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RESUMO 
 
 
SANTOS, A. M. A. Prevalência da brucelose e tuberculose bovina nas regiões do Vale do 
Paraíba, metropolitana de São Paulo e litoral norte do Estado de São Paulo [Prevalence of 
bovine brucellosis and tuberculosis in Vale do Paraíba, São Paulo metropolitan area and northern 
coast of São Paulo State]. 2013. 57 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 
Foi realizado um estudo da situação epidemiológica da brucelose e tuberculose bovina na região 

denominada, neste estudo, de circuito pecuário 7, da qual fazem parte o Vale do Paraíba, a região 

metropolitana de São Paulo (incluindo a capital e a grande São Paulo) e o litoral norte do Estado. 

Este estudo tem por finalidade estimar a prevalência de focos e de animais positivos para 

brucelose e tuberculose e comparar os resultados obtidos para brucelose com o estudo prévio para 

a mesma região do Estado de São Paulo de Dias et  al., 2009 E definir os fatores de riscos para 

ambas as doenças na região. As propriedades a serem visitadas foram sorteadas aleatoriamente e 

durante a visita, um questionário epidemiológico foi aplicado, amostras de sangue foram 

coletadas e a inoculação nos animais foi realizada de acordo com o número de fêmeas bovinas 

acima de 24 meses existentes na propriedade. A prevalência de focos para brucelose foi de 8,4% 

(IC 95%: [5,3-12,6%]) e a de tuberculose de 13,3% (IC 95%: [9,3-18,1%]). A prevalência de 

animais foi de 1,1% (IC95%: [0,6-2,0%]) para brucelose e 1,9% (IC95%%: [1,2-3,0%]) para 

tuberculose. Não houve modelo de regressão múltipla que explicasse quais fatores de risco 

poderiam levar à ocorrência de brucelose, já para a tuberculose a análise múltipla indicou que a 

existência de mais de 10 (dez) vacas em lactação na propriedade rural está associada ao aumento 

da prevalência de tuberculose na propriedade (OR=8,25 IC 95%: [3,11-21,87%]). 

 
 

Palavras – chave: Prevalência. Brucelose. Tuberculose. Fatores de risco. Estado de São Paulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
SANTOS, A. M. A. Prevalence of bovine brucelosis and tuberculosis in Vale do Paraíba, São 
Paulo metropolitan area northern coast of São Paulo State [Prevalência da brucelose e 
tuberculose bovina nas regiões do Vale do Paraíba, metropolitana de São Paulo e litoral norte do 
Estado de São Paulo]. 2013. 57 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

A study of the epidemiological situation of bovine brucellosis and tuberculosis was carried out in 

the region referred to in this study, livestock circuit 7, which includes Vale do Paraíba, São Paulo 

metropolitan area (including the capital and Greater São Paulo) and São Paulo State northern 

coast. This study aims to estimate the prevalence of positive herds and animals for brucellosis 

and tuberculosis and compare the results obtained for brucellosis with a previous study in the 

same area in the state of São Paulo of Dias et al., 2009. And define the risk factors for both 

diseases in the region. The farm premises were randomly select to be visited and during the visit 

an epidemiological questionnaire was administered, blood samples were taken and animals were 

inoculated according to the number of cows over 24 months on the premises. The prevalence in 

the herds for brucellosis was 8.4% (95% CI: [5.3 to 12.6%]) and for tuberculosis 13.3% (95% CI: 

[9.3 to 18.1%]). The prevalence of animals was 1.1% (95% CI: [0.6 to 2.0%]) for brucellosis and 

1.9% (95% CI%: [1.2 to 3.0%]) for tuberculosis. A multiple regression model to explain risk 

factors associated with the occurrence of brucellosis was not found. For tuberculosis, the multiple 

analysis indicated that the existence of more than ten (10) milking cows on the farm was 

associated with an increase in the prevalence of tuberculosis in the premises (OR = 8.25 95% CI 

[3.11 to 21.87%]). 

 
 
Keywords: Prevalence. Brucellosis. Tuberculosis. Risks Factors. São Paulo State. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 1.1 BRUCELOSE BOVINA 
 

 

A brucelose bovina é uma doença infecciosa crônica causada principalmente pela 

bactéria Brucella abortus. É uma zoonose com distribuição mundial concentrada principalmente 

nos países subdesenvolvidos sendo de grande importância socioeconômica e para a saúde pública 

causando perdas diretas por abortamento, queda no índice reprodutivo, redução da produção de 

carne e aumento da taxa de reposição dos bezerros, assim como custo para tratamento humano e 

ausência no trabalho configurando da lista de notificação obrigatória pela Organização Mundial 

de Saúde Animal - OIE (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). 

 O principal sintoma da brucelose na fêmea bovina é o aborto que pode ocorrer do 

quinto ao oitavo mês de gestação (BEER, 1988), sendo os restos deste aborto material de 

contaminação para o ambiente e uma fonte de transmissão da brucela que ocorre 

predominantemente por ingestão ou lambedura de alimentos e fômites contaminados com a 

bactéria. A infecção também pode ocorrer por via venérea e há casos documentados de 

transmissão mamária e congênita (DIVERS; PEEK, 2008). 

A monta natural pode ser considerada um fator de risco para a transmissão da brucelose, 

porém o risco é baixo e pouco importante já que existem as barreiras da mucosa vaginal. O 

mesmo não pode ser aplicado para a inseminação artificial, pois o sêmen contaminado é 

depositado diretamente no útero (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). 

No humano a transmissão pode ocorrer durante a manipulação dos restos fetais e 

placentários, animais doentes e carcaças contaminadas sendo considerada uma doença  

ocupacional, ou ocorre pela ingestão de leite e derivados que não sofreram pasteurização.  

Os sinais clínicos em humanos são variados desde febre, mialgia, sudorese, dores nas 

articulações, podendo ser confundidos com outras enfermidades (DIVERS; PEEK, 2008). 
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1.2 TUBERCULOSE BOVINA 
 

 

A tuberculose bovina é uma zoonose de caráter crônico causada pelo Mycobacterium 

bovis, sendo amplamente disseminada nos países em desenvolvimento (COSIVI, 1998) e 

responsável por perdas econômicas significativas, figurando, como a brucelose, na lista de 

doenças notificáveis pela OIE. 

A transmissão ocorre, em sua maior parte, por via aerógena e alimentar (ingestão de 

leite pelo bezerro) podendo ocorrer também por transmissão intra uterina, entérica e por contato. 

(BEER, 2008). Segundo Cosivi (1998), em humanos a principal via de contaminação por M. 

bovis é a ingestão de leite e derivados não pasteurizados, sendo este um sério problema de saúde 

pública em países desenvolvidos por ser um a doença oportunista para as pessoas com baixa 

imunidade (crianças, idosos e portadores de HIV), porém, há em menor escala, a contaminação 

por via aerógena do trabalhador rural em contato com os animais enfermos.  

A sintomatologia nos bovídeos consiste em emagrecimento progressivo, tosse, aumento 

dos linfonodos (DIVERS; PEEK, 2008), queda na produção de leite e ganho de peso, 

infertilidade e condenação de carcaça (OLIVEIRA et. al., 2007). 

Em humanos, os sintomas mais comuns são da tuberculose por M. bovis são: 

linfadenopatia cervical, lesões intestinais e tuberculose na pele (COSIVI, 1998). 

 Não há distinção entre a infecção por M. bovis e M. tuberculosis devendo ser realizado 

diagnóstico laboratorial para a diferenciação do agente (BEER, 1998) 

 Em 2003, Baptista et al. utilizando os dados de abatedouros com Inspeção Federal do 

Estado de Minas Gerais encontrou uma prevalência de  tuberculose  bovina  de  0,7  ‰. 

Em estudo retrospectivo realizado por Figueiredo et al. (2010), no Estado da Paraíba, 

obteve prevalência de propriedades de 0,57% e de animais infectados de 0,25%, com diferença 

significativa na proporção de  machos e fêmeas positivos.    

Para o Estado do Rio de Janeiro foram computados os dados do levantamento 

epidemiológico entre os anos de 1959 a 1989 e após análises estatísticas ficou concluído que a 

prevalência de tuberculose nos rebanhos foi de 49,8%. Porém não há dados recentes sobre a 

prevalência de tuberculose para o Estado de São Paulo ou para seus circuitos pecuários 

(OLIVEIRA, 2008). 
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 1.3 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E 
TUBERCULOSE 

 

 

Em 2001, foi instituído pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) 

tendo como uma das finalidades a redução da prevalência e incidência de novos casos de ambas 

as doenças em todo o território nacional.  Neste mesmo ano foi realizado um estudo, no Estado de 

São Paulo, com o intuito de se conhecer a prevalência de brucelose com a colaboração do 

MAPA, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade do Estado de São Paulo 

(FMVZ/USP) e Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo (CDA). Este 

estudo obteve 9,7 % de prevalência em propriedades e 3,8% em animais para todo o Estado 

(DIAS, et. al. 2009; SÃO PAULO, 2010).  Nesta ocasião, o Estado foi estratificado em sete 

circuitos pecuários de acordo com suas características de sistemas de produção, tipo de 

exploração e manejo de forma a homogeneizar a cada região. (DIAS, 2009). 

O circuito pecuário 7, região de estudo desta dissertação, está localizado na região 

Sudeste do Estado de São Paulo fazendo divisa com os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro 

é formado pela região metropolitana de São Paulo (que inclui a  capital do Estado e a  grande São 

Paulo), região do Vale do Paraíba e Litoral Norte sendo composto por  87 municípios (listados no 

Apêndice). O Estado de São Paulo possui um rebanho de 11.197.605 bovinos e 60.572 bubalinos 

segundo dados do IBGE de 2009. Este estrato possui 13.037 propriedades (CDA, 2011) com um 

rebanho de 593.336 bovinos e 2.145 bubalinos (IBGE, 2009). 
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2 OBJETIVOS 
 

 
Os objetivos deste estudo foram: 

- Estimar a prevalência de brucelose e tuberculose de propriedades pertencentes ao 

circuito pecuário 7 do Estado de São Paulo. 

 - Identificar a prevalência de ambas às doenças nas fêmeas bovinas acima de 24 meses 

de idade e os fatores de risco para ambas as enfermidades neste estrato do Estado de São Paulo. 

 - Comparar a prevalência encontrada neste estudo com os resultados encontrados no 

estudo da Situação epidemiológica da brucelose bovina no Estado de São Paulo (DIAS et al., 

2009). 

 - Identificar os fatores de risco para a tuberculose e brucelose na região estudada. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 
 

 
A ocorrência das doenças foi estimada através de um processo amostral que detecta 

com um intervalo de confiança pré-estabelecido e com técnicas diagnósticas de elevada 

sensibilidade e especificidade, a prevalência de propriedades e animais com brucelose e 

tuberculose, permitindo que os resultados sejam extrapolados para a população alvo. 

Os parâmetros epidemiológicos variam de acordo com os distintos sistemas de 

produção, manejo dos animais, finalidade da exploração, tamanho médio de rebanhos e sistema 

de comercialização. Portanto, para o presente estudo, foram feitas estratificações no Estado de 

São Paulo, de acordo com os critérios mencionados. Cada um dos estratos, também denominados 

de circuitos pecuários, representa uma realidade epidemiológica distinta e, praticamente, 

independente. 

A coordenação do inquérito foi realizada por uma equipe do serviço oficial de defesa 

sanitária animal do Estado de São Paulo. 

 

  

3.1 PLANEJAMENTO AMOSTRAL 

 

  

O estudo amostral foi realizado em duas etapas: (1) primeiramente, sorteou-se, de 

forma aleatória, um número pré-estabelecido de unidades primárias de amostragem 

(propriedades/rebanhos) e (2) foi investigado o estado sanitário do rebanho através da escolha, de 

forma aleatória, de um número pré-estabelecido de unidades secundárias (fêmeas com idade igual 

ou superior a 2 anos para a brucelose e essas mesmas para a tuberculose). Assim, integraram a 

amostra apenas as propriedades onde havia atividade reprodutiva de bovinos e/ou bubalinos. 
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3.1.1 Cálculo do número de propriedades/rebanhos (unidades primárias de amostragem) 

 

 

O método de cálculo do número de unidades amostrais depende do objetivo do estudo. 

Como já foi descrito, o presente projeto tem como primeiro objetivo estimar a prevalência de 

rebanhos infectados por Brucella abortus e Mycobacterium bovis. Assim, em cada estrato 

regional de amostragem foi realizada uma seleção aleatória de rebanhos. O resultado é uma 

prevalência estimada com um intervalo de confiança de 95%, o qual define a precisão da amostra 

(i.e. a confiança com que se podem inferir os resultados da amostra para a população alvo). O 

tamanho da amostra para estimar uma proporção é determina do pelo grau de confiança do 

resultado, pelo nível de precisão desejado e pelo valor de prevalência esperado, ou mais provável 

(NOORDUIZEN et al., 1997). É também necessário considerar a capacidade operacional e 

financeira disponível para realizar o trabalho de campo com qualidade.  

Para o circuito 7 optou-se por uma amostra de 249 propriedades/rebanhos, visando não 

apenas obter boa precisão da estimativa, mas também garantir que a análise de fatores de risco 

não fosse inviabilizada por um número insuficiente de observações.  

 

 

3.1.2 Escolha das propriedades a serem amostradas 

 

  

A unidade amostral primária, neste trabalho, representada por cada uma das 

propriedades amostradas, é definida como um grupo de animais em contato suficiente para que 

todos tenham o mesmo risco de serem infectados por um agente infeccioso que entre no grupo, 

ou seja, o agrupamento dos animais em um rebanho sob os mesmos tipos de controle e manejo 

(mesma condição de risco) foi alvo do estudo o principal rebanho (aquele de valor econômico ou 

que seja o principal objetivo de produção). 

Para cada estrato, a escolha das unidades primárias obedeceu a um processo aleatório 

realizado pela equipe da coordenação do inquérito na Unidade Federativa. 
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No caso de ser necessário substituir alguma propriedade sorteada inicialmente, 

comunicou-se ao órgão central para que o mesmo sorteasse outra propriedade.  

Dentro das propriedades encontram-se as unidades amostrais secundárias, que são os 

animais sob estudo (fêmeas com idade igual ou superior a 2 anos para a brucelose e essas mesmas 

fêmeas para a tuberculose). 

 

 

3.1.3 Cálculo do número de animais (unidades secundárias de amostragem) 
 

 

Uma vez calculado o número de unidades de amostragem primárias 

(propriedades/rebanhos), foi necessário determinar o número de unidades de amostragem 

secundárias (animais) em cada rebanho sorteado, ou seja, em quantos animais seria realizado o 

diagnóstico. Nesta etapa da amostragem pretendeu-se classificar o rebanho quanto à existência de 

animais positivos aos testes. 

Quando animais são testados individualmente para determinar o estado do rebanho, a 

validade do teste de diagnóstico, determinada por sua sensibilidade e especificidade, deve ser 

avaliada de forma agregada (MARTIN et al., 1992; DONALD et al., 1994; JORDAN, 1996). A 

sensibilidade de rebanho (SenR) é a probabilidade de um rebanho infectado ser classificado como 

positivo pelo teste. A especificidade de rebanho (EspR) é a probabilidade de um rebanho livre de 

infecção ser classificado como negativo. Se a SenR for baixa, o nº de rebanhos falsos negativos 

será alto. Se a EspR for baixa, o nº de rebanhos falsos positivos será alto. Só conhecendo a SenR, 

a EspR e o nº de rebanhos positivos no teste de diagnóstico (prevalência aparente - Pa),  pode-se 

calcular a prevalência real (Pr) de rebanhos infectados, conforme a seguinte fórmula (MARTIN 

et al., 1992): Pr = (Pa + EspR - 1) / (SenR + EspR - 1). Também é necessário conhecer estes 

parâmetros para calcular os Valores Preditivo Positivo e Preditivo Negativo do diagnóstico em 

nível de rebanho, os quais são a melhor expressão da confiança que podemos ter no resultado de 

um teste. O cálculo da amostra de animais foi feito de forma a obter EspR e SenR que tenham 

pelo menos os valores de Sen e Esp dos testes em nível individual. 

A SenR e EspR dependem de (JORDAN, 1996): (1) sensibilidade e especificidade do 

teste, em nível individual; (2) do número de animais testados e tamanho do rebanho; e (3) do 
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número mínimo de animais positivos para classificar o rebanho como infectado - ponto de corte. 

A SenR está diretamente relacionada com o nº de animais testados e com a prevalência de 

infecção. A EspR está inversamente relacionada com o nº de animais testados. Os cálculos foram 

realizados com o auxílio do programa Herdacc 3.0 e desta forma foi obtido o número de animais 

a serem amostrados (Tabela1). 

Deve ser ressaltado que esses cálculos foram baseados no princípio de que a 

amostragem é feita sem substituição, assumindo uma distribuição hipergeométrica.  

Dentro das propriedades foi calculado um número mínimo de animais a serem 

examinados para classificá-las como foco ou livre de brucelose, obedecendo a valores de 

sensibilidade agregada (SenR) ≥  95%   e especificidade agregada (EspR) ≥  90%. Para a realização 

desses cálculos, adotou-se como 95% e 99,5%, respectivamente, os valores individuais de 

sensibilidade e especificidade do procedimento diagnóstico, realizado em fêmeas com idade igual 

ou superior a 24 meses. Para a tuberculose foram utilizados os parâmetros de sensibilidade 

agregada (SenR)  ≥    85%, especificidade agregada (EspR)  ≥  95%  , e sensibilidade (Sen) de 80%  e 

especificidade (Esp) de 99,5%. Esse critério permitiu calcular o número de animais a serem 

amostrados nas propriedades sorteadas (Tabela 1). 

 
 

3.1.4 Escolha dos animais a serem amostrados 

 

 

A escolha dos animais foi aleatória e seguindo a tabela de seleção dos animais 

amostrados (Tabela 1). 

Foram excluídas das amostras as fêmeas que estejam no período de peri-parto, ou seja, 

aproximadamente 15 dias antes do parto e nos 15 dias após o parto. 

  

 

3.1.4.1 Seleção dos animais a serem amostrados 
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Dentro de cada propriedade foi amostrado um número de animais para serem testados, 

sendo que esta quantidade dependia do número de fêmeas de reprodução com idade igual ou 

superior a 2 anos existentes na propriedade conforme Tabela 1. 
 
Tabela 1 - Quantidade de animais amostrados para brucelose e tuberculose nas propriedades sorteadas 
Número de fêmeas de 
reprodução com idade igual ou 
superior a 2 anos (N) existente 
na propriedade 

Número de animais a 
serem testados para 
tuberculose (nt) 

Número de animais a serem 
testados para brucelose (nb) 

1 a 10 Todos Todos 
11 11 10 
12 12 10 
13 13 10 
14 14 10 
15 15 10 
16 16 10 
17 17 10 
18 18 10 
19 19 10 

20 a 99 20 10 
100 ou mais 40 15 
 
Conforme a Tabela 1, a amostra de tuberculose (nt) foi sempre igual ou maior que a de 

brucelose (nb). Portanto efetuou-se o sorteio apenas para a tb. Os primeiros animais da amostra 

foram testados para as duas doenças, até completar a amostra para brucelose. Exemplo: 

propriedade com 90 animais deveriam ser testadas 20 fêmeas para tuberculose e 10 para 

brucelose. Ao sortear os 20 animais para tuberculose, os 10 primeiros animais da amostra foram 

testados para tuberculose e brucelose e os últimos 10, apenas para tuberculose. 

Uma vez separadas as fêmeas de reprodução com idade igual ou superior a 2 anos 

existentes na propriedade, foi necessário fazer uma seleção aleatória daquelas a serem 

tuberculinizadas. Para isto, empregou-se a amostragem aleatória simples ou amostragem aleatória 

sistemática. 

Para saber qual dos dois métodos deveria ser empregado, bastou dividir o total de 

fêmeas com idade igual ou superior a 2 anos existentes na propriedade, pelo total de animais ser 

tuberculinizado (amostra). Se o resultado fosse inferior a 2 deveria ser empregado o método 

aleatório simples, utilizando a tabela de números aleatórios (Anexo A); caso o resultado fosse 

igual superior a 2, empregaria  o método aleatório sistemático. 
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Em cada uma das propriedades amostradas foi aplicado um questionário (Anexo B), 

preenchido de acordo com as instruções (Anexo C) a fim de obter dados para o estudo de fatores 

de risco associados com a presença das doenças em estudo. 

 
  

3.2 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 
 
 

3.2.1 Brucelose 
 

 

A fim de aumentar a especificidade, foram empregados dois testes diagnósticos em 

série. Como teste de triagem foi empregado a prova do Antígeno Acidificado Tamponado (AAT), 

também chamado de Rosa de Bengala. Os soros que reagiram positivamente ao teste de triagem 

foram então submetidos ao segundo teste, chamado de confirmatório, o teste de Fixação de 

Complemento (FC), o qual confere maior especificidade ao diagnóstico. 

Os testes de AAT e FC foram realizados pelo Instituto Biológico do Estado de São 

Paulo (IB). Uma propriedade foi considerada positiva para brucelose se pelo menos animal foi 

positivo ao teste confirmatório. 

 

  

3.2.2 Tuberculose 
 

 

 Foi empregado o teste cervical comparativo conforme artigo 32 itens I a V do 

Regulamento do PNCEBT (BRASIL, 2006). Os animais inconclusivos foram retestados com 

intervalo mínimo de 60 dias. A propriedade foi classificada como positiva, quando em 

propriedades de até 20 animais testados houve um ou mais animais positivos e em propriedades 

de 40 animais foram necessários dois ou mais positivos para classificar a propriedade como 

positiva. 

Os animais positivos à brucelose e à tuberculose foram sacrificados ou abatidos, 

conforme legislação vigente. 



 24 

 

3.3 ESTRUTURA OPERACIONAL 
 

 

O estudo teve o apoio da Coordenação Nacional do PNCEBT e contou com o suporte 

do Centro Colaborador do MAPA em Saúde Animal da FMVZ-USP e FAV-UnB. 

 Foi realizado um treinamento teórico-prático com as equipes do serviço de defesa 

oficial do Estado de São Paulo a fim de explicar e padronizar os procedimentos de colheita de 

material, teste de tuberculinização, preenchimento de questionário e utilização de GPS. As 

equipes foram compostas por um médico veterinário e, pelo menos, um auxiliar agropecuário da 

Coordenadoria de Defesa do Estado de São Paulo (CDA). 

Efetuou-se a visita à propriedade sorteada, procedendo ao preenchimento do 

formulário do estudo, a escolha aleatória dos animais a serem amostrados, a realização da 

tuberculinização e a coleta do sangue para o diagnóstico da brucelose. O material coletado era 

devidamente embalado e enviado para o Centro de Análise Diagnóstico (CAD) da CDA e este 

encaminhou as amostras ao Instituto Biológico do Estado de São Paulo, que após análise inseria 

os resultados diretamente no sistema da CDA. Após 72 horas a equipe retornava a propriedade 

para a leitura do resultado da inoculação da tuberculina, conforme Regulamento do PNCEBT. Se 

houvesse algum animal positivo, tanto para brucelose quanto para tuberculose, o mesmo era 

marcado com a letra P (de positivo) em ferro candente do lado direito da cara e sacrificado na 

propriedade, ou abatido (em frigorífico com inspeção) no período máximo de 30 dias conforme 

Regulamento do PNCEBT (BRASIL, 2006).  

 

3.4 CÁLCULO DA PREVALÊNCIA 
 

 

 O cálculo de prevalência das propriedades e animais e os respectivos intervalos de 

confiança foram realizados com o auxílio do programa SPSS Statistics 9.0.  
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3.5 ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO 
 

 

As variáveis foram extraídas do questionário aplicado a campo. A associação das 

mesmas com a presença ou ausência de brucelose e tuberculose foi testada com o programa SPSS 

Statistics 9.0. Comparou-se as variáveis com o número de propriedades positivas e negativas para 

as duas doenças estudadas. Houve a necessidade de recategorização de algumas variáveis. As 

variáveis utilizadas no estudo dos fatores de risco foram: 

- Número total de bovinos na propriedade. Usando o banco de dados do Estado de São Paulo o 

tamanho dos rebanhos foi dividido em quartis, sendo que o 1° quartil corresponde aos rebanhos 

com até 10 (dez) animais (25% menores), e os rebanhos com 54,5 animais correspondem ao 4° 

quartil (acima do 3° quartil, estão os 25% maiores rebanhos). Desta forma padronizou-se estes 

dois quartis como ponto de corte e dividiu-se a variável em duas, a primeira na qual 

consideramos que as propriedades menores (até dez animais) apresentariam um maior risco para 

a ocorrência das enfermidades estudadas e a segunda na qual consideramos que as propriedades 

com mais de 54,5 animais é que apresentariam uma maior tendência à ocorrência da doença; 

- Número de fêmeas acima de 24 meses: Novamente usando o banco de dados do Estado de São 

Paulo, dividiu-se a variável em quartis e foram definidas duas novas variáveis: a primeira 

variável utilizando o 1° quartil (até quatro fêmeas acima de 24 meses) como ponto de corte; e a 

segunda variável utilizando 3° quartil (rebanhos com mais de 23 fêmeas adultas) como ponto de 

corte. Sendo os quartis extremos ao serem comparados com o restante considerados como risco 

para a ocorrência das doenças; 

- Número de vacas em lactação: Assim como as categorias anteriores foi recategorizada em duas 

variáveis após a obtenção dos quartis: rebanho com até duas vacas em lactação (1° quartil) como 

ponto de corte; e rebanho com mais de dez fêmeas em lactação (3° quartil) como ponto de corte, 

sempre os extremos considerados risco quando comparados com o restante da amostra; 

- Tipo de exploração: corte, leite e misto. 

- Tipo de criação. As propriedades foram analisadas quanto à criação extensiva em relação 

àquelas com algum grau de confinamento (semi – confinada e confinada);  
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- Inseminação artificial. As propriedades com somente inseminação e inseminação mais 

utilização de touros foram agregadas em uma categoria em relação àquelas que só fazem uso de 

monta natural, sendo a monta natural considerada categoria de base; 

- presença de ovinos e/ou caprinos: presença e ausência; 

- presença de equídeos: presença e ausência; 

- presença de suídeos: presença e ausência; 

- presença de aves comerciais quaisquer: presença e ausência; 

- presença de cães: presença e ausência; 

- presença de gatos: presença e ausência; 

- presença de quaisquer animais silvestres de vida livre: presença e ausência; 

- Ocorrência de aborto nos últimos 12 meses. As propriedades foram divididas em duas 

categorias: a primeira na qual se agregou a incidência de aborto e o desconhecimento sobre a 

ocorrência do mesmo e a segunda considerada como categoria de base a não ocorrência de 

aborto, já que esta apresentava menor risco para a ocorrência das enfermidades; 

- Destino de fetos abortados e placenta: destino adequado (enterra, queima e joga em fossa) e 

inadequado (usa na alimentação de outros animais ou não faz nada); 

- Aquisição de bovinos nos últimos dois anos: compra ou não compra; 

- Vacinação de bezerras contra brucelose (vacina B19). A variável foi dividida em duas 

categorias: a categoria de base na qual o produtor procede a vacinação corretamente e em outra 

categoria que agrega a não vacinação e a vacinação em bezerras fora do período de 3 a 8 meses 

de idade; 

- Aluguel de pasto: sim e não; 

- Compartilhamento de pasto com outras propriedades: sim e não; 

- Compartilhar Itens: sim e não; 

- Existência de áreas alagadiças as quais o gado tem acesso: sim e não; 

- Existência na propriedade de áreas nas quais os animais permanecem concentrados em algum 

período do dia: sim e não; 

- Existência de piquete separado para fêmeas em fase de parto ou pós parto: sim e não; 

- Assistência veterinária: sim e não; 

- Alimentação de bovídeos com soro de leite: sim e não; 

- Compartilhamento de aguadas/bebedouro com outras propriedades: sim e não; 
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- Classificação da propriedade rural quanto à sua localização: rural clássica, aldeia indígena, 

assentamento e periferia urbana. 

As variáveis foram organizadas em escala crescente de risco. A categoria de menor 

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

seleção das variáveis que seriam incluídas na análise multivariada, utilizou-se  um  p≤  0,20  para  o  

teste  do  χ2 ou exato de Fisher para a análise univariada. Para a análise multivariada, utilizou-se 

um  p≤0,05.  Após  a  primeira  análise  utilizou-se uma matriz de correlação, que analisa as variáveis 

entre si para a seleção das categorias que seriam submetidas à regressão logística. Na tabela de 

correlação o p<0,05 indica que as variáveis estão correlacionadas, portanto a variável de menor 

risco (maior p) deveria ser eliminada e não seria utilizada na análise de regressão logística. 
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4 RESULTADOS 

 

  O circuito 7 é representado pelos municípios apresentados na área mais escura na 

Figura1. 
 
Figura 1 - Mapa do Estado de São Paulo evidenciando o circuito pecuário 7, que  inclui o Vale do Paraíba, a capital, 

grande São Paulo e litoral norte do Estado 

 
Fonte: Santos, A.M.A (2012) 
 

A Tabela 2 traz os dados censitários e da amostra estudada no circuito 7. 
 
Tabela 2 - Dados censitários da população bovina e do circuito 7 do Estado de São Paulo e com detalhes da amostra 

Doença 

Número de 

municípios 

amostrados 

Número de 

propriedades  

com atividade 

produtiva 

Número de 

propriedades 

amostradas 

Número de 

fêmeas com 

idade  ≥  24  

meses 

Número de fêmeas 

com  idades  ≥  24  

meses amostradas 

brucelose 87 13.037 249 4533 1824 

tuberculose 87 13.037 249 4533 2728 
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4.1 PREVALÊNCIAS 
 

 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados das prevalências de focos no circuito 

pecuário 7 e as prevalências de focos por tipo de exploração das propriedades são apresentadas na 

Tabela 4 e as prevalências nos animais na Tabela 5. 
 

Tabela 3 - Prevalências de focos de brucelose e tuberculose bovinas no circuito 7 do Estado de São Paulo 

Doença 
Propriedades Prevalência (%) IC 95% (%) 

Testadas Positivas 
Brucelose 249 21 8,4 [5,3 – 12,6] 

Tuberculose 249 33 13,3 [9,3 – 18,1] 
 

 

Tabela 4 - Prevalências de focos de brucelose e tuberculose bovina estratificadas por tipo de exploração nos circuitos 
pecuário 7 do Estado do São Paulo 

Doença 
Prevalência de focos de brucelose 

Corte Leite Misto 
P/E*(%) IC 95%(%) P/E*(%) IC 95%(%) P/E*(%) IC 95%(%) 

Brucelose 3/43 (7,0) [2,2-19,6] 12/144(8,3) [4,8-14,2] 6/62(9,7) [4,4-20,0] 
Tuberculose 6/43(14,0) [6,4-27,9] 20/144(13,9) [9,1-20,6] 7/62(11,3) [5,5-21,9] 

*Positivas/Examinadas       
 
Tabela 5 - Prevalências de bovinos sororreagentes para brucelose e tuberculose nos circuito pecuário 7 do Estado de 

São Paulo  

Doença Animais Prevalência (%) IC 95% (%) 
Testados Positivos 

Brucelose 1.824 26 1,1 [0,6-2,0] 
Tuberculose 2728 55 1,9 [1,2-3,0] 

 

 

4.2 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS  
 

Os resultados da análise univariada para brucelose são apresentados na Tabela 6 e as 

tabelas 7 e 8 apresentam os resultado da análise univariada e modelo final da regressão logística 

para tuberculose. 
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Tabela 6 - Resultado da análise univariada para brucelose bovina no Estado de São Paulo – Circuito Pecuário 7 para 

as variáveis com p ≤  0,20 
Variáveis e Categorias Examinados Positivos % χ2 p 
Alimenta bovinos  
com soro de leite    21,890 0,007b 

Nãoa 247 19 7,69   
Sim 2 2 100   
Possui aves comerciais/ 
quintal na propriedade    4,353 0,037 

Nãoa 65 3 4,62   
Sim 184 18 9,78   
Aborto últimos 12 meses    4,638 0,044b 
Nãoa 199 13 6,53   
Sim 50 8 16   
Possui cão na propriedade    2,897 0,089 
Nãoa 36 2 5,55   
Sim 213 19 8,92   
Possui gato na propriedade    2,427 0,119 
Nãoa 145 10 6,90   
Sim 104 11 10,58   
Existe na propriedade áreas 
gado fica concentrado dia/ 
noite 

   2,240 0,137b 

Nãoa 207 15 7,25   
Sim 42 6 14,29   
Nº de bovinos na propriedade 
< 10 animais (Q1) 

   2,160 0,142 

Nãoa 68 3 4,41   
Sim 181 18 9,94   
Tipo de criação    2,705 0,146b 
Extensivo 200 14 7   
Semi confinado e/ou confinado 49 7 14,29   
Piquete separado para fêmea 
em parto e/ou pós parto    2,322 0,176b 

Não 192 19 9,90   
Sima 57 2 3,50   

a categoria de base 
b Fisher 
 

Após análise de regressão logística usando o programa SPSS não houve modelo que 

explicasse os fatores de rico para a brucelose no circuito em questão. 
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Tabela 7 - Resultado da análise univariada  para  tuberculose  bovina  no  Circuito  Pecuário  7  variáveis  com  p  ≤  0,20. 
Variáveis e Categorias Examinados Positivos % χ2 P 
Nº de vacas em lactação > que 10 (Q3)    22,526 <0,001 
Nãoa 134 7 5,22   
Sim 48 15 31,25   
Nº de fêmeas com mais de 24     10,728 0,001 
meses <4 (Q1)      
Nãoa 65 1 1,54   
Sim 184 32 15,38   
Nº de animais na propriedade <10(Q 1)    11,662 0,001 
Nãoa 68 1 1,47   
Sim 181 32 17,68   
Nº de animais na propriedade >      0,003 
54,5(Q3)      
Nãoa 202 21 10,40   
Sim 47 12 25,53   
Nº de fêmeas com mais de 24     8,137 0,004 
meses >23 (Q3)      
Nãoa 201 21 10,45   
Sim 48 12 25   
Possui gato na propriedade    7,065 0,008 
Nãoa 145 14 9,66   
Sim 104 19 18,27   
Nº de vacas em lactação <2(Q1)    6,700 0,01 
Nãoa 61 2 3,28   
Sim 121 20 16,52   
Possui suíno na propriedade    4,291 0,038 
Nãoa 164 18 10,98   
Sim 85 15 17,65   
Possui equino na propriedade    3,507 0,061 
Nãoa 67 7 10,45   
Sim 182 26 14,29   
Tipo de criação    2,717 0,099 
Extensivo 200 23 11,5   
Semi confinado e/ou confinado 49 10 20,41   
Áreas alagadiças que o gado tem     2,032 0,154 
acesso      
Nãoa 177 20 11,30   
Sim 72 13 18,05   
Aquisição animais últimos 2 anos    1,721 0,19 
Nãoa 154 17 11,04   
Sim 95 16 16,84   

a categoria de base 
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Tabela 8 - Modelo final da regressão logística multivariada para os fatores de risco para tuberculose bovina no 
Circuito pecuário 7 do Estado de São Paulo 

Variáveis OR IC 95% Valor de p 
Nº de vacas em lactação >10(Q3) 8,25 3,11-21,87 <0,001 
r2 =19,6% 

 

O modelo final de regressão logística indicou, para a tuberculose o número de vacas 

em lactação maior que 10(dez) animais (considerou-se como ponto de corte o terceiro quartil) 

como fator de risco para a doença, como se pode observar na Tabela 8. 

 
 
 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO ESTUDADA 
 
 
 

Este circuito é caracterizado por propriedades pequenas - menos de 55 animais - 81,1% 

(IC95%%: [75,7-85,5%]), 80,7% das propriedades amostradas possui menos de 23 fêmeas 

maiores de 24 meses. (IC95%: [68,0-79,0%] e apenas 26,4% têm mais de 10 vacas em lactação 

(IC95%%: [20,4-33,3%]). 

Há o predomínio de propriedades classificadas como rurais clássicas  compondo 88,8% 

(IC95%: [84,2-92,1%]), que criam o gado de forma extensiva 80,3% (IC95%: [74,9-84,8%]), 

sendo que uma pequena porcentagem concentra o gado em algum momento do dia ou da noite 

16,9% (IC95%: [12,7-22,1%].  

Exploram principalmente a produção de leite 57% (IC95%: [51,6-63,9%] e em 

segundo plano, a mista 24,9% (IC95%%: [19,9-30,7]) com predominância de uma ordenha por 

dia 54,2% (IC95%: [48,0-60,4%]), sendo esta realizada de forma manual 61,4% (IC95%: [55,2 – 

67,3%]. Menos que metade das propriedades entrega leite. 30,5% (IC95%: [25,1-36,6%]. 

Não é comum o consumo de leite cru sendo que 70,7% das propriedades não 

consomem (IC95%: [64,7-76,0%], sendo baixa a produção de queijo e manteiga 28,5% (IC95%: 

[23,3-34,5%] e, portanto, baixa a utilização de soro de leite como alimento para bovinos, apenas 

0,8% (IC95%: [0,2-3,2%]).   
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O número de propriedade que fazem uso de piquete de parição é reduzido 22,9% 

(IC95%: [18,1-28,6%]. As propriedades utilizam basicamente a monta natural 92,8% (IC95%%: 

[88,8-95,4%]). 

A maioria dos estabelecimentos rurais tem também como atividade a criação de aves 

comerciais 73,9% (IC95%: [68,0-79,0%], os cães são freqüentes como animal doméstico 85,5% 

(IC95%: [80,6-9,4%] e há um equilíbrio entre a domesticação 41,8% (IC95%: [35,8-48,05]) e a 

não domesticação de gatos. A criação de suínos existe em 34,1% (IC95%%: [28,5-40,3%]), há 

eqüinos em 73,1 % (IC95%; [67,2-78,3%]), ovinos 8,8% (IC95%%: [5,9-13,1%]) e os animais 

silvestres estão presentes em 76,3% (IC95%%: [70,6-81,2%]). 

A ocorrência de aborto foi relatada por uma minoria de proprietários entrevistada 

20,1% (IC95%: [15,5-25,6%]), contudo o destino dos resíduos do aborto é equitativamente 

distribuído em adequado 46,2% (IC95%: [40,0-52,4%] e não adequado.  

As práticas de alugar pasto 78,7% (IC95%: [73,2-83,4%], compartilhar aguada 88,4% 

(IC95%: [83,7-91,8%]), compartilhar itens 84,7% (IC95%: [79,7-88,7%] e dividir pasto com 

outros proprietários 79,9% (IC95%: [74,4-84,5%]) não são usuais nesta região. De acordo com o 

questionário a existência de áreas alagadas é pequena neste circuito 28,9% (IC95%: [23,6-

34,9%]). A assistência veterinária é uma prática habitual em 77,9% (IC95%: [72,3-82,7%],das 

propriedades, porém os testes para brucelose 22,1% (IC95%: [17,3-27,7%]) e para tuberculose 

20,9% (IC95%: [16,3-26,4%]) são pouco aplicados. A venda de bovídeos para reprodução é 

inexpressiva 10,4% (IC95% [7,2- 14,9%]) assim como o abate de adultos 13,3% (IC95%: [9,6-

18,1%]). A aquisição de bovinos não é intensa 38,2% (IC95%: [32,3-44,4%]) e a vacinação com 

a vacina B19 está abaixo dos 80% recomendados para a redução da prevalência e abandono da 

vacinação 67,9% (IC95%: [61,8-73,4%]).  
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 PREVALÊNCIAS 

 

5.1.1 Prevalência brucelose 

 

 

 A prevalência de focos de brucelose bovina no Circuito Pecuário 7 foi de 8,4% (IC 

95%: [5,3  - 12,6%]), não houve diferença estatística significativa entre as prevalências de focos 

do ano de 2001(11,92% e IC 95%: - [7,22-18,18%]) e 2011. Com relação às prevalências de 

focos por tipologia das propriedades, também não foi constatada diferença significativa entre os 

diferentes tipos de exploração (Tabela 4) assim como no estudo realizado em 2001.  

A prevalência de animais soropositivos para a brucelose bovina no Estado de São 

Paulo (1,1% IC 95%: [0,6-2,0%]) pode ser considerada baixa, lembrando que é necessário o 

rebaixamento da prevalência abaixo de 2,0 % para o abandono da vacinação. (PAULIN; 

FERREIRA NETO, 2003). A redução do valor numérico provavelmente é consequência do 

aumento da cobertura vacinal após o ano de 2008 com a contratação de Médicos Veterinários e 

reforço do corpo técnico do Serviço de Defesa Agropecuário do Estado de São Paulo como 

podemos observar na tabela 9, pois, apesar de haver um programa nacional contra a brucelose 

estruturado, havia falta de mão de obra para cumprimento do mesmo. Outro fator responsável 

pelo decréscimo aparente da prevalência foi à redução do número de fêmeas  existentes no Estado 

de São Paulo a partir de 2005, que também contribuiu para o aumento do índice de vacinação. 

Porém, ao compararmos a prevalência de fêmeas com idade superior a 24 meses obtida em 2001 

por Dias, 2009 (2,17 % e IC 95%: [0,77-3,56%]) percebemos que não houve uma redução 

estatisticamente significativa nestes 10 anos de programa. 
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Tabela 9 - Índice de vacinação de bezerras bovinas com 3 a 8 meses de idade, sendo a campanha de vacinação (1º e 

2º semestres) no período de 2002 a 2011, no Estado de São Paulo 

Campanha de 

vacinação 

Propriedades Fêmeas de 3 a 8 meses 

Existentes 

(nº) 

Vacinadas 

(nº) 

% 
Existentes 

(nº) 

Vacinadas (nº) % 

2º semestre 2002 110.087 17.098 15,53 1.058.554 257.935 24,37 

1º semestre 2003 110.435 30.647 27,75 1.119.586 488.856 43,66 

2º semestre 2003 102.037 26.552 26,02 1.158.622 389.755 33,64 

1º semestre 2004 88.724 35.775 40,32 1.029.535 582.728 56,60 

2º semestre 2004 102.404 30.377 29,66 1.005.643 382.202 38,01 

1º semestre 2005 108.694 41.439 38,12 735.400 570.028 77,51 

2º semestre 2005 92.802 30.067 32,40 763.295 347.022 45,46 

1º semestre 2006 88.046 33.719 38,30 861.387 480.383 55,77 

2º semestre 2006 86.760 27.904 32,16 623.292 338.511 54,31 

1º semestre 2007 82.076 34.110 41,56 645.363 441.475 68,41 

2º semestre 2007 82.296 28.758 34,94 509.746 283.292 55,58 

1º semestre 2008 63.611 28.598 44,96 473.028 341.314 72,16 

2º semestre 2008 62.554 29.634 47,37 467.243 294.473 63,02 

1º semestre 2009 62.406 31.300 50,16 524.763 419.719 79,98 

2º semestre 2009 62.685 31.380 50,06 526.794 420.472 79,82 

1º semestre 2010 70.269 41.805 59,49 576.374 469.315 81,43 

2º semestre 2010 66.352 26.520 39,97 516.752 421.683 81,60 

1º semestre 2011 73.846 41.318 55,95 539.049 444.210 82,41 

2º semestre 2011 63.969 36.310 56,76 539.854 394.511 73,08 

 

 

5.2.2 Prevalência tuberculose 

 

 

A prevalência de focos de tuberculose bovina no Circuito Pecuário 7 foi de 13,3% 

[9,3–18,1%]. Com relação às prevalências de focos por tipologia das propriedades, assim como 
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na brucelose não foi constatada diferença significativa entre os diferentes tipos de exploração 

(Tabela 4).  

A prevalência de animais para tuberculose foi de 1,9% com IC 95% de [1,2-3,0%]. A 

prevalência de animais mais baixa que a de propriedades pode ser explicada por uma possível 

distribuição de bovídeos positivos dentro do circuito pecuário, lembrando que em propriedades 

com menos de 99 fêmeas acima de 24 meses de idade onde no máximo 20 animais foram testados 

bastava um caso positivo para classificar a propriedade como foco. 

 

 

5.2 FATORES DE RISCO 

 

 

5.2.1 Fatores de risco para brucelose 

 

 

 Os fatores associados à presença de brucelose segundo análise univariada que 

passaram no critério de seleção para a análise multivariada (p≤0,20) foram: utilização de soro de 

leite como alimento para bovinos (p= 0, 007), criação de aves comerciais/de quintal na 

propriedade (p=0, 037), ocorrência de aborto nos últimos 12 meses (p=0, 044), presença de cão 

(p=0, 089), presença de gato (p= 0, 119), existência de áreas na propriedade onde o gado fica 

concentrado de dia ou de noite (p=0, 137), número total de bovinos menor que dez animais (p=0, 

142), tipo de criação (p=0, 146), piquete separado para fêmea em parto ou pós parto (p=0, 176).  

 Dentre estes fatores, serão discutidas a seguir somente as variáveis que apresentaram 

significância estatística na análise univariada (p≤0,05). Dentre essas, a criação de aves é uma 

provável associação ao acaso que ocorreu devido ao grande número de variáveis analisadas em 

conjunto, ou um potencial fator de confusão, já que não apresenta uma relação epidemiológica 

previamente estabelecida com a doença. 

 A alimentação de bovinos com soro de leite é um fator de risco já conhecido, porém 

somente duas propriedades relataram ter este hábito no circuito 7 e ambas resultaram como 

positivas para brucelose.  
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 A incidência de aborto no terço final da gestação é um dos sintomas clássicos da 

brucelose e sua ocorrência nos últimos 12 meses na propriedade foi considerada como fator de 

risco associado à ocorrência de brucelose na análise univariada confirmando que casos de aborto 

deverão sempre ser investigados, pois poderão ser indícios de casos de brucelose. 

Não houve modelo de regressão logística que explicasse os possíveis fatores de risco 

que pudessem levar à incidência de brucelose. 

 

5.3.2 Fatores de risco para tuberculose 

 

 

Os fatores associados à presença de tuberculose na análise univariada que passaram no 

critério de seleção para a análise multivariada (p≤0,20) foram: Número de vacas em lactação > 10 

(Q3) (p<0,001), número de fêmeas com mais de 24 meses de idade <4 (Q1) (p=0,001), número 

de bovinos total na propriedade <10 (Q1 ) (p=0,001), número de bovinos total na propriedade 

>54,5 (Q3 ) (p=0,003), número de fêmeas com mais de 24 meses de idade >23(Q3) (p=0,004), 

presença de gato na propriedade (p=0,008), número de vacas em lactação <2 (Q1) (p= 0,01), 

possuir suíno (p=0,038), possuir eqüino (0,061), tipo de criação semi confinado/confinado 

(p=0,099), existência de áreas alagadiças que o gado tenha acesso (p=0,154), aquisição de 

animais(p=0,19). 

Dentre estes fatores, serão discutidas a seguir somente as variáveis que apresentaram 

significância estatística na análise univariada (p≤0,05). 

As variáveis do número total de bovinos na propriedade (primeiro e último quartil) e 

número de bovinos com mais de 24 meses de idade (primeiro e último quartil) foram 

classificadas como risco na univariada e eliminadas na análise multivariada. As propriedades com 

pequeno número de bovinos em sua maioria não são tecnificadas e tem por finalidade a criação 

de gado para subsistência e carecem de assistência técnica, orientação e conhecimento das 

medidas necessárias para prevenção de doenças. Segundo Del Fava et. al. (2003), a utilização de 

condutas de biosseguridade como controle de trânsito, inseminação artificial e monitoramento 

sanitário, são barreiras para a introdução de enfermidades como a tuberculose num rebanho 

sabidamente saneado. O risco de ocorrência de tuberculose em propriedades rurais maiores se 
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deve ao confinamento dos animais, principalmente naquelas com atividade leiteira, na qual os 

animais se concentram uma ou mais vezes ao dia aumentando o tempo de contato entre animais 

sadios e infectados (ABRAHÃO, 1999, BRASIL 2006). 

Segundo Costa (2012) algumas pesquisas tem associado à presença de animais 

silvestres como javalis, texugos e cervos como reservatório da doença, porém não citam a 

presença de gatos, cães, eqüinos e suínos na transmissão do agente infeccioso. Já Abrahão (1999) 

cita que o próprio homem quando enfermo pode ser o responsável pela transmissão da 

tuberculose aos animais domésticos através da via aerógena, assim como estes últimos podem se 

contaminar sendo alimentados com leite e carne/miúdos crus se tornando, desta forma, 

disseminadores da doença ao bovino e possivelmente ao próprio homem quando circulam 

livremente pelo estábulo leiteiro e domicílio. Porém não se elimina a possibilidade desta 

associação ser puramente ao acaso assim como ocorreu com a presença de aves para brucelose. 

O modelo final da regressão logística indicou como fator de risco a variável número de 

vacas em lactação maior que dez animais. O que é justificável se considerarmos que a 

tuberculose é uma doença característica de criação leiteira e que o manejo durante a ordenha pode 

propiciar uma maior disseminação da bactéria, pois aumenta o período de contato entre animais 

infectados e sadios. Se levarmos em consideração que a região estudada apresenta 26,4% de 

propriedades com esta característica, podemos supor que aproximadamente uma em cada quatro 

propriedades tem um maior risco de contrair a tuberculose, portanto estas propriedades deveriam 

receber uma atenção especial da CDA quando da emissão de GTA e no estímulo a adesão da 

certificação de propriedade livre ou controlada para tuberculose e brucelose. 

 

5.4 RECOMENDAÇÕES PARA O ESTADO 

 

 Implantação de um programa de educação sanitária que contemple a etiologia da 

brucelose e tuberculose, sinais clínicos, epidemiologia e prevenção além da conscientização da 

gravidade das doenças em relação à saúde pública e respeito à legislação vigente. 

Incentivo aos produtores para aderirem a Certificação de propriedades livre e 

controlada de brucelose e tuberculose através do programa de educação sanitária. 
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Classificação da propriedade quanto ao tipo de exploração no sistema de emissão da 

Guia de Trânsito Animal (GTA) facilitando exigência de exames quando da compra e venda de 

animais. 

Bloqueio automático da emissão de GTA, quando há, na propriedade, fêmeas a partir 

dos 9 meses de idade e nenhum registro de vacinação contra brucelose, devendo a liberação para 

emissão ocorrer somente com apresentação de exames para brucelose com resultado negativo.  

Exigência de exames de brucelose e tuberculose para participação em leilão de gado 

geral, independente do tipo de exploração, já que não houve diferença significativa das 

prevalências de ambas as doenças entre os tipos de exploração. 

Continuidade com as ações do PNCEBT a fim de atingir níveis de vacinação com a 

vacina B19 acima de 80% e manter este parâmetro visando uma futura suspensão da vacinação 

contra brucelose no Estado de São Paulo.   
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APÊNDICE – LISTA DE MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CIRCUITO PECUÁRIO 7 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
O Circuito pecuário 7 abrange a região do Vale do Paraíba, a capital do Estado, a grande 
São Paulo e litoral norte do Estado, compreendendo 4 Escritórios de Defesa Agropecuária 
(EDA) do Estado de São Paulo e seus municípios: 

                                                                                                            
 

EDA 
Guaratinguetá 

EDA  
Mogi das Cruzes 

EDA 
Pindamonhangaba 

EDA  
São Paulo 

Aparecida Arujá Caçapava Barueri 
Arapaí Biritiba - Mirim Campos do Jordão Bertioga 
Areias Ferraz de 

Vasconcelos 
Caraguatatuba Caieiras 

Bananal Guararema Igaratá Cajamar 
Cachoeira 
Paulista 

Itaquaquecetuba Ilhabela Carapicuíba 

Canas Mogi das Cruzes Jacareí Cotia 
Cruzeiro Poá Jambeiro Cubatão 
Cunha Ribeirão Pires Monteiro Lobato Diadema 

Guaratinguetá Rio Grande da 
Serra 

Natividade da Serra Embu 

Lagoinha Salesópolis Paraibuna Embu-Guaçu 
Lavrinhas Santa Isabel Pindamonhangaba Francisco Morato 

Lorena Suzano Redenção da Serra Franco da Rocha 
Piquete  Santa Branca Guarujá 
Potim  Santo Antônio do Pinhal Guarulhos 

Queluz  São Bento do Sapucaí Itanhaém 
Roseira  São José dos Campos Itapecirica da Serra 
São José 

doBarreiro 

 São Luis do Paraitinga Itapevi 

Silveiras  São Sebastião Jandira 
  Taubaté Juquitiba 
  Tremembé Mairiporã 
  Ubatuba Mauá 
   Monguagá 
   Osasco 
   Peruíbe 
   Pirapora do bom Jesus 
   Praia Grande 
   Santana de Parnaíba 
   Santo André 
   Santos 
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   São Bernardo do 
Campo 

   São Caetano do Sul 
   São Lourenço da Serra 
   São Paulo 
   São Vicente 
   Taboão da Serra 
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ANEXO A – TABELA DE NÚMEROS ALEATÓRIOS 
 
 

TABELA DE NÚMEROS ALEATÓRIOS 
 

71 94 53 11 80 76 45 41 46 53 07 16 72 44 76 08 43 14 34 84 
65 73 18 64 40 29 13 54 14 29 62 13 50 34 79 96 38 21 57 87 
11 02 88 25 48 97 67 68 85 24 25 77 61 65 99 85 61 31 83 87 
41 50 70 98 60 31 95 26 27 81 49 64 55 92 14 31 83 09 38 73 
91 49 56 22 45 50 22 83 16 42 03 85 79 77 68 20 05 88 51 50 
42 22 85 70 13 86 28 42 49 20 35 47 17 45 51 17 51 85 06 43 
64 52 60 76 14 20 34 60 38 67 90 67 06 40 90 26 21 52 13 59 
93 55 20 82 64 27 21 07 38 60 34 69 69 59 82 84 03 67 60 72 
68 86 44 19 66 67 56 69 17 68 91 80 40 24 68 44 93 68 65 81 
93 95 53 87 94 69 36 32 85 94 55 82 51 23 32 91 99 66 37 64 
41 18 25 98 90 15 69 65 11 97 75 77 32 48 77 43 05 96 27 32 
74 57 40 82 96 09 61 20 06 33 50 88 32 93 13 00 20 01 26 51 
77 06 29 73 92 03 79 02 66 62 99 96 61 96 50 38 65 39 33 80 
15 96 80 44 35 95 93 68 83 39 55 76 05 36 92 95 42 81 02 50 
49 94 37 31 13 34 36 85 70 62 33 98 80 20 73 52 92 34 47 83 
11 68 89 86 57 93 25 16 72 38 46 94 22 32 63 36 71 75 59 28 
75 85 37 41 85 96 39 54 52 22 89 19 10 09 75 96 48 40 70 50 
06 58 81 61 56 18 39 08 58 08 98 42 96 76 11 23 36 55 54 13 
58 84 76 42 62 66 70 92 44 95 65 61 86 60 39 97 25 06 65 40 
70 03 46 74 01 56 09 05 68 54 57 11 62 54 06 20 29 28 49 31 
63 36 31 54 88 95 15 71 04 57 82 19 79 14 08 40 07 07 75 88 
43 88 50 49 13 68 09 11 47 63 00 37 76 97 83 82 11 50 69 70 
68 38 69 26 37 77 02 27 84 67 41 27 47 82 01 51 62 76 61 69 
28 26 24 08 03 72 23 45 78 40 27 03 94 26 44 40 67 13 62 89 
55 35 30 14 95 96 40 60 65 32 75 48 63 50 38 11 16 12 40 82 
45 16 75 95 65 05 63 34 75 22 39 58 94 64 50 90 29 21 63 40 
75 97 03 90 17 56 70 83 39 25 17 84 90 60 66 99 58 66 24 76 
40 89 92 28 25 67 03 42 15 80 30 75 50 45 34 39 34 44 66 33 
50 76 21 84 19 89 18 81 57 10 60 30 17 84 98 67 25 14 76 01 
46 32 62 68 47 52 98 29 32 97 84 38 74 90 11 62 62 52 08 33 
45 43 48 55 39 56 49 15 22 33 48 43 45 66 50 44 27 05 65 92 
09 85 95 46 91 51 35 40 80 30 82 61 09 80 99 06 16 38 46 78 
95 10 85 90 57 06 42 48 49 97 42 57 35 56 86 76 32 96 29 89 
58 35 50 97 35 45 67 31 32 46 09 38 76 88 45 11 57 06 55 45 
79 33 76 45 59 42 57 17 77 25 18 24 09 17 82 92 13 68 42 76 
50 79 70 40 48 70 70 16 45 54 69 21 79 20 54 73 10 59 23 28 
61 90 17 05 68 54 17 16 31 88 56 81 10 20 75 07 45 15 97 64 
46 73 27 80 18 75 00 55 85 06 12 38 70 09 29 37 04 59 53 58 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO APLICADO NAS PROPRIEDADES 
AMOSTRADAS
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ANEXO C - INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO QUESTIONÁRIO 
 
 
 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE ESTUDO 
SOROEPIDEMIOLÓGICO DA BRUCELOSE BOVINA E BUBALINA  
 

É importante que o formulário esteja devidamente e integralmente preenchido, para que as 
análises e interpretações sejam corretas. O formulário deverá ser preenchido em uma única via e 
copiado em xerox. A via original deve acompanhar os soros até o laboratório e a cópia 
xerográfica ser enviada à Coordenação Estadual do Inquérito. 

Salienta-se que o formulário não deverá ser passado a limpo. A via original, mesmo que 
contenha algumas sujidades do campo, é que deverá ser enviada juntamente com as amostras. 
Assim sendo, deve-se cuidar e estar atento para evitar excesso de sujidades. 

Apesar do formulário ser de fácil preenchimento, convém ter atenção em alguns pontos 
específicos. 

As questões e campos a serem respondidos estão relacionados a seguir, com suas 
respectivas instruções para preenchimento. 
 
 
CAMPO 1- IDENTIFICAÇÃO 
Deverá ser utilizada letra de forma legível e maiúscula, DEVENDO SER PREENCHIDO NA 
UNIDADE LOCAL do serviço de defesa animal, antes de ir à propriedade. 
 
Deverá ser identificado o município onde a propriedade está localizada e sua respectiva Unidade 
Federativa, o nome completo do(s) proprietário(s) dos animais e o nome da Propriedade. O 
código de cadastro a ser identificado é o número (ou código) de identificação da propriedade no 
serviço de defesa oficial local. 
 
A REGIÃO é o nº do estrato de amostragem ao qual pertence o município em questão, conforme 
definido no plano amostral do estado. Este campo deverá ser preenchido pelo coordenador do 
levantamento. 
 
CAMPO 2- DATA DA COLHEITA, INOCULAÇÃO DA TUBERCULINA E LEITURA 
Deverá ser preenchido utilizando-se dois dígitos no dia e no mês da visit. O ano deverá ser 
indicado com os quatro dígitos. 
 
CAMPO 3- CÓDIGO DO REBANHO NO ESTUDO (9 DÍGITOS) 
Este código será a base do controle das amostras e informações das propriedades, sendo de 
fundamental importância. 
Os primeiros 7 (sete) dígitos são de identificação do município onde a propriedade está 
localizada, correspondente ao número de identificação no IBGE, que é único para cada município 
do país. Os últimos 2 (dois) dígitos são relativos à ordem de seqüência das propriedades daquele 
município a serem trabalhadas no inquérito. 
Exemplo: 
Em Unaí, Minas Gerais, se forem amostradas 5 propriedades, existirão 5 códigos: 
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317040401 
317040402 
317040403 
317040404 
317040405 

Sendo que: 
3170404 é o código do IBGE de Unaí - MG, enquanto os 2 dígitos finais, de 01 a 05, 
correspondem ao número de ordem das propriedades que vão ser amostradas no município. 
 
CAMPO 4- COORDENADAS 
O objetivo é ter a localização geográfica exata ou a mais exata possível da propriedade (sede) 
onde estão os animais amostrados. Preferencialmente, deverá ser preenchido utilizando-se 
aparelho GPS. A latitude e a longitude deverão ser identificadas com graus, minutos, segundos e 
décimo de segundos (7 dígitos) e a altitude em metros em relação ao nível do mar. 
 
QUESTÃO 5- TIPO DE EXPLORAÇÃO 
Marcar uma única opção, aquela que mais caracterize o rebanho amostrado na propriedade. 
 
Entende-se   por   “corte”   aqueles   rebanhos   destinados   a   cria,   recria   e   engorda ou qualquer uma 
destas fases separadamente, desde que os animais tenham como objetivo final a engorda para 
posterior abate (pecuária de corte) e produção de carne. A existência de alguns animais para 
produção de leite na propriedade (geralmente para consumo próprio), não descaracteriza esse 
rebanho como sendo de corte, desde que esta produção leiteira não seja uma atividade de 
importância econômica. 
 
Entende-se  por  “leite”  os  rebanhos  que  podem  ser  caracterizados  como  pertencentes  à  pecuária  de  
leite. Têm por finalidade e atividade principal a produção leiteira, independente do destino dado 
ao leite produzido (consumo próprio ou venda). 
 
Na  opção  “mista”,  encontram-se aquelas explorações onde o rebanho possui animais criados com 
objetivo de produzir leite e também animais para cria, recria e engorda ou parte deste ciclo, com 
objetivo final de abate e produção de carne. Os animais da produção leiteira e os da produção de 
carne convivem em ambientes comuns e/ou fazem uso de instalações em comum. 
 
OBS: Em propriedades que possuam rebanhos separados de corte e de leite (explorações distintas 
geograficamente e de manejos independentes e diferentes), este levantamento 
soroepidemiológico deverá ser realizado naquele rebanho de maior importância econômica para a 
propriedade. 
 
QUESTÃO 6- TIPO DE CRIAÇÃO 
Marcar uma única opção, aquela que melhor caracterize o rebanho amostrado na propriedade. 
 
Considera-se  “confinado”  aquele  tipo  de  exploração  intensiva  onde  os  animais  são  mantidos  em  
espaço limitado e reduzido, sendo a alimentação (volumoso, concentrado, sal mineral) e água 
fornecidas de forma sistemática e controlada, dentro do próprio local onde eles estão alojados. 
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Em   “semi-confinado”   encontram-se os tipos de criação semi-intensiva onde os animais 
permanecem na pastagem e recebem suplementação alimentar (volumoso e/ou concentrado) 
durante todo o ano ou parte deste (por exemplo, na época da seca). 
 
Como   “extensivo”   entende-se os tipos de criação nos quais os animais são mantidos 
exclusivamente em regime de pasto, podendo receber concentrado protéico e/ou sal mineral. 
 
QUESTÃO 7- NÚMERO DE ORDENHAS POR DIA 
Marcar uma única opção, aquela que caracterize o rebanho amostrado na propriedade. 
 

QUESTÃO 8- TIPO DE ORDENHA 
Escolher uma única opção, aquela que caracterize o rebanho amostrado. 
 
Marcar   “manual”   se   a   ordenha   for   feita   por   serviço   de   pessoal   que   não   utiliza   nenhum  
equipamento específico, utilizando somente as mãos e recipiente para o leite ordenhado. 
 
A   opção   “mecânica   ao   pé”   deverá   ser   marcada   quando   a   ordenha   for feita utilizando-se 
ordenhadeira mecânica, pelo sistema de balde ou latão ao pé, onde não há circuito fechado. 
 
Entende-se   por   “mecânica   em   sala   de   ordenha”   a   ordenha   realizada   em   circuito   fechado,  
instalado em sala de ordenha apropriada. 
 
Se não é feita ordenha do rebanho amostrado (exemplo: gado de corte), deverá ser marcada a 
opção  “não  ordenha”. 
 
QUESTÃO 9- PRODUÇÃO DE LEITE 
Indicar o número de vacas que estão em lactação (sendo ordenhadas) no rebanho da propriedade, 
na ocasião do inquérito soroepidemiológico e a média de produção total de leite por dia, em 
litros. 
Caso o rebanho amostrado seja constituído somente por animais de corte, onde não é feita 
ordenha, este item deverá ser deixado sem resposta. 
 

QUESTÃO 10- USA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL? 
Marcar uma única opção, aquela que caracterize o rebanho amostrado na propriedade. 
 

QUESTÃO 11- RAÇA PREDOMINANTE 
Marcar uma única opção, aquela que caracterize a propriedade amostrada. 
 
Quando o rebanho amostrado for de bovinos, escolher as opções indicadas, considerando: 
 zebu: qualquer raça de bovinos da espécie Bos indicus. Exemplo: considera-se raça zebu 

predominante quando o rebanho for composto por: (1) bovinos de uma única raça (ex: nelore); 
(2) bovinos de duas ou mais raças diferentes (ex: nelore e guzerá); (3) bovinos resultantes de 
cruzamentos entre raças zebuínas, independente do grau de sangue (ex: nelore X guzerá). 
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 europeu de leite: raças de origem européia, ou seja, bovinos da espécie Bos taurus, 
especializadas em produção leiteira, podendo o rebanho ser constituído por animais de uma 
única raça ou de cruzamentos entre raças desta mesma espécie. Exemplo: holandês e jersey. 

 europeu de corte: raças de origem européia, ou seja, bovinos da espécie Bos taurus, 
especializadas em produção de carne, podendo o rebanho ser constituído por animais de uma 
única raça ou de cruzamentos entre raças desta mesma espécie. Exemplo: angus, charolês e 
simental. 

 mestiço: é o bovino resultante de cruzamentos entre raças, não permitindo que ele seja 
caracterizado dentro de uma ou mais raças específicas, sendo, portanto, considerado como sem 
raça definida. 

 outras raças: todas as categorias que não se enquadrarem nas opções acima. São incluídos aqui 
os bovinos resultantes de cruzamentos entre as espécies Bos taurus e Bos indicus, que dão 
origem ao gado cruzado (europeus X zebus), independente do grau de sangue. Exemplo: 
girolanda. 

 
Quando o rebanho amostrado for de bubalinos, escolher uma das opções indicadas, considerando 
as características fenotípicas mais específicas da raça predominante. Caso as características 
fenotípicas  não  sejam  suficientes  para  identificar  uma  das  raças  indicadas,  marcar  a  opção  “outras  
raças”. 
 

CAMPO 12- (a) BOVINOS EXISTENTES E (b) BUBALINOS EXISTENTES 
Escrever no espaço próprio o número de animais existentes, de acordo com a indicação de sexo e 
faixa etária (em meses). 
O preenchimento deverá ser feito conforme a resposta obtida na propriedade e não de acordo com 
a ficha de controle do serviço oficial. O objetivo não é fiscalizar o criador, mas saber a realidade 
daquele rebanho, sem fins punitivos para aqueles que indicarem quantidades diferentes das 
conhecidas pelo serviço oficial. 
 

QUESTÃO 13- OUTRAS ESPÉCIES NA PROPRIEDADE 
Marcar uma ou mais das opções que indicam as espécies que estão presentes na propriedade. 
 

QUESTÃO 14- ESPÉCIES SIVESTRES EM VIDA LIVRE NA 
PROPRIEDADE 
Marcar uma ou mais das opções que correspondam às espécies de animais já avistadas na 
propriedade, fazendo parte da fauna do ambiente e não criadas em cativeiro. Caso não tenha sido 
vista  nenhuma  espécie  silvestre  de  vida  livre,  marcar  “não  tem”. 
Na  opção  “outras”,  escrever  no  espaço  próprio  qual(is)  outra(s)  espécie(s)  avistada(s). 
OBS: excluem-se deste item todas as aves. 
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QUESTÃO 15- ALGUMA VACA/BÚFALA ABORTOU NOS ÚLTIMOS 12 
MESES? 
Marcar uma única opção, procurando fazer com que esta não seja uma resposta imediata, pois 
poderá ter havido casos no rebanho amostrado que podem não ser lembrados com facilidade. O 
entrevistador pode fazer perguntas indiretas que permitam chegar à resposta correta; evitando 
usar termos muito técnicos com os entrevistados. 
Deve-se  evitar  a  opção  “não  sabe”,  procurando  sugerir  a  quem  está  respondendo  a  busca  de  ajuda  
com uma outra pessoa da propriedade que poderia esclarecer a resposta. 
 

QUESTÃO 16- O QUE FAZ COM O FETO ABORTADO E A PLACENTA? 
Marcar uma ou mais opções, de forma a obter correspondência com as ações executadas no 
rebanho  amostrado.  Em  casos  de  jogar  em  leitos  de  água,  optar  pela  resposta  “não  faz  nada”,  pois  
entende-se que, não fazendo nada ou não dando um destino adequado, está havendo 
contaminação do ambiente. 
 

QUESTÃO 17- FAZ TESTES PARA DIAGNÓSTICO DE BRUCELOSE? 
Marcar   uma  única   das   opções   e,   sendo   a   resposta   “sim”,  marcar   uma  ou  mais   das   opções que 
indicam a regularidade dos testes e as possíveis outras ocasiões em que eles são feitos na 
propriedade. 
 

QUESTÃO 18- FAZ TESTES PARA DIAGNÓSTICO DE 
TUBERCULOSE? 
Marcar   uma  única   das   opções   e,   sendo   a   resposta   “sim”,  marcar   uma  ou  mais   das   opções que 
indicam a regularidade dos testes e as possíveis outras ocasiões em que eles são feitos na 
propriedade. 
 
QUESTÃO 19- NOS ÚLTIMOS 2 ANOS HOUVE AQUISIÇÃO DE BOVINOS OU 
BÚFALOS? 
Marcar  uma  única  opção  e,  em  caso  da  resposta  ser  “sim”,  completar  a  questão marcando se os 
animais adquiridos foram ou não tuberculinizados. Marcar uma ou mais das opções que 
correspondam  às  respostas  de  “de  onde”  ou  “de  quem. 
OBS: Lembrar que o objetivo não é fiscalizar a propriedade. 
 
QUESTÃO 20- COMPRA FÊMEAS OU MACHOS COM FINALIDADE DE 
REPRODUÇÃO? 
Marcar uma única das opções, aquela que indique esta atividade no rebanho amostrado e, em 
caso   da   resposta   ser   “sim”,   completar   a   questão   marcando   uma   ou   mais   das   opções   que  
correspondam  às  respostas  de  “de  onde”  ou  “de  quem”. 
OBS: Lembrar que o objetivo não é fiscalizar a propriedade. 
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QUESTÃO 21- VENDE FÊMEAS OU MACHOS PARA REPRODUÇÃO? 
Marcar uma única das opções, aquela que indique esta atividade no rebanho amostrado e, em 
caso   da   resposta   ser   “sim”,   completar   a   questão   marcando   uma ou mais das opções que 
correspondam  às  respostas  de  “a  quem”  ou  “onde”. 
OBS: Lembrar que o objetivo não é fiscalizar a propriedade. 
 

QUESTÃO 22- VACINA CONTRA BRUCELOSE? 
Marcar uma única opção, aquela que indique a atividade no rebanho amostrado, independente das 
informações constantes na ficha de controle da propriedade no serviço oficial. 
 
QUESTÃO 23- LOCAL DE ABATE DAS FÊMEAS E MACHOS ADULTOS NO FIM DA 
VIDA REPRODUTIVA 
Marcar uma ou mais das opções que caracterizem a atividade no rebanho amostrado. Pode haver 
mais de uma resposta. 
Caracteriza-se  como  “estabelecimento  sem  inspeção  veterinária”  os  açougues  ou  açougueiros  que  
compram animais para abate e venda da carne, sem inspeção oficial. 
 

QUESTÃO 24- ALUGA PASTO EM ALGUMA ÉPOCA DO ANO? 
Marcar uma única opção,   aquela  que   indique  esta  atividade  na  propriedade.  Marcar   “sim”   se  a  
propriedade aluga pastos próprios para terceiros ou se aluga pastos de terceiros para colocar seu 
rebanho.  Marcar  “não”  se  não  aluga  pastos. 
 

QUESTÃO 25- TEM PASTOS EM COMUM COM OUTRAS 
PROPRIEDADES? 
Marcar uma opção adequada, considerando que pastos em comum são aqueles onde os animais 
de duas ou mais propriedades permanecem, por qualquer período de tempo, sob pastejo em 
comum. 
QUESTÃO 26- COMPARTILHA OUTROS ITENS COM OUTRAS PROPRIEDADES? 
Indicar, em caso afirmativo, quais os itens compartilhados com outras propriedades. 
 
QUESTÃO 27- EXISTEM NA PROPRIEDADE ÁREAS ALAGADIÇAS ÀS QUAIS O 
GADO TEM ACESSO? 
Marcar sim ou não e, se for necessário, especifique o local de aglomeração. 
 
QUESTÃO 28- EXISTEM NA PROPRIEDADE ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DE 
ANIMAIS? 
Marcar  uma  opção.  Sendo  a  resposta  “sim”,  especifique  o  local  de  aglomeração. 
 
QUESTÃO 29- TEM PIQUETE SEPARADO PARA FÊMEAS NA FASE DE PARTO 
E/OU PÓS-PARTO? 
Marcar uma opção, aquela que indique a situação para o rebanho amostrado. 
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QUESTÃO 30- A QUEM ENTREGA LEITE? 
Marcar uma ou mais das opções, aquela(s) que indique(m) a atividade na propriedade. 
 

QUESTÃO 31- RESFRIAMENTO DO LEITE 
Marcar a opção correspondente à atividade na propriedade e, sendo   a   resposta   “faz”,  
complementar marcando a opção de como é feito o resfriamento. 
 

QUESTÃO 32- A ENTREGA DO LEITE É FEITA A GRANEL? 
Marcar a opção que indique a atividade na propriedade. 
Entende-se  por  “entrega  de  leite  a  granel”  quando  o  leite  é  armazenado em tanque de expansão e 
coletado em caminhões próprios (tanque).  
O  leite  entregue  em  latão  corresponde  à  resposta  “não”. 
 

QUESTÃO 33- PRODUZ QUEIJO E/OU MANTEIGA NA PROPRIEDADE? 
Marcar uma das opções, aquela que indique a atividade na propriedade. 
Sendo  a  resposta  “sim”,  marcar  uma  ou  mais  das  opções  que  sejam  adequadas  à  finalidade  dada  
ao produto. 
 

QUESTÃO 34- CONSOME LEITE CRU? 
Marcar a opção que indique este hábito, abrangendo todas as pessoas que vivem ou trabalham na 
propriedade. Marque sim se pelo menos uma pessoa consumir regularmente leite cru na 
propriedade. 
 

QUESTÃO 35- TEM ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA? 
Considera-se   “assistência   veterinária”   a   atividade   de   médicos   veterinários   que   tenham   uma  
regularidade de visitas, com orientações específicas no manejo produtivo e/ou sanitário do 
rebanho.  Nesta  questão,  não  se  considera  como  “assistência  veterinária”  visitas  de  profissionais  
para atendimento a casos isolados de urgência (exemplo: atendimento a um animal intoxicado ou 
com problemas de parto). 
Marcar   a   opção   “sim”   se   houver   assistência   veterinária   à   propriedade   e   “não”,   caso   não   haja  
assistência veterinária. Havendo assistência, complementar com as opções seguintes. 
 
O médico veterinário responsável pelo preenchimento do formulário deverá identificar-se no 
espaço próprio, colocando nome completo por extenso e com letra de forma, e assinando no local 
indicado. 
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QUESTÃO 36- ALIMENTA BOVINOS COM SORO DE LEITE BOVINO? 
Marcar   uma   única   opção,   aquela   que   indique   esta   atividade   na   propriedade.  Marcar   “sim”   se  
existe o hábito de se oferecer soro de leite bovino aos bovinos de qualquer idade presentes na 
propriedade, seja de forma contínua ou apenas em alguns períodos do ano. 
 
O médico veterinário responsável pelo preenchimento do formulário deverá identificar-se no 
espaço próprio, colocando nome completo por extenso e com letra de forma, e assinando no local 
indicado. 
 

QUESTÃO 37- COMPARTILHA AGUADAS OU BEBEDOUROS COM 
OUTRA PROPRIEDADE EM ALGUM PERÍODO DO ANO? 
Marcar uma opção, aquela que indique a situação para o rebanho amostrado. 
 

QUESTÃO 38- POSSUI ÁREA PARA POUSO DE BOIADA EM 
TRÂNSITO ? 
Marcar uma opção, aquela que indique a situação para o rebanho amostrado. 
 

QUESTÃO 39- CLASSIFICAR A PROPRIEDADE. 
Marcar uma opção, aquela que indique a situação para o rebanho amostrado. 
 

CAMPO 40- INFORMAÇÕES SOBRE OS ANIMAIS TESTADOS 
Deve ser salientado que não se deve proceder colheita de amostras de sangue de fêmeas que 
estejam no peri-parto (no período que precede o parto - em torno de 15 dias antes- ou 15 dias 
após o parto). 
 
Relacionar o número sequencial de trabalho do animal (n. - de 1 a 40) à sua identificação 
individual (brinco, marcação com tinta etc).  
 
Identificar as amostras de sangue, e posteriormente de soro, destinadas ao diagnóstico da 
brucelose, com o código do rebanho no estudo (9 dígitos – CAMPO 3), seguido do número 
sequencial de trabalho do animal na propriedade (n. - de 1 a 40). Serão 11 dígitos no total (7 do 
município no IBGE, 2 da ordem sequencial de trabalho da propriedade no município e 2 da 
ordem sequencial de trabalho do animal na propriedade). Desta forma, não haverá repetição de 
números na identificação de soros. 
 
Exemplo: 
    3170404  01  07 
 
      sétima fêmea amostrada na propriedade 
nº de Unaí – MG no IBGE 
 



 58 

  nº de sequência da propriedade amostrada no município 
 
 
 
Informar a espécie (1 para fêmea bovina ou 2 para bubalina), a idade em anos e se foi ou não 
vacinada com a B19 entre 3 e 8 meses de idade. 
 
 

CAMPO 41- RESULTADOS DO TESTE TUBERCULÍNICO 
Este campo deverá ser preenchido conforme Regulamento do PNCEBT. 

 

CAMPO 42- RESULTADOS LABORATORIAIS PARA BRUCELOSE 
Este campo deverá ser preenchido somente no laboratório responsável pela execução das provas 
de diagnóstico indicadas na tabela. 
 

CAMPO 43- CLASSIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE PARA 
TUBERCULOSE 
A propriedade será classificada como positiva, quando: 

a) Até 20 animais testados: 1 positivo ou mais classifica a propriedade como positiva; 
b) 40 animais testados: são necessários 2 ou mais positivos para classificar a propriedade como positiva. 

Do contrário será sempre negativa. 

 

CAMPO 43- CLASSIFICAÇÃO SANITÁRIA DA PROPRIEDADE PARA A 
BRUCELOSE 
Este campo deverá ser preenchido pelo laboratório, considerando o conjunto dos resultados 
sorológicos. 
A propriedade será classificada como negativa quando os resultados sorológicos de todas as 
fêmeas forem negativos. 
A propriedade será classificada como positiva, quando existir pelo menos uma fêmea com 
resultado sorológico positivo. 
A propriedade será classificada como inconclusiva quando existirem apenas fêmeas com 
resultado sorológicas negativo(s) e inconclusivo(s). 
 
 
 
 




