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RESUMO 
 

DIAS, R. A. Caracterização espacial da brucelose bovina no Estado de São Paulo. [Spatial charac-
terization of bovine brucelosis in São Paulo State, Brazil]. 2004. 112 f. Tese (Doutorado em Medicina 
Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 

 

O presente trabalho é resultante de uma parceria estabelecida entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), a Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo (CDA) e o 

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (VPS-FMVZ-USP). O Estado de São Paulo foi estratificado em sete 

circuitos produtores de bovinos e 150 rebanhos com atividade reprodutiva foram aleatóriamente 

selecionados em cada um deles. Em cada rebanho foi aplicado um questionário epidemiológico, foram 

aletoriamente coletadas amostras de soro de 10 ou 15 fêmeas com idade maior ou igual a 24 meses (em 

rebanhos com < 100 fêmeas, e rebanhos ≥ 100 fêmeas, respectivamente) e as coordenadas geográficas 

foram obtidas com um aparelho GPS. Os soros foram submetidos a um protocolo de testes em série, tendo o 

Rosa Bengala como método de triagem e a fixação de complemento como método confirmatório. A 

prevalência estimada de rebanhos com, ao menos, um animal soropositivo foi de 9,7% [7,8%; 11,6%], 

enquanto que a prevalência estimada de animais soropositivos foi 3,8% [0,7%; 6,9%], no Estado de São 

Paulo. Foi elaborado um mapa temático georreferenciado do Estado de São Paulo, no qual evidenciou-se a 

ausência de agrupamentos espaciais de rebanhos infectados. A análise também procurou medir o grau de 

associação das características de criação com a presença da doença, sendo que propriedades com 87 ou 

mais bovinos (OR = 2,25) e compra de reprodutores (OR = 1,56) foram as mais associadas. O modelo 

matemático proposto nesse trabalho mostrou que deverá ser intensificado o esforço para a vacinação de 

fêmeas e que, mesmo assim, os benefícios advindos da adoção desta medida, em termos de queda da 
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prevalência da doença e diminuição do número de abortos, só se darão em prazos que podem alcançar 

décadas. 

 

Palavras-chave: Brucelose animal. Epidemiologia (Controle). Bovinos. 
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ABSTRACT 
 

DIAS, R. A. Spatial characterization of bovine brucelosis in São Paulo State, Brazil. [Caracteriza-
ção espacial da brucelose bovina no Estado de São Paulo]. 2004. 112 f. Tese (Doutorado em Medicina 
Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 

 

The present work is the result of a partnership established by the Ministry of Agriculture, Livestock and 

Food Supply (MAPA), the Animal and Plant Health Service of the State of São Paulo (CDA) and the Department 

of Preventive Veterinary Medicine and Animal Health of the University of São Paulo (VPS-FMVZ-USP). The 

State of São Paulo was stratified in seven cattle production regions and 150 herds with reproductive activity 

were randomly sampled within each one. In each herd was applied an epidemiological questionnaire, 10 or 

15 cows over 24 months of age (on herds with < 100 cows, and herds ≥ 100 cows, respectively) were bled 

at random and the geographical coordinates were recorded with a GPS. Sera were tested using a serial test-

ing procedure with the Rose Bengal Test as the screening method and the Complement Fixation as the con-

firmatory method. The estimated prevalence of herds with at least one test-positive animal was 9.7% 

[7.8%; 11.6%], whereas the estimated prevalence of test-positive cattle was 3.8% [0.7%; 6.9%]. It was 

developed a georeferenced thematic map of the state of São Paulo, which revealed the absence of spatial 

clusters of infected herds. The analysis looked into the likely association of herd characteristics with the 

presence of the infection. The most associated characteristics were farms with more than 87 bovines (OR = 

2.25) and reproduction animals reposition (OR = 1.56). A mathematical model was proposed in the present 

work, in wich the female vaccination effort was proposed to be intensificated, but according to the same 

model, the benefits of this measure will only be noticed, in terms of brucellosis prevalence and number of 

abortions decrease, in a matter of decades. 

 

Key words: Animal brucellosis. Epidemiology (Control). Bovine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A descrição documentada mais antiga da brucelose data de 1859, feita por Martson (VASSALO, 19921 

apud NICOLETTI, 2002). Anteriormente, Hipócrates já havia citado a existência de uma febre endêmica do 

mediterrâneo semelhante à brucelose (BEER, 1988). Outros registros são hoje creditados à doença, 

principalmente aqueles ligados à afecção que acometeu os soldados e marinheiros durante a Guerra da 

Criméia, entre 1853 e 1856. A brucelose era chamada de febre mediterrânea, e suas complicações, 

principalmente o reumatismo, invalidaram muitos marinheiros da Marinha Real Britânica (WYATT, 19992 

apud NICOLETTI, 2002). Por esse motivo, o capitão David Bruce foi enviado à ilha de Malta, para pesquisar a 

doença, em 1884, tendo isolado um microorganismo, descrito como Micrococus melitensis, em 1887, em 

seres humanos. O pesquisador percebeu que os pacientes do hospital local recebiam leite de cabra cru como 

tratamento para diversas doenças. Acreditava-se que estes animais não adoreciam, mesmo tendo sido 

inoculadas com culturas do microorganismo estudado. Um colaborador de Bruce, Themistocles Zammit, um 

médico maltês, testou o sangue das cabras e concluiu que 50% continham aglutininas, o que gerou muita 

polêmica sobre seu papel na disseminação da doença, pois acreditava-se que transmissão era dada por 

vetores (NICOLETTI, 2002). Em 1895, o professor Benhard Bang, um patologista veterinário dinamarquês, 

descreveu um novo agente em bovinos, chamando-o de Bacillus abortus (NICOLETTI, 2002). Em 1920, este 

microorganismo foi nomeado Brucella abortus, em homenagem ao capitão Bruce, quando Mayer e Shaw 

propuseram a criação do gênero Brucella (BEER, 1988). Finalmente em 1905, a comissão da febre 

mediterrânea sugeriu que as cabras tinham papel importante na transmissão. Assim, em 1906, o leite de 

cabra foi banido na Marinha Real Britânica, acabando com o problema, porém a controvérsia persistiu até a 
                                                
1 VASSALO, D. J. The corps disease: brucellosis and its historical association with the Royal Army Medical Corps. J. R. Army 
Med. Corps, v. 138, p. 148-150, 1992. 

2 WYATT, H. V. Royal Navy surgeons and the transmition of brucellosis by goats’ milk. R. Naval Med. Serv., v. 85, p. 112-
117, 1999. 
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década de 1930, quando o papel zoonótico foi elucidado e alguns países começaram programas de controle. 

Em 1914, um microorganismo que causava aborto em suínos foi isolado e nomeado Brucella suis, por Taum 

(NICOLETTI, 2002). O primeiro caso de brucelose no Brasil foi detectado em 1913, por Gonçalves Carneiro, 

em humano (VERONEZI, 1976). 

A brucelose bovina é uma zoonose bacteriana de caráter crônico, que causa perdas econômicas à 

exploração pecuária de corte e leite. O principal agente etiológico é a Brucella abortus, sendo o biotipo 1 o 

mais comum (ACHA; SZYFRES, 1986). A infecção de bovinos por Brucella melitensis é menos freqüente e, 

raramente é dada pela Brucella suis (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). 

É uma doença que consta da lista B da OIE, ou seja, uma doença transmissível que pode ser 

considerada de importância sócio-econômica e de saúde pública e que pode ter impacto significativo no 

comércio de animais e subprodutos (OIE, 2003). A brucelose bovina está amplamente distribuída 

mundialmente, mas concentra-se especialmente nos países subdesenvolvidos (PAULIN; FERREIRA NETO, 

2003). É freqüente a forma endêmica, com aparecimento estacionário e simultâneo em zonas amplas,  

ligadas por relações econômicas (BEER, 1988). 

Nos bovinos, o principal sinal clínico é o aborto ou expulsão prematura dos fetos. Em geral, o aborto 

ocorre na segunda metade da gestação, podendo haver retenção placentária seguida de metrite, podendo 

causar infertilidade permanente. Pode haver também o nascimento a termo de bezerros fracos ou mortos. 

Tanto machos como fêmeas são susceptíveis à doença, porém as fêmeas gestantes são mais sensíveis e 

permanecem cronicamente infectadas devido à permanência das brucelas nos linfonodos e no útero (PAULIN 

e FERREIRA NETO, 2003). Esta fêmea tem papel central na disseminação da doença, através dos produtos do 

abortamento. Fêmeas não gestantes e infetadas também podem tornar-se portadoras assintomáticas e 

disseminar a doença através do leite. Os bezerros que ingerem este leite podem albergar a brucela nos 

linfonodos do trato gastro-intestinal e excretá-las nas fezes. Contudo, de seis a oito semanas após o 
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desmame, tornam-se livres, pois bezerros até seis meses de idade são pouco susceptíveis à infecção. Na 

maturidade sexual, tornam-se novamente susceptíveis (ACHA; SZYFRES, 1986). Touros também podem 

disseminar a brucelose através do sêmem, o que não ocorre com animais castrados (PAULIN; FERREIRA 

NETO, 2003). A inseminação artificial, utilizando sêmem de touros infectados, constitui um eficiente modo de 

transmissão da brucelose, pois através deste protocolo reprodutivo, o sêmem é depositado no interior do 

útero da vaca receptora, não sofrendo a ação de mecanismos de defesa natural existentes na vagina 

(VASCONCELLOS; ITO; CÔRTES, 1987). Por este motivo, a monta natural não constitui uma via eficiente de 

transmissão da doença (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). Machos jovens ou castrados não são fontes de 

infecção para bovinos adultos, porém são importantes na transmissão da doença para o homem durante o 

abate (BEER, 1988). 

O produto do aborto é o principal fator de contaminação ambiental por brucelas. Em menor grau, pode 

contribuir para a contaminação do campo o material fecal de bezerros que se alimentam de leite 

contaminado, uma vez que nem todas as brucelas são destruídas no trato digestivo. A porta de entrada 

mais freqüente é o trato gastro-intestinal, pela ingestão de pasto, forragens e água contaminados. Além 

disso, as vacas costumam lamber membranas fetais, fetos e bezerros recém-nascidos, que constituem uma 

importante fonte de infecção. O hábito das vacas lamberem os órgãos genitais de suas companheiras 

também contribui para a transmissão da doença. Além disso, pode ocorrer também a transmissão congênita 

(ACHA; SZYFRES, 1986), sendo que a soroconversão do animal que é infectado na fase de vida intrauterina 

ocorre na metade da primeira gestação. De 2,5 a 9% desses animais se tornam portadores latentes 

(BISHOP; BOSMAN; HERR, 1994). Nestes animais, a vacinação é ineficaz (TIMONEY et al., 1988), o que constitui 

um dos principais problemas no controle da doença quando a prevalência do rebanho é baixa. 

É difícil estimar o período de incubação, mesmo em infecções experimentais, por ser difícil a 

determinação do momento da infecção. No entanto, determinou-se que o período de incubação é variável e 
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inversamente proporcional ao desenvolvimento do feto. A aparição dos anticorpos específicos ocorre em 

duas semanas, podendo levar meses (ACHA; SZYFRES, 1986). 

Apesar da Brucella abortus ter como hospedeiro preferencial o bovino, outros animais podem se 

infectar por este patógeno, podendo transmití-lo novamente para os bovinos. Os eqüinos, apesar de serem 

susceptíveis, são considerados hospedeiros terminais (LYRA, 1984; PAULIN; FERREIRA NETO, 2003; 

VASCONCELLOS; ITO; CÔRTES, 1987). Os suínos são peferencialmente acometidos pela Brucella suis, porém 

podem ser acometidos pela Brucella abortus (VASCONCELLOS; ITO; CÔRTES, 1987). Nestes, a infecção por 

Brucella abortus é transitória, mas pode constituir uma importante fonte de infecção para os bovinos. Os 

bovinos, por sua vez, raramente se infectam com a Brucella suis, sendo que essa possibilidade está ligada 

ao hábito de compartilhar pastagens e instalações com os suínos (PAULIN; FEREIRA NETO, 2003). Os cães não 

são acometidos pela Brucella abortus, porém são importantes carreadores dos restos de aborto, até mesmo 

entre propriedades (VASCONCELLOS; ITO; CÔRTES, 1987). 

O contato entre rebanhos, na forma de pastos comuns e existência de rios e charcos entre as 

propriedades pode aumentar significantemente a ocorrência da brucelose (SALMAN; MEYER; HIRD, 1984). 

Além disso, a introdução de animais, principalmente aqueles provenientes de descarte, também aumenta o 

risco de introdução da doença nos rebanhos (CRAWFORD; HUBER; ADAMS, 1990). Por outro lado, a existência 

de um local específico para parição e para o período pós-parto é uma prática importante nas propriedades 

criadoras, para a redução da ocorrência de brucelose, uma vez que, após o início da adoção desta medida, 

os níveis de contaminação das pastagens e das instalações caem após um ano (BEER, 1988). 

Os reservatórios naturais, principalmente ungulados silvestres, atuam como mantenedores da 

Brucella sp. no ambiente não modificado pelo homem (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). No Brasil, o agente foi 

isolado em capivaras (Hidrochoerus hydrochaeris ) e queixadas (Tayassu tajacu ) no pantanal matogrossense 

(ITO et al., 1998). Em outros países, o agente foi isolado em uma grande variedade de espécies de 
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mamíferos, inclusive marinhos (GODFROID, 2002). Nos países onde foram implantados programas de 

controle e erradicação da brucelose, foi dada atenção aos reservatórios silvestres somente quando a 

erradicação da doença nos animais domésticos estava próxima de ser alcançada (GODFROID, 2002). 

Antes da adoção da pasteurização do leite, a principal via de transmissão da brucelose para o homem 

era dada pelo consumo de leite in natura e derivados, provenientes de animais doentes. O processo 

perpetuava-se pelo fato de não haver alteração nas glândulas mamárias e no leite de vacas doentes 

(CORRÊA, 1975). 

No homem, o período de incubação dura de uma a três semanas, podendo prolongar-se por meses. 

Trata-se de uma doença septicêmica de início repentino ou insidioso, com febre contínua, intermitente ou 

irregular. A forma aguda consiste de calafrios, suores profusos e febre. São sintomas comuns: insônia, 

impotência sexual, constipação, anorexia, cefaléia, artralgias e dores generalizadas. Os impactos sobre o 

sistema nervoso se traduzem em irritação, nervosismo e depressão. As brucelas localizam-se 

intracelularmente nos tecidos do sistema reticulo-endotelial e as reações tissulares são do tipo 

granulomatosa. Existe terapêutica satisfatória, porém podem ocorrer complicações tais como encefalite, 

meningite, neurite, espondilite, artrite supurativa e endocardite. A forma crônica tem difícil diagnóstico. Em 

áreas onde a brucelose é enzooótica, em especial a bovina, há muitas infecções que transcorrem de modo 

assintomático (ACHA; SZYFRES, 1986). Atualmente, a transmissão da brucelose para o homem se dá 

principalmente através de contato direto com animais infectados. Verifica-se também a transmissão por 

aerossóis. Porém, a importância do modo de transmissão e das portas de entrada do agente etiológico varia 

com a área geográfica, os reservatórios animais e com os grupos ocupacionais expostos ao risco, tais como 

veterinários, trabalhadores de fazendas e magarefes (ACHA; SZYFRES, 1986). O homem também é 

considerado um hospedeiro terminal da doença, sendo que as transmissões homem-homem e homem-

animal são raras e contestáveis (LYRA, 1984). 
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Os prejuízos ocasionados pela brucelose estão relacionados à diminuição da produção de leite e carne 

no rebanho acometido, além da diminuição do valor dos animais e dos subprodutos provenientes de zonas 

endêmicas, da perda de mercados potenciais e dos custos provenientes dos serviços médicos e do 

afastamento de humanos da função produtiva (GARCIA-CARRILO, 1987). Estes custos são sempre superiores 

ao custo do controle da doença em si. No Canadá, estimou-se um ganho de 5 dólares para cada dólar 

invesido no programa de controle, em 10 anos (GARCIA-CARRILO, 1987). Estima-se que a infecção ocasione 

perdas de 20 a 25% na produção de leite, devido à interrupção da lactação pelo abortamento. Em vacas 

inseminadas artificialmente com sêmen infectado, pode haver repetição de cio (ACHA; SZYFRES, 1986). Além 

disso, observa-se perdas de 10 a 15% na produção de carne, 15% de perda de bezerros devido a 

abortamentos, aumento de 30% da necessidade de reposição de animais, aumento de intervalo de partos 

de 11,5 para 20 meses e perda de uma em cada cinco vacas que abortam por esterilidade (FARIA, 1984). 

Não há estimativas atualizadas das perdas devidas à brucelose bovina no Brasil, porém em 1982, 

num estudo da Secretaria de Defesa Animal do MAPA, estimou que o país havia perdido, no mínimo, 30 

milhões de dólares americanos (OIE, 1987). Na mesma época, Faria (1984) estimou perdas na América Latina 

da ordem de 600 a 700 milhões de dólares americanos. 

A brucelose bovina grassa em todo o território nacional, porém sua prevalência e distribuição 

regional não estão caracterizadas. Sabe-se que a brucelose atinge tanto rebanhos destinados a corte quanto 

à exploração leiteira de bovinos ou bubalinos. O último levantamento da situação da brucelose bovina em 

nível nacional foi realizado em 1975, sendo que a estimativa da porcentagem de animais soropositivos foi 

de 4,0% na região Sul; 7,5% na região Sudeste; 6,8% na região Centro-Oeste; 2,5% na região Nordeste e 

4,1% na região Norte. No Estado de São Paulo, a prevalência da brucelose foi estimada em 6,8% (MAPA, 

2001a). Posteriormente, outros estudos foram realizados nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 

Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais (MAPA, 2001a). Em 1997, data do último boletim oficial 
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brasileiro, a freqüência da doença foi estimada em 1,66%, em bovinos do Estado de São Paulo (MAPA, 

2000a). No Brasil, estimou-se esta freqüência em 3,47% em 1997, não observando-se tendência de queda 

desde 1987 (MAPA, 2000a). Não há estudos de prevalência de propriedades positivas (focos), em âmbito 

estadual ou nacional até o momento. 

Os prejuízos causados pela brucelose e a possibilidade desta ser controlada ou até mesmo erradicada 

justificou a adoção de programas nacionais ao redor do mundo. Alguns programas nacionais bem 

estruturados proporcionaram a erradicação da brucelose, como é o caso do Canadá, Austrália e Nova 

Zelândia (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). 

No Brasil, o controle da brucelose era regulamentado pela Portaria 23 de 1976, porém sem atingir a 

eficácia desejada, pela ausência de um programa estruturado. Apesar da desarticulação nacional, alguns 

Estados, como o Rio Grande do Sul e Minas Gerais iniciaram programas massais de vacinação do rebanho 

bovino, em 1965 e 1994, respectivamente (POESTER; GONÇALVES; LAGE, 2002). 

Em janeiro de 2001, com a publicação da Instrução Normativa número 2 (MAPA, 2001b), foi instituído o 

Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCETB), através da aprovação do 

Regulamento Técnico do PNCETB (MAPA, 2001b). Os objetivos do programa são: baixar a prevalência e a 

incidência da brucelose e da tuberculose bovina e criar um número significativo de propriedades certificadas 

que oferecem produtos que proporcionem baixo risco sanitário (MAPA, 2001b). Além da certificação de 

propriedades livres e monitoradas, de adesão voluntária, também serão aplicadas medidas compulsórias, 

como a vacinação de bezerras de três a oito meses de idade com a vacina B19 e controle de trânsito de 

reprodutores (MAPA, 2001b). 

Deve-se levar em consideração que os custos da implantação de um programa no Brasil são elevados. 

Assim, o conhecimento da situação epidemiológica da doença é de extrema importância quando se pretende 

implementar medidas de controle e erradicação, por duas razões principais: (1) permite escolher as 
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melhores estratégias, pois estas podem diferir dependendo da freqüência e do padrão de distribuição da 

doença; (2) o conhecimento da situação inicial permite acompanhar o andamento do programa e julgar, 

racionalmente, a necessidade de promover correções, evitando o desperdício de tempo e recursos. 

A prevalência da brucelose bovina no Estado de São Paulo foi determinada através de um estudo 

amostral de propriedades rurais com atividade reprodutiva, dirigido a detectar focos da doença. Esta foi 

uma das atividades integrantes do Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose 

(PNCEBT), implementada, no Estado de São Paulo, pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA). Em 

2001, houve o estabelecimento de uma parceria entre o Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e 

Saúde Animal (VPS) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com a finalidade de 

estabelecer uma colaboração na análise dos resultados do PNCEBT. As atribuições de cada parceiro foram as 

seguintes: (a) a coordenação e o desenho amostral ficaram a cargo do MAPA; (b) as atividades de campo e a 

realização dos testes diagnósticos, a cargo da CDA e (c) o tratamento dos dados, a cargo do VPS. As 

atividades de campo, no Estado de São Paulo, se deram entre outubro e dezembro de 2001. 

Nas demais unidades federativas, o programa foi implementado, e encontra-se em diferentes fases 

de execução. Até maio de 2004, os Estados de Santa Catarina (SIKUSAWA, 2004), Paraná (DIAS, 2003), São 

Paulo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Espírito Santo, além do Distrito Federal, haviam 

finalizado as atividades de campo e os estudos de prevalência. Nos Estados da Bahia e Sergipe, somente as 

atividades de campo foram concluídas. Nos Estados da Rondônia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro as 

atividades de campo estão em fase de execução. No Estados do Acre, Maranhão e no sul do Estado do Pará, 

a amostra foi delineada, e os preparativos para o início das atividades de campo foram feitos. Nos outros 10 

Estados, ainda não foram iniciadas as atividades do PNCETB. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 GERAIS 

 

Caracterizar espacialmente a brucelose em bovinos no Estado de São Paulo, em termos de 

prevalência de focos e animais soropositivos, fatores de criação mais associados com o aparecimento da 

doença nas propriedades com atividade reprodutiva e comparar medidas de controle propostas no PNCETB. 

 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

Definir a prevalência de fêmeas bovinas com idade superior a 24 meses, soropositivas para 

brucelose, nos circuitos produtores e no Estado de São Paulo. 

Identificar a prevalência de propriedades com um ou mais fêmeas soropositivas para brucelose, nos 

circuitos produtores e no Estado de São Paulo. 

Identificar os fatores de risco para a brucelose bovina nas criações paulistas. 

Verificar a existência de agrupamentos espaciais de focos de brucelose no Estado de São Paulo. 

Propor um modelo matemático que represente a dinâmica da doença na população, de modo a 

permitir a avaliação das medidas de controle propostas no Programa Nacional. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

3.1 POPULAÇÃO EM ESTUDO E AMOSTRAGEM 

 

Os parâmetros epidemiológicos da brucelose bovina variam quando se compara diferentes sistemas 

de produção, práticas de manejo, finalidades de exploração, tamanho médio de rebanhos e sistemas de 

comercialização. Portanto, para se conhecer estas diferenças regionais, estratificou-se o Estado de São 

Paulo em circuitos produtores de bovinos, levando-se em consideração os fatores acima citados. O conceito 

de regionalização foi extrapolado do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (MAPA, 2000c), 

adaptado à realidade estadual. Este conceito baseia-se nas relações entre os sistemas de produção 

predominantes nas diferentes áreas geográficas e a interdependência destes em relação ao comércio de 

animais, seus produtos e sub-produtos. Cada um destes grupos de produção e sistemas comerciais (por 

exemplo, cria, recria e engorda), configura um circuito produtor praticamente independente. São 

considerados “ecossistemas de produção”, com alto grau de independência nos vários estágios da cadeia 

produtiva, sendo que a probabilidade de um animal passar por todos os estágios de produção dentro do 

circuito é elevada. No entanto, os circuitos produtores mantêm relações de dependência, principalmente 

movimentos de comércio (MAPA, 2000c). A divisão do Estado em circuitos produtores também levou em 

conta a capacidade operacional e logística da CDA, baseando-se nas áreas de atuação dos seus quarenta 

Escritórios de Defesa Agropecuária (EDA). 
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Em cada circuito produtor, estimou-se a prevalência de propriedades infectadas pela brucelose bovina 

e de animais soropositivos através de um estudo amostral em dois estágios, dirigido a detectar focos de 

brucelose: no primeiro, sorteou-se, de forma aleatória, um número pré-estabelecido de propriedades com 

atividade reprodutiva (unidades primárias de amostragem) e, no segundo, sorteou-se um número pré-

estabelecido de fêmeas bovinas com idade igual ou superior a 24 meses (unidades secundárias de 

amostragem). 

Nas propriedades rurais com atividade reprodutiva, escolheu-se como alvo do inquérito, o rebanho 

bovino de maior importância econômica, de principal objetivo de produção (corte, leite ou misto), no qual os 

animais estavam submetidos às mesmas condições de manejo, ou seja, sob os mesmos fatores de risco. A 

escolha da unidade primária de amostragem foi aleatória, baseada no cadastro de propriedades rurais 

paulistas com atividade reprodutiva de bovinos. Se uma propriedade sorteada não pôde, por quaisquer 

motivos, ser visitada, esta foi substituída por uma outra, nas proximidades e com as mesmas características 

de produção. O tamanho da amostra, por circuito, foi determinado pelo grau de confiança do resultado, pelo 

nível de precisão desejado e pelo valor da prevalência esperado (NOORDHUIZEN et al., 1997), sendo 

condizente com a capacidade operacional e financeira da CDA e utilizando-se a fórmula para amostras 

simples aleatórias, segundo Thrusfied (1995) e Noordhuizen (1997): 

 
2
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Onde: 

n = número de propriedades amostradas por circuito produtor; 

Zα = valor da distribuição normal para o grau de confiança de 95%; 

P = prevalência esperada, fixada em 20%; 

d = erro absoluto, fixado em 6%. 
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Sabendo-se o número de unidades primárias de amostragem por circuito produtor, definiu-se o 

número de unidades secundárias de amostragem, ou seja, o número de fêmeas maiores que 24 meses, nas 

quais realizou-se testes de brucelose, com o objetivo de classificar o rebanho como infectado ou livre de 

brucelose. 

O protocolo de testes foi composto do teste do antígeno acidificado tamponado ou teste Rosa Bengala 

(TRB) e do teste do mercaptoetanol (ME), utilizados em sequência, de acordo com as diretrizes recomendadas 

no PNCETB (MAPA, 2000b). Os testes foram realizados no Instituto Biológico de São Paulo (IB). Os animais 

positivos no teste Rosa Bengala foram submetidos ao teste do mercaptoetanol, para confirmação do 

resultado. Soros que resultaram inconclusivos no teste do mercaptoetanol foram retestados com a reação 

de fixação do complemento (RFC). Uma propriedade foi considerada positiva quando, ao menos, um animal 

positivo foi detectado (ou seja, o ponto de corte de animais sororeatores = 1) (DONALD; GARDNER; WIGGINS, 

1994). O número de animais testados em cada propriedade foi determinado pela sensibilidade e 

especificidade dos testes combinados, 95% e 99,5%, respectivamente (FLETCHER, 1988). Assim como no 

cálculo das unidades primárias de amostragem, a prevalência esperada utilizada nos cálculos do número de 

unidades secundárias foi 20%. O programa de computador Herdacc version 3 (University of Guelph, 1995) 

foi empregado para a realização do cálculo do tamanho das unidades secundárias de amostragem, por meio 

de simulações da sensiblidade e especificidade de rebanho. Esta decisão foi tomada de modo a aliar uma 

sensibilidade e especificidade agregadas maior que 90%, segundo Jordan (1996) e Martin, Shoukri e 

Thorburn (1992). A escolha das fêmeas dentro das propriedades foi casual sistemática. 

O estudo amostral permitiu determinar as prevalências de focos e de fêmeas maiores que 24 meses 

soropositivas para brucelose no Estado de São Paulo e nos circuitos produtores, individualmente. Os cálculos 

de prevalências desta amostra e os respectivos intervalos de confiança foram realizados com o auxílio do 

programa EpiInfo 6.04d (CDC, 2001). 
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Considerando-se que a amostra de unidades primárias em cada circuito produtor foi aleatória 

sistemática (COCHRAN, 1977), a prevalência aparente de focos de brucelose foi calculada utilizando-se como 

parâmetros o número de focos e o número de propriedades amostradas (DEAN, 1994). No Estado de São 

Paulo, devido à divisão em circuitos produtores, considerou-se que a amostra de unidades primárias foi 

estratificada sistemática aleatória (COCHRAN, 1977), sendo que os parâmetros utilizados no cálculo da 

prevalência aparente de focos foram o estatus da propriedade (foco ou livre da brucelose), o circuito a que 

pertence cada propriedade e o peso estatístico de cada propriedade amostrada no circuito, calculado pela 

razão entre o número de propriedades com atividade reprodutiva e o número de propriedades amostradas 

em cada circuito produtor (DEAN, 1994). 

A prevalência aparente de fêmeas maiores que 24 meses soropositivas também foi calculada para os 

circuitos produtores e para o Estado. Neste caso, a escolha de unidades secundárias foi feita através de uma 

amostra de agrupamentos estratificada (COCHRAN, 1977). Os parâmetros utilizados neste cálculo foram o 

estatus do animal (positivo ou negativo), o circuito a qual pertence a propriedade da qual foi retirada cada 

amostra, a identificação da propriedade no estudo e o peso estatístico de cada animal amostrado, calculado 

através da fórmula abaixo (DEAN, 1994): 

 
.24

.24
.24

24
proprnaamostradasmesesfêmeas

proprnamesesfêmeas
amostradasproprnasmesesfêmeas

produtorcircuitonomesesfêmeas
peso

>
>

∗
>
>

=  (2) 

 

O primeiro fator desta fórmula representa quanto cada animal potencialmente selecionável 

representa no circuito, e o segundo fator representa quanto cada animal selecionado representa na 

propriedade. 

Também foram calculadas as prevalências estratificadas por tipos de exploração da produção 

pecuária: carne, leite e misto. As ponderações foram as mesmas do cálculo da prevalência de focos 

brucelose. 
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Em cada propriedade visitada foi aplicado um questionário epidemiológico (Anexo A), que permitiu a 

caracterização das práticas de manejo empregadas, além do estudo de fatores de risco associados com a 

presença ou ausência da brucelose. Para isso, foi criado um banco de dados com as informações 

epidemiológicas, as coordenadas geográficas e as informações dos testes diagnósticos aplicados nas 

propriedades visitadas. Este banco de dados também foi utilizado para o cálculo das prevalências. 

Os médicos veterinários do CDA foram treinados de modo a padronizar-se o procedimento de colheita 

de material nas propriedades visitadas. O sangue foi coletado em tubos tipo vacutainer (sem 

anticoagulante) de 15ml (o tubo nunca era cheio até a capacidade total, facilitando a obtenção do soro), 

dessorado nos EDA, congelados na posição vertical, acondicionados e enviados ao Instituto Biológico para 

análise laboratorial. O transporte foi feito em caixas de isopor com gelo, sendo o formulário epidemiológico 

envolto em plástico e fixado na tampa. Os frascos foram identificados com um código de 11 dígitos com 

caneta esferográfica em uma etiqueta de esparadrapo. As atividades de campo se deram, no Estado de São 

Paulo, entre outubro e dezembro de 2001. 

 

3.2 CONSTRUÇÃO DE MAPAS GEORREFERENCIADOS 

 

Os limites geográficos dos circuitos produtores foram delimitados em um mapa temático 

georreferenciado do Estado de São Paulo, baseado no mapa da malha municipal obtido junto ao Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estística (1999). 

Durante a visita às propriedades, com o objetivo de coletar amostras de soro e aplicação do 

questionário epidemiológico, também levantou-se as coodenadas geográficas (latitude e longitude) das 

mesmas. Para isso, utilizou-se aparelhos de posicionamento global por satélite (GPS, do inglês global 
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positioning system ), modelo Garmin 12XL3. Estas coordenadas foram adicionadas ao banco de dados criado 

para dar suporte ao estudo, sendo posteriormente plotadas no mapa georreferenciado dos circuitos 

produtores, através do programa ArcView 3.1 (ESRI INC., 1996). Procurou-se unificar o sistema de 

coordenadas na fase de obtenção das coordenadas geográficas, de modo a facilitar sua inclusão no mapa 

georreferenciado. Nos casos onde houve necessidade de fazer a conversão dos sistemas de coordenadas, 

utilizou-se o programa GeoBase VB50 (Base Aerofotogrametria e Projetos, 2000). 

 

 

3.3 IDENTIFICAÇÃO DE AGRUPAMENTOS DE PROPRIEDADES POSITIVAS 

 

 

Uma das possibilidades para verificação de agrupamentos espaciais se dá através da comparação da 

distribuição obtida com uma distribuição espacial completamente aleatória, entretanto, esta análise tem 

como pressuposição que o processo é isotrópico ou homogêneo e no caso de doenças, sabe-se que a 

intensidade do aparecimento de casos deve variar com a densidade populacional que normalmente não é 

homogênea, assim, este método tem aplicação limitada na investigação de agrupamentos de doenças 

(BAILEY; GATRELL, 1995; CARPENTER, 2001; ELLIOT et al., 1992; WARD; CARPENTER, 2000). 

Uma maneira alternativa para verificar a presença de agrupamento de doenças pode ser utilizada na 

existência de um grupo ou processo controle que atue como substituto para as variações na população sob 

risco (BAILEY; GARTELL, 1995). Neste caso, supondo  o número de casos observados na área de estudo 

e uma amostra aleatória na região 

1n

ℜ ℜ  de controles da população sob risco, têm-se 2n 21 nnn +=  

eventos. Se não há agrupamento dos casos em relação aos controles isto implica que os casos são uma 
                                                
3 Garmin GPS 12 XL. Olathe: Garmin Corp., 1988. 

 



 35

amostra aleatória dos padrões de casos e controles. Assim, a hipótese que se quer testar é a de 

identificação aleatória de casos e controles. Esta hipótese não faz pressuposições sob a forma dos processos 

envolvidos no aparecimento de casos e controles. Para testar esta hipótese pode-se utilizar a função K.  

Sob a hipótese de identificação aleatória, os padrões de casos e controles tomados individualmente 

representam uma redução aleatória do processo espacial combinado. Da definição da função K temos que 

ela é invariante para reduções aleatórias e desse modo segue-se que ( ) ( ) (hKhKhK 122211 = )= . 

Assim, um modo simples de identificar o afastamento da identificação aleatória é verificar a 

significância da diferença entre as estimativas destas funções. Se casos são eventos do tipo 1 e controles 

eventos do tipo 2, pode-se utilizar um gráfico  de ( ) ( )hKhK 2211
ˆˆ −  como função de h (distância) para 

verificar o afastamento da pressuposição de identificação aleatória. Neste caso, os picos representam 

agrupamento de casos independentemente do agrupamento espacial dos controles. Os limites superior e 

inferior desta curva, utilizados para verificar a significância dos picos, são estimados a partir de valores de  

 e  calculdados em repetidas simulações utilizando 11K̂ 22K̂ 21 nn +  localizações fixas porém identificando 

aleatoriamente como casos   localidades (BAILEY; GATRELL, 1995). 1n

 

 

3.4 ESTUDO DOS FATORES DE RISCO PARA A BRUCELOSE BOVINA 

 

As variáveis de caracterização epidemiológica permitiram identificar os fatores de risco para a 

brucelose bovina nas propriedades criadoras. Das variáveis relacionadas no questionário epidemiológico 

(ANEXO A), foram estudadas como possíveis fatores de risco: tipo de exploração (ou sistema de produção: 

carne, leite e misto), tipo de criação (confinado, semi-confinado, extensivo), uso de inseminação artificial, 
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raças predominantes, número de vacas com idade superior a 24 meses, número de bovinos na propriedade, 

presença de outras espécies domésticas, presença de animais silvestres, destino da placenta e do feto 

abortados, compra e venda de animais, vacinação contra brucelose, abate de animais na propriedade, 

aluguel de pastos, pastos comuns com outras propriedades, pastos alagados, piquete de parição e 

assistência veterinária. 

As categorias das variáveis foram manipuladas de modo a apresentarem-se em escala crescente de 

risco, segundo informações da literatura (ACHA; SZYFRES, 1986; BEER, 1998; CRAWFORD; HUBER; ADAMS, 

1990; ITO et al., 1998; PAULIN; FERREIRA NETO, 2003; SALMAN; MEYER; HYRO, 1984; VASCONCELLOS; ITO; 

CÔRTES, 1987). Quando necessário, realizou-se a recategorização destas categorias para atender este 

critério, de modo a preparar o banco de dados para as análises. A categoria de menor risco foi considerada 

como base para a comparação das demais categorias. As variáveis quantitativas foram recategorizadas em 

quartis. 

Inicialmente, foi realizada uma análise univariada (utilizando-se os testes qui-quadrado ou Fischer) 

para verificar-se a associação de cada um dos possíveis fatores de risco com a variável dependente 

(rebanho livre ou infectado por brucelose) (ZAR, 1996). O nível de significância adotado nesta fase foi 20%. 

As características mais associadas à variável dependente permitiram a identificação dos fatores de risco 

propriamente, através de uma análise múltipla (regressão logística múltipla) (HOSMER; LEMESHOW, 1989). O 

nível de significância adotado nesta fase foi 5%. 

Tanto a análise univariada, quanto a múltipla, foram estratificadas pelo tipo de exploração (carne, 

leite ou misto), sendo realizadas também para a totalidade do Estado de São Paulo. As análises foram 

relizadas no programa SPSS version 9.0 (SPSS INC., 1999b). 
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3.5 SIMULAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE DA BRUCELOSE BOVINA PROPOSTAS NO PNCETB 
ATRAVÉS DE MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

Foi construído um modelo matemático determinístico (MASSAD et al., 2004), adaptado do modelo 

proposto por González-Guzmán e Naulin (1994), de modo a permitir a representação da dinâmica da 

brucelose na população bovina, com o objetivo de comparar as medidas de controle propostas no PNCETB, na 

dependência da situação epidemiológica encontrada no Estado de São Paulo. 

O modelo foi proposto para simular a dinâmica da brucelose no tipo de exploração de leite, 

assumindo-se que este rebanho era formado inteiramente de fêmeas. Esta população foi dividida em seis 

compartimentos: fêmeas susceptíveis (S ), fêmeas vacinadas (V ), portadoras latentes primíparas (L1), 

fêmeas infecciosas primíparas (I1), portadoras latentes multíparas (L2), fêmeas infecciosas multíparas (I2). 

No Estado de São Paulo, o tamanho do rebanho leiteiro manteve-se constante ao longo do período de 

2000 a 2002, em torno de 1.700.000 animais (AMARAL et al., 2003), sendo este valor adotado no modelo, 

mantido constante através do ajuste entre a taxa de natalidade e reposição de susceptíveis (η) e a taxa de 

mortalidade natural e descarte (µ), considerando-se uma vida média das fêmeas leiteiras de 8 anos 

(Equação 11). Sendo β o coeficiente de transmissão, dado pelo número de contatos per capita por unidade de 

tempo e que leva em conta a probabilidade de um contato resultar em infecção, caso este se dê entre um 

indivíduo infectado e outro suscetível, tem-se que )( 21 II +⋅β  é a taxa de infecção e, por conseqüência, 

)( 21 IIS +⋅⋅β fêmeas por unidade de tempo deixam o compartimento S em direção ao compartimento L1. O 

coeficiente β  foi ajustado de forma a determinar uma prevalência da brucelose no patamar estimado pelo 

estudo de prevalências, sem vacinação. As bezerras nascidas de mães positivas também se tornam 

portadoras latentes (L1) a uma proporção ρ, fixada em 9% (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). As fêmeas 

portadoras latentes (primíparas ou multíparas) tornam-se infecciosas a uma taxa γ, relacionada ao período 

de gestação ( γ), ou seja, 20 meses nas fêmeas infectadas (FARIA, 1984). As fêmeas permanecem T
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infecciosas (abortivas ou não) durante o puerpério, porém as brucelas eliminadas nos restos do aborto 

podem permanecer viáveis no ambiente por períodos variáveis, de um a seis dias na pastagem  (TIMONEY 

et al., 1988) até quatro meses em instalações (RUSSEL; YARNICH; KOULIKOVSKII, 1984). Assim, considerou-se 

60 dias como período infeccioso ( δ ), sendo que as fêmeas infecciosas (IT 1 e I2) retornam ao estado latente a 

uma taxa δ, equivalente ao inverso do período infeccioso. A proporção de abortos α gerados pelas fêmeas 

infectadas primíparas foi fixada em 80% (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). A figura 1 mostra o diagrama de 

blocos da dinâmica da brucelose bovina nesta população. 

 

Figura 1 – Diagrama de blocos mostrando a dinâmica da brucelose em 
populações bovinas de exploração leiteira 

 

V 
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O sistema de equações diferenciais mostrado a seguir representa a dinâmica da brucelose na 

população de fêmeas leiteiras: 
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onde )()()()()()()( 2211 tVtItLtItLtStN +++++=  é a população total de fêmeas leiteiras no tempo t  e 

)]()([)( 21 tItIt +⋅= βλ  é também conhecido como força de infecção. A notação p(t) refere-se à proporção de 

cobertura vacinal. 

Em uma situação de equilíbrio da população em que a população se mantenha constante, tem-se que:  

 
0

)(
=

dt
tdN , (10) 

 
o que é equivalente a:  

 
21)1(
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LLVS

N
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=

α
µη  (11) 

 
Assim, para que se tenha um rebanho com tamanho constante ao longo do tempo, é necessário que a 

taxa )(tη , que se refere à natalidade e reposição, obedeça à relação acima. 

Podemos notar que, para um rebanho em que não haja abortos (α→0), tem-se que µη =)(t , ou 

seja, as taxas de natalidade e mortalidade se compensarão, mantendo a população constante. 
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O modelo prevê que a vacinação se dá nas fêmeas do compartimento S, assumindo-se que, ao 

ingressarem neste compartimento, são elegíveis para a vacinação, ou seja, animais recém nascidos e 

bezerras poderiam ser vacinadas. 

Uma vez determinado o coeficiente β, foram simuladas intervenções, na dependência da situação 

epidemiológica da brucelose no Estado de São Paulo. Preconiza-se que, em situações de prevalência 

elevada, deve-se vacinar o rebanho com vacina B19, a uma cobertura de, no mínimo 80%, para que a 

doença possa cair a níveis de 2% de prevalência, o que possibilitaria a adoção de medidas como diagnóstico 

e sacrifício de reatores (ACHA; SZYFRES, 1986; PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). 

O cálculo do coeficiente de transmissão β, bem como as simulações de intervenções no sistema, 

foram feitas no programa Mathcad 2001 Professional (Mathsoft Engeneering and Education Inc, 2001). 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 ESTUDO DE PREVALÊNCIAS 

 

A aplicação do conceito de regionalização resultou na divisão do território do Estado de São Paulo em 

sete circuitos de produção pecuária. 

O tamanho da amostra de unidades primárias, por circuito produtor, foi determinado pela Equação 1, 

em 150 propriedades por circuito produtor, o que totalizaria 1050 propriedades. No Estado de São Paulo, no 

entanto, foram visitadas 1075 propriedades. Destas, cinco propriedades (0,46%) apresentavam fêmeas 

bubalinas com idade maior que 24 meses, sendo que somente duas (0,19%) tinham na criação de búfalos a 

principal atividade econômica. Assim, essas duas últimas foram excluídas do estudo e somente as 

prevalências relacionadas à população bovina foram calculadas. Outras 34 propriedades amostradas 

(3,16%) também criavam bubalinos além dos bovinos, porém sem atividade reprodutiva, mantendo 

somente machos castrados no rebanho, tendo na criação de bovinos a principal atividade econômica. 

Portanto, o tamanho da amostra de unidades primárias foi 1073. 

Através das simulações da sensibilidade e especificidade de rebanho, realizadas no programa 

Herdacc (University of Guelph, 1995), selecionou-se dois tamanhos de amostra diferenciados, um para 

propriedades com até 100 animais e outro para propriedades com um número maior ou igual a 100 animais. 

Nas propriedades com até 100 fêmeas com idade superior a 24 meses, considerou-se um tamanho de 

amostra de 10 animais. Nas popriedades com até 10 fêmeas com idade superior a 24 meses, colheu-se 
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sangue de todas. Nas propriedades com 100 ou mais fêmeas com idade superior a 24 meses, adotou-se um 

tamanho de amostra de 15 animais. 

Foram testados, ao todo, 8761 soros, sendo que 795 (9,0%) resultaram positivos no teste do antígeno 

acidificado tamponado. Destes, 187 (23,5%) resultaram positivos e 14 (1,8%) inconclusivos no teste do 

mercaptoetanol, sendo que estes últimos resultaram negativos na reação de fixação do complemento. 

Observou-se perdas amostrais nos circuitos 1 (cinco propriedades), 3 (duas propriedades) e 6 (quatro 

propriedades), devido à perda de soros durante o processameto. O quadro 1 mostra a distribuição, por 

circuito produtor, do número total de propriedades com atividade reprodutiva, do número total de fêmeas 

bovinas, do número de propriedades amostradas e do número de fêmeas bovinas com idade igual ou 

superior a 24 meses amostradas. 

 

Ciruito Produtor 
Propriedades com 

atividade reprodutiva 
de bovinos 

Fêmeas bovinas com 
idade ≥ 24 meses 

Propriedades 
amostradas 

Fêmeas 
amostradas 

1 29.091 1.333.508 145 1.428 
2 35.052 1.071.847 151 1.230 
3 29.875 1.220.983 148 1.321 
4 14.970 378.485 153 1.200 
5 22.551 351.553 179 1.161 
6 18.247 351.612 146 1.107 
7 10.213 224.226 151 1.311 

Estado de São Paulo 159.999 4.932.214 1.073 8.761 
Fonte: Levantamento das Unidades de Produção Agropecuária (LUPA). Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, 2001. 

 
Quadro 1 – Distribuição do número de propridades com atividade reprodutiva e fêmeas bovinas com idade 

igual ou superior a 24 meses amostradas, e respectivos tamanhos de amostra, por circuito 
produtor e para a totalidade do Estado de São Paulo – São Paulo – 2004 

 

As atividades de campo foram realizadas pelos médicos veterinários da Coordenadoria de Defesa 

Agropecuária (CDA) do Estado de São Paulo, entre outubro e dezembro de 2001. Visitas subseqüentes foram 

realizadas nas propriedades na proximidade de Campinas e na região do Vale do Ribeira, para nova 

aferição das coordenadas geográficas. 
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Utilizando-se o programa EpiInfo 6.04d (CDC, 2001), calculou-se as prevalências de focos de brucelose 

e de fêmeas com idade superior a 24 meses soropositivas para brucelose (tabelas 1 e 2). 

 

Tabela 1 – Prevalência aparente de focos de brucelose bovina no Estado de São Paulo – São Paulo – 2004    
 

Circuito 
produtor 

Propriedades 
com atividade 
reprodutiva de 

bovinos 

Número de 
propriedades 

visitadas 

Número de 
focos de 

brucelose 

Prevalência 
(%) 

IC 95%a

(%) 
Peso 

estatístico 

1 29.091 145 15 10,34 [5,91; 16,49] 200,63 
2 35.052 151 15 9,93 [5,67; 15,85] 232,13 
3 29.875 148 15 10,13 [5,78; 16,17] 201,86 
4 14.970 153 17 11,11 [6,61; 17,19] 97,84 
5 22.551 179 13 7,26 [3,92; 12,10] 125,98 
6 18.247 146 12 8,22 [4,32; 13,92] 124,98 
7 10.213 151 18 11,92 [7,22; 18,18] 67,64 
SP 159.999 1073 105 9,70a [7,80; 11,60] ponderado 

aEfeito do deseho amostral = 1,16. 
 

 

Tabela 2 – Prevalência aparente de fêmeas com idade superior a 24 meses soropositivas para brucelose 
bovina no Estado de São Paulo – São Paulo – 2004 

 

Circuito 
produtor 

Fêmeas bovinas 
com idade ≥ 24 

meses 

Número de 
soros 

coletados 

Número de 
animais 

soropositivos 

Prevalência 
(%) 

IC 95% 
(%) 

Peso 
estatístico 

1 1.333.508 1.428 29 2,44 [0,76; 4,12] 27,04 
2 1.071.847 1.230 32 1,84 [0,39; 3,29] 21,73 
3 1.220.983 1.321 28 7,98 [0,00; 18,61] 24,76 
4 378.485 1.200 32 5,52 [0,72; 10,32] 7,67 
5 351.553 1.161 17 1,86 [0,45; 3,27] 7,13 
6 351.612 1.107 17 1,68 [0,48; 2,88] 7,13 
7 224.226 1.314 32 2,17 [0,77; 3,56] 4,55 
SP 4.932.214 8.761 187 3,81a [0,72; 6,90] ponderado 

aEfeito do deseho amostral = 59,43. 
 

 

O efeito do desenho amostral, por circuito produtor, foi calculado durante o cálculo de prevalência de 

fêmeas soropositivas, em 4,43 no Circuito 1, 3,72 no Circuito 2, 52,88 no Circuito 3, 13,80 no Circuito 4, 3,28 

no Circuito 5, 2,52 no Circuito 6 e 3,14 no Circuito 7. 
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As prevalências aparentes de focos de brucelose bovina, estratificadas por tipo de exploração (nos 

circuitos produtores e no Estado de São Paulo) estão mostrados na tabela 3. Ponderou-se as prevalências 

para o Estado de São Paulo do mesmo modo que o cálculo de prevalências de focos de brucelose. 

 

Tabela 3 – Prevalência aparente de focos de brucelose bovina estratificada por tipo de exploração – São 
Paulo – 2004 

 
Prevalência de focos de brucelose 

Corte Leite Misto Circuito 
n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) 

1 4/43 9,3 [2,6; 22,1] 4/26 15,4 [4,4; 34,9] 7/71 9,9 [4,1; 19,3] 
2 2/21 9,5 [1,2; 30,4] 6/59 10,2 [3,8; 20,8] 7/67 10,4 [4,3; 20,3] 
3 5/47 10,6 [3,5; 23,1] 4/39 10,3 [2,9; 24,2] 6/61 9,8 [3,7; 20,2] 
4 3/24 12,5 [2,7; 32,4] 8/46 17,4 [7,8; 31,4] 6/83 7,2 [2,7; 15,1] 
5 5/40 12,5 [4,2; 26,8] 5/69 7,2 [2,4; 16,1] 3/68 4,4 [0,9; 12,4] 
6 1/18 5,6 [0,1; 27,3] 7/42 16,7 [7,0; 31,4] 4/86 4,7 [1,3; 11,5] 
7 0/16 0,0 [0,0; 20,6] 10/71 14,1 [7,0; 24,4] 8/64 12,5 [5,6; 23,2] 
SP 20/209 9,9a [5,6; 14,1] 44/353 11,9b [8,3; 15,5] 41/502 8,4c [5,8; 11,1] 

aEfeito do desenho amostral = 1,00. 
bEfeito do desenho amostral = 1,41. 
cEfeito do desenho amostral  =0,46. 

 

 

Analisando-se as prevalências de focos e de fêmeas soropositivas para brucelose, observa-se que, 

através do teste binomial de duas proporções, realizado no programa de computador Minitab Release 14 

(Minitab Inc., 2003), não há diferença estatística entre os circuitos produtores (tabelas 1 e 2). Ao estratificar 

as prevalências de focos por tipo de exploração, e comparando-as nos circuitos produtores e no Estado 

(tabela 3), através dos testes exato de Fischer e binomial de duas proporções (Minitab Inc., 2003), também 

verificou-se que que não há diferenças estatisticamente significativas. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA AMOSTRA 

 

A caracterização epidemiológica da amostra seguiu dois direcionamentos: um sumarizando as 

freqüências das variáveis por propriedades e outro mostrando as freqüências por animais (fêmeas bovinas 

com idade superior a 24 meses e total de bovinos), de modo a permitir a identificação da tipologia das 

propriedades. Todas as freqüências foram estratificadas por circuito produtor e, posteriormente, totalizadas 

para o Estado de São Paulo. 

Inicialmente, estudou-se as freqüências das variáveis, por propriedades. Foram construídas tabelas 

com as freqüências das variáveis qualitativas (e respectivos intervalos de confiança), e diagramas de blocos 

para as variáveis quantitativas. A seguir são apresentados estes resultados, sendo que as variáveis foram 

dispostas na ordem em que aparecem no questionário epidemiológico (ANEXO A). 

 

 

Tabela 4 – Distribuição dos tipos de exploração nas propriedades, por circuitos produtores e no Estado de 
São Paulo – São Paulo – 2004 

 
Tipo de Exploração 

Corte Leite Misto Circuito 
n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) 

Total

1 43 30,5 [23,0; 38,8] 27 19,1 [13,0; 26,6] 71 50,4 [41,8; 58,9] 141 (100,0%)
2 21 14,3 [9,1; 21,0] 59 40,1 [32,1; 48,5] 67 45,6 [37,4; 54,0] 147 (100,0%)
3 47 32,0 [24,5; 40,2] 39 26,5 [19,6; 34,4] 61 41,5 [33,4; 49,9] 147 (100,0%)
4 24 15,7 [10,3; 22,4] 46 30,1 [22,9; 38,0] 83 54,2 [46,0; 62,3] 153 (100,0%)
5 40 22,6 [16,7; 29,5] 69 39,0 [31,8; 46,6] 68 38,4 [31,2; 46,0] 177 (100,0%)
6 18 12,3 [7,5; 18,8] 42 28,8 [21,6; 36,8] 86 58,9 [50,5; 67,0] 146 (100,0%)
7 16 10,5 [6,1; 16,4] 71 46,4 [38,3; 54,6] 66 43,1 [35,2; 51,4] 153 (100,0%)
SP 209 21,3* [18,7; 24,0] 353 31,8* [28,9; 34,7] 502 46,9* [43,7; 50,1] 1064 (100,0%)

*Resultados ponderados pelo número de propriedades nos circuitos  (efeito de desenho amostral = 1,14). 
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Tabela 5 – Distribuição dos tipos de criação nas propriedades, por circuitos produtores e no Estado de São 
Paulo – São Paulo – 2004 

 
Tipo de Criação 

Confinado Semi-confinado Extensivo Circuito 
n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) 

Total

1 2 1,4 [0,2; 5,1] 6 4,3 [1,6; 9,2] 131 94,3 [89,0; 97,5] 139 (100,0%)
2 1 0,7 [0,0; 3,8] 9 6,2 [2,9; 11,4] 136 93,1 [87,8; 96,7] 146 (100,0%)
3 0 0,0 [0,0; 2,5] 17 11,6 [6,9; 18,0] 129 88,4 [82,0; 93,1] 146 (100,0%)
4 3 2,0 [0,4; 5,7] 31 20,5 [14,4; 27,9] 117  77,5 [70,0; 83,9] 151 (100,0%)
5 3 1,7 [0,4; 4,9] 50 28,2 [21,7; 35,5] 124 70,1 [62,7; 76,7] 177 (100,0%)
6 0 0,0 [0,0; 2,5] 17 11,7 [7,0; 18,1] 128 88,3 [81,9; 93,0] 145 (100,0%)
7 1 0,7 [0,0; 3,6] 68 44,7 [36,7; 53,0] 83 54,6 [46,3; 62,7] 152 (100,0%)
SP 10 0,9* [0,3; 1,4] 198 14,5* [12,5; 16,5] 848 84,6* [82,5; 86,6] 1056 (100,0%)

*Resultados ponderados pelo número de propriedades nos circuitos (efeito de desenho amotral = 1,06). 

 

Tabela 6 – Distribuição da freqüência de ordenha nas propriedades, por circuitos produtores e no Estado de 
São Paulo – São Paulo – 2004 

 
Número de ordenhas 

0 1 ≥ 2 Circuito 
n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) 

Total

1 28 23,5 [16,2; 32,2] 85 71,4 [62,4; 79,3] 6 5,1 [1,9; 10,7] 119 (100,0%)
2 22 15,8 [10,2; 23,0] 110 79,1 [71,3; 85,6] 7 5,1 [2,0; 10,1] 139 (100,0%)
3 28 20,6 [14,1; 28,4] 102 75,0 [66,9; 82,0] 6 4,4 [1,6; 9,4] 136 (100,0%)
4 20 14,1 [8,8; 20,9] 94 66,2 [57,8; 73,9] 28 19,7 [13,5; 27,2] 142 (100,0%)
5 26 16,6 [11,1; 23,3] 105 66,9 [58,9; 74,2] 26 16,6 [11,1; 23,3] 157 (100,0%)
6 22 16,1 [10,3; 23,3] 106 77,4 [69,4; 84,1] 9 6,5 [3,0; 12,1] 137 (100,0%)
7 10 6,5 [3,2; 11,7] 93 60,8 [52,6; 68,6] 50 32,7 [25,3; 40,7] 153 (100,0%)
SP 156 17,3* [14,7; 19,9] 695 72,6* [69,7; 75,6] 132 10,1* [8,3; 11,8] 983 (100,0%)

*Resultados ponderados pelo número de propriedades nos circuitos (efeito de desenho amostral = 1,19). 
 

Tabela 7 – Distribuição dos tipos de ordenha nas propriedades, por circuitos produtores e no Estado de São 
Paulo – São Paulo – 2004 

 
Tipo de ordenha 

Manual Mecânica ao pé Mecânica em sala Não ordenha Circuito 
n % IC (95%) n % IC (95%) n % IC (95%) n % IC (95%)

Total

1 24 21,2 [14,1; 29,9] 81 71,7 [62,4; 79,8] 5 4,4 [1,5; 10,0] 3 2,7 [0,6; 7,6] 113 (100,0%)
2 10 8,1 [3,9; 14,3] 113 91,1 [84,7; 95,5] 0 0,0 [0,0; 2,9] 1 0,8 [0,0; 4,4] 124 (100,0%)
3 23 17,6 [11,5; 25,2] 104 79,4 [71,4; 86,0] 2 1,5 [0,2; 5,4] 2 1,5 [0,2; 5,4] 131 (100,0%)
4 18 13,1 [8,0; 20,0] 98 71,5 [63,2; 78,9] 8 5,8 [2,6; 11,2] 13 9,6 [5,1; 15,7] 137 (100,0%)
5 15 10,3 [5,9; 16,4] 111 76,0 [68,3; 82,7] 18 12,3 [7,5; 18,8] 2 1,4 [0,2; 4,9] 146 (100,0%)
6 13 10,3 [5,6; 17,0] 108 85,7 [78,4; 91,3] 4 3,2 [0,9; 7,9] 1 0,8 [0,0; 4,3] 126 (100,0%)
7 9 6,0 [2,8; 11,2] 128 85,9 [79,3; 91,1] 6 4,0 [1,5; 8,6] 6 4,1 [1,5; 8,6] 149 (100,0%)
SP 112 13,0* [10,7; 15,4] 743 80,6* [77,9; 83,2] 43 4,0* [2,8; 5,2] 28 2,4* [1,5; 3,4] 926 (100,0%)

*Resultados ponderados pelo número de propriedades nos circuitos (efeito de desenho amostral = 1,17). 
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A distribuição dos valores das variáveis quantitativas, como o número de vacas em lactação e a 

produção de leite foram feitas através de diagramas de blocos (figuras 2 e 3). Com base nestas duas 

variáveis, produziu-se uma terceira, a produtividade de leite (litros/vaca em lactação), e sua distribuição 

também foi representada num diagrama de blocos  (figura 4). O número mediano de vacas em lactação, por 

propriedade visitada, no Estado de São Paulo foi calculado em 7,0 animais (primeiro quartil = 3,0; terceiro 

quartil = 17,0). A produção mediana de leite, por propriedade amostrada, no Estado de São Paulo foi igual a 

30,0 litros (primeiro quartil = 12,0 litros; terceiro quartil = 90,0 litros). A produtividade mediana de leite, 

por propriedade, foi calculada em 5,0 litros no Estado de São Paulo (primeiro quartil = 3,3 litros; terceiro 

quartil = 6,5 litros). 

 

 
Figura 2 – Número de vacas em lactação nas propriedades, por circuito 

produtor. Os símbolos sobre os diagramas de blocos 
representam valores aberrantes 
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Figura 3 – Produção de leite (em litros) nas propriedades, por circuito 

produtor. Os símbolos sobre os diagramas de blocos 
representam valores aberrantes 

 

 

 
Figura 4 – Produtividade de leite (em litros/vaca em lactação) das 

propriedades, por circuito produtor. Os símbolos sobre os 
diagramas de blocos representam valores aberrantes 
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Tabela 8 – Distribuição dos tipos de protocolo reprodutivo nas propriedades, por circuitos produtores e no 
Estado de São Paulo – São Paulo – 2004 

 
Uso de Inseminação Artificial 

Não Associada a repasse 
com touro 

Inseminação artificial 
somente Circuito 

n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%)

Total

1 124 95,4 [90,2; 98,3] 3 2,3 [0,5; 6,6] 3 2,3 [0,5; 6,6] 130 (100,0%)
2 134 96,4 [91,8; 98,8] 5 3,6 [1,2; 8,2] 0 0,0 [0,0; 2,6] 139 (100,0%)
3 141 96,6 [92,2; 98,9] 4 2,7 [0,8; 6,9] 1 0,7 [0,0; 3,8] 146 (100,0%)
4 120 82,8 [75,6; 88,5] 16 11,0 [6,4; 17,3] 9 6,2 [2,9; 11,4] 145 (100,0%)
5 156 91,2 [85,9; 95,0] 11 6,4 [3,2; 11,2] 4 2,4 [0,6; 5,9] 171 (100,0%)
6 132 93,0 [87,4; 96,6] 8 5,6 [2,5; 10,8] 2 1,4 [0,2; 5,0] 142 (100,0%)
7 139 94,6 [89,6; 97,4] 8 5,4 [2,4; 10,4] 0 0,0 [0,0; 2,5] 147 (100,0%)
SP 946 93,7* [92,2; 95,2] 55 4,7* [3,4; 6,0] 19 1,6* [0,9; 2,4] 1020 (100,0%)

*Resultados ponderados pelo número de propriedades nos circuitos (efeito de desenho amostral = 0,98). 
 

Tabela 9 – Distribuição das raças de bovinos nas propriedades, por circuitos produtores e no Estado de São 
Paulo – São Paulo – 2004 

 
Raças de bovinos 

Especializadasa Não especializadasbCircuito 
n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) 

Total

1 53 39,0 [30,7; 47,7] 83 61,0 [52,3; 69,3] 136 (100,0%)
2 21 15,1 [9,6; 22,2] 118 84,9 [77,8; 90,4] 139 (100,0%)
3 63 44,7 [36,3; 53,3] 78 55,3 [46,7; 63,7] 141 (100,0%)
4 45 29,6 [22,5; 37,5] 107 70,4 [62,5; 77,5] 152 (100,0%)
5 42 24,1 [18,0; 31,2] 132 75,9 [68,8; 82,0] 174 (100,0%)
6 31 22,1 [15,6; 29,9] 109 77,9 [70,1; 84,4] 140 (100,0%)
7 34 22,8 [16,3; 30,4] 115 77,2 [69,6; 83,7] 149 (100,0%)
SP 289 28,9* [26,1; 31,8] 742 71,1* [68,2; 73,9] 1031 (100,0%)

*Resultados ponderados pelo número de propriedades nos circuitos (efeito de desenho amostral = 1,08). 
aInclui zebu, europeu de leite e europeu de corte. 
bInclui metiço e outras raças. 

 

Foram calculados os valores medianos do número de machos bovinos nas propriedades, por faixas 

etárias, no Estado de São Paulo: (a) machos castrados = 8,0 (primeiro quartil = 3,0; terceiro quartil = 

22,8), (b) 0 a 6 meses de idade = 3,0 (primeiro quartil = 2,0; terceiro quartil = 8,0), (c) 6 a 12 meses de 

idade = 5,0 (primeiro quartil = 2,0; terceiro quartil = 10,0), (d) 12 a 24 meses de idade = 3,0 (primeiro 

quartil = 1,8; terceiro quartil = 10,0) e (e) maiores que 24 meses de idade = 1,0 (primeiro quartil = 1,0; 

terceiro quartil = 2,0). Os valores correspondentes aos circuitos produtores estão nos diagramas de blocos 

da figura 5. 
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Figura 5 – Estudo das faixas etárias de machos bovinos nas propriedades, 

por circuito produtor. Os símbolos sobre os diagramas de blocos 
representam valores aberrantes 

 

 

Foram calculados também os valores medianos do número de fêmeas bovinas nas propriedades, por 

faixas etárias, no Estado de São Paulo: (a) 0 a 6 meses de idade = 4,0 (primeiro quartil = 2,0; terceiro 

quartil = 9,0), (b) 6 a 12 meses de idade = 5,0 (primeiro quartil = 2,0; terceiro quartil = 10,0), (c) 12 a 24 

meses de idade = 6,0 (primeiro quartil = 2,0; terceiro quartil = 15,0) e (d) maiores que 24 meses de idade 

= 14,0 (primeiro quartil = 5,0; terceiro quartil = 39,0). Os valores correspondentes aos circuitos 

produtores estão nos diagramas de blocos da figura 6. 

 



 51

 
Figura 6 – Estudo das faixas etárias de fêmeas bovinas nas propriedades, 

por circuito produtor. Os símbolos sobre os diagramas de blocos 
representam valores aberrantes 

 

O valor mediano do número total de bovinos nas propriedades, no Estado de São Paulo é 37,5 

(primeiro quartil = 14,0; terceiro quartil = 87,0). Os valores correspondentes aos circuitos produtores 

estão nos diagramas de blocos da figura 7. 

 
Figura 7 – Número total de bovinos nas propriedades, por circuito 

produtor. Os símbolos sobre os diagramas de blocos 
representam valores aberrantes 
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Calculou-se as freqüências de ocorrência de espécies domésticas nas propriedades, no Estado de São 

Paulo: (a) ovinos / caprinos = 22,0% (IC = [18,0; 25,0]), (b) eqüinos = 82,0% (IC = [78,0; 85,0]), (c) suínos 

= 51,0% (IC = [47,0; 55,0]), (d) aves = 72,0% (IC = [68,0; 75,0]), (e) caninos = 82,0% (IC = [79,0; 86,0] e 

(f) felinos = 51,0 (IC = [47,0; 56,0]). Os valores correspondentes aos circuitos produtores estão no gráfico 

da figura 8. 

 

 

Figura 8 – Freqüência de ocorrência de outras espécies domésticas, que não a 
bovina, nas propriedades, por circuito produtor. As linhas 
representam os intervalos de confiança 

 

Calculou-se também as freqüências de ocorrência de espécies silvestres nas propriedades, no Estado 

de São Paulo: (a) ausência de animais silvestres = 30,0% (IC = [26,0; 34,0]), (b) cervídeos = 12,0% (IC = 

[9,0; 15,0]), (c) capivaras = 25,0% (IC = [21,0; 28,0]) e (d) outras espécies = 10,0% (IC = [7,6; 13,0]). Os 

valores correspondentes aos circuitos produtores estão no gráfico da figura 9. 
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Figura 9 – Freqüência de ocorrência de espécies silvestres nas propriedades, 
por circuito produtor. As linhas representam os intervalos de 
confiança 

 

 

Tabela 10 – Distribuição da ocorrência de abortos (sem causa comprovada) de outubro de 2000 a dezembro 
de 2001 nas propriedades, por circuitos produtores e no Estado de São Paulo – São Paulo – 
2004 

 
Abortos 

Não Sim Circuito 
n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) 

Total

1 114 93,4 [87,5; 97,1] 8 6,6 [2,9; 12,5] 122 (100%)
2 122 92,4 [86,5; 96,3] 10 7,6 [3,7; 13,5] 132 (100%)
3 123 86,6 [79,9; 91,7] 19 13,4 [8,2; 20,1] 142 (100%)
4 124 84,3 [77,4; 89,8] 23 15,7 [10,2; 22,5] 147 (100%)
5 145 83,3 [76,9; 88,5] 29 16,7 [11,5; 23,0] 174 (100%)
6 111 80,4 [72,8; 86,7] 27 19,6 [13,3; 27,2] 138 (100%)
7 93 71,5 [63,0; 79,1] 37 28,5 [20,9; 37,0] 130 (100%)
SP 832 86,6* [84,5; 88,7] 153 13,4* [11,2; 15,5] 985 (100%)

*Resultados ponderados pelo número de propriedades nos circuitos (efeito de desenho amostral = 1,00). 
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Tabela 11 – Distribuição dos tipos de manejo de material abortado nas propriedades, por circuitos 
produtores e no Estado de São Paulo – São Paulo – 2004 

 
Destino do aborto 

Não faz nada Alimenta porcos ou cães AdequadoaCircuito 
n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%)

Total

1 18 42,9 [27,7; 59,0] 0 0,0 [0,0; 8,4] 24 57,1 [41,0; 72,3] 42 (100,0%)
2 28 43,8 [31,4; 56,7] 1 1,6 [0,0; 8,4] 35 54,6 [41,7; 67,2] 64 (100,0%)
3 30 39,0 [28,0; 50,7] 0 0,0 [0,0; 4,7] 47 61,0 [49,2; 72,0] 77 (100,0%)
4 21 29,2 [19,0; 41,1] 2 2,8 [0,3; 9,7] 49 68,0 [56,0; 78,6] 72 (100,0%)
5 72 67,9 [58,2; 76,7] 2 1,9 [0,2; 6,6] 32 30,2 [21,7; 39,9] 106 (100,0%)
6 49 61,3 [49,7; 71,9] 1 1,3 [0,0; 6,8] 30 37,4 [26,9; 49,0] 80 (100,0%)
7 57 49,6 [40,1; 59,0] 6 5,2 [1,9; 11,0] 52 45,2 [35,9; 54,8] 115 (100,0%)
SP 275 48,4* [44,0; 52,8] 12 1,6* [0,6; 2,5] 269 50,0* [45,6; 54,4] 556 (100,0%)

*Resultados ponderados pelo número de propriedades nos circuitos (efeito de desenho amostral = 1,12). 
aInclui enterro, jogar em fossa e queima. 

 

Tabela 12 – Distribuição da utilização de testes diagnósticos para detecção de brucelose nas propriedades, 
por circuitos produtores e no Estado de São Paulo – São Paulo – 2004 

 
Testes para brucelose 

Não Sim Circuito 
n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) 

Total

1 108 80,6 [72,9; 86,9] 26 19,4 [13,1; 27,1] 134 (100%)
2 139 92,7 [87,3; 96,3] 11 7,3 [3,7; 12,7] 150 (100%)
3 117 82,4 [75,1; 88,3] 25 17,6 [11,7; 24,9] 142 (100%)
4 106 70,2 [62,2; 77,4] 45 29,8 [22,6; 37,8] 151 (100%)
5 140 81,4 [74,8; 86,9] 32 18,6 [13,1; 25,2] 172 (100%)
6 121 85,2 [78,3; 90,6] 21 14,8 [9,4; 21,7] 142 (100%)
7 102 67,5 [59,5; 74,9] 49 32,5 [25,1; 40,5] 151 (100%)
SP 833 82,4* [80,1; 84,8] 209 17,6* [15,2; 19,9] 1042 (100%)

*Resultados ponderados pelo número de propriedades nos circuitos (efeito de desenho amostral = 1,02). 
 

Tabela 13 – Distribuição dos tipos de reposição de bovinos nas propriedades, por circuitos produtores e no 
Estado de São Paulo – São Paulo – 2004 

 
Compra de reprodutores 

Não Sim Circuito 
n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) 

Total

1 79 56,4 [47,8; 64,8] 61 (%) 43,6 [35,2; 52,2] 140 (100,0%)
2 103 70,1 [62,0; 77,3] 44 (%) 29,9 [22,7; 38,0] 147 (100,0%)
3 83 57,6 [49,1; 65,8] 61 (%) 42,4 [34,2; 50,9] 144 (100,0%)
4 98 64,5 [56,3; 72,1] 54 (%) 35,5 [27,9; 43,7] 152 (100,0%)
5 103 58,9 [51,2; 66,2] 72 (%) 41,1 [33,8; 48,8] 175 (100,0%)
6 89 61,4 [52,9; 69,3] 56 (%) 38,6 [30,7; 47,1] 145 (100,0%)
7 97 63,8 [55,6; 71,4] 55 (%) 36,2 [28,6; 44,4] 152 (100,0%)
SP 652 61,8* [58,7; 64,9] 403 (%) 38,2* [35,1; 41,3] 1055 (100,0%)

*Resultados ponderados pelo número de propriedades nos circuitos (efeito de desenho amostral =1,13). 
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Tabela 14 – Distribuição da ocorrência de venda de reprodutores nas propriedades, por circuitos produtores 
e no Estado de São Paulo – São Paulo – 2004 

 
Venda de reprodutores 

Não Sim Circuito 
n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) 

Total

1 101 71,6 [63,4; 78,9] 40 28,4 [21,1; 36,6] 141 (100%)
2 113 78,5 [70,9; 84,9] 31 21,5 [15,1; 29,1] 144 (100%)
3 115 79,9 [72,4; 86,1] 29 20,1 [13,9; 27,6] 144 (100%)
4 112 74,2 [66,4; 80,9] 39 25,8 [19,1; 33,6] 151 (100%)
5 134 75,7 [68,7; 81,8] 43 24,3 [18,2; 31,3] 177 (100%)
6 99 68,8 [60,5; 76,2] 45 31,3 [23,8; 39,5] 144 (100%)
7 99 66,4 [58,3; 74,0] 50 33,6 [26,0; 41,7] 149 (100%)
SP 773 74,8* [72,0; 77,6] 277 25,2* [22,4; 28,0] 1050 (100%)

*Resultados ponderados pelo número de propriedades nos circuitos (efeito de desenho amostral = 1,12). 
 

Tabela 15 – Distribuição da prática de vacinação contra brucelose nas propriedades, por circuitos 
produtores e no Estado de São Paulo – São Paulo – 2004 

 
Vacinação contra brucelose 

Não vacina Fêmeas até 8 meses Fêmeas de qualquer idade Circuito 
n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%)

Total

1 15 11,1 [6,3; 17,7] 120 88,9 [82,3; 93,6] 0 0,0 [0,0; 2,7] 135 (100,0%)
2 12 8,0 [4,2; 13,6] 137 91,3 [85,6; 95,3] 1 0,7 [0,0; 3,7] 150 (100,0%)
3 20 13,7 [8,6; 20,4] 125 85,6 [78,9; 90,9] 1 0,7 [0,0; 3,8] 146 (100,0%)
4 35 23,0 [16,6; 30,5] 116 76,3 [68,7; 82,8] 1 0,7 [0,0; 3,6] 152 (100,0%)
5 19 10,9 [6,7; 16,4] 156 89,1 [83,6; 93,3] 0 0,0 [0,0; 2,1] 175 (100,0%)
6 17 11,8 [7,0; 18,2] 127 88,2 [81,8; 93,0] 0 0,0 [0,0; 2,5] 144 (100,0%)
7 39 27,1 [20,0; 35,1] 105 72,9 [64,9; 80,0] 0 0,0 [0,0; 2,5] 144 (100,0%)
SP 157 12,8* [10,7; 14,8] 886 86,9* [84,8; 89,0] 3 0,0* [0,0; 0,7] 1043 (100,0%)

*Resultados ponderados pelo número de propriedades nos circuitos (efeito de desenho amostral =1,04). 
 

 

Calculou-se a distribuição dos destinos de reprodutores para abate nas propriedades, no Estado de 

São Paulo: (a) não abatem = 45,0% (IC = [41,8; 48,1]), (b) abatedouro com inspeção = 34,3% (IC = [31,3; 

37,3]), (c) abatedouro sem inspeção = 13,7% (IC = [11,4; 15,9]) e (d) abate na propriedade = 7,1% (IC = 

[5,5; 8,7]). Os valores correspondentes aos circuitos produtores estão no gráfico da figura 10. 
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Figura 10 – Distribuição de destino de reprodutores para abate nas 
propriedades, por circuito produtor. As linhas representam os 
intervalos de confiança. 

 

 

Tabela 16 – Distribuição da prática de aluguel de pastos nas propriedades, por circuitos produtores e no 
Estado de São Paulo – São Paulo – 2004 

 
Aluguel de pastos 

Não Sim Circuito 
n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) 

Total

1 124 86,1 [79,4; 91,3] 20 13,9 [8,7; 20,6] 144 (100,0%)
2 127 86,4 [79,8; 91,5] 20 13,6 [8,5; 20,2] 147 (100,0%)
3 131 90,3 [84,3; 94,6] 14 9,7 [5,4; 15,7] 145 (100,0%)
4 132 86,3 [79,8; 91,3] 21 13,7 [8,7; 20,2] 153 (100,0%)
5 142 82,1 [75,5; 87,5] 31 17,9 [12,5; 24,5] 173 (100,0%)
6 102 70,3 [62,2; 77,6] 43 29,7 [22,4; 37,8] 145 (100,0%)
7 132 88,0 [81,7; 92,7] 18 12,0 [7,3; 18,3] 150 (100,0%)
SP 890 84,7* [82,5; 87,0] 167 15,3* [13,0; 17,5] 1057 (100,0%)

*Resultados ponderados pelo número de propriedades nos circuitos (efeito de desenho amostral =1,08). 
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Tabela 17 – Distribuição da presença de pastos comuns com outras propriedades, por circuitos produtores e 
no Estado de São Paulo – São Paulo – 2004 

 
Pasto comum com outra propriedade 

Não Sim Circuito 
n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) 

Total 

1 127 90,7 [84,6; 95,0] 13 9,3 [5,0; 15,4] 140 (100,0%)
2 130 89,0 [82,8; 93,6] 16 11,0 [6,4; 17,2] 146 (100,0%)
3 126 88,1 [81,6; 92,9] 17 11,9 [7,1; 18,4] 143 (100,0%)
4 141 92,8 [87,4; 96,3] 11 7,2 [3,7; 12,6] 152 (100,0%)
5 170 96,6 [92,7; 98,7] 6 3,4 [1,3; 7,3] 176 (100,0%)
6 125 86,8 [80,2; 91,9] 19 13,2 [8,1; 19,8] 144 (100,0%)
7 133 87,5 [81,2; 92,3] 19 12,5 [7,7; 18,8] 152 (100,0%)
SP 952 90,2* [88,3; 92,2] 101 9,8* [7,8; 11,7] 1053 (100,0%)

*Resultados ponderados pelo número de propriedades nos circuitos (efeito de desenho amostral =1,17). 
 

Tabela 18 – Distribuição da ocorrência de áreas alagadiças nas propriedades, por circuitos produtores e no 
Estado de São Paulo – São Paulo – 2004 

 
Presença de áreas alagadiças 

Não Sim Circuito 
n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) 

Total

1 119 83,2 [76,1; 88,9] 24 16,8 [11,1; 23,9] 143 (100%)
2 104 69,8 [61,7; 77,0] 45 30,2 [23,0; 38,2] 149 (100%)
3 92 63,0 [54,6; 70,8] 54 37,0 [29,1; 45,4] 146 (100%)
4 124 82,1 [75,1; 87,9] 27 17,9 [12,1; 24,9] 151 (100%)
5 137 79,7 [72,8; 85,4] 35 20,3 [14,6; 27,1] 172 (100%)
6 83 58,5 [49,9; 66,6] 59 41,5 [33,3; 50,1] 142 (100%)
7 118 78,7 [71,2; 84,9] 32 21,3 [15,1; 28,8] 150 (100%)
SP 777 72,8* [69,9; 75,6] 276 27,2* [24,4; 30,1] 1053 (100%)

*Resultados ponderados pelo número de propriedades nos circuitos (efeito de desenho amostral = 1,13). 
 

Tabela 19 – Distribuição da presença de piquete de parição nas propriedades, por circuitos produtores e no 
Estado de São Paulo – São Paulo – 2004 

 
Presença de piquete de parição 

Não Sim Circuito 
n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) 

Total

1 43 30,3 [22,9; 38,5] 99 69,7 [61,4; 77,1] 142 (100,0%)
2 44 29,5 [22,3; 37,5] 105 70,5 [62,4; 77,6] 149 (100,0%)
3 43 30,5 [23,0; 38,8] 98 69,5 [61,2; 77,0] 141 (100,0%)
4 51 33,6 [26,1; 41,7] 101 66,4 [58,3; 73,9] 152 (100,0%)
5 44 25,0 [18,8; 32,1] 132 75,0 [67,9; 81,2] 176 (100,0%)
6 57 40,4 [32,2; 49,0] 84 59,6 [51,0; 67,7] 141 (100,0%)
7 60 40,0 [32,1; 48,3] 90 60,0 [51,7; 67,9] 150 (100,0%)
SP 342 31,5* [28,5; 34,5] 709 68,5* [65,5; 71,5] 1051 (100,0%)

*Resultados ponderados pelo número de propriedades nos circuitos (efeito de desenho amostral =1,13). 
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Calculou-se a distribuição dos destinos do leite produzido nas propriedades, no Estado de São Paulo: 

(a) não entrega leite = 56,3% (IC = [53,1; 59,4]), (b) cooperativa = 14,6% (IC = [12,5; 17,0]), (c) laticínio 

= 23,0% (IC = [20,4; 25,8]) e (d) direto ao consumidor = 6,1% (IC = [4,6; 7,7]). Os valores 

correspondentes aos circuitos produtores estão no gráfico da figura 11. 

 

Figura 11 – Distribuição do tipo de entrega de leite das propriedades, por 
circuito produtor. As linhas representam os intervalos de 
confiança. 

 

 

Calculou-se também a distribuição dos fatores relacionados à tecnificação da produção leiteira nas 

propriedades, no Estado de São Paulo: (a) resfriamento do leite = 15,4% (IC = [13,0; 17,9]), (b) entrega à 

granel = 30,4% (IC = [27,3; 33,7]), (c) produção de queijo e/ou manteiga = 40,2% (IC = [37,0; 43,3]) e (d) 

consumo de leite cru = 29,6% (IC = [26,8; 32,6]). Os valores correspondentes aos circuitos produtores 

estão no gráfico da figura 12. 
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Figura 12 – Distribuição dos fatores relacionados à tecnificação da 
produção leiteira nas propriedades, por circuito produtor. As 
linhas representam os intervalos de confiança. 

 

 

Tabela 20 – Distribuição da presença de assistência veterinária nas propriedades, por circuitos produtores e 
no Estado de São Paulo – São Paulo – 2004 

 
Assistência veterinária 

Não Sim Circuito 
n % IC (95%) (%) n % IC (95%) (%) 

Total

1 55 40,1 [31,9; 41,9] 82 59,9 [51,1; 68,1] 137 (100,0%)
2 92 63,0 [54,6; 70,8] 54 37,0 [29,1; 45,4] 146 (100,0%)
3 95 67,9 [59,4; 75,5] 45 32,1 [24,5; 40,5] 140 (100,0%)
4 85 57,4 [49,0; 65,5] 63 42,6 [34,5; 50,9] 148 (100,0%)
5 108 62,4 [54,8; 69,7] 65 37,6 [30,3; 45,2] 173 (100,0%)
6 122 85,9 [79,1; 91,2] 20 14,1 [8,8; 20,9] 142 (100,0%)
7 76 51,4 [43,0; 59,6] 72 48,6 [40,4; 57,0] 148 (100,0%)
SP 633 61,1* [58,0; 64,2] 401 38,9* [35,8; 42,0] 1034 (100,0%)

*Resultados ponderados pelo número de propriedades nos circuitos (efeito de desenho amostral =1,08). 
 

A última série de diagramas de blocos mostra a distribuição dos animais, segundo o tipo de 

exploração e tipo de criação (figuras 13 a 15). 
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Figura 13 – Distribuição das fêmeas bovinas com idade superior a 24 

meses segundo o tipo de exploração, por circuito produtor. 
Os símbolos sobre os diagramas de blocos representam 
valores aberrantes. 

 

 

 
Figura 14 – Distribuição do total de bovinos segundo o tipo de 

exploração, por circuito produtor. Os símbolos sobre os 
diagramas de blocos representam valores aberrantes. 
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A avaliação da presença de aglomerados de propriedades positivas foi realizada como descrito em 

Material e Método com auxílio do programa de computador R (R Development Core Team, 2004). 

As propriedades visitadas foram localizadas em um mapa georreferenciado do Estado de São Paulo, 

através das suas coordenadas geográficas, verificadas durante o inquérito. Inicialmente, atribuiu-se a estes 

pontos a condição foco ou livre de brucelose e, posteriormente as características levantadas no estudo 

epidemiológico, representados na forma de mapas temáticos (Mapas 1 a 15). 

4.3 LOCALIZAÇÃO ESPACIAL DAS PROPRIEDADES VISITADAS E IDENTIFICAÇÃO DOS 
AGRUPAMENTOS DE PROPRIEDADES POSITIVAS 

 

 

 

 

Figura 15 – Distribuição das fêmeas com idade superior a 24 meses 
segundo o tipo de criação, por circuito produtor. Os 
símbolos sobre os diagramas de blocos representam 
valores aberrantes. 
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Mapa 1 – Distribuição dos tipos de exploração nas propriedades amostradas  
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Mapa 2 – Distribuição dos tipos de criação nas propriedades amostradas 
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Mapa 3 – Distribuição dos protocolos reprodutivos nas propriedades amostradas 
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Mapa 4 – Número de vacas em lactação nas propriedades amostradas 
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Mapa 5 – Produção de leite (em litros) nas propriedades amostradas 
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Mapa 6 – Número de vacas com idade superior a 24 meses nas propriedades amostradas 
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Mapa 7 – Tamanho total do rebanho bovino nas propriedades amostradas 
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Mapa 8 – Distribuição dos destinos de material de aborto nas propriedades amostradas 
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Mapa 9 – Compra de reprodutores nas propriedades amostradas 
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Mapa 10 – Vacinação contra brucelose bovina nas propriedades amostradas 
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Mapa 11 – Aluguel de pastos nas propriedades amostradas 
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Mapa 12 – Pastos comuns às propriedades amostradas 
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Mapa 13 – Piquete de parição nas propriedades amostradas 
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Mapa 14 – Assistência veterinária nas propriedades amostradas 
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Mapa 15 – Brucelose bovina nas propriedades amostradas 
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O resultado é apresentado na Figura 16 que permite verificar que não há evidência de aglomerados 

de propriedades positivas pois a curva dada por ( ) ( )hKhK 2211
ˆˆ −  não ultrapassa os limites superior e 

inferior para esta diferença sob a hipótese de identificação aleatória. 
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Figura 16 – Diferença entre os valores da função K para propriedades 
foco e não foco em função da distância em metros. 

 

 

 

4.4 ESTUDO DOS FATORES DE RISCO PARA A BRUCELOSE BOVINA 

 

A recategorização das variáveis, quando necessária, foi realizada para adequá-las a uma escala 

crescente de risco. Este processo de manipulação, realizado no banco de dados, resultou na recategorização 

das variáveis, descritas a seguir: 

 



 78

(a) Tipo de exploração: corte; misto; leite. 

(b) Tipo de criação: criação extensiva; certo grau de confinamento (confinado e semi-confinado). 

(c) Manejo reprodutivo: uso de monta natural; uso de inseminação artificial associado ao uso de 

touro; uso de inseminação artificial. 

(d) Raças predominantes: especializadas (zebu e europeu de leite e corte); não especializadas 

(mestiço e outras raças). 

(e) Número de vacas com idade superior a 24 meses: adotou-se como ponto de corte o terceiro 

quartil da distribuição de valores observados (considerou-se que propriedades que apresentaram 

valores iguais ou superiores ao ponto de corte estvam sob risco). 

(f) Número total de bovinos: adotou-se como ponto de corte o terceiro quartil. 

(g) Presença de outras espécies domésticas na propriedade: ausência e presença. 

(h) Presença de animais silvestres na propriedade: ausência e presença. 

(i) Destino da placenta e feto abortados: destino adequado (enterra, joga, queima) e destino 

inadequado (alimento para porco e cão ou não faz nada). 

(j) Compra de reprodutores: não compra e compra. 

(k) Vacinação contra brucelose: vacina (bezerras de três a oito meses, e todos os animais) e não 

vacina. 

(l) Abate de animais na propriedade: não abate e abate. 

(m) Aluguel de pastos: não aluga e aluga. 

(n) Pastos comuns com outras propriedades: não e sim. 

(o) Pastos alagados: não e sim. 

(p) Piquete de parição: sim e não. 

(q) Assistência veterinária: sim e não. 
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4.4.1 Estudo dos fatores de risco no âmbito estadual 
 

As propriedades amostradas foram analisadas no âmbito estadual e, posteriormente, estratificadas 

pelo tipo de exploração (corte, leite e misto). Ao se analisar o Estado de São Paulo como um todo (n = 1064 

propriedades), verificou-se, na análise univariada, que os fatores mais associados à presença ou ausência 

da brucelose (variável dependente) foram: tipo de exploração (p = 11,6%), manejo reprodutivo (p = 3,2%), 

número de fêmeas bovinas com idade superior a 24 meses (utilizou-se como ponto de corte o terceiro 

quartil, ou seja, 39 animais; p = 0,2%), número total de bovinos (também foi utilizado o terceiro quartil, ou 

87 animais; p < 0,1%), compra de reprodutores (p = 0,7%), ausência de vacinação contra brucelose (p = 

2%), abate de reprodutores na propriedade (p = 2,6%), ausência de piquete para parição (p = 4,6%) e 

assistência veterinária (p = 7,6%). O modelo múltiplo mostrou que propriedades com mais de 87 bovinos e 

propriedades que compram reprodutores apresentam maior chance de serem positivas para a brucelose 

bovina (Tabela 21). 

 

Tabela 21 – Fatores de risco para brucelose bovina nas propriedades com atividade reprodutiva no Estado 
de São Paulo – São Paulo – 2004 

 
Fatores de risco para brucelose bovina Casos Expostos p Odds Ratio IC 95% 

Propriedades com ≥ 87 bovinos 44 264 < 0,1% 2,25 [1,47; 3,44] 

Compra de reprodutores 52 403 3,6% 1,56 [1,03; 2,36] 
  r² = 4% 

 

Também foram estudados os fatores de risco para cada um dos circuitos produtores, inicialmente sem 

ser feita a estratificação pelo tipo de exploração. No Circuito 1 (n = 145), a análise univariada mostrou que 

os fatores de manejo mais associados à variável dependente foram: tipo de criação (p = 18,6%), manejo 

reprodutivo (p = 19,3%), ausência de vacinação contra brucelose (p = 5,2%), ausência de piquete de 
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parição (p = 12,6%) e falta de assistência veterinária (0,1%). O modelo múltiplo mostrou que a vacinação 

contra brucelose é fator de proteção para a doença (Tabela 22). 

 

Tabela 22 – Fator protetor para brucelose bovina nas propriedades com atividade reprodutiva no Circuito 
Produtor 1 – São Paulo – 2004 

 
Fator protetor para brucelose bovina Casos Expostos p Odds Ratio IC 95% 

Vacinação contra bucelose 109 119 4% 0,25 [0,068; 0,94] 
  r² = 6% 

 

No Circuito 2 (n = 151), os fatores mais associados à variável dependente, na análise univariada, 

foram: número total de bovinos (foi utilizado como ponto de corte o terceiro quartil, ou 87 animais; p = 

11,5%) e destino inadequado do aborto (p = 0,4%). No entanto, nenhuma variável esteve associada à 

variável dependente no modelo múltiplo. No Circuito 3 (n = 148), a análise univariada mostou que os 

fatores mais associados à presença ou ausência de brucelose bovina foram: número de fêmeas bovinas com 

idade superior a 24 meses (utilizou-se como ponto de corte o terceiro quartil, ou seja, 39 animais; p = 

8,2%), número total de bovinos (também foi utilizado o terceiro quartil, ou 87 animais; p = 13%) e compra 

de reprodutores (p = 14,4%). Também não foi possível obter um modelo múltiplo estatisticamente 

significante. No Circuito 4 (n = 153), os fatores mais associados à variável dependente, na análise 

univariada, foram: número total de bovinos (foi utilizado como ponto de corte o terceiro quartil, ou 87 

animais; p = 0,2%), compra de reprodutores (p = 11,1%) e ausência de piquete de parição (p = 7,2%). 

Observou-se, através do modelo múltiplo, que manter 87 ou mais animais na propriedade foi fator de risco 

para brucelose (Tabela 23). 
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Tabela 23 – Fator de risco para brucelose bovina nas propriedades com atividade reprodutiva no Circuito 
Produtor 4 – São Paulo – 2004 

 
Fator de risco para brucelose bovina Casos Expostos p Odds Ratio IC 95% 

Propriedades com ≥ 87 bovinos 7 57 0,2% 5,27 [1,85; 15,045] 
  r² = 12,2% 

 

No Circuito 5 (n = 179), observou-se, através da análise univariada, que os fatores mais associados à 

variável dependente foram: manejo reprodutivo (p = 10,8%), raças predominantes não especializadas (p = 

16,5%), número de fêmeas com idade superior a 24 meses (neste estrato, considerou-se como ponto de 

corte o terceiro quartil, ou seja, 39 animais; p = 7,4%), número total de bovinos (neste estrato, também 

considerou-se como ponto de corte o terceiro quartil, ou 87 animais; p = 3,4%), compra de reprodutores (p 

= 0,6%), ausência de vacinação contra brucelose (p = 3,8%) e aluguel de pasto (p = 5,9%). O modelo 

múltiplo mostrou que a compra de reprodutores e a manutenção de 39 ou mais fêmeas com idade superior a 

24 meses na propriedade são fatores de risco para brucelose (Tabela 24). 

 

Tabela 24 – Fatores de risco para brucelose bovina nas propriedades com atividade reprodutiva no Circuito 
Produtor 5 – São Paulo – 2004 

 
Fatores de risco para brucelose bovina Casos Expostos p Odds Ratio IC 95% 

Compra de reprodutores 10 72 2,9% 5,97 [1,20; 29,62] 

Propriedades com ≥ 39 fêmeas com idade 
≥ 24 meses 3 10 4,6% 5,39 [1,03; 28,20] 

  r² = 17,3% 
 

No Circuito 6 (n = 146), os fatores mais associados à presença ou ausência de brucelose, segundo a 

análise univariada, foram: tipo de exploração (p = 6,1%), tipo de criação (p = 15,1%), manejo reprodutivo 

(p < 0,1%), destino inadequado do aborto (p = 19,4%), ausência de vacinação contra brucelose (p = 

12,4%) e uso de pasto comum (p = 5,4%). O modelo múltiplo indicou o uso de inseminação artificial e pasto 

comum com outras propriedades como fatores de risco para brucelose bovina (Tabela 25). 
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Tabela 25 – Fatores de risco para brucelose bovina nas propriedades com atividade reprodutiva no Circuito 
Produtor 6 – São Paulo – 2004 

 
Fatores de risco para brucelose bovina Casos Expostos p Odds Ratio IC 95% 

Uso de inseminação artificiala 4 12 0,3% 10,05 [2,21; 45,68] 

Pasto comum com outra propriedade 4 12 4,4% 4,36 [1,04; 18,25] 
  aInclui associação com monta natural. 
  r² = 18,5% 

 

Finalmente, no Circuito 7 (n = 151) os fatores de manejo mais associados à variável depedente, 

segundo a análise univariada, foram: tipo de criação (p = 17%) e número de fêmeas com idade superior a 

24 meses (neste estrato, considerou-se como ponto de corte o terceiro quartil, ou seja, 39 animais; p = 

4%). Esta última variável foi indicada como fator de risco na análise múltipla (Tabela 26). 

 

Tabela 26 – Fator de risco para brucelose bovina nas propriedades com atividade reprodutiva no Circuito 
Produtor 7 – São Paulo – 2004 

 
Fator de risco para brucelose bovina Casos Expostos p Odds Ratio IC 95% 

Propriedades com ≥ 39 fêmeas com idade 
≥ 24 meses 3 16 2,4% 6,53 [1,27; 33,43] 

  r² = 7,9% 
 

 

4.4.2 Estudo dos fatores de risco em propriedades com exploração pecuária de corte 
 

Ao se analisar as propriedades com exploração de corte no Estado de São Paulo (n = 209), as 

variáveis mais associadas à variável dependente, segundo a análise univariada, foram: manejo reprodutivo 

(p = 0,3%), número de fêmeas com idade superior a 24 meses (neste estrato, considerou-se como ponto de 

corte o terceiro quartil, ou seja, 80 animais; p = 1,6%), número total de bovinos (neste estrato, também 

considerou-se como ponto de corte o terceiro quartil, ou 200 animais; p = 10,9%) e ausência de vacinação 
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contra brucelose (p = 0,9%). O modelo multivariado revelou como fator protetor a vacinação contra 

brucelose, como descrito na Tabela 27. 

 

Tabela 27 – Fator protetor para brucelose bovina nas propriedades especializadas na exploração pecuária 
de corte no Estado de São Paulo – São Paulo – 2004 

 
Fator protetor para brucelose bovina Casos Expostos p Odds Ratio IC 95% 

Vacinação contra bucelose 153 164 0,7% 0,025 [0,01; 0,68] 
  r² = 7,1% 

 

Ao considerar cada um dos circuitos produtores, a análise univariada das propriedades com aptidão 

para corte revelou que, no Circuito 1 (n = 43), os fatores mais associados à presença ou ausência da 

brucelose foram: manejo reprodutivo (p = 0,1%), número de fêmeas com idade superior a 24 meses 

(considerou-se, como ponto de corte, o terceiro quartil, ou seja, 80 animais; p = 2,2%), número total de 

bovinos (neste estrato, também considerou-se como ponto de corte o terceiro quartil, ou 200 animais; p = 

13,7%), ausência de vacinação contra brucelose (p = 1,3%), ausência de piqute de parição (p = 0,1%) e 

falta de assistência veterinária (p = 9,1%). O modelo múltiplo mostrou, assim como no Estado de São Paulo 

com um todo, que a vacinação contra brucelose representou um fator protetor para a brucelose bovina 

(Tabela 28). 

 

Tabela 28 – Fator protetor para brucelose bovina nas propriedades especializadas na exploração pecuária 
de corte no Circuito Produtor 1 – São Paulo – 2004 

 
Fator protetor para brucelose bovina Casos Expostos p Odds Ratio IC 95% 

Vacinação contra bucelose 34 35 0,8% 0,015 [0,001; 0,33] 
  r² = 45,2% 

 

No Circuito 2 (n = 21), não houve associação das variáveis de criação com a variável dependente, e 

portanto, não houve como obter um modelo múltiplo. No Circuito 3 (n = 47), a única variável associada à 
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presença ou ausência da brucelose, na análise univariada, foi a compra de reprodutores (p = 14,8%), sendo 

que esta variável não manteve a significância estatística no modelo múltiplo. No Circuito 4 (n = 24), uma 

única variável esteve associada à variável dependente na análise univariada, número de fêmeas com idade 

superior a 24 meses (considerou-se, como ponto de corte, o terceiro quartil, ou seja, 80 animais; p = 

14,3%), mas não no modelo múltiplo. No Circuito 5 (n = 40), as variáveis mais associadas à variável 

dependente, no modelo univariado, foram: manejo reprodutivo (p = 8,2%), raças predominantes não 

especialiadas (p = 4,3%), número total de bovinos (neste estrato, considerou-se como ponto de corte o 

terceiro quartil, ou 200 animais; p = 10,9%), compra de reprodutores (p = 16,2%) e ausência de vacinação 

contra brucelose (p = 2,2%). O modelo múltiplo também mostrou que a vacinação contra brucelose é fator 

protetor para a brucelose bovina (Tabela 29). 

 

Tabela 29 – Fator protetor para brucelose bovina nas propriedades especializadas na exploração pecuária 
de corte no Circuito Produtor 5 – São Paulo – 2004 

 
Fator  protetor para brucelose bovina Casos Expostos p Odds Ratio IC 95% 

Vacinação contra bucelose 29 31 1,5% 0,069 [0,008; 0,59] 
  r² = 28% 

 

No Circuito 6 (n = 18), as variáveis mais associadas à variável dependente, na análise univariada, 

foram: manejo reprodutivo (p = 18,8%), número de fêmeas com idade superior a 24 meses (considerou-se, 

como ponto de corte, o terceiro quartil, ou seja, 80 animais; p = 16,7%), número total de bovinos (neste 

estrato, considerou-se como ponto de corte o terceiro quartil, ou 200 animais; p = 16,7%) e ausência de 

vacinação contra brucelose (p = 16,7%). No entanto, não foi possível obter um modelo múltiplo 

estatisticamente significativo. Finalmente, não se observou focos de brucelose no Ciruito 7 (n = 16), assim 

não foi possível realizar a análise de fatores de risco neste estrato. 
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4.4.3 Estudo dos fatores de risco em propriedades com exploração pecuária mista 
 

Analisou-se as propriedades com exploração pecuária mista (n = 502) e, na análise univariada, 

verificou-se que os fatores mais associados à presença ou ausência da brucelose (variável dependente) 

foram: número de fêmeas bovinas com idade superior a 24 meses (utilizou-se como ponto de corte o 

terceiro quartil, ou seja, 27 animais; p = 0,8%), número total de bovinos (também foi utilizado o terceiro 

quartil, ou 70 animais; p = 1,2%), destino inadequado de aborto (p = 17%), compra de reprodutores (p = 

2,2%) e assistência veterinária (p = 5,6%). O modelo múltiplo mostrou que manter 27 ou mais fêmeas com 

idade superior a 24 meses na propriedade representa um fator de risco para o aparecimento da brucelose 

bovina (Tabela 30). 

 

Tabela 30 – Fator de risco para brucelose bovina nas propriedades especializadas na exploração pecuária 
mista no Estado de São Paulo – São Paulo – 2004 

 
Fator de risco para brucelose bovina Casos Expostos p Odds Ratio IC 95% 

Propriedades com ≥ 27 fêmeas com idade 
≥ 24 meses 17 121 1% 2,38 [1,23; 4,61] 

  r² = 2,9% 
 

Também foram estudados os fatores de risco para cada um dos circuitos produtores. No Circuito 1 (n 

= 71), a análise univariada mostrou que os fatores de manejo mais associados à variável dependente 

foram: tipo de criação (p = 4,7%) e falta de assistência veterinária (4,2%). O modelo múltiplo mostrou que 

manter os bovinos dentro de um sistema de criação com certo grau de confinamento representa um fator de 

risco para a brucelose (Tabela 31). 
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Tabela 31 – Fator de risco para brucelose bovina nas propriedades especializadas na exploração pecuária 
mista no Circuito Produtor 1 – São Paulo – 2004 

 
Fator de risco para brucelose bovina Casos Expostos p Odds Ratio IC 95% 

Certo grau de confinamento 5 66 2,3% 2,20 [1,41; 105,95] 
  r² = 13,2% 

 

No Circuito 2 (n = 67), os fatores mais associados à variável dependente, na análise univariada, 

foram: número de fêmeas bovinas com idade superior a 24 meses (utilizou-se como ponto de corte o 

terceiro quartil, ou seja, 27 animais; p = 9,4%), destino inadequado do aborto (p = 0,6%) e ausência de 

piquete de parição (p = 5,4%). O modelo múltiplo mostrou que a presença de piquete de parição na 

propriedade representou um fator de proteção para brucelose (Tabela 32). 

 

Tabela 32 – Fator protetor para brucelose bovina nas propriedades especializadas na exploração pecuária 
mista no Circuito Produtor 2 – São Paulo – 2004 

 
Fator protetor para brucelose bovina Casos Expostos p Odds Ratio IC 95% 

Piquete de parição 47 50 4,6% 0,19 [0,038; 0,97] 
  r² = 11,8% 

 

No Circuito 3 (n = 61), a análise univariada mostou somente um fator associados à presença ou 

ausência de brucelose bovina, a compra de reprodutores (p = 0,3%). Não foi possível obter um modelo 

múltiplo estatisticamente significante. No Circuito 4 (n = 83), os fatores mais associados à variável 

dependente, na análise univariada, foram: manejo reprodutivo (p = 18,1%), número de fêmeas bovinas 

com idade superior a 24 meses (utilizou-se como ponto de corte o terceiro quartil, ou seja, 27 animais; p = 

10,7%) e número total de bovinos (foi utilizado como ponto de corte o terceiro quartil, ou 87 animais; p = 

6,9%). Não foi possível obter um modelo múltiplo estatisticamente significante. No Circuito 5 (n = 68), 

observou-se, através da análise univariada, que os fatores mais associados à variável dependente foram: 

compra de reprodutores (p = 7,3%) e ausência de vacinação contra brucelose (p = 12,8%). Não foi 
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possível, no entanto, obter um modelo múltiplo estatisticamente significante. No Circuito 6 (n = 86), o único 

fator associado à presença ou ausência de brucelose, segundo a análise univariada, foi o manejo 

reprodutivo (p = 0,9%), sendo que esta variável não manteve a significância estatística no modelo 

múltiplo. Finalmente, no Circuito 7 (n = 66) não houve fatores associados à variável dependente, portanto, 

não foi possível obter um modelo múltiplo. 

 

 

4.4.4 Estudo dos fatores de risco em propriedades com exploração pecuária de leite 
 

Ao se analisar as propriedades com exploração de leite no Estado de São Paulo (n = 353), as 

variáveis mais associadas à variável dependente, segundo a análise univariada, foram: raças 

predominantes não especializadas (p = 19,7%), número de fêmeas com idade superior a 24 meses (neste 

estrato, considerou-se como ponto de corte o terceiro quartil, ou seja, 40 animais; p = 0,8%), número total 

de bovinos (neste estrato, também considerou-se como ponto de corte o terceiro quartil, ou 80 animais; p = 

0,5%), compra de reprodutores (p = 6,2%), pasto comum com outras propriedades (p = 9,6%) e ausência 

de piquete de parição (p = 0,9%). O modelo multivariado revelou que manter 80 ou mais bovinos na 

propriedade representa um fator de risco para a brucelose, como descrito na Tabela 33. 

 

Tabela 33 – Fator de risco para brucelose bovina nas propriedades especializadas na exploração pecuária 
de leite no Estado de São Paulo – São Paulo – 2004 

 
Fator de risco para brucelose bovina Casos Expostos p Odds Ratio IC 95% 

Propriedades com ≥ 80 bovinos 18 85 0,7% 2,49 [1,29; 4,81] 
  r² = 3,7% 
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Considerando-se cada um dos circuitos produtores, a análise univariada das propriedades com 

aptidão para corte revelou que, nos Circuitos 1 (n = 27) e 2 (n = 59), não houve fatores associados à 

presença ou ausência da brucelose, portanto não foi possível obter modelos multivariados para estes 

circuitos. No Circuito 3 (n = 39), a análise univariada mostrou que os  fatores mais associados com a 

variável dependente foram: número de fêmeas com idade superior a 24 meses (considerou-se, como ponto 

de corte, o terceiro quartil, ou seja, 40 animais; p = 0,5%), número total de bovinos (neste estrato, também 

considerou-se como ponto de corte o terceiro quartil, ou 80 animais; p = 4,5%), aluguel de pasto (p = 

4,5%) e pasto comum com outras propriedades (p = 2,2%). O modelo múltiplo mostrou que manter 40 ou 

mais fêmeas com idade superior a 24 meses representa um fator de risco para a brucelose bovina (Tabela 

34). 

 

Tabela 34 – Fator de risco para brucelose bovina nas propriedades especializadas na exploração pecuária 
de leite no Circuito Produtor 3 – São Paulo – 2004 

 
Fator de risco para brucelose bovina Casos Expostos p Odds Ratio IC 95% 

Propriedades com ≥ 27 fêmeas com idade 
≥ 24 meses 3 5 0,5% 48,0 [3,033; 697,40] 

  r² = 46,7% 
 

No Circuito 4 (n = 46), os fatores mais associados à presença ou ausência da brucelose, na análise 

univariada, foram: número total de bovinos (neste estrato, também considerou-se como ponto de corte o 

terceiro quartil, ou 80 animais; p = 9,2%) e aluguel de pasto (p = 16,9%). No entanto, não foi possível 

obter um modelo múltiplo estatisticamente significativo. No Circuito 5 (n = 69), a única variável associada à 

presença ou ausência da brucelose, no modelo univariado, foi aluguel de pasto (p = 3,4%) que, no modelo 

múltiplo também mostrou-se associada à variável dependente (Tabela 35). 
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Tabela 35 – Fator de risco para brucelose bovina nas propriedades especializadas na exploração pecuária 
de leite no Circuito Produtor 5 – São Paulo – 2004 

 
Fator  de risco para brucelose bovina Casos Expostos p Odds Ratio IC 95% 

Aluguel de pasto 3 12 2,4% 9,17 [1,34; 62,71] 
  r² = 17,4% 

 

No Circuito 6 (n = 42), os fatores mais associadas à variável dependente, na análise univariada, 

foram: manejo reprodutivo (p = 5,6%), destino inadequado do aborto (p = 5,3%) e pasto comum com 

outras propriedades (p = 8,2%). No entanto, não foi possível obter um modelo múltiplo estatisticamente 

significativo. Finalmente, no Ciruito 7 (n = 71), os fatores mais associados à presença ou ausência de 

brucelose, no modelo univariado, foram: tipo de criação (p = 17,1%) e ausência de piquete de parição (p = 

3,7%). O modelo múltiplo revelou que a ausência de piquete separado para parição representa um fator 

protetor contra a brucelose bovina (Tabela 36). 

 

Tabela 36 – Fator protetor para brucelose bovina nas propriedades especializadas na exploração pecuária 
de leite no Circuito Produtor 7 – São Paulo – 2004 

 
Fator  protetor para brucelose bovina Casos Expostos p Odds Ratio IC 95% 

Piquete de parição 24 32 3,4% 0,17 [0,033; 0,88] 
  r² = 13,7% 

 

 

4.5 SIMULAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE DA BRUCELOSE BOVINA PROPOSTAS NO PNCETB 
ATRAVÉS DE MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

O coeficiente β foi determinado através de simulações no programa Mathcad 2001 Professional 

(Mathsoft Engeneering and Education, 2001), em 7,98 · 10–7 ano–1, relacionado a uma prevalência de fêmeas 

positivas para brucelose de 3,81%, estimada no estudo de prevalências. Assim, avaliou-se, como 
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intervenção na população, a vacinação, através do modelo matemático proposto. Considerou-se que a 

vacina protege 100% dos animais vacinados. 

A figura 17 mostra o comportamento da prevalência da brucelose na população de bovinos leiteiros, 

sob diferentes proporções de cobertura vacinal, ao longo do tempo. 

 

 

Figura 17 – Proporção de fêmeas positivas para brucelose ao longo de 
200 anos, segundo coberturas vacinais de 95%, 90%, 80%, 
70%, 60%, 50%, 40%, 30% e 3%, da esquerda para a 
direita 

 

 

A figura 18 é uma magnificação da figura anterior, mostrando os primeiros 40 anos de vacinação, até 

ser alcançada uma prevalência de 2% de fêmeas. 
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Figura 18 – Proporção de fêmeas positivas para brucelose ao longo de 40 
anos, segundo coberturas vacinais de 95%, 90%, 80%, 70%, 
60%, 50%, 40%, 30% e 3%, da esquerda para a direita 

 

 

A figura 19 mostra a dinâmica do número de abortos, sob diferentes proporções de cobertura vacinal, 

ao longo do tempo. O valor de referência para o cálculo da proporção de abortos foi o número de abortos 

estimado no primeiro ano da simulação. 
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Figura 19 – Proporção de abortos por brucelose ao longo de 200 anos, 
segundo coberturas vacinais de 95%, 90%, 80%, 70%, 60%, 
50%, 40%, 30% e 3%, da esquerda para a direita 

 

 

A figura 20 é uma magnificação da figura anterior, mostrando os primeiros 40 anos de vacinação, até 

a proporção de abortos diminuir até a metade do valor inicial de referência. 
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Figura 20 – Proporção de abortos por brucelose ao longo de 40 anos, 
segundo coberturas vacinais de 95%, 90%, 80%, 70%, 60%, 
50%, 40%, 30% e 3%, da esquerda para a direita 
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5 DISCUSSÃO 
 

A primeira ação de um programa de controle e erradicação de uma doença é a determinação da sua 

situação epidemiológica inicial, de modo a permitir um planejamento adequado das atividades de 

intervenção e avaliação dos resultados obtidos. Apesar do PNCETB ter como objetivo, numa fase inicial de 

implementação, determinar a prevalência da brucelose nas espécies bovina e bubalina, no Estado de São 

Paulo, o estudo amostral foi adequado para fornecer elementos para a estudar situação da doença somente 

na primeira espécie. A população de bubalinos é de cerca de 50 mil animais no Estado, enquanto que a 

população bovina supera os 13 milhões (IBGE, 2000). Essa disparidade traduziu-se nos resultados do 

presente trabalho, pois o número de propriedades que tinham na produção de bubalinos a principal 

atividade econômica, que foram visitadas durante o estudo amostral, foi baixo (somente duas 

propriedades), o que impossibilitou o cálculo de prevalências da brucelose para esta espécie. Apesar de 

terem sido utilizados os cadastros de produtores de bovinos e bubalinos no cálculo da amostra, sugere-se o 

delineamento de um estudo específico para búfalas, nas regiões do Vale do Ribeira (na região sul do Estado) 

e no oeste do Estado, as principais regiões produtoras paulistas, para a determinação da prevalência da 

brucelose nessa população. 

O delineamento amostral foi direcionado a determinar a prevalência de focos de brucelose. Um efeito 

deste direcionamento pode ser evidenciado pelos valores dos efeitos de desenho amostral, no cálculo das 

prevalências para fêmeas. Nos circuitos produtores 3 e 4, observou-se efeitos de desenho do cálculo de 

prevalência de fêmeas soropositivas da ordem de 52,9 e 13,8, respectivamente. No Estado de São Paulo, o 

efeito de desenho amostral da estimativa da prevalência da brucelose em fêmeas foi 59,4. A razão disto é a 

presença de propriedades com um grande rebanho de fêmeas bovinas, onde foram coletadas, no máximo 15 

amostras. Um exemplo é uma propriedade do Circuito 3 com um rebanho de 1900 fêmeas com idade 
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superior a 24 meses, sendo que das 15 amostras coletadas, 5 (33,3%) resultaram positivas. O impacto 

destas propriedades na prevalência de fêmeas nestes circuitos foi a elevação dos valores destes circuitos, 

com alargameto dos intervalos de confiança, em relação aos demais. 

O efeito do desenho amostral na estimativa da prevalência é a razão entre a variância da estimativa 

sob o desenho amostral usado e a variância da estimativa assumindo-se que os dados viessem de uma 

amostra simples aleatória (KISH, 1965). A amostragem por agrupamento (cluster ) tende a aumentar a 

variância, ou seja, amplia o intervalo de confiança, uma vez que os elementos de um mesmo agrupamento 

(cluster ) tendem a ser mais semelhantes do que a população como um todo e acabam fornecendo menos 

informação sobre a população do que elementos de diferentes agrupamentos. Portanto, as estimativas 

serão provavelmente menos precisas do que as estimativas obtidas através da amostragem aleatória 

simples. A estratificação tende a reduzir a variância e acaba compensando, pelo menos parcialmente, o 

efeito oposto da amostragem por agrupamentos. Ao analisar o problema, observa-se que este viés é 

incontornável, visto que, estratificando-se a amostra por tamanho de rebanhos faria com que o enfoque do 

estudo se voltasse para a prevalência de fêmeas, e não de focos. 

São raros os trabalhos científicos acerca de levantamentos regionais ou nacionais, apesar de alguns 

países considerados desenvolvidos terem erradicado a doença com sucesso. 

Analisando-se as prevalências de focos e de fêmeas, entre os circuitos produtores e no Estado de São 

Paulo, observa-se que a brucelose está difundida de forma homogênea pelo território paulista. Mesmo 

entre os tipos de exploração, a doença apresenta-se espalhada da mesma forma. Em um estudo de 

prevalência, para determinação do estatus da brucelose bovina, realizado na Síria, também observou-se 

que a brucelose apresenta-se espalhada homogeneamente no território (DARWESH; BENKIRANE, 2001). 

Na figura 16, verificou-se que, dentro de um raio de até 70 km a partir de cada ponto, não há 

evidências de aglomerados de focos, e que a partir desta distância, há uma tendência de agrupamentos de 
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propriedades livres de brucelose (controles), sem que isso se reverta em agrupamentos de focos. Os 

resultados das análises espaciais reforçam, portanto, a tese de que a brucelose bovina encontra-se 

espalhada de forma homogênea no território paulista. Essa metodologia foi utilizada num estudo que 

avaliou a distribuição dos casos de leucemia infantil na Inglaterra, onde também a distribuição dos casos de 

uma doença foi influenciada pela distribuição da população. Havia uma tendência de agrupamento nesse 

estudo, porém observada somente quando se considerou grandes distâncias (GATRELL et al., 1996). 

A descrição epidemiológica da amostra forneceu elementos para que se pudesse estudar as relações 

entre a tipologia das propriedades e os fatores de risco associados ao aparecimento da doença. Em resumo, 

no Circuito 1 existe o predomínio da exploração mista, porém a exploração de corte é expressiva no 

contexto estadual (a participação da exploração de leite é a mais baixa, no Estado). Há o predomínio da 

criação extensiva e baixa utilização de inseminação artificial e raças especializadas. As propriedades são 

grandes (na comparação com os outros circuitos produtores), mantendo um grande número de machos 

castrados e com idade avançada, além de um número expressivo de fêmeas em idade reprodutiva. As 

propriedades criam, quase que exclusivamente, bovinos, sem consórcio com outras espécies domésticas. Há 

um baixo número de propriedades que tiveram casos de abortos. Poucas delas testam os animais para 

brucelose, porém a maioria das propriedades vacina os animais. O comércio de animais é intenso, e as 

propriedades que enviam reprodutores para abate, o fazem principalmente para locais com inspeção. As 

práticas de aluguel de pasto, pastos comuns com outras propriedades e áreas alagadiças não são comuns. A 

maioria das propriedades utiliza piquetes de parição e a região apresenta a maior porcentagem de 

propriedades com assistência veterinária no Estado. 

No Circuito 2, existe o predomínio das explorações mista e leite. Há o predomínio da criação 

extensiva, baixa utilização de inseminação artificial e raças especializadas. O tamanho das propriedades é 

próximo da mediana estadual, mantendo um grande número de machos com idade avançada, além de um 
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número expressivo de fêmeas em idade reprodutiva. O tipo de ordenha predominante é a mecânica ao pé, 

sendo mais comumente realizada uma vez por dia. O número de vacas em lactação e a produção leiteira são 

próximos da mediana estadual, porém a produtividade é elevada. É comum o consórcio da criação de 

bovinos com a criação de aves e suínos. Há um baixo número de propriedades que tiveram casos de 

abortos. Poucas delas testam os animais para brucelose, porém a maioria das propriedades vacina os 

animais. O comércio de animais é intenso, e as propriedades que enviam reprodutores para abate, o fazem 

para locais com inspeção, principalmente. As práticas de aluguel de pasto e pastos comuns com outras 

propriedades não são comuns. Grande parte das propriedades possui áreas alagadiças e a maioria utiliza 

piquetes de parição. A maioria das propriedades não entrega o leite produzido, consumindo-o na própria 

fazenda e produzindo queijo ou manteiga. O restante entrega o leite para laticínios. A região apresenta um 

baixo número de propriedades com assistência veterinária. 

No Circuito 3, existe o predomínio das explorações mista e corte (esta última tem expressão elevada 

no Estado). Há o predomínio da criação extensiva e baixa utilização de inseminação artificial. É elevada a 

utilização de raças especializadas. O tamanho das propriedades é próximo da mediana estadual, mantendo 

um grande número de machos castrados, além de um número expressivo de fêmeas com idade superior a 

24 meses. É comum o consórcio da criação de bovinos com a criação de aves e suínos. Há um baixo número 

de propriedades que tiveram casos de abortos. Poucas delas testam os animais para brucelose, porém a 

maioria das propriedades vacina os animais. O comércio de animais é intenso, porém a maioria das 

propriedades não enviam reprodutores para abate. As práticas de aluguel de pasto, pastos comuns com 

outras propriedades e áreas alagadiças não são comuns. A maioria das propriedades utiliza piquetes de 

parição. A região apresenta uma baixa taxa de assistência veterinária. 

No Circuito 4, existe o predomínio da exploração mista. Há o predomínio da criação extensiva (semi-

confinamento é importante nesta região), baixa utilização de inseminação artificial (porém é a mais 
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expressiva no Estado) e raças especializadas. O tamanho das propriedades é próximo da mediana estadual, 

mantendo um baixo número de machos, porém um número expressivo de fêmeas com idade superior a 24 

meses. O tipo de ordenha predominante é a mecânica ao pé, sendo mais comumente realizada uma vez por 

dia. O número de vacas em lactação e a produção leiteira são elevados, assim como a produtividade (é a 

mais expressiva no Estado). É baixa o consórcio da criação de bovinos com outras criações domésticas. Há 

um baixo número de propriedades que tiveram casos de abortos. Poucas delas testam os animais para 

brucelose, porém a maioria das propriedades vacina os animais. O comércio de animais é intenso, porém a 

maioria das propriedades não envia reprodutores para abate. As práticas de aluguel de pasto, pastos 

comuns com outras propriedades e áreas alagadiças não são comuns. A maioria das propriedades utiliza 

piquetes de parição. Grande parte das propriedades não entrega o leite produzido, produzindo queijo ou 

manteiga. O restante entrega o leite a granel. A região apresenta um baixo número de propriedades com 

assistência veterinária. 

No Circuito 5, existe o predomínio das explorações mista e leite, no entanto, a exploração de corte 

tem expressão no Estado. Há o predomínio da criação extensiva (semi-confinamento é importante nesta 

região), baixa utilização de inseminação artificial e raças especializadas. As propriedades são pequenas (as 

menores do Estado, em número de animais), mantendo poucos machos, porém de um número expressivo de 

fêmeas em idade reprodutiva. O tipo de ordenha predominante é a mecânica ao pé (salas de ordenha são 

importantes nesta região e no Estado), sendo mais comumente realizada uma vez por dia (a parcela de 

propriedades que ordenha 2 vezes é importante na região). O número de vacas em lactação e a produção 

leiteira nas propriedades são baixos, porém a produtividade é elevada. É comum o consórcio da criação de 

bovinos com a criação de aves e suínos. Há um baixo número de propriedades que tiveram casos de 

abortos. Poucas delas testam os animais para brucelose, porém a maioria das propriedades vacina os 

animais. O comércio de animais é intenso, porém  a maioria das propriedades não envia reprodutores para 
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abate. As práticas de aluguel de pasto, pastos comuns com outras propriedades e áreas alagadiças não são 

comuns. A maioria das propriedades utiliza piquetes de parição. A maioria das propriedades não entrega o 

leite produzido, produzindo queijo ou manteiga. O restante entrega o leite para laticínios. A região 

apresenta um baixo número de propriedades com assistência veterinária. 

No Circuito 6, existe o predomínio da exploração mista. Há o predomínio da criação extensiva, baixa 

utilização de inseminação artificial e raças especializadas. O tamanho dos rebanhos é pequeno, mantendo 

um baixo número de machos, porém um número expressivo de fêmeas com idade superior a 24 meses. O 

tipo de ordenha predominante é a mecânica ao pé, sendo mais comumente realizada uma vez por dia. O 

número de vacas em lactação e a produção leiteira são baixos, assim como a produtividade. O consórcio da 

criação de bovinos com a criação de aves é importante. Há um baixo número de propriedades que tiveram 

casos de abortos. Poucas delas testam os animais para brucelose, porém a maioria das propriedades vacina 

os animais. O comércio de animais é intenso, porém a maioria das propriedades não envia reprodutores 

para abate. As práticas de aluguel de pasto, pastos comuns com outras propriedades e utilização de 

piquetes de parição não são comuns. A maioria das propriedades possui áreas alagadiças. Grande parte das 

propriedades não entrega o leite produzido, consumindo-o na própria fazenda e produzindo queijo ou 

manteiga. A região apresenta um baixo número de propriedades com assistência veterinária. 

Finalmente no Circuito 7, existe o predomínio das explorações mista e leite. Há um equilíbrio entre a 

criação extensiva e o semi-confinamento, baixa utilização de inseminação artificial e raças especializadas. O 

tamanho das propriedades, em número de animais, é próximo da mediana do Estado, mantendo poucos 

machos, porém de um número expressivo de fêmeas com idade superior a 24 meses. O tipo de ordenha 

predominante é a mecânica ao pé, sendo mais comumente realizada uma vez por dia (a parcela de 

propriedades que ordenha 2 vezes é a mais importante do Estado). O número de vacas em lactação e a 

produção leiteira nas propriedades são elevados, assim como a produtividade. É comum o consórcio da 
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criação de bovinos com a criação de aves. Há um alto número de propriedades que tiveram casos de 

abortos. Poucas delas testam os animais para brucelose, porém a maioria das propriedades vacina os 

animais (menor cobertura no Estado). O comércio de animais é intenso, porém  a maioria das propriedades 

não envia reprodutores para abate. As práticas de aluguel de pasto, pastos comuns com outras 

propriedades e áreas alagadiças não são comuns. Poucas propriedades utilizam piquetes de parição. A 

maioria das propriedades entrega o leite para cooperativas, e as que não entregam, utilizam o leite para 

consumo próprio. O restante entrega o leite para laticínios. A região apresenta um elevado número de 

propriedades com assistência veterinária. 

Observando as peculiaridades de cada circuito produtor, pode-se separar o Estado em três grandes 

áreas, segundo as características dos sistemas de produção bovino. A primeira grande área, formada pelos 

Circuitos 1, 3 e a porção oeste do Circuito 2, concentra as grandes propriedades de exploração de corte, de 

criação extensiva, com rebanhos especializados e de caráter empresarial. Uma segunda grande área, 

formada pelos Circuitos 2, 4, 5, 7 e a porção norte do Circuito 6 (região de Sorocaba), concentra as 

propriedades de aptidão leiteira, com número pequeno de animais e alta produtividade. O Circuito 7 (Vale 

do Rio Paraíba) pode ser considerado uma bacia leiteira tradicional, uma vez que concentra propriedades 

comparativamente maiores, com alta produção leiteira e cadeia produtiva melhor estabelecida. Finalmente 

a última grande área é composta pelo Circuito 6 (Vale do Rio Ribeira), que é a área de produção pecuária 

menos tecnificada do Estado de São Paulo. Tendo em vista os fatores de risco inerentes a cada tipo de 

exploração e a nova proposta de divisão em circuitos produtores, a adoção das medidas de controle 

propostas no PNCETB deveriam ser feita de forma a respeitar tais particularidades, o que traria benefícios 

tanto em termos logísticos como de racionalização do emprego dos recursos financeiros. 

Quanto aos fatores de risco, pode-se dizer que: (a) em propriedades de exploração de corte, a 

vacinação já constitui uma importante ferramenta no combate à doença. Não foi estudada a cobertura 
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vacinal em animais, porém, uma parcela significativa destas propriedades vacina contra brucelose; (b) em 

propriedades de leite, os fatores de risco identificados foram propriedades com elevado número de fêmeas 

em idade reprodutiva e aluguel de pasto. Uma importante ferramenta no combate à doença é a prática de 

separar fêmeas no período do peri-parto em piquetes especiais, o que foi expressivo no Circuito 7, onde 

esta prática não é adotada com freqüência; (c) em propriedades de exploração mista, é fator de risco para 

brucelose submeter os animais a confinamento. Assim como na exploração leiteira, a prática de separar as 

fêmeas no período do peri-parto é fator protetor. Alguns trabalhos realizados em outros países 

subdesenvolvidos estudaram fatores de risco para brucelose bovina. Na Eritréa, o fator de risco mais 

importnte foi criar animais mestiços (OR = 5,21), devido à alta taxa de renovação do rebanho existente 

nesse tipo de propriedade (OMER et al., 2000). Num estudo realizado no Sri Lanka, foram analizados 

rebanhos bovinos e bubalinos, e os fatores de risco foram presença de animais maiores que 3 anos (OR = 

2,0), animais provenientes de zonas secas (OR = 5,0), tipo de criação extensivo (OR = 1,8) (SILVA; 

DANGOLLA; KULACHELVY, 2000). Apesar dos dois últimos fatores parecerem inusitados, foi apontado que, 

nessa região, existe a prática de vender os animais que são identificados como positivos e que são 

comprados nessas áreas. 

Considerando-se a realidade estadual, de modo geral, a brucelose é comumente encontrada em 

propriedades com grande número de bovinos, e que realizam intenso comércio de animais. A compra de 

animais pode ser apontado como um importante fator de risco para a doença no Estado de São Paulo. 

Contribui com este fator a baixa cobertura vacinal, estimada em 3% das fêmeas com idade entre 3 e 8 

meses no Estado de São Paulo (MAPA, 2000a). A adoção de um programa de vacinação poderia conter a 

doença, como é o caso do Estado de Minas Gerais, que iniciou seu programa em 1981 (obrigatório desde 

1994) e, com isso, diminuiu a freqüência da brucelose (em fêmeas) de 6,7% em 1980 (MAPA, 200a) para 
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1,1% em 2001, segundo dados preliminares do PNCETB, fornecidos por Gonçalves4 (2003). Nesse sentido, o 

grande aporte de doses de vacina B19 nesse Estado alcançou 43,3% do total das 2.657.621 doses 

produzidas no país, em 1997 (MAPA, 2000a). O Estado do Rio Grande do Sul também adotou um programa de 

combate da brucelose, em 1965, porém os dados mais atualizados da prevalência da doença ainda não 

estão disponíveis. 

Com vistas à erradicação da doença, o Estado de Minas Gerais deverá alterar a atual estratégia de 

combate à brucelose, provavelmente para medidas relacionadas à identificação e sacrifício dos animais 

positivos, dada a prevalência baixa da doença. O Estado de São Paulo deverá continuar adotando a 

vacinação, como estratégia de controle da doença, visto que a prevalência encontra-se num patamar mais 

elevado. Porém, será necessário um esforço mais intenso que o atualmente empregado. O modelo 

matemático proposto mostrou que, com a taxa de vacinação adotada atualmente, não será possível diminuir 

a prevalência da brucelose. Apesar de não ter sido validado com dados reais, pode-se comparar os efeitos 

da queda na prevalência entre os diferentes níveis de cobertura vacinal. Em todos os casos, seriam 

necessárias décadas para que a doença fosse erradicada, somente adotando-se esta medida. Porém, até ser 

alcançada uma prevalência de 2% de fêmeas positivas para brucelose, seriam necessários cerca de 15 

anos, a uma cobertura vacinal de 70%. Coberturas menores produzem um prolongamento desse prazo, 

sendo que sob coberturas menores que 50% das fêmeas, seriam necessários mais de duas décadas para 

alcançar a mesma prevalência. De forma inversa, esforços vacinais mais intensos, não trariam um ganho 

significativo em termos de redução do tempo. Através do gráfico da figura 18, observa-se que não há 

diferença significativa entre coberturas de 80 a 95%, podendo-se concluir que não seria economica e 

logisticamente viável adotar-se uma cobertura vacinal tão intensa. As mesmas observações podem ser 

feitas sobre a diminuição do número de abortos, porém a queda se dá de forma mais acentuada nos 

                                                
4 Dados preliminares do PNCETB. Informação fornecida por Gonçalves em Brasília, em 2003.  
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primeiros anos. Deve-se lembrar que o modelo considerou que a vacina protegia 100% dos animais, o que 

não justifica a adoção de coberturar menores que 100% no caso da obrigatoriedade da vacinação. 
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6 CONCLUSÕES 
 

A prevalência aparente de focos de brucelose (propriedades com, ao menos, uma fêmea bovina com 

idade superior a 24 meses soropositiva), foi calculada em 9,70% [7,80%; 11,60%] no Estado de São Paulo, 

10,34% [5,91%; 16,49%] no Circuito 1, 9,93% [5,67%; 15,85%] no Circuito 2, 10,13% [5,78%; 16,17%] no 

Circuito 3, 11,11% [6,61%; 17,19%] no Circuito 4, 7,26% [3,92%; 12,10%] no Circuito 5, 8,22% [4,32%; 

13,92%] no Circuito 6 e 11,92% [7,22%; 18,18%] no Circuito 7. 

A prevalência aparente da brucelose, em fêmeas bovinas com idade superior a 24 meses, foi 

calculada em 3,81% [0,72%; 6,90%] no Estado de São Paulo, 2,44% [0,76%; 4,12%]  no Circuito 1, 1,84% 

[0,39%; 3,29%] no Circuito 2, 7,98% [0,00%; 18,61%] no Circuito 3, 5,52% [0,72%; 10,32%] no Circuito 4, 

1,86% [0,45%; 3,27%] no Circuito 5, 1,68% [0,48%; 2,88%] no Circuito 6 e 2,17% [0,77%; 3,56%] no 

Circuito 7. 

Os fatores de risco para brucelose bovina nas propriedades com atividade reprodutiva em São Paulo 

são: manter 87 ou mais bovinos na propriedade (OR = 2,25) e compra de reprodutores (OR = 1,56). 

Não foram identificados agrupamentos de focos de brucelose no Estado de São Paulo, em relação à 

distribuição de controles. 

O modelo matemático proposto mostrou que a estratégia de combate à brucelose adotada atualmente 

deverá ser intensificada para que se possa diminuir a prevalência da doença. Mesmo assim, tais esforços só 

surtiriam efeitos em prazos que podem alcançar décadas. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO APLICADO NAS PROPRIEDADES 
AMOSTRADAS 
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