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RESUMO 

 

LAGES, S. L. S. Situação epidemiológica da brucelose bovina no Estado de 
Alagoas. 2021. 60 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 

De abril a outubro de 2018, realizou-se estudo populacional para estimar a prevalência 

e os fatores de risco associados a brucelose bovina no estado de Alagoas, Brasil. Por 

meio do delineamento amostral em dois estágios, foram colhidas amostras de sangue 

de 3.046 fêmeas bovinas com idade ≥ 24 meses oriundas de 634 rebanhos. Em cada 

rebanho foi aplicado um questionário para avaliar o grau de associação de possíveis 

fatores de risco com a doença. Um modelo de regressão logística foi aplicado para 

quantificar a associação entre as características demográficas e de manejo com o 

status sanitário do rebanho. Para o diagnóstico, aplicou-se protocolo de testes 

sorológicos em série, utilizado o teste do antígeno acidificado tamponado como 

triagem e a fixação de complemento como teste confirmatório. A prevalência estimada 

de rebanhos de Alagoas com pelo menos um animal soropositivo foi de 3,2% [95% IC 

2,1-4,9], e a prevalência estimada de animais soropositivos foi de 0,9% [95% IC 0,5-

1,4]. Aluguel de pasto (OR = 3,11 [95% IC 1,28-7,37]) e rebanhos com ≥ 14 fêmeas 

em idade reprodutiva (OR=4,91 [95% IC 2,02-11,66]) foram as variáveis mais 

associadas à condição de foco de brucelose. Preconizam-se ações de educação 

sanitária das cadeias produtivas da carne e do leite para evitar aluguéis de pastagem 

e incentivar adoção de cuidados sanitários para a brucelose nos plantéis. A 

estruturação de sistema de vigilância visando erradicar a brucelose bovina deve ser 

considerada pelo estado. 

 

Palavras-chave: Bovinos. Brucelose. Prevalência. Fatores de risco.  

Estado de Alagoas.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

LAGES, S. L. S. Epidemiological situation of bovine brucellosis in the State of 
Alagoas, Brazil. 2021. 60 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 

From April to October 2018, a population study was carried out to estimate the 

prevalence of bovine brucellosis and associated risk factors in the State of Alagoas, 

Brazil. Blood samples were collected from 3,046 cows aged ≥ 24 months from 634 

herds, through application of a two-stage sampling design. In each farm, a 

questionnaire was applied to assess the degree of association of possible risk factors 

with the disease. Logistic regression model was used to quantify the association 

between demographic and management characteristics with the herd's health status. 

For the diagnosis, a serial serologic testing protocol was applied, using Rose-Bengal 

test as screening and complement fixation as confirmatory test. The estimated 

prevalence of herds in Alagoas with at least one seropositive animal was 3.2% [95% 

CI 2.1-4.9], and the estimated prevalence of seropositive animals was 0.9% [95% CI 

0.5-1.4]. Pasture rental (OR = 3.11 [95% CI 1.28-7.37]) and herd size larger or equal 

to 14 cows aged ≥ 24 months (OR = 4.91 [95% CI 2.02-11.66]) were the variables most 

associated with brucellosis herd infection. Health education actions for meat and milk 

production chains are recommended to avoid pasture rental and to encourage the 

adoption of sanitary measures to prevent the entrance of brucellosis in the herds. 

Structuring of a surveillance system aimed at eradicating bovine brucellosis should be 

considered.  

 

Keywords: Cattle. Brucellosis. Prevalence. Risk factors. State of Alagoas.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A brucelose bovina é uma antropozoonose, de caráter crônico, causada pela 

Brucella abortus, uma bactéria dotada de mecanismos adaptativos de sobrevivência 

intracelular no hospedeiro (NICOLETTI, 1980; CORBEL, 2006). 

É uma doença endêmica no Brasil e no mundo (FERREIRA NETO et al., 2016; 

OIE, 2019), causando diminuição de produção de carne e leite e também impacto na 

saúde humana por ser uma zoonose incapacitante (CORBEL, 2006; MCDERMOTT; 

GRACE; ZINSSTAG, 2013).  

Na pecuária, as principais perdas diretas estão relacionadas com a ocorrência 

de aborto no terço final da gestação, infertilidade e queda na produção de leite e carne 

(NICOLETTI, 1980; POESTER; SAMARTINO; SANTOS, 2013). Sua ocorrência nos 

rebanhos brasileiros constitui entrave ao desenvolvimento da bovinocultura, e acarreta 

prejuízo direto estimado em USD 448 milhões/ano (SANTOS et al., 2013).  

No homem, acomete principalmente trabalhadores vinculados à lida no campo 

e consumidores de produtos lácteos não pasteurizados de animais infectados 

(CORBEL, 2006). A brucelose consta da lista de doenças relacionadas ao trabalho, 

do Ministério da Saúde (BRASIL, 1999) e seu controle e erradicação nos bovídeos 

beneficia diretamente a saúde humana. 

Por revestir-se de importância tanto do ponto de vista econômico quanto de 

saúde pública, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) instituiu 

em 2001, o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e 

Tuberculose Animal (PNCEBT) visando diminuir os impactos negativos dessas 

doenças nas saúdes humana e animal, e promover a competitividade da pecuária 

nacional em atendimento às suas missões institucionais (BRASIL, 2006).  

Em 2017, o PNCEBT foi revisto com a publicação da Instrução Normativa SDA 

n° 10/2017, sendo este o atual instrumento legal que rege o controle e a erradicação 

da doença, no país. O programa propõe a adoção de medidas zoosanitárias 

compulsórias e voluntárias harmonizadas para todas as Unidades Federativas (UF) 

(BRASIL, 2017a).  

No Brasil, registra-se sua ocorrência em diversos níveis de prevalência. 

Estudos populacionais coordenados pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO) já foram 
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realizados em 18 Unidades Federativas (FERREIRA NETO et al., 2016; BRASIL, 

2020b), sendo que prevalências menores de focos foram detectadas na região Sul 

do país (Santa Catarina – 0,91% - BAUMGARTEN et al., 2016) e as maiores na 

região Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul - 30,6% - LEAL FILHO et al., 2016).   

Os estudos populacionais são ferramentas importantes para delinear 

estratégias e ações aos programas sanitários vigentes no país. No âmbito do 

PNCEBT, tais estudos são de grande valia, seja para iniciar a implantação do 

programa em uma região ou estado, seja para avaliar sua progressão ao longo do 

tempo, apoiando o gestor na tomada de decisão (POESTER et al., 2009; 

FERREIRA NETO et al., 2016). 

Em Alagoas, há apenas estudos sobre a ocorrência da brucelose bovina em 

escala municipal ou regional, utilizando diferentes metodologias de planejamento 

amostral que não permitem estimar a prevalência em nível estadual (TENÓRIO et al., 

2004; SILVA et al., 2011; MARQUES et al., 2016; FARIAS et al., 2019). 

Logo, tendo em vista a ausência de estudos epidemiológicos sobre a brucelose 

bovina envolvendo toda a população do estado de Alagoas, o presente estudo visa 

preencher essa lacuna, utilizando a metodologia preconizada pelo MAPA, para 

estimar a prevalência de focos e de animais e também individualizar os fatores de 

risco a ela associados, visando orientar a tomada de decisões e a implementação de 

políticas públicas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PECUÁRIA BOVINA NO ESTADO DE ALAGOAS  

 

Entre as Unidades Federativas do Brasil, apenas Sergipe e o Distrito Federal 

têm áreas menores do que a do estado de Alagoas (27.843,3 Km2), que ocupa 0,3% 

do território nacional (BRASIL, 2019). O setor primário, sobretudo a agropecuária, 

ocupa uma posição de destaque na economia local (ALAGOAS, 2016). Embora pouco 

representativa do ponto de vista nacional (1,1 milhão de cabeças e 0,51% do efetivo 

nacional), a bovinocultura é a principal atividade pecuária, presente em todos os 102 

municípios do estado (BRASIL, 2018).  

A distribuição territorial do setor agropecuário se desenvolveu sob influência 

das condições naturais dos biomas, formas de colonização, aspectos econômicos, 

culturais e legais (BRASIL, 2013). 

Devido à predominância histórica da cultura da cana-de-açúcar no bioma Mata 

Atlântica, a pecuária foi afastada para a região de clima semiárido e municípios da 

região centro-norte, na divisa com estado de Pernambuco (BRASIL, 2013). Essa 

configuração de distribuição territorial dos animais de produção, sobretudo a 

bovinocultura, permanece semelhante nos dias atuais, conforme ilustrado na Figura 

1.  

Figura 1 - Distribuição de bovinos no estado de Alagoas, em 2018. No detalhe, a localização  
                do estado de Alagoas no Brasil 

 

Fonte: Alagoas (2018). 
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As condições edafoclimáticas propiciam a pecuária em seus dois biomas 

predominantes: Mata Atlântica e Caatinga, dividindo a bovinocultura alagoana em 

duas regiões produtoras: zona da mata e agreste/sertão, respectivamente. 

Na Figura 2, estão ilustrados os biomas existentes em Alagoas.  

 

Figura 2 - Biomas do estado de Alagoas 
 

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2019).  

 

No bioma de Mata Atlântica, com clima tropical e quente, prevalece a 

bovinocultura de corte, caracterizada em linhas gerais por criação a pasto, de forma 

extensiva ou semi-intensiva, com abundante oferta de pastagem na maior parte do 

ano. Na Caatinga, com clima semiárido e seco, se sobressai a bovinocultura leiteira, 

com pequenos rebanhos de subsistência de relevância social para a região 

(BRAINER; XIMENES, 2015). Neste bioma, os animais ficam suscetíveis a secas 

sazonais, podendo haver elevados índices de mortalidade nos rebanhos ou êxodo 

durante estiagens mais severas.  

O nelore é a raça predominante nas criações de gado de corte, havendo ainda 

rebanhos cruzados com raças taurinas de aptidão de corte. Nas criações de gado 

leiteiro, há um predomínio de animais oriundos do cruzamento de raças taurinas, 

sobretudo a holandesa, com zebuínas, a exemplo do girolando em distintos graus de 

sangue. Também há uma forte criação de animais mestiços, de baixa especificidade 

quanto ao tipo racial e aptidão, destinados majoritariamente à engorda e abate. A 
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bubalinocultura é inexpressiva, havendo poucos produtores no estado (ALAGOAS, 

2018). 

Alagoas é a Unidade Federativa com o menor índice de desenvolvimento 

humano (IDH): 0,631 (BRASIL, 2010a). Esse contexto é ainda agravado pelo fato de 

que 86% de seus municípios possuem um IDH municipal (IDHM1) inferior (0,500 a 

0,599) à média estadual (ATLAS BRASIL, 2010). A população humana é 

majoritariamente urbana, sendo que 23% reside em área rural (BRASIL, 2010b), e tem 

renda per capita por domicílio de USD 143,162 (BRASIL, 2020a).  

Conforme estimativas contidas na Tabela 1, Alagoas, tal como a região 

Nordeste brasileira, é majoritariamente um importador de carne e lácteos, pois sua 

produção é insuficiente para abastecer o mercado interno. A entrada desses produtos 

se dá principalmente por intermédio dos supermercados, cujas aquisições buscam 

condições comerciais atendidas por indústrias localizadas principalmente no Pará, 

Maranhão e na região Centro-Oeste (BRASIL, 2013).  

 
Tabela 1 - Dados estimados do consumo, produção e déficit de carne bovina e leite, no estado de                           

Alagoas e na região Nordeste 
 

  Carne bovina (Kg x 1.000)   Leite (Kg x 1.000) 

  

Consumo 

estimado1 Produção 

Déficit 

estimado   

Consumo 

estimado2 Produção 

Déficit 

estimado 

Alagoas 118.389 46.653 71.736 
 

538.130 238.249 299.881 

Região Nordeste 1.621.777 603.017 1.018.760   7.371.713 2.759.720 4.611.993 

Fonte: Brasil(2013).         
 Legenda:  

1 Consumo per capita de carne bovina, região Nordeste: 37Kg/habitante/ano. 

2 Consumo per capita de leite, região Nordeste: 173 Kg/habitante/ano 

A baixa capacidade de investimento por parte dos pequenos produtores em 

nutrição, genética, saúde animal e serviços correlatos agrava a insuficiência de 

produção. Em contraste, o estado hospeda rebanhos que integram um celeiro de 

produção de genética que abastece empresas que comercializam material genético 

bovino no país (SANTOS et al., 2012; BRAINER; XIMENES, 2015). 

 
 

1 Ao trabalhar os dados brasileiros, o IDH global é ajustado para permitir avaliar os municípios 
brasileiros. Dessa forma, tem-se o índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM). 
2 Valor do Dólar Americano em 19/4/2021 – R$ 5,56. 
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Aproximadamente, 80% das propriedades rurais possuem até 20 cabeças bovinas, 

em ambas regiões produtoras (ALAGOAS, 2018). 

A dinâmica da movimentação animal é outro fator importante da pecuária 

alagoana. Como a produção bovina estadual é insuficiente para atender a demanda, 

Alagoas mantém intensas relações comerciais de compra e venda tanto de produtos 

de origem animal quanto de animais vivos com demais estados da região Nordeste, e 

de regiões vizinhas. Muitos desses animais são adquiridos para recria e engorda 

dentro do próprio estado, enquanto que outra parte é comercializada para estados 

vizinhos, como Pernambuco e Paraíba (GRISI-FILHO, 2017). 

As feiras de gado, localizadas no agreste e sertão, desempenham papel 

relevante na economia e no trânsito dos animais nas regiões interioranas do estado. 

Segundo Silva Filho e Lages (2018), são comercializados nas feiras animais com 

baixa especificidade, sem padrão zootécnico específico, de todos os sexos e faixas 

etárias, para diversas finalidades: abate, comércio e recria.  

Em estudo realizado por Grisi-Filho (2017) sobre a caracterização dos sistemas 

produtivos brasileiros, ao analisar o trânsito de bovinos nos anos de 2014 e 2015, com 

diversas finalidades excetuando-se o abate, destaca-se que Alagoas importou muito 

mais animais do que exportou. As principais Unidades Federativas exportadoras para 

Alagoas estão dispostas na Tabela 2.  

Tabela 2 - Quantidade de bovinos, importados por Alagoas, no período de 2014 – 2015, por Unidade 
Federativa 

 

Destino 

Origem ALAGOAS 

Sergipe 47.862 

Pernambuco 44.654 

Maranhão 31.050 

Bahia 25.677 

Piauí 4.741 

Minas Gerais 4.309 

Ceará 2.745 

Outras 1.645 

Total 162.683 

 
Fonte: Adaptado de Grisi-Filho (2017). 
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O PNCEBT ainda não está integralmente implantado em Alagoas. Embora 

tenha apresentado evolução no índice de fêmeas vacinadas nos últimos anos (Figura 

3), tendência de aumento no número de exames realizados (Figura 4), existência de 

médicos veterinários habilitados para realização de exames e vacinadores 

cadastrados, os resultados ainda são insatisfatórios. O índice vacinal continua abaixo 

do mínimo desejável (80%), e menos de 1% de animais são submetidos anualmente 

aos testes sorológicos. Inexistem, até o presente, propriedades livres de brucelose 

certificadas, e há baixa notificação de focos com deficiência na eliminação de animais 

positivos. Por fim, não há oferta de fundo para indenização dos produtores (BRASIL, 

2020b). 

 

Figura 3 – Índice de fêmeas de 3 a 8 meses de idade vacinadas contra brucelose, no estado de 
Alagoas, de 2014 a 2019 

 

 
 
Fonte: Brasil (2020b); Lages (2021). 
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Figura 4 – Número de exames realizados no estado de Alagoas, por médicos veterinários habilitados 
pelo PNCEBT, 2014 a 2019 

 
 

 
 
Fonte: Brasil (2020b); Lages (2021). 
 

 

2.2 SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA BRUCELOSE BOVINA NO BRASIL 

 

Apesar de tentativas pontuais de controle da brucelose no Brasil desde 1940 

(POESTER; GONÇALVES; LAGE, 2002), um programa nacional de controle e 

erradicação só foi formalmente instituído em 2001 (FERREIRA NETO et al., 2016), 

passando por atualização em 2017 (BRASIL, 2017a).  

Na ocasião do lançamento do PNCEBT, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, juntamente com os Serviços Veterinários Oficiais dos estados e o 

Centro Colaborador em Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP) iniciaram um grande esforço 

de caracterização epidemiológica da doença em todas as Unidades Federativas 

brasileiras.  

Até 2016, 18 Unidades Federativas realizaram esses estudos (ALVES et al., 

2009; AZEVEDO et al., 2009; CHATE et al., 2009; DIAS et al., 2009a, b; GONÇALVES 

et al., 2009a, b; KLEIN-GUNNEWIEK et al., 2009; MARVULO et al., 2009; 

NEGREIROS et al., 2009; OGATA et al., 2009; ROCHA et al., 2009; SIKUSAWA et 

al., 2009; SILVA et al., 2009; VILLAR et al., 2009; BORBA et al., 2013; ALMEIDA et 

al., 2016; CLEMENTINO et al., 2016), sendo que oito deles já o realizaram uma 
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segunda vez para verificar a eficácia das intervenções implementadas, sobretudo de 

seus programas de vacinação.  

Os resultados dos primeiros estudos são apresentados na Figura 5, com 

prevalências de focos variando de 0,32% a 41,5%, respectivamente em Santa 

Catarina (SIKUSAWA et al., 2009) e Mato Grosso (NEGREIROS et al., 2009). Foram 

observadas prevalências heterogêneas tanto entre estados, quanto entre as regiões 

intraestados.  

Devido à baixa prevalência da doença, o  

estado de Santa Catarina proibiu, em 2004, a vacinação de fêmeas contra a brucelose, 

adotando a estratégia de erradicação da doença por meio da estruturação de sistema 

de vigilância (FERREIRA NETO et al., 2016).  

Figura 5 - Prevalência de focos de brucelose bovina no Brasil conforme resultados dos primeiros 
estudos padronizados pelo MAPA 

 

 

Fonte: Ferreira Neto et al. (2016). 

 

Minas Gerais (OLIVEIRA et al., 2016), Rondônia (INLAMEA et al., 2016), Mato 

Grosso (BARDDAL et al., 2016), Mato Grosso do Sul (LEAL FILHO et al., 2016), 

Espírito Santo (ANZAI et al., 2016), Rio Grande do Sul (SILVA et al., 2016) e São 

Paulo (DIAS et al., 2016) foram os estados que realizaram um segundo estudo para 

verificar o impacto de seus programas de vacinação na prevalência da brucelose 

bovina. Santa Catarina também realizou um segundo estudo (BAUMGARTEN et al., 
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2016), porém com o propósito de verificar se a prevalência continuava muito baixa, 

nos níveis observados por Sikusawa et al. (2009)3 no ano de 2001. Desses estados, 

apenas Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul lograram 

rebaixar as prevalências com bons programas de vacinação (FERREIRA NETO et al., 

2016).  

Além das estimativas de prevalência, os estudos também abarcaram a 

identificação de fatores de risco associados à ocorrência da brucelose bovina nos 

rebanhos. Os principais fatores observados que influenciam na prevalência dizem 

respeito a práticas reprodutivas e de manejo.  

O tamanho de rebanho, i.e., maiores rebanhos, foi o principal fator de risco 

associado (CHATE et al., 2009; DIAS et al., 2009b; KLEIN-GUNNEWIEK et al., 2009; 

NEGREIROS et al., 2009; OGATA et al., 2009; SILVA et al., 2009; MOTA et al., 2016). 

Outros fatores de risco observados foram compras de animais de reposição e criação 

extensiva (MOTA et al., 2016). Vacinação de bezerras (ALVES et al., 2009; AZEVEDO 

et al., 2009; GONÇALVES et al., 2009; ROCHA et al., 2009) e assistência veterinária 

foram fatores de proteção observados (MOTA et al., 2016).  

Os fatores observados indiretamente sugerem que a introdução de animais no 

rebanho sem cuidados sanitários - ausência de teste diagnóstico prévio para a 

brucelose ou compra de animais provenientes de rebanho com status desconhecido 

para a doença - seja a principal responsável pela disseminação da brucelose no Brasil 

(FERREIRA NETO et al., 2016). 

 

 

 

 

 
 

3 Os trabalhos de campo do primeiro estudo de caracterização epidemiológica, no estado de Santa 

Catarina, utilizando a metodologia preconizada pelo MAPA, foi realizado no ano de 2001, porém os 

resultados foram publicados apenas em 2009, por Sikusawa et al. No ano de 2004, esse estado proibiu 

a vacinação de fêmeas dado os resultados obtidos no estudo de 2001. 
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2.2.1 Combate à brucelose bovina no Brasil 

 

 As medidas empregadas nas estratégias de controle e prevenção da 

brucelose bovina são bem descritas na literatura (CHRISTIE, 1969; NICOLETTI, 1980; 

CRAWFORD; HUBER; ADAMS, 1990; CORBEL, 2006; POESTER et al., 2009; 

GODFROID et al., 2011; ZHANG et al., 2018), variando sua aplicação entre países 

conforme capacidade operacional e características dos sistemas produtivos. Dentre 

essas, destacam-se a vacinação em massa de rebanhos e o teste e sacrifício, de 

forma isolada ou combinadas, a depender do objetivo proposto.  

 Medidas complementares que envolvem um arcabouço dotado de sistema de 

vigilância, controle de trânsito, indenização de produtores, educação sanitária, entre 

outras, são também fundamentais ao combate e à erradicação da doença (CORBEL, 

2006; GODFROID et al., 2011; ZHANG et al., 2018). 

 A Brucella abortus infecta tanto machos quanto fêmeas bovídeas, porém as 

fêmeas desempenham papel crucial na transmissão e manutenção da brucelose nos 

rebanhos. É no momento do parto ou aborto, e durante o período gestacional, que as 

fêmeas infectadas eliminam grandes quantidades da bactéria, via secreções uterinas, 

placenta, feto abortado, colostro e leite, contaminando o ambiente e propagando a 

infecção para os demais animais do rebanho (NICOLETTI, 1980; POESTER; 

SAMARTINO; SANTOS, 2013).  

No Brasil, a vacinação obrigatória de fêmeas, teste e sacrifício de animais 

positivos ou abate sanitário, controle de trânsito e certificação voluntária de 

propriedade livre são as estratégias de combate preconizadas, acopladas à 

classificação de risco das Unidades Federativas de acordo com a prevalência da 

doença e a qualidade da execução das ações de defesa sanitária (BRASIL, 2017a).  

A classificação de risco para a brucelose na UF é composta pela avaliação 

de classes (recebendo uma pontuação de A a E) determinada pela prevalência de 

focos estimada por meio de estudo padronizado pelo MAPA, combinada com níveis 

de execução das ações de defesa animal (que pontuam de 0 a 3) propostas em 

plano de ação apresentado ao Ministério pelo Serviço Veterinário Oficial (BRASIL, 

2017a). 

Por exemplo, uma UF com prevalência de focos abaixo de 2% pertence à 

classe A, podendo ter um nível de ação atribuído de zero (inicial) à três (alta 
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qualidade de execução); se classificada como A3, o risco é desprezível; se A0, o 

risco é muito baixo. Em outro extremo, a UF classificada como E0 (prevalência 

desconhecida e baixa qualidade da execução de ações) é categorizada como risco 

desconhecido (BRASIL, 2017a).  

No regulamento técnico do PNCEBT estão atribuídas para cada classificação 

de risco medidas mínimas visando o controle ou a erradicação da doença. O 

saneamento dos focos detectados e a vigilância epidemiológica são ações 

obrigatórias para todas as UFs, exceto aquelas classificadas como risco 

desconhecido.  

Visando baixar a prevalência da brucelose no Brasil, duas vacinas são 

preconizadas: a vacina elaborada com a estirpe lisa de Brucella abortus (B19) e a 

elaborada com a estirpe rugosa e estável - RB51 (BRASIL, 2017a). Ambas utilizam 

B. abortus vivas atenuadas, tem amplo uso mundial e são imunogênicas. 

Atribui-se à vacina B19 o sucesso da erradicação da brucelose bovina em 

alguns países (GODFROID et al., 2011), apesar de suas desvantagens. Esta vacina 

interfere no resultado de testes sorológicos, podendo ocorrer resultados falso 

positivos. Logo, fêmeas vacinadas com esta estirpe só devem ser submetidas ao 

diagnóstico sorológico após 24 meses de idade. Além disso, apenas deve ser 

utilizada em bezerras de 3 a 8 meses de idade, dado o potencial de infectar animais 

de idades superiores e causar aborto em vacas gestantes.  

A vacina com a cepa RB51, por outro lado, tem a vantagem de não induzir a 

formação de anticorpos aglutinantes, não interferindo no resultado das provas 

sorológicas comumente utilizadas no diagnóstico da brucelose e pode ser aplicada 

em animais adultos, contribuindo com a aceleração da redução da prevalência 

(GODFROID et al., 2011; SOUZA et al., 2016). 

Conforme o PNCEBT, a vacinação contra brucelose com cobertura vacinal 

da população de fêmeas acima de 80% é obrigatória para todas as classificações 

de risco, excetuando-se as UFs com baixa prevalência de foco (< 2%), pois em 

situações de baixíssimas prevalências (prevalências em animais <1%), o benefício 

custo da vacinação deixa de ser vantajoso (CORBEL, 2006; AMAKU et al., 2009). 

Tão importante quanto a vacinação é a disponibilidade de ferramentas 

laboratoriais de apoio ao diagnóstico da brucelose. Os testes sorológicos são os 
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mais empregados no diagnóstico da doença nos rebanhos. No Brasil, os testes 

preconizados são: teste do antígeno acidificado tamponado (AAT), como teste de 

triagem, e os testes do 2-Mercaptoetanol (2-ME), polarização fluorescente (TPF) e 

fixação de complemento (FC) como testes confirmatórios (BRASIL, 2017a).  

O teste do AAT é de simples execução e tem boa sensibilidade diagnóstica, 

porém em amostras de animais vacinados é comum haver resultados falso 

positivos, necessitando a amostra ser submetida a um teste subsequente 

confirmatório, de maior especificidade diagnóstica. Quando disponível, o teste da 

fixação de complemento, apesar de ser mais caro e laborioso, apresenta elevados 

valores de sensibilidade e especificidade, culminando em resultados confiáveis 

(CORBEL, 2006).  

A escolha do melhor protocolo de testes e a adequada interpretação dos 

resultados depende de uma série de fatores, tais como: disponibilidade de 

laboratório e insumos padronizados, recursos humanos treinados, identificação 

inequívoca dos animais e amostras, histórico de vacinação, idade dos animais, 

finalidade da testagem, prevalência da doença, sensibilidade e especificidade 

diagnóstica, entre outros (CORBEL, 2006). 

A despeito de conhecimento existente, verifica-se que a operacionalização 

das estratégias de controle e erradicação é desafiadora, sobretudo em países 

menos desenvolvidos, pois demanda organização e estruturação de serviços 

veterinários, oferta de recursos financeiros e humanos suficientes, além da 

pactuação com as cadeias produtivas envolvidas (POESTER et al., 2009; ZHANG 

et al., 2018). Em 1980, Nicoletti alertou que os avanços nas práticas pecuárias, 

aliados à complexidade da interação hospedeiro-parasita-ambiente, ainda manterá 

a doença presente nos rebanhos por décadas.  

Em Santa Catarina (UF com prevalência de animais <1%), por exemplo, 

malgrado os esforços envidados para erradicação da doença, com sistema de 

vigilância presente para detecção e investigação de focos, e proibição de vacinação, 

não se verificou uma redução significativa da prevalência entre os estudos 

realizados por Sikusawa et al. (2009) em 2001 e Baumgarten et al. (2016) em 2012, 

evidenciando a complexidade de erradicar esta doença. A completa erradicação da 

brucelose bovina, seja em um país ou estado, pode levar décadas para lograr êxito 

(POESTER et al., 2009). 
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Como as políticas públicas devem ser compatíveis não somente com o 

desenvolvimento tecnológico disponível, mas sobretudo com as condições culturais, 

sociais e econômicas (GEERING, 2002), o regulamento técnico do PNCEBT 

recomenda a implantação e manutenção de Comissões Estaduais de Combate à 

brucelose, com o propósito de auxiliar na viabilização das estratégias de combate 

preconizadas, e na implantação e manutenção de fundos financeiros para indenização 

do produtor rural detentor de animais infectados (BRASIL, 2017a).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi delineado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, com o apoio técnico do Centro Colaborador em Saúde Animal da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. É parte 

integrante de uma série de estudos nacionais, com metodologia padronizada por este 

Ministério, que visam realizar a caracterização epidemiológica da brucelose bovina 

em todo o país. O trabalho de campo foi realizado pela Agência de Defesa e Inspeção 

Agropecuária do Estado de Alagoas (ADEAL) entre abril e outubro de 2018.  

Contudo, o período de planejamento do estudo iniciou-se em 2017, 

contemplando a organização do banco de dados do cadastro estadual de 

propriedades e o treinamento presencial dos veterinários da ADEAL. Nessa etapa, 

foram veiculadas entrevistas na rádio e televisão, e matérias publicadas em jornal de 

grande circulação no estado, visando sensibilizar a classe produtora para aceitação 

do estudo (JUNIOR, 2018). 

As despesas com o custeio foram financiadas pelo MAPA por meio de 

convênio com a ADEAL4. Para cada propriedade sorteada foi entregue uma carta 

ao produtor (Apêndice A) formalizando o estudo e solicitando apoio. 

Para verificar a existência de diferenças regionais em relação a situação 

epidemiológica da brucelose bovina, o estado de Alagoas, optou-se por dividi-lo em 

duas regiões (Figura 6): zona da mata (região 1) e agreste/sertão (região 2). Os 

municípios foram agrupados nas respectivas regiões com base no sistema de 

produção predominante, finalidade de exploração e sistema de comercialização. Na 

região 1, há maior prevalência de rebanhos zebuínos de corte, enquanto na região 2, 

rebanhos leiteiros compostos por animais mestiços e também rebanhos mistos e 

comercialização relevante em feiras de gado. Para cada região, foi estimada a 

prevalência de focos e de animais soropositivos para brucelose bovina por meio de 

delineamento amostral em dois estágios.  

 

 
 

4 Convênio MAPA/ADEAL nº 839475/2016. 
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Figura 6 – Mapa do estado de Alagoas, com a localização das regiões produtoras 1 e 2. No detalhe, a 
localização do estado de Alagoas no Brasil 

 

 

Fonte: Lages (2021). 

 

No primeiro estágio, foi sorteado de forma aleatória um número pré-

estabelecido de propriedades com atividade reprodutiva (unidades primárias) e, no 

segundo, um número preestabelecido de fêmeas bovinas com idade igual ou superior 

a 24 meses (unidades secundárias). 

A seleção das propriedades foi aleatória, a partir de dados cadastrais da 

ADEAL. O número de propriedades sorteadas foi determinado pela fórmula para 

amostras simples aleatórias (THRUSFIELD, 2018): 

n =  
(1,962 ×Pesp ×(1−Pesp))

d2
  

onde:  

n= tamanho da amostra;  

Pesp = prevalência esperada;  

d= precisão.  

Os parâmetros adotados para o cálculo foram: nível de confiança de 95%, 

prevalência estimada de 25% e erro de 5%. A propriedade que por alguma razão não 

pode ser amostrada, foi substituída por outra, sorteada a partir do cadastro da ADEAL. 

Para as unidades secundárias de amostragem, foi estimado um número mínimo 

de animais a serem amostrados dentro de cada propriedade de forma a permitir a sua 
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classificação como foco ou não foco de brucelose.  Para tanto, foi utilizado o conceito 

de sensibilidade e especificidade agregadas (DOHOO; MARTIN; STRYHN, 2003). 

Para efeito dos cálculos foram adotados os valores de 95% e 99,5%, respectivamente, 

para a sensibilidade e a especificidade do protocolo de testes utilizado (FLETCHER; 

FLETCHER; WAGNER, 1998) e 20% para a prevalência intra-rebanho estimada.  

Nesse processo foi utilizado o programa Epitools (SERGEANT, 2018) e o 

tamanho da amostra escolhido foi aquele que permitiu valores de sensibilidade e 

especificidade de rebanho iguais ou superiores a 90%.  

Desse modo, nas propriedades com até 99 fêmeas com idade superior a 24 

meses, foram amostrados 10 animais e nas com 100 ou mais fêmeas com idade 

superior a 24 meses, foram amostrados 15 animais. A escolha das fêmeas dentro das 

propriedades foi aleatória. As fêmeas no período de peri-parto ou aborto, ou seja, 

aproximadamente 15 dias antes e após o parto ou aborto, foram excluídas da seleção. 

Dos animais selecionados, foi colhida uma amostra de 10mL de sangue por 

punção da veia jugular com agulha descartável estéril em tubo com vácuo, 

previamente identificado.  

Após a coleta na propriedade, todas as amostras foram enviadas ao centro de 

triagem do laboratório da ADEAL, para conferência, centrifugação e organização. Para 

cada amostra recebida manteve-se uma alíquota reserva, a qual permaneceu 

devidamente acondicionada e conservada durante toda a execução do estudo. Os 

soros, armazenados em microtubos de plástico, foram mantidos a -20°C até a 

realização dos testes. 

Para assegurar a qualidade das análises laboratoriais, uma alíquota foi 

remetida ao laboratório da Universidade Federal de Alagoas, para realização do teste 

de triagem e quando reagente, sua alíquota reserva mantida no centro de triagem foi 

enviada ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária – LFDA, na cidade de Pedro 

Leopoldo – Minas Gerais, evitando sucessivos descongelamentos da amostra, ou 

mesmo eventuais perdas ou extravios. 

As amostras foram cegas, ou seja, não houve marcação ou identificação dos 

animais amostrados, e o resultado final da classificação da propriedade não foi 

divulgado ao proprietário.  
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O protocolo empregado para o sorodiagnóstico da brucelose foi composto pela 

triagem com o teste do antígeno acidificado tamponado, seguida do reteste dos 

reagentes com o teste de fixação de complemento, de acordo com as recomendações 

oficiais (BRASIL, 2017a). O animal foi classificado como positivo quando resultou 

positivo para ambos os testes. 

Os testes de AAT foram realizados com antígenos adquiridos dos laboratórios 

fabricantes Microsules e Instituto Biológico, todos com partidas aprovadas pelo MAPA. 

As análises foram realizadas no laboratório de doenças infecciosas da Faculdade de 

Medicina Veterinária da Universidade Federal de Alagoas. A execução da técnica 

seguiu o disposto na Instrução Normativa SDA nº 34/2017 (BRASIL, 2017b). 

As amostras reagentes ao AAT foram enviadas ao Laboratório Federal de 

Defesa Agropecuária - Minas Gerais, onde foram submetidas ao teste de FC, 

conforme protocolo oficial (BRASIL, 2017b). A amostra foi considerada reagente 

quando o título foi  ≥ 4, com pelo menos de 25% de fixação de complemento.  

A propriedade foi considerada como foco de brucelose quando pelo menos uma 

fêmea amostrada foi classificada como positiva para o protocolo de testes.  

Os cálculos das prevalências e respectivos intervalos de confiança foram 

realizados conforme Dean, Dean e Colombier (1994). Os cálculos das prevalências 

de focos e de animais para o estado e das prevalências de animais dentro das regiões 

foram feitos de forma ponderada, segundo abordagem proposta por Dohoo, Martin e 

Stryhn (2003). 

O peso de cada propriedade no cálculo da prevalência de focos no estado foi 

dado por: 

Ρ1= 

Propriedades com atividade reprodutiva na região  

Propriedades amostradas com atividade reprodutiva na região  
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O peso de cada animal no cálculo da prevalência de animais no estado foi dado 

por: 

Na equação acima (P2), o primeiro termo se refere ao peso de cada animal 

usado para calcular a prevalência de animais em cada região.  

Em cada propriedade amostrada foi aplicado um questionário epidemiológico 

visando identificar os fatores de risco associados à presença da brucelose. O modelo 

do questionário utilizado encontra-se disponível no Anexo A. 

Com base na literatura, foram formuladas questões sobre: tipo de exploração 

(ou sistema de produção: carne, leite e misto), tipo de criação (confinado, 

semiconfinado, extensivo), tipo e número de ordenhas, uso de inseminação artificial, 

raça predominante (zebu, europeu, mestiço), número de bovinos na propriedade 

(tamanho de rebanho), presença de outras espécies domésticas e silvestres, destino 

das placentas e dos fetos abortados (enterro, alimentação de outras espécies animais, 

deixar no pasto), compra e venda de animais, vacinação contra brucelose (se vacina 

ou não), realização de diagnóstico para brucelose (se faz ou não, e a frequência), 

prática de abate de animais, aluguel de pastagens, presença de áreas alagadas, 

existência de piquete de parição, etc.  

Todas as respostas foram inseridas no banco de dados eletrônico do PNCEBT 

mantido pelo Centro Colaborador da FMVZ-USP em parceria com o MAPA. Este 

banco está estruturado em uma base PostgreSQL com extensão PostGIS e a interface 

de acesso web desenvolvida em linguagem PHP. 

As variáveis obtidas por meio do questionário epidemiológico foram 

organizadas de modo a apresentarem-se em escala crescente de risco. A categoria 

de menor risco foi considerada como base para a comparação das demais categorias.  

Foi feita uma primeira análise exploratória dos dados (univariada) para a 

seleção das variáveis com p ≤ 0,20 para o teste do qui-quadrado ou exato de Fisher, 

Ρ2 = 

Fêmeas ≥ 24 meses na propriedade  

x 

Fêmeas ≥ 24 meses na região 

Fêmeas ≥ 24 meses amostradas na 

propriedade 

Fêmeas ≥ 24 meses nas 

propriedades amostradas na 

região 
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e subsequente, oferecimento dessas à regressão logística, utilizando o software R 

Core Team (2019).  
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4 RESULTADOS 

 

Os dados censitários e a amostra estudada por região estão dispostos na 

Tabela 3. 

Tabela 3 - Dados censitários e amostrais da população bovina no estado de Alagoas, em 2018, 
segundo as regiões 

 

Região Número de 

municípios 

Número de 

rebanhos 

com 

atividade 

reprodutiva 

Número de 

fêmeas com 

idade ≥ 24 

meses 

Número de 

rebanhos 

amostrados 

Número de 

fêmeas com 

idade ≥ 24 

meses 

amostradas 

1 

2 

Total 

64 

38 

102 

13.501 

24.505 

38.006 

244.519 

217.705 

462.224 

325 

309 

634 

1.645 

1.401 

3.046 

Fonte: Lages (2021). 

 

Das propriedades sorteadas, 29% (182/634) foram substituídas. Os motivos de 

substituição foram diversos: recusa em participar do estudo, a ausência de fêmeas 

em idade reprodutiva, fêmeas em período de parto/periparto, ou mesmo a 

impossibilidade de acesso à propriedade. A indicação da propriedade substituta ficou 

sob a responsabilidade da coordenação estadual do estudo, visando respeitar as 

premissas metodológicas. Como o questionário não contemplou campo para anotação 

dos motivos da recusa, não foi possível tabular a frequência dessas ocorrências. 

A Tabela 4 traz os resultados da prevalência de focos de brucelose bovina no 

estado e nas regiões. A Tabela 5 mostra os resultados da prevalência de focos 

estratificada pelo tipo de produção (corte, leite e misto), segundo as regiões. 
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Tabela 4 - Prevalência de focos de brucelose bovina no estado de Alagoas, segundo as regiões 

 

Região Propriedades Prevalência (%) IC (95%) 

Testadas Positivas 

1 

2 

Estado 

325 

309 

634 

16 

7 

23 

4,9 

2,3 

3,2 

[3,0-7,9] 

[1,1-4,7] 

[2,1-4,9] 

Fonte: Lages (2021). 

 

Tabela 5 - Prevalência de focos de brucelose bovina no estado de Alagoas estratificada pelo tipo de 
exploração, segundo as regiões 

 

Fonte: Lages (2021). 

Legenda: 1 Propriedades positivas/propriedades testadas  

 

A Tabela 6 exibe os resultados da prevalência de brucelose bovina nos animais 

para o estado e as regiões, e a Figura 7 esses mesmos resultados são expressos em 

mapa.  

Tabela 6 - Prevalência de bovinos soropositivos para brucelose bovina no estado de Alagoas, segundo 
as regiões 

 

Região Animais Prevalência (%) IC 95% (%) 

Testados Positivos 

1 

2 

Estado 

1.645 

1.401 

3.046 

24 

8 

32 

1,3 

0,5 

0,9 

[0,7-2,1] 

[0,2-1,2] 

[0,5-1,4] 

Fonte: Lages (2021). 
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Figura 7 – Prevalência de focos de brucelose bovina no mapa do estado de Alagoas, por região 

produtora. No detalhe, a localização do estado de Alagoas no Brasil 
 

 

Fonte: Lages (2021). 

 

 Na Tabela 7 estão os resultados da análise univariada para os possíveis fatores 
de risco para brucelose bovina, cujo valor de p ≤ 0,20. 

 

Tabela 7 – Resultados da análise univariada dos possíveis fatores de risco para brucelose bovina em 

rebanhos com atividade reprodutiva, no Estado de Alagoas  

Variável Expostos/focos Expostos/não 

focos 

p-value 

Inseminação 3/23 19/608 0,072* 

Raças 

Zebú 

Europeu de leite 

Mestiço 

Outras raças 

 

5/23 

4/23 

12/23 

2/23 

 

98/611 

42/611 

424/611 

47/611 

 

 

0,131* 

Presença de equinos 18/23 376/611 0,127* 

Presença de aves 20/23 336/611 0,002* 

Aluga pasto 10/23 125/611 0,017 

Não entrega leite 13/23 451/611 0,110 

Possui assistência 

veterinária 

5/23 70/607 0,177* 

Testa para brucelose 5/23 38/602 0,016* 
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Vacina contra 

brucelose 

12/23 194/609 0,070 

Piquete separado para 

área do parto 

5/23 59/608 0,073* 

Possui área para 

pouso de boiada 

1/23 2/605 0,106* 

Tipos de propriedade 

Rural clássica 

Assentamento 

Periferia urbana 

 

22/23 

0/23 

1/23 

 

510/608 

74/608 

24/608 

 

 

0,160* 

Ter ≥ 14 fêmeas com 

idade ≥ 24 meses 

10/23 85/611 0,047* 

*Corrigido pelo teste de Fisher 

 

Os resultados do modelo final da regressão logística constam da Tabela 8. 

Tabela 8 - Modelo final da regressão logística multivariada de fatores de risco (odds ratio) para 
brucelose bovina, no estado de Alagoas 

 

Variável Odds ratio IC (95%) valor de p 

Aluguel de pasto 

 

Número de fêmeas com idade ≥24 meses ≥14a  

3,11 

 

4,91 

1,28 - 7,37 

 

2,02 - 11,66 

0,0099 

 

0,0003 

 
Fonte: Lages (2021). 
 
Legenda: a Percentil 85% 
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 Na Figura 8, está ilustrada a distribuição dos focos de brucelose nos 
municípios do estado de Alagoas.  
 
 
Figura 8 – Distribuição dos focos de brucelose no estado de Alagoas, por município 

 

 
 

Fonte: Lages (2021).  



    39 

5 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo é o primeiro estudo populacional realizado em Alagoas, 

utilizando como base o cadastro de propriedades disponível no banco de dados do 

Serviço Veterinário Oficial, para a estimativa da prevalência da brucelose bovina, 

tanto em nível de focos quanto em animais, na metodologia preconizada pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

A Tabela 4 mostra que não houve diferença entre as prevalências de focos 

nas duas regiões do estado, embora em números absolutos a prevalência no circuito 

produtor 1 (4,9% [3,0-7,9]) tenha sido maior que no 2 (2,3% [1,1-4,7]). A Tabela 5 

indica que a doença está homogeneamente distribuída nas tipologias corte, leite e 

mista dentro das regiões, embora os intervalos de confiança sejam bastante 

dilatados.  

Em relação à prevalência de focos obtida para Alagoas (3,2% [2,1-4,9], Tab. 

4), verifica-se que foi semelhante aos últimos valores verificados para os estados da  

Bahia (4,2% [3,1-5,3]) (ALVES et al., 2009), Minas Gerais (3,59% [2,76-4,42]) 

(OLIVEIRA et al., 2016), Pernambuco (4,5% [3,2-6,4]) (ALMEIDA et al., 2016), 

Paraíba (4,6% [3,2-6,5]) (CLEMENTINO et al., 2016), Paraná (4,0% [3,2-4,8]) (DIAS 

et al., 2009 a), Rio Grande do Sul (3,54% [2,49-4,88]) (SILVA et al., 2016) e o Distrito 

Federal (2,5% [1,0-5,1]) (GONÇALVES et al., 2009a), menor que os verificados para 

os estados do Espírito Santo (9,3% [7,11-11,8]) (ANZAI et al., 2016), Goiás (17,5% 

[14,9-20,2]) (ROCHA et al., 2009), Mato Grosso (24% [21,3-26,8]) ( BARDDAL et al., 

2016), Mato Grosso do Sul (30,6% [27,4-34]) ( LEAL FILHO et al., 2016), Maranhão 

(11,4% [9,2-14]) (BORBA et al., 2013), Sergipe (12,6% [9,2-16]) (SILVA et al., 2009), 

Rio de Janeiro (15,4% [12,9-17,9]) (KLEIN-GUNNEWIEK et al., 2009), São Paulo 

(10,2% [8,8-11,8]) (DIAS et al., 2016) e Tocantins (21,2% [19,3-23,1]) (OGATA et al., 

2009) e maior que o verificado para o estado de Santa Catarina (0,91% [0,29-2,11]) 

(BAUMGARTEN et al., 2016). 

Uma das estratégias do PNCEBT é a classificação dos estados brasileiros 

quanto ao grau de risco para a brucelose, estimado com base na prevalência de 

focos da doença obtida por meio de estudos padronizados e na pertinência e 

qualidade da execução das ações sanitárias em função da situação epidemiológica. 
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A baixa prevalência de focos observada no estado (Tab. 4) o situa na classificação 

de baixo risco (2≥ R <5).  

Em relação à prevalência de animais, também não foi observada diferença 

entre as regiões do estado de Alagoas (Tab. 6), no que pese em números absolutos 

a prevalência no circuito produtor 1 (1,3% [0,7-2,1]) ter sido maior que no 2 (0,5% 

[0,2-1,2]). Essas baixas prevalências de animais observadas no presente estudo 

diferem das constatadas por outros autores em estudos anteriores, em virtude de 

diferenças metodológicas, dos protocolos de testes diagnóstico utilizados e da 

população alvo. 

Tenório et al. (2004) utilizando amostra planejada para estimativa de 

prevalência em fêmeas de rebanhos leiteiros, em cinco municípios da região 2 do 

presente estudo, no período de outubro de 2000 a abril de 2001, e utilizando o teste 

de soroaglutinação rápida em placa, observaram 4,14% de proporção de positivos. 

Silva et al. (2011) utilizando amostras colhidas de fêmeas de rebanhos leiteiros e 

Marques et al. (2016) utilizando amostras de bovinos colhidas em matadouro, ambos 

oriundos de municípios localizados na região 1 do presente estudo, observaram 

6,43% e 4,17% de proporção de positivos, respectivamente, no teste do AAT. Farias 

et al. (2019), analisando amostras de rebanhos localizados em um município da 

região 2, verificaram 2,76% de proporção de positivos no teste de AAT. Em nenhum 

destes estudos, a metodologia empregada permitiu estimar intervalos de confiança. 

Na Tabela 7 estão listados todos os possíveis fatores de risco que foram 

selecionados para compor o modelo da regressão logística. Variáveis como tipo de 

exploração, tipo da criação, contato com animais silvestres, local de abate, venda de 

animais, presença de aborto, compartilhamento de aguadas, entre outros, não 

tiveram significância estatística e foram descartadas para a análise de regressão. 

O modelo final de regressão logística indicou a prática de aluguel de pastos e 

o número igual ou superior a 14 vacas como fatores de risco para brucelose bovina 

no estado (Tab. 8), portanto, indicando que há possível relacionamento entre essas 

variáveis com a ocorrência de foco. A variável contato com aves apesar de ter sido 

estatisticamente significante na análise de regressão, foi retirada do modelo por não 

apresentar importância epidemiológica.  
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O aluguel de pasto é uma forma de contato indireto entre propriedades e pode 

permitir a exposição de animais suscetíveis ao agente infeccioso, visto que a Brucella 

abortus pode sobreviver no meio ambiente por vários meses em restos de aborto, 

contaminando pastagens e aguadas (AUNE et al., 2012). A prática de aluguel de 

pastos no estado é observada em épocas de estiagem, no verão, ou quando o 

arrendante desiste da atividade rural e arrenda sua propriedade por completo. 

Em Alagoas, as propriedades com 14 ou mais fêmeas em idade reprodutiva 

apresentaram uma chance 4,91 maior de serem focos de brucelose (Tab. 7). A 

escolha do percentil 85% como ponto de corte para o tamanho de rebanho na 

regressão logística contribui na identificação das propriedades detentoras de 

rebanhos com 14 ou mais fêmeas (ou seja, as de maiores risco), já que perfazem 

apenas 15% do total de propriedades com fêmeas em idade reprodutiva, e poderá 

auxiliar na implantação do plano de ação ou do sistema de vigilância para o controle 

ou erradicação da brucelose no estado. 

A associação entre brucelose e o tamanho do rebanho já foi reportada por 

vários autores internacionais (KELLAR; MARRA; MARTIN, 1976; NICOLETTI, 1980; 

SALMAN; MEYER, 1984). Algumas características dos rebanhos maiores facilitam a 

transmissão da brucelose, especialmente o aumento da necessidade de reposição 

de animais (CHRISTIE, 1969; CRAWFORD; HUBER; ADAMS, 1990). Assim, essa 

variável, indiretamente, sugere que a reposição de animais, praticada com maior 

frequência em rebanhos maiores, seja a verdadeira causa da maior vulnerabilidade 

à doença.  

No Brasil, a mesma associação já foi verificada nos estados de Mato Grosso 

(NEGREIROS et al., 2009; BARDDAL et al., 2016), Mato Grosso do Sul (CHATE et 

al., 2009; LEAL FILHO, et al., 2016), Rio de Janeiro (KLEIN-GUNNEWIEK et al., 

2009), Sergipe (SILVA et al., 2009), São Paulo (DIAS et. al., 2009b, 2016), Espírito 

Santo (ANZAI et al., 2016), Minas Gerais (OLIVEIRA et al., 2016), Pernambuco 

(ALMEIDA et al., 2016), Rondônia (INLAMEA et al., 2016), Rio Grande do Sul (SILVA 

et al., 2016), Santa Catarina (BAUMGARTEN et al., 2016), Maranhão (BORBA et al., 

2013) e também no primeiro estudo sobre brucelose bovina realizado em Tocantins 

entre 2002 e 2003 (OGATA et al., 2009). Ou seja, o tamanho do rebanho é 

diretamente proporcional a ocorrência, manutenção, disseminação e dificuldade de 

erradicação da Brucelose (CHRISTIE, 1969). 
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Apesar de justificável tanto para a saúde pública quanto para a economia 

(ROBERTS; PECK; RITTEN, 2012; ALVES, 2013; SANTOS et al. 2013; PECK; 

BRUCE, 2017), a execução de um programa de controle ou erradicação da brucelose 

em rebanhos bovinos é desafiadora em localidades de baixa renda, onde os animais 

possuem menor valor monetário, o serviço veterinário recebe poucos investimentos 

e a comunidade é menos engajada no combate às doenças (Mc DERMOTT; GRACE; 

ZINSSTAG, 2013; ASAKURA et al., 2018), como é o caso do estado de Alagoas, 

Unidade Federativa detentora do menor índice de desenvolvimento humano do país 

(BRASIL, 2010a).  

Nas comunidades rurais menos resilientes economicamente, os animais estão 

mais suscetíveis às doenças pois os recursos necessários para investir em insumos 

à produção são escassos ou inexistentes (GEERING, 2002). Por isso, pondera-se 

que se por um lado políticas públicas de controle de doenças endêmicas geram 

benefícios para produtores, pelo outro impõem aos mesmos despesas e perdas. 

Agrava-se ainda o fato de inexistir fundo indenizatório no estado para os rebanhos 

infectados, desfavorecendo a participação dos produtores no sistema de vigilância 

(AVILA-GRANADOS et al., 2019). Portanto, recomenda-se a implantação da 

Comissão Estadual de combate à brucelose para avaliar e viabilizar as estratégias 

mais eficazes.  

Cabe ressaltar que, por ser um importador de animais vivos e de seus produtos, 

com intensa comercialização interestadual com estados vizinhos e de outras regiões 

do país (BRASIL, 2013; GRISI-FILHO, 2017), os produtores de Alagoas se beneficiam 

das externalidades positivas ocasionadas pelo controle do trânsito e adesão ao 

programa de controle da brucelose pelos estados exportadores, ou pelo contrário, se 

prejudicam em consequência de externalidades negativas ocasionadas por falhas no 

controle resultando em importações de animais infectados que contribuirão para 

alteração da distribuição da doença no estado. Portanto, a baixa adesão ao programa 

sanitário ou a combinação ineficaz das ferramentas epidemiológicas utilizadas poderá 

levar a um aumento da prevalência da brucelose, tal como já observado em outros 

países (ZHANG et al., 2018).  

Embora o PNCEBT preconize vacinação obrigatória contra brucelose com 

cobertura vacinal acima de 80% para estados de baixo risco e com pouca qualidade 

da execução das ações previstas no programa (BRASIL, 2017a), é sabido que a 
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eficácia da vacinação é pequena quando a prevalência de animais atinge níveis 

inferiores a 1% (AMAKU et al., 2009).  

Considerando que a prevalência de animais em Alagoas foi estimada em 0,9% 

[0,5-1,4] (Tab. 6), o estado tem que considerar as opções de manter essa baixa 

prevalência, utilizando um programa de vacinação preferencialmente com a vacina 

não indutora de anticorpos (RB51) ou então evoluir para estratégia de erradicação 

da doença, proibindo a vacinação e implementando sistema de vigilância para 

detecção e saneamento dos focos residuais, o que exigiria grande organização do 

Serviço Veterinário Oficial do estado e pactuação dessa iniciativa com as cadeias 

produtivas bovinas de carne e leite (CALLEFE; FERREIRA NETO, 2020).  

  Algumas limitações inerentes ao estudo devem ser discorridas. Ainda que 

tenha havido treinamento das equipes de campo, e uso de questionário estruturado, 

sempre há alguma interferência dos participantes. Como a maioria das respostas 

dependeu da memória ou da percepção do entrevistado quanto à doença, e eram 

auto declaratórias, provavelmente algumas respostas podem ter sido influenciadas 

pelo grau de conhecimento ou pelo temor de sofrer alguma penalidade, como por 

exemplo: por saber que a vacina é obrigatória, alguns entrevistados podem ter 

respondido que vacinam todas as suas fêmeas, ou dizer que faz testes regulares 

para a doença, ou mesmo que não abate animais em locais sem inspeção, ou não 

ter trazido todos os animais no curral, entre outros. Portanto, vieses de informação 

podem ter influenciado os resultados obtidos. 

O cadastro mantido pelo SVO também pode ter trazido algum erro sistemático 

ao estudo, sobretudo no tocante à sua completude e representatividade, pois foi a 

partir dessa base de dados cadastral que o sorteio das unidades primárias foi 

realizado. Por ser auto declaratório, acredita-se que todas as propriedades 

detentoras de bovídeos no estado de Alagoas possuam cadastro, bem como todos 

os produtores mantenham seus cadastros atualizados no Serviço Oficial. Além disso, 

o cadastro é dinâmico e sofre alterações a cada trânsito realizado. 

Por fim, o elevado número de unidades primárias substituídas, ou seja quase 

1/3 das propriedades sorteadas, pode ter influenciado nos resultados, causando um 

possível viés de seleção. Como o questionário aplicado não possui campo para 

anotação do motivo da substituição, não foi possível analisar esse fator de forma 

aprofundada. Pode-se ponderar, por exemplo, que uma recusa possa estar vinculada 
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ao conhecimento prévio do produtor quanto ao status sanitário de seu rebanho, e por 

temer algum tipo de penalidade, optou por não participar do estudo. Não obstante às 

limitações expostas, os resultados desta pesquisa correspondem à realidade 

observada no estado e contribuirão com a melhoria da saúde animal e o avanço do 

PNCEBT em Alagoas.   
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6 CONCLUSÕES  

 

O estudo revelou uma baixa prevalência de brucelose bovina no estado de 

Alagoas, bem como em nível de regiões produtoras, situando-o na classificação de 

baixo risco pelo Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose Bovina. 

Os fatores de risco mais associados a ocorrência de focos foram aluguel de pasto e 

rebanhos com maior número de fêmeas em reprodução. 

Desta forma, recomenda-se que o estado de Alagoas desenvolva uma ação 

de educação sanitária junto às cadeias produtivas bovinas de carne e leite, para que 

os produtores evitem o aluguel de pastagens para rebanhos de situação 

epidemiológica desconhecida ou passem a praticá-lo com cuidados sanitários para 

brucelose e que também incluam cuidados sanitários para brucelose quando forem 

introduzir animais de reprodução nos seus plantéis.  

Além disso, o estado deve considerar a conveniência de estruturar sistema de 

vigilância visando a erradicação da brucelose bovina, tendo em vista as baixas 

prevalências de focos e de animais.  

Por fim, recomenda-se o estabelecimento da Comissão Estadual para que 

seja formulada uma política pública de combate à brucelose bovina aliada às 

recomendações aqui expostas de forma compatível com as condições culturais, 

sociais e econômicas do estado.  
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ANEXO A – Questionário epidemiológico 

 

 

 

 

 

BRUCELOSE BOVINA E BUBALINA 

Estudo soroepidemiológico 
 
 

 

01-Identificação: 
            

Município: _______________________________________ Região:________UF:____ 

 
  

Proprietário: ____________________________________________________________ 

 
 

Propriedade:____________________________________________________________ 

 

Código de cadastro no serviço de defesa: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12(a)- Bovinos existentes 12(b)- Bubalinos existentes 

Machos 

Castrados                     
Machos inteiros (meses) Fêmeas (meses) Machos 

Castrados                     
Machos inteiros (meses) Fêmeas (meses) 

Total 0-6 6-12 12-24 > 24 0-6 6-12 12-24 > 24 Total 0-6 6-12 12-24 > 24 0-6 6-12 12-24 > 24 

                  

 

13- Outras espécies na propriedade: (  )ovinos/caprinos    (  ) equídeos    (  ) suínos    (  ) aves    (  ) cão    (  ) gato 

14- Espécies silvestres em vida livre na propriedade: (  )não tem   (  ) cervídeos   (  ) capivaras   (  ) outras:.............................. 

15- Alguma vaca/búfala abortou nos últimos 12 meses? (  )não    (  ) sim    (  ) não sabe 

16- O que faz com o feto abortado e a placenta? (  )enterra/joga em fossa/queima   (  ) alimenta porco/cão   (  ) não faz nada 

17- Faz testes para diagnóstico de brucelose? (  )não    (  ) sim   

Regularidade dos testes: (  )uma vez ao ano    (  ) duas vezes ao ano    (  )quando compra animais 

                                                         (  ) quando há casos de aborto na fazenda     (  ) quando exigido para trânsito/eventos/crédito  

18- Compra fêmeas ou machos com finalidade de reprodução? (  )não    (  ) sim    

Onde/de quem: (  )em exposição   (  )em leilão/feira   (  ) de comerciante de gado   (  ) diretamente de outras fazendas 

19- Vende fêmeas ou machos para reprodução? (  )não    (  ) sim   

 A quem/onde: (  )em exposição    (  )em leilão/feira    (  ) a comerciante de gado    (  ) diretamente a outras fazendas 

20- Vacina contra brucelose? (  )não    (  ) sim, apenas fêmeas até 8 meses de idade    (  ) sim, fêmeas de qualquer idade 

21- Local de abate das fêmeas e machos adultos no fim da vida reprodutiva: 

(  )na própria fazenda    (  ) em estabelecimento sem inspeção veterinária   

(  )em estabelecimento de abate com inspeção veterinária    (   ) não abate 

22- Aluga pastos em alguma época do ano? (  )não    (  ) sim 

23- Tem pastos em comum com outras propriedades? (  )não    (  ) sim 

24- Existem na propriedade áreas alagadiças às quais o gado tem acesso? (  )não    (  ) sim 

25- Tem piquete separado para fêmeas na fase de parto e/ou pós-parto? (  ) não    (  )  sim  

26- A quem entrega leite (apenas leite e mista)?    (  )  cooperativa    (  )  laticínio    (  )  direto ao consumidor    (  )  não entrega 

27- Resfriamento do leite (apenas leite e mista):  (  )  não faz    (  )  faz   Como: (  )  em resfriador ou tanque de expansão próprio  

                   (  )  em resfriador ou tanque de expansão coletivo  

28- A entrega do leite é feita a granel (apenas leite e mista)?   (  )  não    (  )  sim 

29- Produz queijo e/ou manteiga na propriedade?  (  )  não    (  )  sim   Finalidade:  (  )  p/ consumo próprio    (  )  p/ venda 

30- Consome leite cru?  (  )  não   (  )  sim 

31-Tem assistência veterinária?  (  )  não    (  )  sim   De que tipo?  (  )  veterinário da cooperativa     (  )  veterinário particular 

32- Compartilha aguadas\bebedouros com animais de outra(s) propriedade(s)?  (  )  não    (  )  sim 

33- Propriedade possui área para pouso deboiada em trânsito?  (  )  não    (  )  sim 

34- Vacina contra brucelose é adequadamente conservada?  (  )  não    (  )  sim 

35- Vacinação contra brucelose é corretamente executada?  (  )  não    (  )  sim 

36- Nos últimos 12 meses comprou bovinos/bubalinos? Número de animais:-........................; de quantas fazendas:....................... 

37- Nos últimos 12 meses vendeu bovinos/bubalinos? Número de animais:-........................; para quantas fazendas:....................... 

38-Classificação da propriedade?  (  )  rural clássica     (  )  aldeia indígena     (  )  assentamento     (  )  periferia urbana      

 
NOME DO VETERINÁRIO________________________________________________ ASSINATURA________________________ 

03 – Código do rebanho  no estudo (10 dígitos) 

 
|___|___|___|___|____|___|____|____|___|___| 

______              
04 – Coordenadas 

Lat: __  __ º __  __  ‘ __  __ ,__ “ 

Lon __  __ º __  __  ‘ __  __ ,__ “ 
 

Altitude________________________ 

02 – Data da visita e colheita:____/____/________ 

05- Tipo da Exploração:     (  ) corte    (  ) leite    (  ) mista 

06- Tipo de Criação: (  )confinado    (  )semi-confinado    (  )extensivo  

07- No de Ordenhas por dia (apenas leite e mista):    (  ) 1 ordenha    (  )2 ou 3 ordenhas     Não ordenha 

08- Tipo de Ordenha (apenas leite e mista): (  )manual    (  ) mecânica ao pé    (  ) mecânica em sala de ordenha    (  ) Não ordenha 

09- Produção de leite(apenas leite e mista):  a) No de vacas em lactação: ________  

                                b) Produção diária de leite na fazenda: ________ litros  

10- Usa inseminação artificial? (  )não    (  )usa inseminação artificial e touro    (  ) usa só inseminação artificial 

11- Raça predominante - Bovinos: (  )zebu    (  ) europeu de leite    (  ) europeu de corte    (  ) mestiço    (  ) outras raças 

     - Bubalinos: (  )murrah    (  ) mediterrâneo    (  ) carabao     (  ) jaffarabadi     (  ) outras raças 
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ANEXO A – Questionário epidemiológico 

 (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos e instruções para preenchimento desta tabela 

(1) Bovino = 1; Bubalino = 2;   (2) Marcar com X nas vacinas utilizadas (Bru = Brucelose; Lep = Leptospirose; IBR = Rinotraqueíte infecciosa bovina; BVD = Diarréia viral dos bovinos) 

(3) O resultado do Antígeno Acidificado Tamponado (AAT) pode ser : sem aglutinação ( N ) ou com algutinação ( P ); os soros P ao AAT serão submetidos às provas confirmatórias 2-ME 

ou FC. O teste 2ME pode resultar Negativo (N), Inconclusivo (I) ou Positivo (P), de acordo com a tabela de interpretação oficial, que consta do Capítulo VI, do Regulamento Técnico do 

Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal. O teste Fixação do Complemento (FC) pode resultar Negativo (N) ou Positivo (P) 

 

41 - RESULTADO FINAL – CLASSIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE:    (  )NEGATIVA       (  ) POSITIVA     (  ) INCONCLUSIVA       


