (7,69%)
dos produtores tivessem conhecimento da
enfermidade, foi observada ausência de
medidas de profilaxia específicas e
inespecíficas contra brucelose bovina.
Sabendo do caráter zoonótico,
demonstraram descrença na possibilidade de
serem infectados. As condições de higiênicas
da maioria das propriedades favoreciam, não
somente a disseminação da brucelose, como
também de outras enfermidades.

Conclusão

A realização do projeto no Município
de Santa Cruz da Conceição contribuiu para
um acréscimo de 90% no número total de
vacinações, conduzindo com seriedade e
perseverança o Programa Nacional de
Controle e Erradicação da Brucelose e da
Tuberculose - PNCEBT.  Atingindo o
objetivo de esclarecer, informar, motivar o
criador para que adotem as medidas que são
de sua competência .

A análise do acompanhamento
imunológico respondeu aos dados
encontrados na literatura, considerando que
dentre os animais testados não houve
incidência relevante da doença, em relação
aos experimentos pós-vacinação. Apesar da
amostragem não ser estatisticamente
significativa, os resultados indicam que após
seis meses nem todos os animais apresentam
anticorpos circulantes em um nível
detectável no teste diagnóstico utilizado.

O controle preventivo realizado neste
trabalho nas fêmeas contra brucelose bovina,
foi de fundamental importância para se obter
um aumento na taxa de natalidade,
acarretando uma maior rentabilidade na
produção no município, inferindo na
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isentos de brucelose bovina e com  padrão
de qualidade. A preocupação das
autoridades locais em tomar iniciativas para
evitar o risco de transmissão à população
humana e animal, contribuiu para
estabelecer medidas sanitárias essenciais
para a lucratividade e sanidade na pecuária
local.

A efetiva participação e interação das
instituições de ensino e pesquisa, dos
laboratórios, centros de defesa animal, poder
público e sociedade são fundamentais para
o desenvolvimento dos programas sanitários
(KOUBA, 2003), sendo essencial que as
partes integrantes formem frentes
interdisciplinares para a concretização das
propostas e objetivos. Deste modo, os
projetos de extensão universitária,
associados aos programas governamentais,
amenizam carências, participando
efetivamente do cotidiano da comunidade
rural.
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