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1 INTRODUÇÃO 
 

A brucelose é uma antropozoonose de curso predominantemente crônico 

provocada por uma bactéria intracelular facultativa pertencente ao gênero Brucella 

spp. coco bacilo pleomórfico pequeno, aflagelado, não formador de esporos e que 

se cora facilmente pelo método de Ziehl-Neelsen e Koster modificados (ALTON et 

al., 1975; TIMONEY et al., 1988). Esta bactéria caracteriza-se por infectar células do 

sistema mononuclear fagocitário. Nos animais, compromete especialmente o 

sistema reprodutivo e ósteo-articular e ocasiona com freqüência o abortamento no 

terço final da gestação, sem provocar outro sintoma aparente (PAULIN, 2006b).  

No Brasil, ocorre em todos os Estados, afetando principalmente bovinos e 

suínos, sendo também um dos mais sérios problemas sanitários em bubalinocultura. 

Além destas espécies, tem sido relatada em caprinos, ovinos, eqüinos e cães 

(GARCIA - CARRILLO, 1990).  

A brucela tem grande capacidade de sobrevivência se comparada a outras 

bactérias patogênicas não esporuladas, principalmente em ambiente úmido 

contendo matéria orgânica, ao abrigo da luz solar direta e pH neutro (OMS, 1986). 

No solo, com luz solar direta, o tempo de sobrevivência da bactéria é de cerca de 

quatro horas, porém à sombra este tempo pode ser dilatado até sete meses. Nos 

exudatos uterinos pode sobreviver até 200 dias ou mais e no feto abortado até oito 

meses dependendo das condições ambientais. Na urina de bovinos sobrevive até 

quatro dias. Já no leite pasteurizado ou fervido ocorre morte imediata da bactéria. 

Entretanto se mantida a 15 ºC sobrevive até 38 dias (PAULIN, 2000). Em geral a 

remoção dos animais e produtos infectados, a eliminação da matéria orgânica, a 

desinfecção do local do abortamento, a secagem de ambientes úmidos e o vazio 

sanitário de no mínimo dois meses são suficientes para evitar a transmissão (USDA, 

2006). 

Antigenicamente, as brucelas são divididas em dois grupos distintos: as lisas 

ou clássicas (B. abortus, B. melitensis e B. suis) e as rugosas ou não clássicas (B. 

ovis, B. canis e B. maris). B. abortus subdivide-se em oito biotipos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 

e a estirpe vacinal B19), a B. melitensis em três (1, 2 e 3) e a B. suis em cinco (1, 2, 

3, 4 e 5). As rugosas, apesar de apresentarem variantes, não se subdividem em 

biotipos (METCALF, et al., 1994;QUINN, et al., 1996; CORBEL, 1997). Cada espécie 
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de brucela pode infectar muitas espécies animais, embora demonstre preferência 

por determinado hospedeiro (VIZCAÍNO et al., 2000). 

O principal agente para bovinos é a B. abortus biotipo 1 presente no mundo 

todo (ACHA; SZYFRES, 1986; CORBEL, 1997). No Brasil, até 1985, foram 

confirmados os biotipos 1, 2 e 3 (GARCIA – CARRILLO, 1990). 

Até o momento foram relacionados à infecção humana as espécies B. 

melitensis, B. suis, B. abortus e B. canis em ordem decrescente de patogenicidade, 

sendo a B. abortus a mais freqüente causadora da infecção humana no mundo 

(ACHA; SZYFRES, 1986). Os sinais mais comuns de brucelose no homem são 

aqueles observados nos quadros de infecção generalizada aguda: febre contínua e 

intermitente, respiração acelerada, calafrios e sudorese noturna profusa de odor 

característico, fadiga, insônia, cefaléia, artralgia entre outros (ACHA; SZYFRES, 

1986; CARTER; CHENEGAPPA, 1991). O curso tende a cronicidade e são 

freqüentes as recidivas de intensidade variada. Na maioria dos casos a recuperação 

ocorre em um a dois anos com ou sem tratamento (PAULIN, 2006b). 

As brucelas ingressam no hospedeiro pelas mucosas dos tratos digestivo, 

genital, respiratório e mucosas conjuntivas ou então por soluções de continuidade da 

pele, sendo que os bovinos se infectam principalmente pelas mucosas orofaríngeas 

(BISHOP et al., 1994). Então são carreadas até os linfonodos e fagocitadas 

principalmente por macrófagos, onde podem permanecer queiscentes por meses 

(BEER, 1988; BISHOP et al., 1994). Através da corrente circulatória chegam aos 

órgãos de predileção (baço, fígado, linfonodos), ou seja, naqueles em que há maior 

disponibilidade de elementos necessários para o seu metabolismo. Nos bovídeos, 

destacam-se produtos da degradação dos hormônios esteróides, a Prostaglandina 

F2α (PGF2 α) e o Estradiol-17β (E17 β), além de outras progestinas (QUINN et al., 

1994). Acredita-se que os produtos da degradação desses hormônios sejam talvez 

utilizados no metabolismo das brucelas, que colonizam e multiplicam-se dentro dos 

trofoblastos (SMITH et al., 1961; MEADOR; DEYOE, 1989). A replicação intracelular 

massiva culmina no rompimento do trofoblasto infectado, permitindo que a bactéria 

acesse diretamente o feto (PAYNE, 1959). Outro metabólito que merece destaque é 

o eritritol, presente no útero gravídico, tecidos mamários e ósteo-articulares e órgãos 

do sistema reprodutivo masculino: testículos, epidídimo e vesícula seminal (OMS, 

1986; CARTER; CHENEGAPPA, 1991). A oferta do eritritol cresce na razão direta da 
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evolução da gestação, porém apresenta alta concentração chegando ao máximo aos 

cinco meses de gestação (SAMARTINO et al., 1996). 

A multiplicação da Brucella abortus no ambiente uterino desencadeia uma 

reação inflamatória dos placentomas que evolui para necrose, lise das vilosidades e 

subseqüente deslocamento do cotilédone e da carúncula. Nos cursos agudos, esse 

processo desencadeia o abortamento. Porém quanto menos intensa for a necrose, 

maior será a deposição de fibrina entre as vilosidades e mais tardio o abortamento, 

podendo a gestação vir a termo, gerando produtos que sobrevivem poucos dias. 

Excesso de deposição de fibrina leva à retenção de placenta. As lesões também 

diminuem a circulação materna fetal, comprometendo a respiração e a alimentação 

do produto, levando-o a morte, que também pode ser causada pelas próprias 

bactérias, caso estejam em concentração elevada no âmnion. O quadro pode evoluir 

para metrite ou endometrite crônicas, gerando subfertilidade, infertilidade ou 

esterelidade, em geral apresentando secreção vaginal (PAULIN, 2006b).Cerca de 

duas semanas após a expulsão do produto, quando o útero entra em repouso e a 

bactéria migra para outros órgãos ativos, como a glândula mamária e os linfonodos 

supramamários, pode ocorrer mastite crônica sem lesões aparentes ou mudanças 

das características do leite (BATHEKE, 1988). 

A bactéria é eliminada em grandes quantidades pelo animal infectado pelos 

produtos do abortamento ou parto e pela secreção vaginal durante todo o puerpério, 

contaminando o ambiente e propiciando a infecção de novos e suscetíveis. A 

eliminação do agente pelo leite é intermitente e persiste por meses (ACHA; 

SZYFRES, 2001). 

Numa infecção aguda de brucelose é esperado que as brucelas, distribuídas 

via hematogênica, estejam presentes em todos os órgãos das fêmeas (GALLIEN et 

al., 1998). Em bovinos não há imunidade transferida da mãe para o feto através da 

placenta, mas pelo colostro após o nascimento, sendo que as moléculas intactas de 

imunoglobulinas são absorvidas pela parede do trato gastrintestinal dos ruminantes 

apenas até as primeiras 36 horas de vida (PAULIN, 2000). 

Quando a brucela é introduzida em uma população suscetível, num primeiro 

momento a maioria das fêmeas infectadas aborta (ACHA; SZYFRES, 2001). Na 

prenhez subseqüente, há reinvasão do útero, mas a proporção de abortamentos 

decresce em 20 a 25%. Raramente o sinal ocorre na terceira prenhez. Passada a 

fase aguda sobrevém à crônica, quando apenas os animais suscetíveis introduzidos 
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no rebanho ou novilhas de primeira cria abortam (BISHOP et al., 1994; ACHA; 

SZYFRES, 2001). 

Entre os ruminantes, a maioria das infecções ocorre pela ingestão de 

pastagens, alimentos e águas contaminadas, mas também pelo contato direto com o 

animal ou sêmen contaminados (ACHA; SZYFRES, 2001). Porém a transmissão 

vertical também ocorre (OMS, 1986), podendo desencadear a condição de “portador 

latente”, que é um fenômeno relatado numa freqüência entre 1 e 9% das novilhas 

nascidas fêmeas infectadas (BISHOP et al., 1994). Essas novilhas apresentam-se 

sorologicamente negativas ou com títulos instáveis (NIELSEN; DUNCAN, 1990) e 

soroconvertem na metade da primeira prenhez. Neste caso a vacinação é ineficaz 

(BISHOP et al., 1994). Portadores não identificados, além de servirem como fonte de 

infecção para o rebanho, podem eliminar a bactéria pelo leite. O produto quando 

ingerido in natura ou após ser utilizado para fabricação de derivados sem a prévia 

pasteurização, pode causar brucelose no homem (USDA, 2006). 

As perdas diretas provocadas pela brucelose para a indústria pecuária são 

decorrentes de abortamentos, com queda da produção de carne e leite, aumento do 

intervalo entre partos (de 11,5 para 20 meses), morte de bezerros, aumento na taxa 

de reposição dos animais. Provocam ainda restrições comerciais devido à 

vulnerabilidade dos produtos a serem comercializados, às barreiras sanitárias, 

diminuindo a competitividade no comércio exterior (PAULIN, 2006b). 

O caráter zoonótico da doença também acarreta perdas de difícil 

quantificação, na maioria das vezes relacionadas ao custo do tratamento humano e 

ao período de ausência no trabalho durante a convalescença (PAULIN, 2000). 

A prevenção da brucelose humana consiste no controle da brucelose animal 

(ACHA; SZYFRES, 1986), e a experiência acumulada com a vacina de uso mais 

difundido, a B19, permite concluir que quando se alcança 80% de cobertura vacinal, 

a prevalência será igual ou inferior a 2%, freqüência que permite o incremento das 

ações de sacrifício dos animais reatores (ALTON et al., 1978; GARCIA-CARRILLO, 

1984; ACHA; SZYFRES, 1986). 

No Brasil, com o objetivo de baixar a prevalência e incidência de novos casos 

de brucelose e de tuberculose e criar um número significativo de propriedades 

certificadas que ofereçam ao consumidor produtos de baixo risco sanitário, foi criado 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) o Programa 

Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose (PNCEBT). 
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Uma das propostas técnicas do Programa é a vacinação de todas as fêmeas 

das espécies bovina e bubalina, entre três e oito meses de idade, com a amostra 

B19. Em rebanhos certificados, recomenda-se que as bezerras sejam vacinadas 

com no máximo seis meses de idade, de forma a minimizar a persistência de 

anticorpos vacinais nos testes de sorodiagnóstico. A vacinação contra brucelose só 

poderá ser realizada sob responsabilidade de médicos veterinários, que deverão 

estar cadastrados no Serviço Oficial de Defesa Sanitária Animal de seu Estado de 

atuação. O PNCEBT é complementado pela certificação de rebanhos livres de 

brucelose e tuberculose ou certificação de rebanhos monitorados para brucelose e 

tuberculose, assim como o controle do trânsito de reprodutores e normas sanitárias 

para participação em exposições, feiras, leilões e outras aglomerações de animais; o 

credenciamento e capacitação de médicos veterinários; diagnóstico e apoio 

laboratorial e educação sanitária (BRASIL, 2007). 

No final dos anos de 1930, Dr. John Buck isolou um microrganismo a partir do 

leite de uma vaca jérsei infectada, ao deixar a cultura em temperatura ambiente por 

um ano tornando-se naturalmente atenuada e estável. Buck denominou-a amostra 

19, era a 19ª cultura de um lote usado na pesquisa para desenvolvimento de vacinas. 

Posteriormente, ao subcultivá-la, Dr. Buck descobriu que o microrganismo não 

causava mais a doença nos bovinos, embora lhes conferisse imunidade protetora. 

Em 1941, foi licenciada nos Estados Unidos e tem sido amplamente utilizada em 

bovinos (PAHO/WHO, 1999). 

A vacina B19 é produzida a partir de células vivas que devem permanecer 

viáveis para sua eficiência. Também chamada anabortina, é produzida segundo 

normas internacionais com amostra viva de B. abortus estirpe B19 e tem sido a mais 

utilizada no mundo. A dose padrão única tradicionalmente recomendada para a 

produção desta vacina é 5 x 1010 ou 4 a 12 x 1010 células e deverá ser ministrada 

por via subcutânea (OMS, 1986; TIMONEY et al., 1988; BISHOP et al., 1994). 

O eritritol ou eritrol é um poli álcool composto de quatro carbonos que serve 

como fonte de energia para a B. abortus (SPERRY; ROBERTSON, 1975; MEYER, 

1967), que foi cristalizado a partir do líquido amniótico e alantoideano bovino 

(PEARCE et al., 1961). As brucelas não metabolizam diretamente o eritritol, mas a 

eritrose, açúcar simples resultante do desdobramento da eritrulose, subproduto do 

eritritol (PAULIN, 2006b). O uso preferencial do eritritol é característica do gênero 

Brucella spp. Foi reportada a ausência, na B19, de D-eritrose-1-fosfato de-
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hidrogenase, uma enzima crítica no mecanismo catabólico do eritritol, causando o 

acúmulo do produto tóxico intermediário, a D-eritrose 1-fosfato e uma depleção dos 

níveis de ATP, inibindo o crescimento bacteriano (ADAMS, 1990; SANGARI et al., 

2000). O metabolismo do eritritol é a diferença mais conhecida e mais importante 

entre a cepa B19 e as cepas virulentas de B. abortus (SANGARI et al., 2000). Na 

cepa vacinal, o gene ery, de 702 pares de base (pb), apresenta-se deletado e esta 

seria a explicação para a sua sensibilidade ao eritritol (CORBEL, 1997). Porém, 

algumas estirpes de B19 são tolerantes ao eritritol e acredita-se que esta seja uma 

das causas do desenvolvimento de infecção persistente pela mesma, e subseqüente 

abortamento (BISHOP et al., 1994; SANGARI et al., 1998). 

Tem sido demonstrado que a estirpe B19 é 65 a 70 % efetiva na proteção 

contra a maioria dos níveis de exposição, se utilizada num rebanho por pelo menos 

sete anos na dose correta e na idade recomendada (PAHO/WHO, 1999). Corbel 

(1997) explica que sua atenuação e baixa patogenicidade derivam de perda do gene 

eritrulose-1-fosfato de-hidrogenase durante a mutação espontânea ocorrida com a 

estirpe, e por isso não há produção da enzima D-Ery, o que leva à inibição da sua 

multiplicação no útero. Assim, a B19 não se beneficia da degradação do eritritol, 

tendo, inclusive, seu crescimento inibido pelo mesmo (ADAMS, 1990).  Seu 

inconveniente é a presença da cadeia O, que induz anticorpos nos primeiros meses 

pós-vacinação, além do que é patogênica para bovídeos machos e outras espécies 

incluindo o homem. Leva os machos a permanecerem com títulos vacinais por toda 

vida, além de haver a possibilidade de desenvolverem orquite e epididimite (OMS, 

1986). 

Beckett e Mc Diarmid (1985) relataram que alguns animais abortaram após a 

vacinação com a B19, sendo que depois da bactéria ser isolada, multiplicou-se na 

presença de eritritol. Estes pesquisadores observaram também que as fêmeas 

bovinas vacinadas com 5,8 x 109 células no período de gestação apresentaram 

estirpe B19 no útero e conseqüentemente abortaram, e que as fêmeas prenhes 

vacinadas com 3 x 108 células não apresentaram efeito algum. 

A estirpe B19 tem sido usada com resultados flutuantes que vão desde ótimo 

a um baixo nível de proteção, dependendo, principalmente, da qualidade do produto 

inoculado nos animais. Assim, a B19 deve ser mantida sob refrigeração durante sua 

distribuição, sendo imprescindível garantir sua viabilidade. Ainda, as características 



 

 

23

da estirpe vacinal comercial comparada à estirpe original são essenciais para 

garantir sua potência ótima (PAHO/WHO, 1999). 

A estirpe B19 produz resposta imunológica idêntica àquela resultante da 

infecção por estirpe de campo. Quando os bovinos são vacinados na idade 

preconizada pelo PNCEBT, os títulos de anticorpos declinam, chegando a negativar 

aos dois anos de idade. Entretanto, novilhas vacinadas numa idade superior à 

recomendada, tendem a ter títulos de anticorpos persistentes, confundindo o 

sorodiagnóstico de brucelose (PAHO/WHO, 1999). 

Bezerras vacinadas com a B19 produzem tanto IgG quanto IgM. A IgM é a 

primeira classe de anticorpos a aparecer após a vacinação (5° - 7° dia) e a ultima a 

desaparecer (13° - 21° dia). A IgG é detectável entre 14° e 21º dia pós-vacinação, 

desaparecendo antes da IgM, com a máxima concentração entre o 28º e o 42° dia. 

Os animais infectados seguem esse mesmo modelo de produção de IgM, com a 

diferença de que nestes a IgG alcança títulos mais elevados e persiste por mais 

tempo, permanecendo detectável na fase crônica da doença (KRUZE, 1975; 

SAGARI, 1996). 

Cheville et al. (1993), inocularam experimentalmente com B19 por via 

subcutânea um grupo de novilhas Polled Hereford com 10 meses de idade e 

reinocularam estes animais aos 22 meses de idade durante o quinto mês de 

gestação com a estirpe virulenta de B. abortus S2308. Observaram que todas as 

novilhas estavam protegidas, não ocorrendo abortamento e tendo ainda os bezerros 

nascidos livres de B. abortus, a qual não foi isolada após o parto, concluindo que a 

estirpe B19 continua induzindo proteção quando administrada nos animais com 10 

meses de idade. 

As novilhas vacinadas com a cepa B19 na idade recomendada, geralmente 

não são testadas sorologicamente até 18-24 meses de idade. 

A proteção induzida pela vacinação de animais adultos é comparável ou 

maior que a resposta induzida pela vacinação das novilhas (ALTON et al., 1980), e 

tais achados tem levado à vacinação de animais adultos com a dose reduzida da 

cepa B19 em programas de controle da brucelose em outros países. No entanto, 

este tipo de vacinação pode levar a títulos de anticorpos persistentes, infecções 

induzidas pela cepa B19 e abortamentos (SANGARI et al., 1996; GEONG; 

ROBERTSON, 2000). 
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NicoIetti (1990), afirma que, além das vacinas vivas promoverem imunidade 

mais completa e duradoura em relação às vacinas mortas por estimular maior ação 

macrofágica, a estirpe B19 multiplica-se no hospedeiro por períodos limitados e a 

imunidade conferida é essencialmente do tipo celular. 

A detecção do agente infeccioso confere o diagnóstico decisivo. Entretanto, 

devido às propriedades biológicas da brucela, os métodos de cultivo são demorados, 

podendo falhar quando a carga bacteriana for baixa (GALLIEN et al., 1998). Além 

disso, o isolamento pode apresentar dificuldades como a contaminação dos tecidos 

fetais ou apresentar perigo de infecção para os laboratoristas (CORTEZ et al., 2001). 

A reação em cadeia pela polimerase (PCR) tem sido testada como alternativa 

na detecção de Brucella spp. em diversos substratos (FEKETE et al., 1992; LEAL-

KLEVEZAS et al., 1995; ROMERO et al., 1995 a; MATAR et al., 1996; DE GARCIA, 

1997; QUEIPO-ORTUÑO et al., 1997; GALLIEN et al., 1998; SERPE et al., 1999). 

Apresenta rapidez de execução, alta sensibilidade e especificidade, possibilidade de 

processamento de amostras clínicas contaminadas, além de detectar o DNA em 

pequenas quantidades de microrganismos que não necessitam estar viáveis 

(ERLICH et al., 1991). Além disso, a PCR é um método eficiente e rápido que pode 

ser usado para a detecção de organismos patogênicos não apenas em animais 

infectados, mas também em alimentos (GALLIEN et al., 1998). 

Cortez et al. (2001) obteve limiar de detecção de 2 UFC/mL numa reação em 

cadeia pela polimerase utilizando-se primers gênero-específico para Brucella spp. a 

partir de conteúdo gástrico e órgãos de fetos abortados. Em outro estudo, 

aproximadamente 20 células (equivalente a aproximadamente 60 fg de DNA 

bacteriano) foram detectadas pela PCR com primers gênero-específico para Brucella 

spp. (BAILY et al., 1992). 

 Leal-Klevezas et al (1995) desenvolveram a PCR para detecção de Brucella 

spp. a partir de sangue e leite de animais infectados, demonstrando a eficiência da 

técnica para fluidos corpóreos. Romero et al. (1995 a e b) testaram pela PCR 

amostras de leite de vacas infectadas no campo observando sensibilidade e 

especificidade relativas de 87,5% e 100%, respectivamente. 

Análises genéticas de espécies de Brucella spp., incluindo o polimorfismo do 

genoma, têm mostrado estreita similaridade entre as mesmas, o que torna a 

identificação difícil. Devido à pequena variação antigênica e a diferenciação das 

espécies e cepas de Brucella spp. ser baseada nas características biológicas e 



 

 

25

fisiológicas, o procedimento se torna trabalhoso e demorado (BRICKER; HALLING, 

1994). Visando sobrepor essas dificuldades, Bricker; Halling (1994) descreveram um 

método de PCR, denominado AMOS PCR, que identificou e diferenciou a maior 

parte das espécies de Brucella spp. e biotipos encontrados nos Estados Unidos, 

através de um coquetel de "primers". O método baseia-se nas observações de que o 

elemento genético repetitivo IS 711 é único do gênero Brucella e, para a maioria das 

espécies, pelo menos uma cópia deste elemento ocorre num lócus cromossomal 

único, espécie ou biotipo específico. Ewalt; Bricker (2000) validaram a AMOS PCR 

para a diferenciação de B.abortus em estirpe de campo ou vacinal. 

O período de excreção e persistência da estirpe B19 e seu efeito sobre 

animais comunicantes e suscetíveis foram estudados somente com base no 

sorodiagnóstico e no isolamento bacteriano. Meyer; Nelson (1969), detectaram 

cultura positiva por mais de três anos no leite de fêmeas bovinas vacinadas com B19 

e Manthei (1952) observou que em testes sorológicos e isolamento bacteriano de 

leite de fêmeas bovinas vacinadas, a persistência da infecção por B19 após um ano 

ou mais é baixa. 

A detecção das cepas de B. abortus B19 através da técnica de PCR, devido à 

elevada sensibilidade e especificidade, torna-se fundamental para o melhor 

monitoramento dos animais. A PCR permitirá esclarecer dúvidas freqüentes de 

médicos veterinários e criadores sobre a persistência da B. abortus B19 no animal 

vacinado e o efeito da eliminação da estirpe B19 para o ambiente representando 

risco de infecção para fêmeas e machos de rebanhos sorologicamente negativos. 

Além disto, deve-se esclarecer qual o potencial de risco zoonótico da excreção da 

vacina B19. 

Durante o ciclo estral ocorre uma seqüência de eventos hormonais que 

podem resultar em maior ou menor resistência do trato reprodutor feminino as 

agressões e/ou contaminações por patógenos. O mecanismo pelo qual o útero 

responde aos agentes agressores envolve uma interação entre os componentes da 

resposta imunológica celular, representada sobretudo pela fagocitose e morte pelos 

macrófagos e neutrófilos uterinos, resposta humoral, mecanismos físicos e 

drenagem linfática. Durante a fase estrogênica, a renovação celular promove 

limpeza especialmente do útero, mas a fase progesterônica caracteriza-se pelo 

favorecimento do ambiente uterino para a sobrevivência de microrganismos 

(GALINDO, 2002). 
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Em relação ao mecanismo celular envolvido na defesa uterina, acredita-se 

que o estrógeno estimule a função dos neutrófilos, enquanto a progesterona possui 

ação oposta. O efeito esperado quando os níveis estrogênicos prevalecem sobre os 

progesterônicos é a ativação da quimiotaxia local pelo aumento de afluxo sangüíneo 

uterino, tornando mais eficiente à resposta miometrial à ação da ocitocina 

(HUSSAIN; DANIEL, 1992). 

Devido à escassez de dados sobre a importância, freqüência e intensidade da 

excreção da estirpe B19 de fêmeas bovinas de diferentes faixas etárias que haviam 

sido vacinadas entre três e oito meses e sorologicamente negativas, objetivou-se 

estudar um grupo de animais nessas condições. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
De um rebanho leiteiro com manejo sanitário, reprodutivo e zootécnico 

controlados, composto por fêmeas adultas variando entre três a nove anos de idade, 

que receberam vacina contra brucelose (B19) entre 3-8 meses de idade, objetivou-

se: 

 

1-Monitorar a excreção da estirpe vacinal B19 empregando-se exames sorológicos, 

bacteriológicos e PCR em amostras de leite, sangue e urina colhidas em vários 

períodos de um ciclo reprodutivo completo. 

 

2-Correlacionar o período de excreção da estirpe vacinal B19 pelo leite e urina com 

a faixa etária dos animais. 

 

3-Correlacionar o período de excreção da estirpe vacinal B19 pelo leite e urina com 

as fases hormonais de um ciclo reprodutivo completo. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Delineamento experimental 

 

3.1.1 Rebanho experimental 

 

A Fazenda Palmeiras instalada no Município de Nova Odessa - SP, 

pertencente ao Instituto de Zootecnia da Agencia Paulista de Tecnologia dos 

Agronegócios (APTA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) do 

Estado de São Paulo, foi selecionada para participar deste trabalho por possuir um 

rebanho leiteiro com finalidade experimental, com rigorosa identificação individual 

dos animais, controlados para brucelose e demais doenças reprodutivas 

bacterianas, virais e parasitárias. As fêmeas deste plantel são sistematicamente 

vacinadas contra brucelose com vacina viva atenuada B19 entre três e oito meses 

de idade, de acordo com o PNCEBT, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 2007). 

Antes do início do experimento, foi identificada a sistemática de trabalho da 

fazenda: 

1-listagem dos funcionários e seus horários de trabalho com os animais; 

2- manejo sanitário: exames laboratoriais, desinfecção e planilha de vacinação; 

3-manejo zootécnico: nutrição, condições de ordenha com destaque para as 

fêmeas em lactação e secas; 

3- manejo reprodutivo: protocolo de sincronização de cio e inseminação artificial, 

taxas de prenhez e parição. 

 

Manejo Zootécnico: 

 

O manejo das vacas em lactação é realizado de acordo com a taxa de 

produção e com a fase de lactação. Trinta dias após o parto e durante 

aproximadamente quatro meses são realizadas três ordenhas diárias do tipo 

mecânica modelo tanden, como pode ser observado na figura 1. No restante do 

período, são feitas duas ordenhas. 
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A ração é formulada segundo as recomendações do National Research 

Council (NRC, 1989). O arraçoamento das vacas em lactação é realizado duas 

vezes ao dia com fornecimento de silagem de sorgo e concentrado contendo 28% 

de proteína, calculada de acordo com a produção de leite dos lotes. 

 

 

  

Figura 1 – Sala de ordenha 
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Figura 2 – Sistema de semiconfinamento, animais a pasto e estabulados. 

O manejo dos bezerros do nascimento até os 60 dias de vida é realizado em 

baias individuais elevadas 80 cm do chão, para facilitar a higienização e 

desinfecção do local. Os animais são retirados da vaca oito horas após o 

nascimento, garantindo que tenham mamado o colostro. Durante um período de 60 

dias os bezerros recebem leite duas vezes ao dia no balde e ração granulada a 

vontade e 15 dias antes do desmame recebem feno de Coast cross picado no 

cocho. 

No desmame, as fêmeas são transferidas para baias coletivas, onde 

recebem alimentação no cocho a base de feno e ração, duas vezes ao dia (Figura 

2). 

As novilhas de reposição, após atingirem a idade de um ano e meio, são 

distribuídas de acordo com o peso e a idade em piquetes de aproximadamente um 

hectare composto por Panicum máximum cv Tanzânia, como pode ser observado 

na figura 3. No período da seca (maio a agosto), recebem silagem de sorgo e 

concentrado contendo 28% de proteína bruta, duas vezes ao dia. 
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Figura 3 – Piquetes das novilhas de reposição. 

 

Manejo Reprodutivo: 

 

Ao atingirem 350 kg, as matrizes passam a ser inseminadas artificialmente 

durante a estação de monta com duração de três meses cada (setembro a 

novembro). A sincronização do cio foi realizada através da aplicação de 

Cloprostenol sódico (Ciosin®). Os animais receberam a primeira dose (3mL via 

intramuscular), seguida por observação de sinais de cio com uso de rufião e 

inseminação artificial dos animais que apresentaram cio. Onze dias após, as 

fêmeas que não foram inseminadas receberam a segunda dose segundo protocolo 

de inseminação artificial em tempo fixo (IATF - 72 e 96 horas). O diagnóstico de 

gestação foi realizado aos 90 dias após a inseminação artificial por palpação retal. 

 

Manejo Sanitário: 
 

O rebanho possui credenciamento para produção de leite tipo B, por este 

motivo os exames de Brucelose e Tuberculose são realizados obrigatoriamente a 

cada seis meses e considerados de importância máxima. 
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A vacina para brucelose é realizada nas bezerras entre três e seis meses de 

idade. 

Os animais também são vacinados contra Febre Aftosa e Raiva, de acordo 

com o programa oficial de combate destas doenças, segundo recomendações do 

MAPA. A vacinação contra clostridioses (polivalente) é realizada aos seis meses de 

idade, com reforço um mês após a primeira dose e revacinação anual. 

A escolha do carrapaticida é baseada no resultado do biocarrapaticidograma 

e as aplicações são realizadas sistematicamente, quando os carrapatos estão no 

estado de pré-engurgitamento. O controle de verminose é realizado pela aplicação 

de endectocidas. 

 A prevenção da mastite é realizada pela higiene dos tetos antes da 

ordenha, pelo teste da caneca telada e desinfecção dos tetos após cada ordenha 

com solução iodada anti-séptica. Mensalmente é realizado o exame de Contagem 

de Células Somáticas (CCS). 

As condutas sanitárias para biosseguridade são as seguintes: 

• rígido controle de trânsito de animais na fazenda; 

• sêmen empregado na inseminação artificial – industrializado e certificado livre 

de agentes patogênicos para a reprodução bovina (vírus e bactérias); 

• monitoramento semestral por sorodiagnóstico de Brucelose segundo PNCEBT 

• monitoramento anual por sorodiagnóstico para leptospirose por amostragem 

das fêmeas em lactação; 

• monitoramento semestral por sorodiagnóstico de Rinotraqueíte Infecciosa 

Bovina(IBR) e Diarréia Viral Bovina ( BVD); 

• monitoramento semestral de Tuberculose segundo o PNCEBT. 
 

3.1.2 Formação dos grupos de animais 

 

Foram utilizadas 14 fêmeas bovinas, compostas das raças Pardo Suíça e 

Holandesa Preto e Branco divididas em três grupos de acordo com a faixa etária: 

 

Grupo 1: sete animais de três a quatro anos. 

Grupo 2: três animais de cinco a seis anos. 

Grupo 3: quatro animais de sete a nove anos. 
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3.1.3 Colheita das amostras clínicas 

 
A colheita das amostras clínica (sangue, leite e urina) ocorreu 

simultaneamente e seguiu o cronograma de acordo com as fases hormonais 

(Anexo A), durante o período de 12 meses, visando o acompanhamento de um 

ciclo reprodutivo completo, ou seja, desde sincronização do cio e fecundação, até 

30 dias após o parto, como pode ser observado no quadro 1. Todas as amostras 

clínicas foram mantidas a – 20° C até a realização dos exames. 

 

Amostras: 

Soro: Foi realizada colheita mensal de sangue pela venopunção da cauda 

utilizando sistema a vácuo estéril sem anticoagulante, para a obtenção de soro 

sangüíneo. Antes da ordenha de cada animal foram colhidos de forma asséptica 

cerca de 10 mL de sangue, sendo dessorado em temperatura ambiente. 

Leite: Foram colhidos mensalmente, de forma asséptica cerca de 5 mL de 

leite durante a ordenha, de forma asséptica. 

Urina: Foram colhidos mensalmente, de forma asséptica cerca de 5mL antes 

ou após a ordenha. 

Todas as amostras foram processadas no Laboratório de Doenças 

Bacterianas da Reprodução do Instituto Biológico APTA/SAA.
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Pré Parto Estro Pós estro / 

Metaestro 

Interestro / 

Diestro 

Período Gestacional em Dias 

Parto Pós Parto 

Cio 18 h pós-cio 22° dia pós 

cio 

90 120 150 180 210 250 260 270 280 Parto 15° dia 

pós-

parto 

30° dia 

pós-

parto 

Setembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

 

Quadro 1–Períodos de colheitas de amostras de sangue, urina e leite de fêmeas bovinas segundo as fases de um ciclo reprodutivo completo-São Paulo-

2007. 
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3.2 Testes Sorológicos para Diagnóstico da Brucelose Bovina 

 
 

Teste do Antígeno Acidificado Tamponado (AAT), o Teste 2-Mercaptoetanol 

(ME), Teste de Soroaglutinação Lenta em Tubos (SLT), o Teste de Fixação do 

Complemento (FC) e o Teste do Anel em Leite (TAL) foram executados e 

interpretados conforme Alton et al. (1988), respeitando a metodologia de 

interpretação contida no PNCEBT, em que os resultados dos testes ME e SLT são 

avaliados conjuntamente (BRASIL, 2007). Sua execução teve como objetivos 

selecionar as fêmeas bovinas sorologicamente negativas do rebanho e seu 

monitoramento, para garantir que o mesmo tenha se mantido sorologicamente 

negativo ao longo do período experimental. 

 

 

3.3  Cultivo Microbiológico para Isolamento de Brucella spp. 
 
 

No método de cultivo, as amostras de leite e urina foram semeadas em ágar 

Brucella acrescido de 5 % de sangue desfibrinado de carneiro com e sem a adição 

de uma mistura antibiótica composta de 10.000 UI/L de polimixina B, 15.000 UI/L 

de bacitracina, 0,005 g/L de novobiocina e 0,02 g/L de cicloheximida. As placas 

inoculadas foram incubadas sob microaerofilia e aerobiose, a 37 ºC por até 10 dias 

(GENOVEZ et al., 1993). 

As culturas suspeitas foram identificadas segundo CARTER; CHENGAPPA 

(1991) e Bergey´s Manual of Determinative Bacteriology (HOLT et al., 1994). 

 
 
3.4 Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR) e Multiplex PCR-Brucella abortus e 

Brucella abortus B19 

 
 
3.4.1 Extração de DNA das amostras de leite e urina 
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A extração de DNA das amostras de leite foi realizada com reagente 

comercial DNAzol (Invitrogen®), adaptado de Chomczynski (1993). 

A extração de DNA das amostras de urina foi realizada pelo protocolo de 

fervura-fenol, adaptado de Cortez et al. (2001). 

 

3.4.2 Reação de PCR para Brucella spp. 

 

 

A técnica de PCR foi empregada para detectar Brucella spp. em amostras 

de leite e urina utilizando-se o par de "primers" gênero-específico B4 e B5 descrito 

por Baily et al. (1992), que amplifica fragmentos de 223 pb, e cujas seqüências 

podem ser observadas no quadro 2. 
 

“PRIMERS” SEQUÊNCIA 

B4 

B5 

5´    TGG CTC GGT TGC CAA TAT CAA     3´ 

5´    GTC TGG ACT TTC CGT TCG CGC     3´ 

Quadro 2 – Seqüência dos “primers” utilizados para a detecção de Brucella spp. 
 

A amplificação das amostras foi realizada de acordo com o protocolo 

descrito por Cortez et al. (2001). 

A análise do produto amplificado foi realizada por eletroforese em gel de 

agarose a 2,0 % (p/v), utilizando-se tampão de corrida TBE 0,5 X (0,045 M TRIS-

Borato e 1 mM de EDTA pH 8,0), segundo Sambrook et al. (1989) e o gel foi 

submetido à voltagem constante de 6-7 V/cm. O gel foi corado com brometo de 

etídeo a 0,5 μg/mL, posteriormente fotografado sob luz ultravioleta (300-320 nm) 

pelo sistema de foto-documentação (Câmera kodak Digital DC/120 Zoom) e 

analisado com o software 1 D Image Analysis (Kodak Digital Science). 

Como controle positivo da reação para brucelose, foi empregada uma 

suspensão bacteriana correspondente à escala oito de Mac Farland (2,3 x 109 bact / 

mL) em cultura da estirpe padrão de B. abortus ATCC 544. 

Como controle negativo da PCR foi utilizada a mistura da reação da PCR sem 

DNA, contendo água ultrapura. 



 

 

37

3.4.3 Multiplex PCR para diferenciação da estirpe, em vacinal ou campo 
 
 

 

A técnica de PCR para diferenciação da origem da estirpe foi realizada a 

partir do DNA extraído das amostras positivas na PCR para Brucella spp., 

empregando-se os “primers” ery 1 e ery 2 descritos por Sangari, Garcia-Lobo e 

Aguero (1994). 

A amplificação das amostras foi padronizada, de acordo com o protocolo 

proposto por Bricker;Halling (1995), utilizando-se o reagente Máster Mix da 

Eppendorf ®. 

As seqüências dos “primers” utilizados podem ser observadas no quadro 3. 

“PRIMERS” SEQUÊNCIA 

ERI 1       

ERI 2       

  5´  GCG CCG CGA AGA ACT TAT CAA    3´     

   5´   CGC CAT GTT AGC GGC GGT GA     3´ 

Quadro 3 - Seqüência dos “primers” utilizados para a diferenciação da origem da estirpe de 
Brucella abortus de campo ou vacinal (B19). 
 
 
 

3.5 Dosagens hormonais 
 
 
 
 
 
 
 

A fase folicular é dominada pelo estrogênio produzido no folículo ovariano, 

terminando com a ovulação e dando início à fase luteínica com o máximo 

desenvolvimento do corpo lúteo. Com a luteólise, ocorre o declínio da 

progesterona e o início de uma nova fase folicular. Na fêmea bovina, a gestação é 

mantida pela progesterona produzida tanto pelo corpo lúteo quanto pela placenta, 

cuja ligação materno-fetal se estabelece ao redor de 40 dias da gestação 

(placentação). 

Tendo em vista as fases do ciclo estral, as dosagens de estrógeno e 

progesterona foram realizadas através do teste imunoenzimático ELISA de 

competição, seguindo a metodologia descrita no manual dos kits comerciais de 

ELISA (Direct Estradiol ELISA KIT e Progesterona ELISA KIT)  (Diagnostics Biochem 

Canadá, 2004).  



 

 

38

O Kit para dosagem de estradiol foi aplicado do cio ao 90º dia e o kit para 

dosagem de progesterona do 120º dia ao 30º dia pós-parto, quando a concentração 

de progesterona cai bruscamente. 

A densidade óptica (DO) de cada amostra foi mensurada utilizando-se o leitor 

de ELISA Multiskan Ascent V 1.24 com filtro de 450nm. A intensidade da coloração 

formada foi inversamente proporcional à concentração de progesterona ou 

estrógeno presente nas amostras. 

Os valores de DO encontrados nas amostras foram lidos diretamente a partir 

da curva de calibração segundo o programa ASCENT INDEX (Figura 4). 

 

 

 
Figura 4 - Teste de ELISA C com os kits comerciais de ELISA para estrógeno e progesterona 

 

 

3.6 Tratamento Estatístico 

 

 

Para a comparação das proporções de amostras positivas entre os grupos 

experimentais (G1, G2 e G3) e entre as diversas fases, foi utilizado o teste de qui-

quadrado ou teste exato de Fisher, quando indicado para amostras independentes; 

para amostras dependentes, foi utilizado o teste de McNemar (ZAR, 1999). 

Para comparação dos valores medianos das dosagens hormonais entre os 

grupos experimentais, inicialmente foi realizado o teste de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov. Como os valores das dosagens hormonais não apresentaram 

distribuição normal, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis para a comparação entre 

os grupos, e o teste de Mann-Whitney U para as comparações múltiplas (ZAR, 

1999). Para todas as análises, o nível de significância adotado foi de 0,05. Para 



 

 

39

leitura dos resultados, foram utilizados os programas SPSS for Windows versão 13.0 

e Epiinfo versão 6.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40

4 RESULTADOS 
 
 

As condições de manejo zootécnico, sanitário e reprodutivo adotados pela 

Fazenda Palmeira permitiram, com confiabilidade dos dados, a realização do 

presente trabalho, principalmente com relação ao registro dos animais (identificação, 

origem, vacinação, inseminação, parição e lactação). 

A formação dos grupos atendeu ao propósito deste trabalho em relação à 

idade dos animais investigados, embora a dinâmica do rebanho não permitiu a 

formação de grupos com maior número de animais. 

A tabela 1 apresenta os resultados da aplicação dos testes sorológico, 

imunológico, bacteriológico e PCR em amostras de soro, leite e urina dos três 

grupos de fêmeas bovinas de acordo com a faixa etária, em relação às fases 

estrogênicas e progesterônicas de um ciclo reprodutivo completo, desde o cio até 30 

dias pós-parto. 
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Tabela 1- Exames laboratoriais para brucelose aplicados às amostras de sangue, urina e leite de três grupos de fêmeas bovinas segundo as faixas etárias e 

as dosagens hormonais, durante as fases de um ciclo reprodutivo completo- São Paulo- 2007                                                                      (continua) 

PERÍODO GESTACIONAL EM DIAS 

 
 

PARIÇÃO 

GRUPO ANIMAIS AMOSTRA EXAMES CIO 
18hs 
pós-
cio 

22° 
dia 
pós-
cio 

90 120 150 * 180 210 250 260 270 280 

 
Parto 

15° 
dia 
pós-

parto 

30° 
dia 
pós-

parto 
AAT N N N N N N N N N N N N N N N SANGUE 
DH 586 250 200 <300 1200 11000 11000 11000 11000 11000 11000 7000 5000 5500 5500 

BAC N N N N N N N N N N N N N N N URINA 
PCR N N N N N P N N N N N N P N N 
TAL P P N N N N N N N N N N N N N 
BAC N N N N N N N N N N N N N N N 

 
 
 

926 
LEITE 

PCR N N N N N P N N N N N N N N P 
AAT N N N N N N N N N N N N N N N SORO 
DH 400 400 3000 1400 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 5500 10000 10000 11000

BAC N N N N N N N N N N N N N N N URINA 
PCR P N P P P P N N N N N P N N P 
TAL N N N N N N P N N N N N N N N 

BAC N N N N N N N N N N N N N N N 

 
 
 

1159 
LEITE 

PCR N N N N N N N N N N N N N N N 
AAT N N N N N N N N N N N N N N N SANGUE 
DH 400 <300 3000 3000 12000 12000 12000 12000 12000 1600 11000 5500 5000 5000 1600 

BAC N N N N N N N N N N N N N N N URINA 
PCR N N P N N N P N N N N N N N N 
TAL P P N N N N N N N N N N N N N 
BAC N N N N N N N N N N N N N N N 

 
 
 

1161 
LEITE 

PCR N N N N N P N N N N N N N N N 
AAT N N N N N N N N N N N N N N N SANGUE 
DH 586 586 400 <3200 12000 12000 7000 4200 11000 12000 10000 12000 1600 5500 5500 

BAC N N N N N N N N N N N N N N N URINA 
PCR P P P P N N P N N P N P N N N 
TAL N N N N N N N N N N N N N N N 
BAC N N N N N N N N N N N N N N N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G1 
(3-4anos) 

 
 
 

1163 
LEITE 

PCR N N N P N N N N N N N N N P P 
 
 

 
Dosagem de Estrogênio 

 

 
Dosagem de Progesterona 
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Tabela 1- Exames laboratoriais para brucelose aplicados às amostras de sangue, urina e leite de três grupos de fêmeas bovinas segundo as faixas etárias e 

as dosagens hormonais, durante as fases de um ciclo reprodutivo completo- São Paulo- 2007                                                               (continuação) 

PERÍODO GESTACIONAL EM DIAS 

 
 

PARIÇÃO 

GRUPO ANIMAIS AMOSTRA EXAMES CIO 
18hs 
pós-
cio 

22° 
dia 
pós-
cio 

90 120 150 * 180 210 250 260 270 280 

 
Parto 

15° 
dia 
pós-

parto 

30° 
dia 
pós-

parto 
AAT N N N N N N N N N N N N N N N SANGUE 
DH 1400 <300 586 1400 11000 11000 11000 10000 7000 5500 5000 5000 <300 <300 <300 

BAC N N N N N N N N N N N N N N N URINA 
PCR P N P P P P P N N N P N P N N 
TAL N N N N N N N N N N N N N N N 
BAC N N N N N N N N N N N N N N N 

 
 
 

1167 
LEITE 

PCR N N N N N N N N N N N N N N N 
AAT N N N N N N N N N N N N N N N SANGUE 
DH 400 <300 400 586 12000 12000 12000 11000 12000 5000 5000 1000 1000 1600 5000 

BAC N N N N N N N N N N N N N N N URINA 
PCR N N N N N P N N N N P N N N P 
TAL N P N N N N N N N N N N N N N 
BAC N N N N N N N N N N N N N N N 

 
 
 

1176 
LEITE 

PCR N N N N N N N N N N N N N N N 
AAT N N N N N N N N N N N N N N N SANGUE 
DH <300 400 586 400 12000 10000 5500 300 11000 12000 5500 1000 <300 1000 5500 

BAC N N N N N N N N N N N N N N N URINA 
PCR P N P P N P N N P P N N P N N 
TAL P N P N N N N N N N N N N N N 
BAC N N N N N N N N N N N N N N N 

 
 
 

1178 
LEITE 

PCR N N N P N N N N N N N N N P P 

G1      
(3-4anos) 

Mediana da DH 400 300 586 1400 12000 12000 11000 11000 11000 11000 10000 5500 1600 5000 5500 
 
 

 
Dosagem de Estrogênio 

 

 
Dosagem de Progesterona 
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Tabela 1- Exames laboratoriais para brucelose aplicados às amostras de sangue, urina e leite de três grupos de fêmeas bovinas segundo as faixas etárias e 

as dosagens hormonais, durante as fases de um ciclo reprodutivo completo- São Paulo- 2007                                                               (continuação) 

PERÍODO GESTACIONAL EM DIAS 

 
 

PARIÇÃO 

GRUPO ANIMAIS AMOSTRA EXAMES CIO 
18hs 
pós-
cio 

22° 
dia 
pós-
cio 

90 120 150 * 180 210 250 260 270 280 

 
Parto 

15° 
dia 
pós-

parto 

30° 
dia 
pós-

parto 
AAT N N N N N N N N N N N N N N N SANGUE 
DH 400 400 400 <300 11000 10000 11000 11000 7000 5000 5500 5000 <300 <300 <300 

BAC N N N N N N N N N N N N N N N URINA 
PCR N N N P N N N N N N N N N N P 
TAL N N N N N N N N N N N N N N N 
BAC N N N N N N N N N N N N N N N 

 
 
 

878 
LEITE 

PCR N N N N N N N N N N N N N N N 
AAT N N N N N N N N N N N N N N N SANGUE 
DH 1400 400 586 1400 12000 12000 12000 12000 11000 11000 5500 5000 1600 10000 <300 

BAC N N N N N N N N N N N N N N N URINA 
PCR P P P P P N N P N N N N N N N 
TAL P N N N N N N N N N N N N N N 
BAC N N N N N N N N N N N N N N N 

 
 
 

1112 
LEITE 

PCR N N N N P N N N N N N N N N N 
AAT N N N N N N N N N N N N N N N SANGUE 
DH 250 <300 <300 400 10000 11000 7000 7000 1000 <300 5000 1600 10000 10000 5000 

BAC N N N N N N N N N N N N N N N URINA 
PCR N P N P P N N N N N P P N N N 
TAL N N N N N N N N N N N N N N N 
BAC N N N N N N N N N N N N N N N 

LEITE 

PCR N N N N N N N N N N N N N N N 

G2       
(5-6 anos) 

 
 
 

1131 

Mediana da DH 400 400 400 400 11000 11000 11000 11000 7000 5000 5500 5000 1600 10000 300 
 
 

 
Dosagem de Estrogênio 

 

 
Dosagem de Progesterona 
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PERÍODO GESTACIONAL EM DIAS 
 

PARIÇÃO 
 
 
 

GRUPO 

 
 
 

ANIMAIS

 
 
 

AMOSTRA 

 
 
 

EXAMES 

 
 

CIO 18hs 
pós-
cio 

22° 
dia 
pós-
cio 

 
 

90 

 
 

120 

 
 

150* 

 
 

180 

 
 

210 

 
 

250 

 
 

260 

 
 

270 

 
 

280 

 
 

Parto 

15° 
dia 
pós-

parto 

30° 
dia pós-

parto 

AAT N N N N N N N N N N N N N N N SANGUE 
DH 586 400 400 586 5000 10000 10000 11000 10000 7000 5000 5500 <300 <300 1000 

BAC N N N N N N N N N N N N N N N URINA 
PCR P N N N N P N N P N N N N P P 
TAL P P N N N N N N N N N N N N N 
BAC N N N N N N N N N N N N N N N 

 
 
 

801 
LEITE 

PCR N N N N N N N N N N N N N N N 
AAT N N N N N N N N N N N N N N N SANGUE 
DH 586 586 250 586 11000 10000 10000 10000 7000 4000 5000 <300 <300 <300 <300 

BAC N N N N N N N N N N N N N N N URINA 
PCR P N P P P P N N N N P N N P N 
TAL N N N N N N N P P N N N N N N 
BAC N N N N N N N N N N N N N N N 

 
 
 

811 
LEITE 

PCR N N N N N N P N N N N N N N N 
AAT N N N N N N N N N N N N N N N SANGUE 
DH 586 586 250 <300 10000 1100 4000 10000 5500 7000 5500 5000 <300 <300 <300 

BAC N N N N N N N N N N N N N N N URINA 
PCR P P N P P P P N N P P P N N N 
TAL N N N N N N N N N N N N N N N 
BAC N N N N N N N N N N N N N N N 

 
 
 

855 
LEITE 

PCR N N N N N N N N N N N N N N N 
AAT N N N N N N N N N N N N N N N SANGUE 
DH 400 586 400 400 5500 8000 1500 7000 1500 5000 5500 5000 <300 1600 5500 

BAC N N N N N N N N N N N N N N N URINA 
PCR N N P N N N N N P N P N N P N 
TAL N N N N N N N N N N N N N N N 
BAC N N N N N N N N N N N N N N N 

 
 
 

1100 
LEITE 

PCR N N N N N N P N N N N N N N N 

 

G3      
(7-9 anos) 

Mediana da DH 586 586 325 493 7750 9000 7000 10000 6250 6000 5250 5000 300 300 650 
 
 

 
Dosagem de Estrogênio 

 

 
Dosagem de Progesterona 

 
AAT (Teste do Antígeno Acidificado Tamponado), DH (Dosagem Hormonal em pg/ml), BAC (exame bacteriológico), PCR (Reação da Polimerase em Cadeia), TAL (Teste do Anel em Leite), P 
(Positivo) e N (Negativo). 

Tabela 1- Exames laboratoriais para brucelose aplicados às amostras de sangue, urina e leite de três grupos de fêmeas bovinas segundo as faixas etárias e as 

dosagens hormonais, durante as fases de um ciclo reprodutivo completo- São Paulo- 2007                                                                   (conclusão) 
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Pela análise da tabela 1, verifica-se que não houve correlação entre as 

técnicas aplicadas às amostras clínicas. Por esta tabela, observa-se que todos os 

animais mantiveram-se sorologicamente negativos para brucelose pela AAT durante 

o período experimental. 

As amostras pareadas de leite (210) e urina (210) submetidas ao exame 

bacteriológico resultaram negativas para Brucella spp. sendo observada nas 

amostras de leite grande contaminação por outros gêneros bacterianos 

(Staphylococcus spp e Streptococcus spp). 

O TAL foi capaz de revelar 13/210 (6.2%) amostras positivas, aleatoriamente 

distribuídas ao longo das colheitas, quer seja na fase estrogênica ou 

progesterônica do ciclo reprodutivo. G1 apresentou 8/105 (7,6%) positivos, G2 1/45 

(2,2%) e G3 4/60 (6,7%), sem haver diferença significante entre eles. 

Pela PCR, do total de amostras examinadas, em 86/420 (20,5%) pôde ser 

detectado DNA de Brucella spp (Figura 5 e 6). No leite, em 12/210 (5,7%) amostras 

mostraram-se positivas, sendo G1 com 9/105 (8,6%), G2 com 1/45 (2,2%) e G3 

com 2/60 (3,3%) (tabela 3). Estes números ocorreram mais freqüentemente do cio 

até 150 dias de gestação e pós-parto 10/150 (6,7%), e de 150 dias de gestação ao 

parto 2/60 (3,4%). Na urina, 74/210 (35,2%) mostraram resultados positivos, 

significativamente maiores do que no leite, onde G1 aparece com 36/105 (34,3%) 

(p<0,001); G2 com 13/45 (28,9%) (p=0,001) e G3 com 25/60 (41,7%) (p< 0,001).  

A PCR- Multiplex empregada na diferenciação para B19, identificou todas as 

86 amostras positivas como sendo provenientes de vacinação com B19, conforme 

mostra figura 7, constatando sua excreção intermitente pela urina e persistência no 

organismo de fêmeas bovinas que haviam sido vacinadas entre três a oito meses, 

até nove anos de idade. 

Considerando-se o total de fêmeas excretoras de B. abortus estirpe B19 pela 

urina detectadas pela PCR sobre o total de amostras de urina colhidas nos períodos 

relativos às fases hormonais do ciclo reprodutivo, ou seja; nas fases 

predominantemente estrogênica (do cio a 90 dias de gestação), fase 

predominantemente progesterônica (de 90 dias de gestação ao parto) e novamente 

predominantemente estrogênica (até 30 dias pós-parto), observa-se que a maior 

freqüência (50 a 54,2%) de urinas positivas ocorreu do cio até 150 dias de gestação, 

ou seja, da fase estrogênica até parte da fase progesterônica, tendo sua freqüência 

diminuído para 14,3 a 28,6% na fase predominantemente progesterônica e voltando 
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a aumentar no pós-parto, novamente fase predominantemente estrogênica (41,1 a 

53,1%). Ou seja, as excreções de B19 ocorreram até 150 dias de gestação e no 

pós-parto, sendo a diferença significativa em relação ao período intermediário para 

os grupo G1 (p=0,005) e G2 (p=0,15) (Tabela 2). G3 não mostrou significância 

estatística, talvez pelo pequeno número de animais (n=4). 

 
Tabela 2- Proporção de fêmeas bovinas segundo a faixa etária, excretoras de Brucella 
abortus estirpe B19 pela urina, detectada pela PCR, segundo as fases de um ciclo 
reprodutivo completo- São Paulo- 2007 
 

* total de amostras de urina colhidas no período por grupo de animais 
 
 
Tabela 3- Proporção de fêmeas bovinas segundo a faixa etária, excretoras de Brucella 
abortus estirpe B19 pela urina e pelo leite, detectada pela PCR- São Paulo- 2007 

GRUPOS PCR- LEITE PCR- URINA 
G1 

(3-4 ANOS) 
9/105* 
(8,5%) 

36/105* 
(34,8) 

G2 
(5-6 ANOS) 

1/45 
(2,2 %) 

13/45 
(28,8%) 

G3 
(7-9 ANOS) 

2/60 
(3,3%) 

25/60 
(41,6%) 

 
TOTAL 

12/210 
(5,7%) 

74/210 
(35,2%) 

* total de amostras de urina e leite colhidas no período por grupo de animais 

  

  

  

 

 
GRUPOS 

 
Cio a 150 dias de 

gestação 
 
 

 
Cio a 150 dias de 

gestação e 30 dias 
pós-parto 

 

 
Após 150 dias de 
gestação ao parto 

 

G1 

(3-4 ANOS) 

21/42* 

(50%) 

23/56 

(41,1%) 

13/49 

(26,5%) 

G2 

(5-6 ANOS) 

9/18 

(50%) 

10/24 

(41,7%) 

3/21 

(14,3%) 

G3 

(7-9 ANOS) 

13/24 

(54,2%) 

17/32 

(53,1%) 

8/28 

(28,6%) 
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  1   2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

 

Figura 5 - Aplicação da técnica de PCR com os “primers” B 4 e B 5 (BAILY ET AL., 1992) 
aplicada às amostras de urina, utilizando extração de DNA por fervura- São Paulo- 
2007 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 6 - Aplicação da técnica de PCR com os “primers” B 4 e B 5 (BAILY ET AL., 1992) 

aplicada às amostras de leite, utilizando extração de DNA por DNAzol- São 
Paulo- 2007 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (1) Padrão molecular 100bp; 
(2) Amostra 926; 
(3) Amostra 1159; 
(4) Amostra 1167; 
(5) Amostra 1176; 
(6) Amostra 878; 
(7) Amostra 1161; 
(8) Amostra 1163; 
(9) Amostra 1131; 
(10) Amostra 1178; 
(11) Amostra 1112; 
(12) Amostra 811; 
(13) Amostra 801; 
(14) Amostra 805; 
(15) Amostra 1100; 
(16) Amostra 1100; 
(17) Amostra1163; 
(18) Controle negativo; 
(19) Brucella abortus estirpe 544; 
(20) Brucella abortus estirpe 544. 

   223 bp 
↓ 

   223 bp 
↓ 

(1) Padrão molecular 100bp; 
(2) Amostra 926; 
(3) Amostra 1159; 
(4) Amostra 1167; 
(5) Amostra 1176; 
(6) Amostra 878; 
(7) Amostra 1161; 
(8) Amostra 1163; 
(9) Amostra 1131; 
(10)  Amostra 1178; 
(11)  Amostra 1112; 
(12)  Amostra 811; 
(13) Amostra 801; 
(14)  Amostra 805; 
(15)  Amostra 1100; 
(16)  Amostra 1100; 
(17)  Amostra1163; 
(18)  Controle negativo; 
(19)  Brucella abortus estirpe 544; 
(20)  Brucella abortus estirpe 544. 
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Figura 7 -Aplicação da técnica de PCR com os “primers” ery 1 e ery 2 (BRICKER; 
HALLING, 1995) aplicada às amostras de urina, utilizando extração de DNA por 
fervura- São Paulo- 2007 

 

A tabela 4 mostra os valores medianos das dosagens hormonais nos 

períodos predominantemente estrogênicos e progesterônicos de um ciclo 

reprodutivo completo, nos três grupos de fêmeas bovinas de faixas etárias 

distintas. Em cada período os grupos foram comparados em relação ao valor 

mediano das dosagens hormonais, verificando-se diferença estatística apenas nos 

período de 150 e 250 dias de gestação, entre os grupos G1 e G2 (p=0,012), não 

havendo significância no G3. 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 (1) Padrão molecular 100 bp; 
(2) Amostra 926; 
(3) Amostra 1159; 
(4) Amostra 1161; 
(5) Amostra 1163; 
(6) Amostra 1167; 
(7) Amostra 1176; 
(8) Amostra 1178; 
(9) Amostra 878; 
(10) Amostra 1112; 
(11) Amostra 801; 
(12) Amostra 855; 
(13) Amostra 1100; 
(14) Brucella abortus cepa vacinal B19; 
(15)  Controle negativo. 

361 bp 
↓ 
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Tabela 4- Dosagens hormonais (mediana) de três grupos de fêmeas bovinas segundo a faixa etária durante as fases de um ciclo reprodutivo 
completo- São Paulo- 2007 

 
 
 

PERÍODO GESTACIONAL EM DIAS 

 
 
 

PARIÇÃO 

 
 
 
 
 

GRUPO 

 
 
 
 
 

CIO 

 
 
 
 

18hs 
pós-
cio 

 
 
 
 

22° dia 
pós-
cio  

90 
 

120 
 

150 
 

180 
 

210 
 

250 
 

260 
 

270 
 

280 
 

Parto 15° dia pós-
parto 

30° dia pós-
parto 

G1 
(3-4 ANOS) 400 300 586 1400 12000 12000 11000 11000 11000 11000 10000 5500 1600 5000 5500 

G2 
(5-6 ANOS) 400 400 400 400 11000 11000 11000 11000 7000 5000 5500 5000 1600 10000 300 

G3 
(7-9 ANOS) 586 586 325 493 7750 9000 7000 10000 6250 6000 5250 5000 300 300 650 

 FASE ESTROGÊNICA* FASE PROGESTERÔNICA FASE ESTROGÊNICA 

DH (Dosagem Hormonal em pg/ml) 
*placentação ocorre ao 40 dias de gestação
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5 DISCUSSÃO 
 
 

No presente estudo foram analisadas a proporção e a freqüência de excreção 

da B. abortus estirpe B19 de 14 fêmeas bovinas de diferentes faixas etárias 

vacinadas entre três e oito meses de idade, durante um ciclo reprodutivo completo, 

monitorando-se os animais com testes diagnósticos diretos (isolamento bacteriano 

e PCR) e indiretos (sorodiagnóstico para Brucella abortus). 

O diagnóstico definitivo de qualquer doença infecciosa é obtido por isolamento 

e identificação do agente (BRICKER, 2002). No entanto, os métodos diretos são 

trabalhosos e onerosos quando são aplicados a rebanhos. Assim, os programas de 

combate à brucelose baseiam-se no sorodiagnóstico, levando-se em conta na 

escolha dos testes a serem aplicados, as suas características intrínsecas, o custo, 

a praticidade de execução e a situação epidemiológica da doença na região 

(PAULIN, 2006a). Os testes oficiais do PNCEBT do Brasil são AAT, ME e FC 

(BRASIL, 2006). 

O teste mais difundido é AAT, por ser um teste qualitativo, rápido, barato, de 

simples execução e por possuir ótima sensibilidade e boa especificidade (KRUZE, 

1975). A OIE refere que o AAT é a melhor alternativa para o diagnóstico em massa 

(OIE, 2006). 

No monitoramento sorológico dos animais estudados não foi revelada 

positividade para B. abortus ao AAT no total de 210 amostras de soro sangüíneo 

analisadas, não sendo necessário à realização de testes complementares, como 

ME e FC. Uma vez que a idade dos animais selecionados neste estudo foi maior 

que três anos (acima de 24 meses cuja interferência vacinal ainda pode ocorrer), os 

resultados sorológicos negativos confirmam tratar–se de um rebanho livre de 

brucelose.  

O PNCEBT também recomenda a utilização do TAL para o monitoramento de 

rebanhos leiteiros. O teste revela anticorpos da classe IgA presentes no leite, que 

ficam aderidos às moléculas de gordura. Quando o anticorpo interage com o 

antígeno corado (tetrazólio), forma-se malha de aglutinação que flutua junto com a 

gordura para a superfície da amostra, revelando o anel colorido. É um teste prático, 
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barato e de alta sensibilidade, sendo empregado na vigilância epidemiológica para 

controlar sistematicamente áreas livres. (NIELSEN, 1995; PAULIN; FERREIRA 

NETO, 2003). 

Porém, quando realizado em amostras individuais, pode-se obter grandes 

proporções de falso-positivos, o que pode ser corrigido diluindo as amostras de   

leite a serem testadas com leite negativo na proporção de 1:10 e confirmar o teste. 

Neste caso, títulos > 1:16 podem estar relacionados à presença de B. abortus no 

leite (BISHOP et al.,1994). 

A alta prevalência de mastite é um dos fatores que levam a resultados falso-

positivos; assim como a alta proporção de vacas em lactação precoce ou tardia; 

vacinação recente com cepa B19 (entre três – quatro meses); e acidez do leite. O 

período e a temperatura em que as amostras são armazenadas (principalmente em 

calor excessivo, acima de cinco minutos a 45°C) também podem resultar em falso-

negativos (BISHOP et al., 1994). 

Apenas 13 das 210 amostras de leite responderam positivamente ao TAL ao 

longo do experimento; sendo que o grupo de animais de três a quatro anos de  

idade (G1) apresentou o maior número de amostras positivas, sem, contudo 

significar relação com a idade dos animais ou mesmo com a fase hormonal do ciclo 

reprodutivo. 

Atualmente, no Brasil, está em vigor o Regulamento Técnico do PNCEBT, 

publicado na Instrução Normativa n° 6, de oito de janeiro de 2004 (BRASIL, 2004), 

que obriga a vacinação com B19 de todas as fêmeas das espécies bovina e 

bubalina, na faixa etária de três a oito meses. Neste regulamento, o Comitê de 

Especialistas em Padrões Biológicos da OMS, em 1970, padronizou que a dose da 

vacina B19(2 mL) deve conter 4 a 12 x 1010 células por animal, ministrada por via 

subcutânea. 

A prevalência do título vacinal está diretamente relacionada com a idade em  
que o animal é vacinado. Animais vacinados aos dois e três meses de idade 
tornam-se sorologicamente negativos três meses após a vacinação; os vacinados 
aos quatro meses após quatro aos cinco meses; aqueles vacinados aos seis  
meses após oito meses; e os vacinados aos oito meses, aproximadamente aos 12 
meses após a vacinação (ORNELA SANTOS et al., 1975). 
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Animais vacinados aos dois e três meses de idade desenvolvem imunidade 

similar àqueles vacinados entre quatro e oito meses de idade, com menor período 

de persistência de anticorpos pós-vacinais, que poderiam mascarar os resultados 

de soroaglutinação (ORNELA SANTOS et al., 1975). Os anticorpos vacinais podem 

ser detectados até os 18 meses de idade (COSTA et al., 1999), mas passados 

alguns anos da vacinação ainda não é conhecido qual o período máximo de 

excreção da B19. 

A persistência e flutuação de títulos séricos estão relacionadas com a 

capacidade de o animal vacinado eliminar o microorganismo vacinal. Estudos 

bacteriológicos realizados em instalações livres de brucelose revelam que a 

persistência dos títulos de anticorpos se deve a re-infecção pela estirpe B19. 

Variações de títulos de anticorpos sem causa aparente também podem ocorrer, 

porém sem alcançar a magnitude suficiente para interferir no diagnóstico sorológico. 

Sobre este fenômeno, é sustentada a hipótese de que fatores estressantes, devido 

às práticas de manejo inadequadas sejam a razão da ocorrência de tal flutuação 

(ORNELA SANTOS et al., 1975). 

A detecção do agente infeccioso é a prova decisiva de diagnóstico sobre os 

métodos sorológicos, entretanto no estudo realizado não foi isolada Brucella spp e 

B19 nas amostras de leite e urina analisadas. 

De acordo com as propriedades biológicas da B. abortus, os métodos de cultivo 

são demorados, podendo falhar quando a concentração bacteriana é baixa 

(GALLIEN et al., 1998; MERTZ et al., 2003). Além disso, o isolamento pode ficar 

comprometido pela contaminação por outros microrganismos que competem na 

utilização dos nutrientes em função da rápida multiplicação em relação a 

crescimento fastidioso das brucelas (CORTEZ et al., 2001). Além disto, produtos 

tóxicos resultantes do metabolismo desses contaminantes e alteração do pH podem 

ser impedientes ao crescimento de brucelas (CARTER; CHENGAPPA, 1994). 

Merece ser mencionado, que uma das causas de falha no isolamento de B19 

foi à impossibilidade de processamento das amostras logo após a colheita, sendo 

congeladas até o momento de análise laboratorial, inviabilizando a sobrevivência da 

bactéria. Sendo assim, a viabilidade ou infectividade do agente não pôde ser 
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constatada devido à ausência de isolamento de Brucella spp. e B19 nas amostras 

realizadas.  

A Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR) vem sendo utilizada com 
vantagens na detecção de vários agentes nos diferentes materiais clínicos de origem 

animal, por ser uma técnica sensível, específica e rápida. Está particularmente indicada 

na detecção de agentes cuja viabilidade é bastante fugaz, permitindo o diagnóstico em 

amostras deterioradas ou contaminadas e principalmente no monitoramento de 

excreção de agentes infecciosos. 

Um número expressivo 86/420 (20,5%) de DNA de B. abortus foi observado 
ao longo do monitoramento dos animais (Tabela 1), todos identificados como estirpe 

B19 por “primers” específicos, colocando em alerta a capacidade de persistência 

dessa estirpe vacinal no organismo animal. A excreção intermitente da B19 pela 

urina e pelo leite durante um ciclo reprodutivo completo, com persistência de até 

nove anos, confirma a multiplicação das brucelas no organismo de fêmeas bovinas 

que haviam sido vacinadas entre três a oito meses e leva a crer que pode ser 
continuada por toda a vida do animal. Destaque para a excreção urinária 74/210 

(35,2%) superior ao leite 12/210 (5,7%), o que de certa forma parece ser menos 

explorado nas investigações de focos de brucelose e que poderia ser espécime de 

escolha na investigação da excreção de B. abortus em rebanhos leiteiros (Tabela 3). 

Ainda que não estejam totalmente esclarecidos para quais locais a estirpe 

B19 apresenta tropismo, Stevens et al. (1994) observaram, ao infectar 
experimentalmente camundongos com 0,2 mL de suspensão 107 UFC de B19, que a 

mesma poderia ser recuperada do baço entre duas a doze semanas pós-infecção, 

caindo drasticamente após esse período. Em 20 semanas, nenhuma bactéria foi 

recuperada pelo cultivo e pelos testes imuno-histoquimicos não foram detectados 

antígenos bacterianos no baço. Baseado nesses dados podemos concluir que são 

as células vivas e não os antígenos bacterianos provenientes de bactérias mortas, 
quem determinam e mantém a estimulação da resposta imune na infecção por B19 

em camundongos. 

Uma vez que no presente estudo foi detectado DNA da bactéria através da 

PCR em amostras de leite e urina, em animais de até nove anos de idade, entende-

se que em algum sitio do organismo animal a estirpe B19 manteve-se viável e capaz 



 

 

54

de se multiplicar, podendo estar localizada além do baço, nos linfonodos 
supramamários e úbere; nos rins ou qualquer outro órgão ainda não investigado. 

Desta forma, pode-se inferir que a concentração de brucela B19 circulante 

seja tão pequena e/ou localizada em sítios protegidos, que não induz resposta imune 

suficiente ao longo da vida do animal vacinado para ser revelada pelos testes 

sorológicos usuais. Assim, pode-se também lançar a hipótese de que tal 

concentração seja insuficiente para ser detectada pelo cultivo bacteriológico, como 

foi verificado neste trabalho. Os resultados encontrados concordam com os achados 

de Manthei (1952) e Meyer; Nelson (1969) que detectaram por curto período tempo a 

persistência da infecção por B19 pelo cultivo. 

Embora o mecanismo de infecção da B19 seja semelhante ao da B. abortus, 
não está totalmente esclarecido quais substancias favorecem a sua multiplicação no 
organismo hospedeiro. A B19 é deletada do gene ery, o que a faz incapaz de 
sobreviver na presença do eritritol, um poliálcool encontrado no útero gravídico com 
pico em 150 dias de gestação e depois se mantendo estável (SAMARTINO et al., 
1996), ou seja, antes do meio e no final da gestação. Ao contrário da B. abortus 
estirpe de campo, onde o eritritol tem efeito promotor de multiplicação, na B19 seu 
papel é inibidor (PAULIN, 2006b). Como pode ser observada nas tabelas 1 e 2, a 
excreção de B19 ocorreu predominantemente até 150 dias da gestação e no pós-
parto imediato (30 dias); período em que o eritritol encontra-se em maior 
concentração (KEPPIE et. al., 1964). Uma vez que a B19 é particularmente sensível 
à elevada concentração de eritritol, esta estirpe desaparece da circulação neste 
período, retornando a circular no organismo animal após o parto. 

Algumas estirpes de B19 podem ser tolerantes ao eritritol e segundo Bishop et 
al., 1994; Sangari et al. (1998), esta seja uma das causas do desenvolvimento de 
infecção persistente. Entretanto, observando a tabela 1, raras foram as excreções 
observadas após 150 dias de gestação até o parto, o que sustenta a hipótese de que 
a infecção persistente esteja diretamente relacionada com o sítio de multiplicação da 
estirpe B19 no organismo do animal do que a possibilidade de algumas estirpes 
vacinais serem tolerantes ao eritritol. 

Se outras substâncias atuam de forma a potencializar a multiplicação das 
brucelas, tais como hormônios esteróides, sobretudo o estradiol, visto que a grande 
maioria dos abortamentos por brucelose ocorre nos últimos meses de gestação 
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neste experimento este fato não foi verificado. Concentrações de estradiol 17β 
aumentam consideravelmente durante a última semana de gestação nas vacas, 
enquanto as concentrações de progesterona diminuem sutilmente no mesmo 
período, decrescendo abruptamente no parto. Neste momento, inicia-se o aumento 
na produção de estrôgenio atingindo o pico na ovulação (SENGER, 1997). Na 
hipótese do estrogênio estimular a multiplicação da B19, a maior freqüência de 
excreção deveria estar limitada ao período do cio até 40 dias de gestação e após o 
parto. No entanto, observou-se que a freqüência de excreção independeu do período 
hormonal, ocorrendo intermitentemente do cio (fase estrogênica) até 150 dias de 
gestação (fase progesterônica) e no pós-parto (fase estrogênica); não havendo 
diferença entre os três grupos e, portanto sem qualquer relação com a idade atual do 
animal e sua ciclicidade (Tabela 2). 

Uma das principais razões para a utilização de prostaglandina - PGF2α 

(CIOSIN ®) é a promoção da sincronização de cio e otimização da inseminação 

artificial, permitindo a escolha da melhor época do ano para o parto, normalmente 

quando há maior oferta de alimento. PGF2α induz a regressão do corpo lúteo pela 

luteólise, fazendo com que os animais retornem ao cio a partir do segundo dia da 

aplicação, mas seu uso está limitado a fêmeas bovinas que apresentam ciclo estral 

regular e corpo lúteo funcional. Estas condições eram encontradas entre os animais 

da Fazenda Palmeira, aonde o protocolo de sincronização de cio vinha sendo 

empregado. Todos os animais encontravam-se nas mesmas condições hormonais 

durante as colheitas iniciais de soro, o que explica não haver diferença significativa 

entre os valores medianos de estrogênio entre G1, G2 e G3. Portanto a excreção de 

B19 foi independente da faixa etária dos animais. 

Diante dos resultados, fica clara a excreção da estirpe B19 por longos 

períodos. 

O impacto da B19 no meio ambiente, sua possibilidade de transmissão entre 

bovinos, principalmente para machos, ou mesmo outras espécies animais, 

comunicantes e suscetíveis incluindo o homem, carece de estudos. Miyashiro (2004) 

revelou que em 192 amostras de queijo de origem clandestina, 37 apresentavam 

DNA para Brucella spp pela PCR multiplex, sendo 30 para B19; alertando para o 

risco potencial à saúde pública. 
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Além dos cuidados devidos com a manipulação da B19 no campo, por se 

tratar de uma vacina viva e virulenta para o homem, deve-se atentar para o papel 

zoonótico no manejo dos animais excretores. 
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6 CONCLUSÕES 

 

• O rebanho da fazenda Palmeira mostrou-se livre de brucelose, mantendo-se 

sorologicamente negativo durante todo período experimental e, portanto 

adequado para os objetivos deste trabalho. 
 
• O emprego de PCR-multiplex permitiu a diferenciação entre estirpe vacinal 

B19 e Brucella spp. sendo todas as 86 amostras positivas identificadas como 

provenientes da vacinação com B19.  

 

• Constatou-se durante o monitoramento de um ciclo reprodutivo completo, ou 

seja, do cio ao pós-parto imediato, a excreção intermitente de B. abortus 

estirpe B19 pelo leite e urina de fêmeas bovinas de diferentes faixas etárias 

que haviam sido vacinadas contra brucelose na idade de três a oito meses. 

 

• A excreção pela urina foi significativamente (p=0,012) mais freqüente do que 

pelo leite.  

 

• A excreção da estirpe vacinal B19 ocorreu predominantemente do momento 

do cio aos 150 dias de gestação e no pós-parto imediato (30 dias), ou seja, 

independentemente da fase hormonal do ciclo reprodutivo, de fêmeas 

bovinas de diferentes faixas etárias que haviam sido vacinadas contra 

brucelose na idade de três a oito meses. 

 

• A persistência e excreção de B19 foi observada em fêmeas bovinas de até 

nove anos de idade, que haviam sido vacinadas contra brucelose na idade 

de três a oito meses.  
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ANEXO A 
 

 
 Segundo FERNANDES, 2000: 

Pró-estro (duração de 3 dias, onde no 1° dia ocorre 

a ovulação) 

   CICLO ESTRAL     Cio / estro (duração de 18 h para raças européias) 

                                  Pós-estro / metaestro (duração de 2-3 dias) 

                                  Interestro / diestro (duração de 14 dias) 
 

• Pró-estro: nos ovários ocorre a regressão do corpo lúteo, 

desenvolvimento dos folículos de Graaf e ocorre aumento 

dos níveis de estrógeno. 

• Estro / cio: aumento dos níveis de estrógeno e de 

hormônio folículo estimulante (FSH), queda da produção 

de leite, diminuição de apetite, acúmulo de muco, intensa 

hiperemia da mucosa, nas primeiras horas ocorre pico de 

hormônio luteinizante (LH) (provocando a ovulação e o 

desenvolvimento do corpo lúteo), ocorre entre o 7° - 9° dia 

do ciclo estral. 

• Pós-estro: ocorre à ovulação, crescimento do corpo lúteo, 

diminuição do muco vaginal (pode ser sanguinolento em 

novilhas devido à ruptura de pequenos capilares em 

conseqüência do aumento dos níveis de estrógeno). 

• Interestro / diestro: repouso sexual, progesterona começa 

a ser produzida pelo corpo lúteo, ocorre aumento dos 

níveis de LH no plasma e leite, corpo lúteo com maturação 

completa em torno do 8° - 12° (dia), no 18° dia ocorrerá 

concepção ou regressão do corpo lúteo devido a 

progesterona secretada no endométrio, diminuição da 

produção de muco (este quando presente apresenta baixa 

viscosidade). 
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O nível plasmático de progesterona aumenta a partir do 3° dia 

do ciclo estral, permanecendo elevado até o 17° dia. Caso não 

ocorra concepção, 2-3 dias antes do início do novo cio este teor cai 

bruscamente. 

 

 

 
 
 




