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R E S UM O.

O presente trabalho foi realizado visando o estudo
da prevalência da infecção por Brucella canis em cães,
através
da pesquisa de ~nticorpos específicos, em dois grupos distintos
de animais (de canil e errantes). Para tanto, foram utilizadas
as ~rovas ·de soroaglutinação rápida (SAR) e soroaglutinação len
ta (SAL). Nos animais soropositivos procurou-se, atravis de he
mocul~ura, isolar o agente etiolSgico.
Com o intuito de estudar
a imunoiesposta hu~oral e o período de bacteremia
determinados
por esse agente infeccioso, oito cães foram inoculados, por via
oral, com um~ amostra autSctone de Brucella canis (ES 11/78). Fi
.nalmente, para avaliar o risco da infecção humana por
Brucella
canis, examinaram-se trezentos e trinta soros humanos atravis da
prova de SAL.
A prevalência da infecção nos animais de canil, se
gundo a pr6va de SAR, foi di 9,1%, enquanto que se obteve 2,4%~
reagentes pela prova de SAL. Em relação aos animais errantes ,
observou-se 7,5% de reagentes pela prova de SARe 7,0% pela pr~
va de SAL.
De seis animais reagentes examinados foram isoladas
três amostras de Bruce1la canis: a amostra ES 11/78, de um
ani
mal de canil, e as amostras ~15/79 e Pr/79, de cães errantes. ·As
referidas amostras foram identificadas através das característi
cas morfolSgicas, tintoriais e bioquímicas e, sorologicamente, ~
tilizando antígenos produzidos com as mesmas.
Os animais inoculados experimentalmente, apresent~
ram aglutininas. anti Brucella canis detectáveis, pela
primeira
vez, entre o 159 e 359 dias apSs a inoculação, segundo a
prova
de SAL, enquanto que a hemocultura foi positiva, pela
primeira
vez, 21 a 49 dias após a exposição dós caes ao agente infectante.
A prevalência da infecção humana por Brucella cani s
foi de 1,21%.

S UM MA R Y.

The prevalency of canine brucellosis was determined
in two distinct groups of animais, one from kennel dogs and
thc
other one from stray dogs, through the detection of specific
se
rum antibodies based on the results of tube agglutination
test
(TAT) and plate agglutination test (PAT) . Attempts were made for
the isolation of the infectious agent by means of blood
culture
of the seropositive animais. In order to study the humoral immu
ne r~sponse and the period of bacteremia elicited by agent, eight
dogs were experimentally infected, by oral route, with an autoch
thon strain of Brucella canis (ES 11/78) , isolated from one . ken
nel dog. The evaluation of human infection with Brucella
canis
was performed testing 330 serum samples.
The prevalence of the infection in the kennel
dogs
was 9.1% by plate PAT test and 2.4% by tube TAT test, while,
in
the str~y dogs group, it was observed 7~5% of reagents by TAT and
7.0% .of ~eagents by PAT.
Three samples of Brucella canis were isolated
from
the seropositive dogs: the strain ES 11/78, from a kennel
dog,
and strains 215/79 and Pr/79 from stray dogs. The samples
were
identified through the morphological, staining and biochemical ca
ractheristics of the agent as well as serologicall y , us1ng
anti
gens prepared with the isolated samples.
The experimentally infected dogs showed serum agglu
tinins against Brucella canis, by · the firt time, between the1Stl1
and 35th days after inoculation, while the blood culture was
p~
sitive, firstly, 21 to 49 days after the exposition of the
dogs
to the infectious agent.
The prevalence of human infection with Brucella
nis was 1.21%.
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1. INTRODUÇÃO.

1. INTRODUÇÃO.

Brucella canis, agente de aborto canino, foi pri
meiramente isolado em 1966 (CARMICHAEL 11 , 1967) e os primeiro;
trabalhos referentes ã nova espécie de Brucella citam sua ocor
rência epizoótica, principalmente em cães da raça Beagle (BROWN
e col., 7 1976). Os cães também podem ser acometidos por outras
espé~ies de Brucella, como: Brucella abortus,
Brucella suis ou
Brucella melitensis. Tais infecções são de ocorrência esporádi.
ca e geralmente resultam do contacto de caes de zona rural
com
produtos de origem animal contaminados ou da ingestão de restos
de aborto de origem brucélica (NICHOLETTI e col., 50 1967; CLEGG
17 , 1968; PHILIPPON e col., 53 1969; ROBERTSON 57 , 1973).
A brucelose canina é uma doença contagiosa
de
cães que · se caracteriza por aborto, infertilidade, comprometimen
to de tecidos linfóides (MOORE 44 , 1969; SYMPOSIUM ON IMMUNITY .. ~
67 , 1970; SPINK 64 , 1910; SPINK & MORISSET 65 , 1970;· MEYER 43
64
.
1974) e bacteremia prolongada (SPINK
, 1970; VAN HOOSIER JR. e
col., 72 1970; CARMICHAEL & GEORGE 13 , 1976).
Ao que tudo indica, o único animal em que a in
fecção ocorre nat'~ralmente é o cão (MOORE 44 , 1969; MOORE & GUP
TA 46 , 1970). Suínos, bovinos e ovinos são resistentes ã infec
ção, por via oral, com Brucella canis, enquanto que os
felinos
podem ser infectados com o agente do aborto canino, por via oral
(PICKERILL 54 , 1970). Dentre os animais de laboratório, os
ca
mundongos, cobaias e coe lhos são sens i ve is à infecção por Brucella
canis (MOORE 44 1969; MOORE & GUPTA 46 , 1970).
A infecção acomete cães de todas as raças indife
rentemente (MOORE 44 , 1969; LEWIS JR. 37 , 1972;CARMICHAEL 9 ,1976)
e a sua transmissão se dá por contacto com tecidos excretados ou
com corrimento vaginal de fêmea qu~ abortou recentemente, conta~
to com urina de animais infectados e acasalamento de macho infec
tado com fêmea suscetível (MOORE 44 , 1969; ROBERTSON 57 ,1973; CAR
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MICHAEL & GEORGE 13 , 1976). Cães recém-nascidos bacterêmicos in
dicam a possibilidade de transmissão transplacentária (VAN
HOO
72
SIER JR. e col.
, 1970).
A evidenciação clínica da brucelose canina
tem
36
sido descrita por vários ~utores (KIMBERLING e col. ,1966; TAUL
e col. 68 , 1967; MOORE 44 , 1969; MOORE & KAKUK 47 , 1969;
CARMI
32
14
CHAEL & KENNEY
, 1970; HILL e col. · , 1970; SPINK & MORISSET
65 , 1970). O principal sinal é o aborto, que ocorre geralmente
no decorrer do terço final da gestação (489 ao 529 dia) e é
se
guido ·de corrimento vaginal mais ou menos prolongado.
Nos ma
chos, os sinais consistentes da infecção são: epididimite, pro~
tatite, dermatite e/ou edema escrota! e, ocasionalmente, atrofia
testicular, uni ou bilateral. Machos infectados
manifestam-se
relutantes ao acasalamento. Em ambos os sexos pode-se observar
linfadenopatia, hépato e esplenomegalias.
Os achados patológicos da infecção por Brucella
canis incluem uma hiperplasia marcante do tecido linfóide de to
do organismo com proliferação de linfócitos, plasmócitos e célu
las reticulares. Em machos, observam-se alterações da próstata,
epidídimo e, ocasionalmente, de testículo (MOORE & KAKUK 47 ,1969;
CARMICHAEL & KENNEY 14 , 1970; GLEISER e col. 26 , 197l;GARMICHAEL
&GEORGE 13 , 1976); em fêmeas, as únicas lesões significativas
são os nódulos de células reticulares no endométrio (SPINK & MO
RISSET 65 , 1970). Achados patológicos mais recentes incluem me
ningoencefalite difusa (HARRIS.e col. 29 , 1974), espondilite(HEN
DERSON e col. 31 , 1974) e uveíte recurrente (RIECKE
& RHOADES
56 , 1975; SAEGUSA e col. SB, 1977).
A ausência de pirexia em animais infectados e a
natureza insidiosa da doença em fêmeas não prenhes dificultam o
diagnóstico clínico do processo; entretanto, pode-se
suspeitar
de brucelose canina quando surgem abortos, nascidos-mortos, epl
didimite ou atrofia testicular em machos sadios, insucessos repe
tidos nos acasalamentos e linfadenop~tia (MOORE & GUPTA 46 , 1970~
CARMICHAEL 9 , 1976).
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Os métodos sorológicos para diagnóstico da bruc~
lese canina compreendem a aglutinação lenta em tubo (CARMICHAEL
10 , 1969; MbORE & KAKUK 47 , 1969; SPINK & MORISSET 65 , 1970; PI
CKERILL & CARMICHAEL 55 , 1972), aglutinação rápida em placa(DAMP
R
e col., 18 1973; GEORGE & CARMICHAEL 24 , 1974; BROWN e col.,
25
1976; GEORGE & CARMICHAEL
, 1978) ·, fixação de complemento (P.!_
54
CKERILL
por
, 1970; PICKERILL, 1970, e DEYOE, 1970, citados
49
9
CARMICHAEL , 1976), ágar gel-difusão (MYERS e col.,
1974; WE
79
BER & KRAUSS
, 1975) e imunofluorescência indireta (WEBER
78
HUSSEIN
, 1976); entretanto, o diagnóstico definitivo deve ser
baseado no isolamento do agente a partir de sangue (MOORE 44 ,1969;
SPINK &MORISSET 65 , 1970; SYMPOSIUM ON IMMUNITY ... 67 , 1970; PI
CKERILL & cÀRMICHAEL 55 , 1972), 1infonodo ou medula óssea (CARMl
CHAEL 9 , 1976).

&

Vários antibióticos têm sido utilizados no trata
mentd de animais infectados; porém, a bacteremia desaparece ap!
nas duranie o tratamento, reaparecendo após o término do mesmo
(MOORE 44 , 1969; LE\VIS JR e co1., 39 197 3). JENNINGS e col. 35 (1974)
obtiv~ram sucesso limitado no tratamento de animais
infectados
utili~ando combinações triplas de antibióticos, em doses
eleva
69
das e por longos períodos. TERAKADO e col.
(1978) verificara;
uma .grande suscetibilidade da Brucella canis i tetraciclina
e
aos antibióticos aminoglicosídeos.
Segundo CARMICHAEL & KENNEY 14 (1970), o uso
de
vacina em cães é impraticável ~ inseguro, pois induz i infecção
crônica e bacteremia.
Atualmente, o Gnico controle efetivo da infecção
em cães infectados é a identificação e a eliminação imediata dos
mesmos. Estes devem ser identificados por métodos bacteriológi
cose sorológicos. A doeriça pode ser considerada erradicada de
uma criação de cã·es quando todos os animais se apresentarem neg~
tivos em 3 exames sorológicos consecutivos. Preconiza-se a
in
tradução de animais novos numa criaç~o · quando estes apresentarem
2 exames de soroaglutinàção lenta (SAL) negativos, com intervalo
de 1 mês (MOORE & GUPTA 46 , 1970; HALL 28 , 1971; PICKERILL & CAR
MICHAEL 55 , 19.7 2; ROBERTSON 57 , 1973).

4.

O perigo da transmissão da brucelose canina· ao
homem tem sido abordado por FAIGEL 19 (1969) ,FREEMAN 22 (1971)
e
83
por WOOLEY e col.
(1976). Apesar de que o único animal que tem
apresentado infecção natural por Brucclla canis seja o cão, a do
daquele
ença tem potencial zoonótico devido à estreita relação
38
com o homem (LEWIS JR&ANDERSON
, 1973), fato este que tem sido
comprovado atrav~s dos relat~s de casos human6s
por
Brucella
66
15
canis (CARMICHAEL e col.
, 1968; SWENSON e co1.
,1972; BLAN
48
4
, 1975; LOVEJOY
KENSHIP & SANDFORD , 1975; MUNFORD e col.
e
40
col.
, 1976) e também atrav~s dos traba1hos . de prevalência de
anticorpos anti Brucella canis em soros humanos (LEWIS JR & ANDER
38
.
34
2
SON
, 1973; HOFF & SCHNEIDER
, 1975; BARG e col. ,1977; WE
BER & BRUNER 77 , 1977).
A doença no homem caracteriza-se por febre, tre
mores, indisposição, perda de peso, 1infadenopatia (CARMICHAEL e
· col. 15 , 1968; SWENSON e col. 66 , 1972; BLANKENSHIP & SANDFORD 4 ,
1975; MUNFORD e col. 48 , 1975) e por h~pato e
esplenomegalias
4
(BLANKENSHIP & SANDFORD , 1975).
!

A brucelose canina tornou-se um problema de
im
portância em criações de cães nos Estados Unidos da América
do
Norte e, . atualmente, há evidências de que esta doença está aume~
tando também entre os homens. As infecções por Brucella
canis
pareciam estar restritas ao• pessoal de laboratór i n, não
consti
tuindo s~rio problema de Saúde Pública. Recentemente, entretan
to, vários casos de infecção humana por Brucella canis têm sido
descritos, inclusive aqueles relacionados com infecção em
ani
83
mais domiciliados (WOOLEY e col.
1976).
Considerando-se o risco a que pode estar sujeita
urna população humana que, cada vez mais, vem mantendo
contacto
maior com cães, pretende-se , com o presente trabalho,
forne ce r
alguma contr i buiçã o ao estudo da infecç ã o por Brucella can i s,vi!
to ser a literatura nacional muito escassa em relação ao
assun
to. Para tanto estabeleceram-se os s~guintes objetivos:

5

a)

prevalincia da infecção em cães, segundo
as
prova~ · de soroaglutinaçãu ripida (SAR) e soro
aglutinação lenta (SAL) e tipo de criação dos
animais;

b) . isolamento de
gentes;

canis dos animais

rea

c) inoculação experimental em caes: estudos
t~riol6gico e sorol6gico;

bac

Bruc~lla

d) infecção por Brucella canis em humanos.

Antes de se proceder ao ítem relativo ao
mate
rial e rnéto~os, fêz-se urna revisão da literatura referente
ao
assunto no período de 1966 a 1978.

2. LITERATURA.
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2. LITERATURA.

l~l.

Preval~ncia

da infecção em cacs, segundo as provas de
so
ro~glutin~ção ripida c soroaglutinaçio lenta e tipo dccriu
ção dos animais.
O diagnósti~o sorológico da brucelose canina, rea
l .izado através do teste de aglutinação em tubo, apresenta
certas limitações para ser usado rotineiramente em
clÍni
10
cas (CARMICHAEL
seu
, 1969). As causas que limitam o
.emprego, de. rotina, são as seguintes: a dificuldade de pr~
duzir antígeno devido à tend~ncia da Brucella canis de se
tornar viscosa após incubação prolongada, a natureza
mu
cóide do organismo que tem sido responsabilizada pela pe~
da de aglutinação completa de alguns soros de cães infect~
dos e a necessidade da mistura teste ser incubada a 50-52°C
durante 48 horas (GEORGE & CARMICHAEL 24 , 1974).
Na tentativa de sanar estas dificuldades,
GEORGE
24
& CARMICHAEL
(1974) desenvolveram e avaliaram uma
pr~
va de aglutinação ripida em placa para detecção de
anti
corpos anti Brucella canis, usando cultura de células mor
tas e coradas de Brucella ~. com base na identidade an
tigênica entre a~ duas espécies de Brucella, e verificaram
uma concordância total entre os resultados obtidos
pelos
dois métodos, ao examinarem 140 amostras séricas de
caes
infectados experimentalmente.
BROWN e col. 8 (1976) realizaram inquérito soroló
gico para pesquisa de aglutininas anti Brucella canis
em
populações caninas errante e domiciliada, usando a
soro
aglutinação rápida (SAR)como prova de triagem. Os reage~
tes àquela prova foram reexaminados pela SAL e a
avalia
ção dos resul~ados indicou uma concordância de 99\
entre
ambos os testes, uma sensibilidade de 62,5% e uma
espec~
ficidade de 99,7 % para SAR.

7

Em Minas Gerais, num estudo realizado com 2020 a
mostras, pesquisou-se a presença de anticorpos
anti Bru
cella canis em soros humanos, pelo emprego das provas de
SAL e SAR, e os resultados obtidos pelos dois métodos fo '
ram çoncordes (BARG e col., 2 1977).
WOOLEY e col. 84 (1977) verificaram sensibilidade
de 10~\ e especificidade de 95,7\ para a prova de SAR em
relação à SAL ao pesquisarem aglutininas anti Brucella ca
nis em soros de popul~ções caninas urbana e rural .
.A infecção por Brucella canis foi in i cia1men te des
crita numa criação de Beag1es, em Nova Jérsia, em 1966,
por CARMICHAEL 11 (1967). Desde então, vários pesquisad~
res diagnosticaram a doença em outros estados americanos
(KIMBERLING e col., 36 1966; MOORE & BENNET 45 , 1967;TAUL
e col., 68 1967; SPINK &MORISSET 65 , 1970; HILL e col.,
32 1970; HALL 28 , 1971).
Os cães confinados em canis não sao os Únicos aco
metidos pela Brucella canis; inquéritos sorológicos
têm
demonstrado também a prevalência desta infecção em
ani
21
mais errantes e domiciliados (FREDRICKSON & BARTON
,
71
7
1974; UEDA e col.,
1974; BROWN e col.,
1976~ HAYASHI
40
30
& ISAYAMA , 1977;, LOVEJOY e col.,
, 1976; SERIKAWA e
84
63
col.,
1977; WOOLEY e col.,
1977; PE~EIRA FILHO
e
81
col., SZ 1978; WEBER & SCHLIESSER , 1978).
No Japão, a brucelose canina foi detectada pela
primeira vez por YAMAUCHI e col. 85 (1974), em criação de
Beagles, onde 16 machos e 116 fêmeas foram identificados
infectados, através de hemocultura positiva ou título
a
glutinante igual ou maior a 400; seis meses depois, os r~
feridos autores conse~uiram debelar a infecção da criação,
através da eliminação dos animais infectados. Neste mes
mo ano, UEDA e col. 70 (1974) detectaram aborto canino e
pizoótico em outra colônia de Beagles em Shizuoka. Ainda
no Japão, existem evidências da ocorrência de Brucelose canina,
na área de Tokyo (UEDA e col., 71 1974; TERAKADO e col.,
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69 1978), em Hokaido (HAYASHI

& ISAYAMA

30 , 1977), em Gi

fu e Shiga (SERIKAWA e col., 63 1977) e em Kioto e
gawa (SERIKAWA e col., 62 1978).

Kana

- a prime1ra
Yon KRUEDENER 74 (1974 ) fez
observa
çao de brucelose canina em canil de Beagles,na Alemanha.
Desde então, outros trabalhos têm confirmado a
ocorren
80cia desta infecção naquele país (WEBER & SCHLIESSER
1975; WEBER 76 , 1976; WEBER & SCHULZ 82 , 1976; WEBER &
SCHLIESSER 81 , 1978). Outro país europeu em que a doen
oJ
ça já !oi diagnosticada é a Tchecoslováquia (SEBEK
e
61
col.,
1976).
Nas Américas existem evidências da infecção por
Bruce1la canis no México (FLORES-CASTRO & SEGURA 20 ,197ó)
no Peru (ENGLEHARDT, 1974, citado por CARMICHAEL 9 ,1976)
27
e no Brasil (SANDOVAL~ col., 59 1976 ; GODOY e co1.,
1977 e PEREIRA FILHO e col., 52 1978).

2.2. Isolamento de Bruce1la canis.
O agente do aborto canino pertence ã Ordem Eubacteriales
Família Brucellacêae, Gênero Brucella, Es~é~ie Brucella
canis (BLAIR e col., 3 1970) e foi isolado, pela primei
ra vez, de feto abortado (CARMICHAEL 11 , 1967); desde e;
tão, a Brucella canis tem sido frequentemente incrimina
da como causa de infertilidade em cães, em vários locais
do mundo.
Segundo CARMICHAEL 10 (1969), os materiais de e~
colha p~ra tentativa de isolamento de Brucella canis são:
feto abortado, placenta , líquido alantóide, pulmão, fíg~
do, baço, linfonodo, corrimento vaginal de fêmea; isola
mentos a partir de epidídimo ·e próstata não são
f!eque!!_
tes. O isolamento do agente a partir de sangue também é
possível, sendo que o ~esultado de hemocultura positiva
está relacionado com o nível de ant~corpos circulantes.
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A maioria dos autores tem conseguido
i~olar
Brucella canis de sangue perifériGO (CARMICHAEL e col.,
15 , 1968; GLEISER e col., 26 1971; SWENSON e col.,
66
85
27
1972; YAMAUCHI e col.,
1974; GODOY e col.;
1977).
MOORE & KAKUK 47 (1969), trabalhando com
caes
machos naturalmente infectados, não obtiveram sucesso em
isolar Brucella canis de tecidos de nenhum animal
nao
bacterêmico; por outro lado, conseguiram isolar o agente
dos tecidos de cinco animais bacterêmicos. Urina obtida
por punção vesical, em cinco casos, e prÓ$tata, em
um
caso, forneceram cultura positiva, sendo que um dos ani
mais apresentou cultura positiva em ambas amostras (ur!
na e próstata).
McCORMICK e col. 42 (1970) conseguiram
isolar
Brucella canis a partir de fetos abortados e sangue
de
70
uma ca d e 1 a que a b ortara, recentemente. UEDA e co 1 .,
(1974) citaram o isolamento de B~~cella canis a partir
de baço, linfonodo, próstata e epidídimo em mais de 50%
das amostras e de sangue, testículo e bexiga em 30- 50%
das amostras; ainda, conseguiram uma cultura positiva de
'
29
medula óssea e de útero não grávida. HARRIS e col.,
(1974) relataram o i,solamento de Brucella ~is, em cad~
la Beagle com sintomatologia neurológica, a partir de lÍ
quido cefalorraquidiano.
Isolamentos menos frequentes foram aqueles obti
dos por HENDERSON e col. 31 (1974) a partir do cultivo
de fragmentos ósseos obtidos por biópsia de lesões de es
pon~ilite, por RIECKE & RHOADES 56 (1975) e SAEGUSA
e
58
col.,
(1977) a partir de material ocular de casos de
uveíte e por SCHOEB & MORTON 60 (1978) a partir de lesão
exsudativa de escroto.
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2.3. Inoculação experimental em caes: estudos bacteriolÓgico
e sorológico.

inoculação
Poucos sãd os trabalhos, referentes i
experimental em animais com Brucella canis, que constamda
literatura.
JENNINGS e col. 35 (1974) eLEWISJRecol. 39 (1973)
procederam à inoculaçãó experimental em cães com Brucella
canis, com a finalidade de estudar o valor terapêutico de
certos antibióticos como tetraciclina, ampicilina e
es
treptomicina.
Outro trabalho relativo i inoculação experimental
de Brucella canis em cães foi aquele desenvolvido por SA~
- GUSA e col. 58 ll977), que observaram o aparecimento
de
lesões oculares (uveíte) recurrentes, no 2179 e 2389 dias
após a inoculação, em 2 animais com
infecção
crônica.
5
BROWN e co1. (1975) realizaram inoculação experimentalde
Brucella canis em cães com o propósito de estudar o desen
volvimento de aglutininas anti Brucella canis e o apareci
mento de bacteremia.
Segundo PERCY e col. 51 (1972), quatro símios (Ma
caca arctoides) inoculados com cultura de Brucella canis
reproduziram a doença, confirmada sorologicamente e
bac
teriologicamente, com reisolamento do agente, a partir de
sangue e tecidos.
2.4. Infecção por Brucella canis em humanos.
Atualmente nao há dúvidas de que o agente do abor
to canino pode acometer o homem _, quer acidentalmente por
condições de trabalho (CARMICHAEL e col., 15 1968), quer
em decorrência do contacto com cães infectados
(SWENSON
4
66
e col.,
1972; BLANKENSHIP & SANDFORD , 1975;
MUNFORD
48
40
e col.,
1975; LOVEJOY e col.,
1976).
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Os inqu~ritos soro16gicos para pesquisa de

ag1ut!

ninas anti Bruce11a canis em humanos t~m comprovado, tam
b~m. a suscetibi1idade do homem a este agente (LEWIS JR &
34
38
, 1975; BARG c col.,
ANDERSON
, 1973; 1-IOPF & SCI-INEIDER
2
77
1977; WEBER & BRUNER
, 1977).
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3. MATERIAL E METODOS.

Para o isolamento, preparo de antígeno e manuten
ção das culturas, utilizaram-se os seguintes eios: Brucella- á
•
•
gar e Brucella-broth
Para a execução da prov~ de SAR, utilizou-se o
'1dt" "Canine Brucellosis Diagnostic Test' **
O antígeno para re!_
lização da prova de SAL foi preparado a partir de Brucella canis
(RM 6- 66) *** e o controle das partidas de antígeno foi feito uti
li zando-se anti-soro *** , preparado e cao.
Para a avaliação estatística dos resultados, uti
lizaram-se: o cálculo do coeficiente de associação de Yule e o
cálculo de mediana (MARASCUILLO 1 , 19 71).

3.1. Prevalência da infecção em cães, segundo as provas de so
roaglutinação rápida e soroaglutinação lenta e tipo
de
criação dos animais.
Examinaram-se trezentos e sessenta e ~uatro
so
ros de cães adultos, sem distinção de sexo e raça, sendo
cento e sessenta e qua~ro procedentes de canis e
duzen
.. * **
tos errantes
Os canis, cujos animais foram incluí

*
**
***
****

Difco.
Gentilmente cedido pela Pitman-Moore, atravis do
Senhor
Doutor Richard Pohl da Johnson & Johnson, Sio Paulo,
Bra
si 1.

.

Gentilmente cedidos pelo Professor Doutor Leland E.
Carmi
chael da Universidade de Cornell, Ithaca,
ova Iorque,
E7
U.A.
Gentilmente cedidos pelo Doutor Paulo Bideki Yassuda
Instituto de Ciincias Biomidicas da Universidade de
Paulo.

do
Sio
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dos nesta pesquisa, eram constituídos por 4-50 animais.
Destes eram coletadas amostras de 5 ml de sangue da veia
jugular direita e/ou esquerda, seguindo-se os devidos
cuidados de assepsia e, imediatamente, centrifugadas
a
3.00p r.p.m., durante 15 minutos, para separação e ohte~
ção dos soros. Foram utilizados somente os soros não he
molisados, que eram estocados a -20°C, até o momento da
realização das provas sorológicas.
Utilizou-se, no presente trabalho, o Teste Dia&
nóstico para Brucelose Canina (Pitman-Moore) para a rea
lização da prova de SAR.
O procedimento para execução da referida
foi o · seguinte:

prova

a) sôbre uma lâmina de vidro, colocavam-se 1 gota de so
ro problema numa extremidade e 1 gota de antisoro
(controle positivo) noutra extremidade;
b) adicionava-se uma gota de antígeno corado a cada uma
das gotas de soro; homogeneizava-se cada mistura anti
geno-soro com um bastão aplicador, espalhando-a numa
área circular de aproximadamente 2 em de diâmetro;
c) a leitura da prova era feita dentro de 2 minutos, agi
tando-se a lâmina lenta e cuidadosamente;
d) consideravam-se positivas as misturas antígeno- soro
que aglutinassem em 2 minutos; por outro lado, consi
deravam-se negativas aquelas que não aglutinassem no
mesmo tempo de observação .
. A prova de soroaglutinação lenta foi
realizada
segundo a técnica precónizada por CARMICHAEL (1976) * ,ob~

*

Informação pessoal de L.E. Carmichael do Cornell Research
Laboratory for Diseases of Dogs, Ithaca, N.Y. -Standard
tube

agglutination test protocol for Brucella canis diagnosis,1976.
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decendo as recomendações descritas a seguir.
Preparação de antígen9: o antígeno para método lento era
preparado a partir de culturas de Brucella canis (RM ó-66), com 48-72 horas de crescimento!. em garrafas de Roux
contendo Brucella-ágar. As colônias de bactérias
eram
removidas com a adição de 25 ml de solução tamponada (pH
7,2 e 0,15M). A suspensão resultante era filtrada, atr~
vês de seis camadas de gaze, e lavada duas vezes com
a
referida solução tamponada, por meio de centrifugação a
10 .. 000 r.p.m., durante 20 minutos. Após a segunda lava
gem, o sedimento era ressuspenso em aproximadamente
10
ml da citada solução tamponada e mantido em banho-maria,
a 60-62°C durante 2 horas, obtendo-se, desta forma,antf
gene mortd. Para evitar contaminação, adicionava-se Me!
thiolate 0,01%. O antígeno concentrado, assim
obtido,
era armazenado a 4°C, até o momento do uso. Para a rea
lização da prova, o antígeno era diluído à densidade ó~
tica de 0,2, em comprimento de onda de 420 nm, em espe~
tofotômetro Coleman Jr. II, modelo 6/20.
O procedimento para execução da prova de
glutinação lenta foi o seguinte:

soro a

a) uma bateria de tubos .de ensaio 12 x 75 mm eram numera
dos de 1 a 7;
b) com uma pipeta de 0,1 ml, colocavam-se 0,04,
0,02 ,
0,01 e 0,005 ml de soro, respectivamente, nos tubos!,
2, 3 e 4. A seguir, preparava-se uma solução diluída
de soro (1:10), em solução tamponada (pH 7,2 e 0,15M)
que era colocada nas quantidades d~ 0,08, 0,04
e
0,02 ml, respectivamente, nos tubos 5, 6 e 7;
c) para obtenção das diluições 1:50, 1:100, 1:200,1:250,
1:400, 1:500 e 1:1.000, adicio~avam-se, a cada tubo,
2 ml de antígeno di1uído;a seguir, os tubos eram incu
bados, em estufa a 50-52°C, durante 48 horas;
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d) finalizando, realizavam-se duas leituras: uma após 24
hora~ de incubação e a segunda após 48 horas de
incu
bação. Os resultados eram avaliados comparando-se o
grau de turvação das reações nos tubos transparentes,
~ontendo soro desconhecido e aquele contendo soro con
trole. Consideravam-se positivos os soros, em cujos
tubos não havia reação com turvação, indicando aglut~.
nação e formação de ·complexo antígeno-anticorpo, que
se precipitava no fundo dos tubos; consideravamse
negativos os soros em cujos tubos permaneciam reações
com turvação, após 48 horas de incubação;
e) consideravam-se positivos os soros que apresentassem
ag~utinação em diluições iguais ou maiores a 100.

3.2. Isolamento de Brucella canis.
As.tentativas de isolamento de Brucella canis fo
ram feitas em cães confinados e em animais errantes, ut!
lizando-se dezessete animais adultos, sem distinção
de
sexo e raça, pertencentes a um mesmo canil com história
passada de infertilidade, assim como dez animais erran
tes. Coletava-se de cada animal uma amostr~ de 2 ml de
sangue, destinada à realização de hemocultura.
Hemocultura: para comprovação de bacteremia e isolamen
to do agente utilizando amostras sanguíneas,
coletavam
-se, assepticamente, 2 ml de sangue da veia jugular
di
reita e/ou esquerda. Imediatamente, o material era co
locado em tubos, contendo 5 ml de Brucella-broth, com ci
trato de sódio a 0,1%, e incubado a 37°C durante 5 dias.
Após este período de incubação, em meio específico, o m~
terial era semeado em placas de Brucella-ágar e incubado
a 37°C. O crescimento de colônias de Brucella canis era
observado após 48-72 horas de incubação. A seguir, pr~
cedia-se ao exame das características morfológicas e bio
químicas do agente.
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Na determinação das características
morfolÓgicas
consideraram-se: a forma ·do mircrorganismo, as caracterís
ticas tintoriais pela coloração de Gram, a forma ·e o
as
pecto das col6nias e o tempo de incubação ~ara crescimento
das mesmas.
As caracterí~ticas bioquímicas foram avaliadas me
diante as seguintes provas: catalase, oxidação e fermenta
çao no meio de Hughes-Leifson, motilidade em ágar
semisó
~ido, glicose e acidificação e hidrólise da uréia,
provas
estas utilizadas, comumente, para caracterização do
gên~
3
ro Brucella. (BLAIR e col.,
1970). Para identificação da
espêcie Brucella canis utilizaram-se, ainda, a prova de
produção. de H2s e a verificação de crescimento de col6nias,
em presença de diferentes concentrações de corantes (tioni
na e fucsina).

3.3. Inoculação experimental em caes: estudos bacteriológico

e

soro lógico.
Para a inoculação experimental, utilizaram-se oito
animais adultos, três fêmeas e cinco machos, sem raça
de
finida, selecionados ~través exames clínico e laboratorial
(hemograma e exame de urina), não reagentes para as
pr~
vas de SAR e SAL e com hemocultura negativa para Brucella
canis. Os animais foram identificados pelos números: 201,
203, 206, 209, 214, 216, 218 e 219.
Antes de serem
1n
cluídos no experimento, foram imunizados contra
Cinomose
e Hepatite Infecciosa Canina e receberam, também, tratamen
to anti-helmíntico (Mebendazole, na dose de 30 mg/kg/dia ,
durante 3 dias).
Assim preparados, os animais foram man
tidos is~lados e em observação por 30 dias. Após
es
te período de isolamento, os caes foram examinados, nova
mente, por meio de provas s~rológicas e, então, inocu
lados com uma suspensão
de Brucella canis (ES 11/78),
isolada
no presente trabalho. Esta foi
preparada
a
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semelhança do antígeno para SAL; todavia, deve-se desta
car que este inóculo não foi aquecido a 60-62°C, bem co
mo nao recebeu adição de Merthiolate. A suspensão con
centrada da citada amostra foi diluída, segundo o tuho ~
da Es~ala de McFarland, sendo inoculada, nos animais dcs
te grupo experimental, na dose de 1 ml por via oral.

A partir de um tempo zero, correspondente à data
da inoculação, os cães foram sangrados, a intervalos de
7 dias, até a ocasião do sacrifício, para a
realização
das provas sorológicas, já descritas no Ítem 3.l.,e
he
mocultura descrita no ítem 3.2. Nas duas primeiras cole
tas, colheu-se material apenas para a execução das
pr~
vas sor9lÓgicas; a partir da 3a. coleta, obtinha-se san
gue para separação de soro, destinado às provas sorológ!
cas, assim como para hemocultura.
~

Os caes de numeras 206, 209, 216 e 218 foram ob
servados durante 49 dias; os quatro animais restantes,i~
to é, os de números 201, 203, 214 e 219 foram
mantidos
por mais 42 dias, totalizando 91 dias de observação
a
pos a inoculação.
~

3.4. Infecção por Brucella canis em humanos.
Trezentos e trinta soros humanos * foram examina
dos pira pesquisa de aglutininas anti Brucella canis. Os
soros foram mantidos a -20°C até o momento da
execução
da prova de SAL, descrita no ítem 3.1., utilizando-se a
penas aqueles em evidência de hemÓlise.

*

Gentilmente cedidos pelo Laborat5rio Clínico do Centro de SaG
de "Geraldo de Paula Souza" da Faculdade de SaGde PGblica da
Universidade de Sio Paulo.
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4.1. Prevalência da infecção em cacs, segundo as provas de so
roaglutinação ripida c soroaglutinação lenta c tipo
de
criação dos animais.
Conforme se visualiza na TABELA N9 1 observou-se, no presente trabalho, segundo a prova de SAR,
uma
prevalência de 15 reagentes (9,1%) entre os animais
de
canil e de 15 reagentes (7,5%) entre os animais de rua.
Segundo a prova de SAL, a prevalência observada foi
de
4 positivos (2,4%) em relação aos animais de canil e de
14 positivos (7,0%) para os animais errantes.
TABELA N9 1 - Animais da espécie canina, segundo
dos das provas de SAR e SAL para

result~

Brucella

canis,e tipo de criação. são Paulo, 1979.

Provas
Resul
de
ta criação dos

T~po

s A L

s A R

Total

Total
Positivos

Negativos

Positivos

Negativos

Freq.

%

Freq.

Freq .

Freq.

CANIL

15

9,1

149

90,9 164

4

2,4

lúLl

9 7 '6

164

ERRANTE

15

7,5

185

9 2, 5 200

14

7,0

186

93,0

200

•

%

%

~PHIN JR. 23 (1977), realizando um

%

inquérito
sorológico para pesquisa de anticorpos anti Brucella S!
~. obteve seis reagentes pela prova de SAR, dos
quais
apenas um f.oi positivo pela prova de SAL. À semelhança
do que observou o citado autor, os resultados obtidos no
presente trabalho, relativos à comparação entre as
pro
vas de SARe SAL, permitem reconhecer a prova de SAR co
mo um teste bastante específico par~ pesquisa de antico!
pos anti Brucella canis, porém, que pode fornecer · resul
tados falso-positivos.
~
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Por outro lado, resultados referentes à concor
dincia entre as provas de SAR e SAL foram observados por
var1os autores (DAMP e col. 18 , 1973; GEORGE E CARMICHA
EL 24 , 1974; BROWN e col. 8 , 1976; WOOLEY e col. 84 ,1977)~
meio
Ass i.m, ao examinarem soros humanos e de cães por
das provas de SAR e SAL para pesquisa de aglutininas an
ti Brucella canis, DAMP e co1. 18 (1973) verificaram que
o teste de microaglutinação em placa produz
resultados
semelhantes àqueles obtidos pelo método padrão, conclui~
do, ainda, que aquele método constitui um meio econ6mico
de triagem para este tipo de avaliação. GEURGE E CARMI
24
CHAEL
(1974) desenvolveram e avaliaram um teste de a
glutinação rápida em placa, para detecção de anticorpos
anti Brucella canis, usando células mortas e coradas de
Brucella ovis, o que é possível devido à identidade anti
gênica entre ambas espécies de Brucella. Num estudo que
abrangeu um total de 140 amostras de soros
examinadas,
os autores obtiveram uma concordincia de resultados
en
tre os dois testes, isto é, SARe SAL.
BROWN e col. 8 (1976), realizaram um inquérito
sorolÓgico, para pesquisa de anticorpos anti Brucella ca
nis, em populações caninas errante e domiciliada,
me
diante a prova de SAR, sendo que os animais reagentes p~
ra esta prova foram.reexaminados pela SAL, e verificaram
uma concordincia de 99% entre ambos os testes. A reava
liação dos dados obtidos pelos autores indicou que a pr~
va de SAR apresenta u~a sensibilidade de 62;5% e uma es
pecificidade de 99,7% quando comparada à SAL.
84
WOOLEY e col.
(1977) realizaram um inquér!
to sorolÓgico em populações caninas rural e urbana da Ge
Órgia, utilizando as provas de SAR e SAL para detecção~
aglutininas anti Brucella canis, e verificaram, ao compa
rar ambos os testes, que a prova de SAR apresenta sensi
bilidade de 100% e· especificidade de 95,7% em relação a
.
8
SAL. Os resultados obtidos por BROWN e col.
(1976) e
84
por WOOLEY e col.
(1977), relativos à sensibilidade e
especificidade do teste de SAR, caracterizam esta prova
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corno um bom meio de triagem para pesquisa de
anti Brucella canis em amostras séricas.

anticorpos

Posteriormente, pretende-se realizar um estudo
comparativo entre as provas de SAR c SAL, com a finalid!
de de avaliar a sensibilidade e a especificidade da pri
rneira ern.relação à segunda.
Existem também trabalhos referentes à cornpar!
ção de outros testes corno âgar-precipitação (WEBER
&
79
49
KRAUSS , 19 7 5) e gel-difusão em lâminas (MYERS e col.,
1974) com a prova de SAL. De um modo geral, os resulta
dos obtidos por aqueles testes são comparáveis aos obti
dos pela prova de SAL, o que os faz indicar corno
urna
prova su~iernentar à da SAL.
Segundo a prova de SAL, a mediana do título de
anticorposfoi 100 em relação aos animais criados em sis
terna de canil, enquanto que para os cães de rua o valor
TABELAS
foi 250, corno se observa, respectivamente, nas
N9 2 e N9 3.

TABELA N9 2 - Frequência dos títulos de anticorpos
Brucella canis, ew animais c~iados em

anti
ca

nis, segU'ndo a prova de SAL. s:=o Paulo, 1979.
TÍtulo

Frequência

100

2

200

1

250
400
500
1000

1
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TABELA N9 3 -

Frequência dos tÍtulos de anticorpos

-

Brucella canis em caes errantes,

anti

segundo a

prova de SAL. São Paulo, 1979

Titulo

Frequência

100

3

200

3

250

2

400

l

500

1

1000

4

HOFF

& NICHOLS

33

(1974): na Fl6rida, realizan

do um inquérito sorol6gico envolvendo 247 animais de

ca

nil, obtiveram uma porcentagem de soropositividade igual
a 3,65, através da prova de SAL, resultado bastante

· se

melhante ao obtido no presente trabalho. ·
Outros trabalhos atinentes à prevalência da br~
celose canina em animais confinados em canil fornecem re
sultados que variam de 10,3% a 43,3%.

Von

KRUEDENER 7-S

(1976), na Alemanha,,examinando 200 soros de cães de uma
criação de Beagles, obteve uma prevalência de 39 % de rea
gentes, considerando titulo positivo igual ou maior
a
76
400. Por outro lado, ·WEBER
(1976) e WEBER & SCHULZ·sz
(1976) examinando 1190 e 650 soros, respectivamente,

en

centraram as segui~tes porcentagens de soropositivos:l0,3
v

e 10,5, com títulos variando de 50 a 600. SEBEK e col.
61
(1976), na Tchecoslováquia, obtiveram uma prevalência
de 43,3% de reagentes para Brucella canis de um total de
171 animais examinados.
No referente aos

anim~is

errantes,

encontrou-

-se, no presente trabalho, uma prevalência de anticorpos
anti Brucella canis igual a 7,5 % (15 reagentes), através
da prova de SAR, ~ igual a 7% (14 reagentes), através da
prova de SAL.

Estes resultados estão concordes com

aqu~
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les de: FREDRICKSON & BARTON Zl (1974) que obtiveram urna
prevalência de 6,6% de brucelose canina entre animais er
rantes, no Tenessi, considerando título igual ou maior a
200 corno indicativo de infecção; BROWN e col. 8 (1976) ,
que ~e um total de 100 amostras séricas de cães errantes,
observaram 9 (9%) com título igual ou maior a 100;
de
84
WOOLEY e col.
(1977) que também obtiveram 9% de soro
positivos, pela prova de SAL, em população canina urbana
errante. Resultados de prevalência bem mais baixa foram
encontrados por UEDA e col. 71 (1974) e SANDOVAL e col.
59 (1976) que observaram, respectivamente, 3,65\ e 3,61%
de animais reagentes para Brucella canis. Apesar de não
fornecer a porcentagem de prevalência encontrada,LOVEJOY
e col. 40 (1976) citaram que a totalidade dos animais p~
sitivós pertencia i população de caes errantes.
Os trabalhos relativos i prevalência de bruce
lose canina na população de animais domiciliados mostram
dados que variam de 1 a 2,9% (BROWN e col., 7 1976;SERIK~
WA e col., 63 1977; PEREIRA FILHO e col., 52 1978;
WE
81
BER & SCHLIESSER
, 1978), através do teste de SAL,co~
siderando título igual ou maior a 100.
Na presente pesquis~. os canis, cujos animais
foram examinados, er~ constituídos por 4-50 cães
apr~
sentando, assim, um cariter mais domiciliar do que
de
criação, sendo, portanto, mais ficil detectar e
contro
lar qualquer tipo de infecção. Este fato pode ser a ju~
tificativa da baixa prevalência da infecção relativa aos
cães de canil, encontrada no presente trabalho, assim CQ
mo a mediana do título de anticorpos mais baixa neste gr~
po de animais quando comparada i dos cães de rua.
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4.2. Isolamento de Brucella canis.
Dezessete animais adultos, sem distinção de se
xo e raça, pertencentes a um mesmo canil com anteceden
tes ~e infertilidade, foram examinados, por 3 ocasiões,
para detecção de anticorpos anti Brucella canis,
atra
vês das provas de SAR e SAL, assim como por meio de he
mocultura, para tentativa de isolamento do agente a par
tir de sangue. Na terceira tentativa, obteve-se resul
tado positivo de um animal.
Ao realizar a seleção dos animais para
inocu
!ação experimental, encontraram-se dois, portadores de
altos níveis de aglutininas anti Brucella canis
circu
!antes·. Diante de tais achados, procedeu-se à
coleta
de sangue para hemocultura e esta foi positiva para am
bos.
O agente etiológico isolado dos três
animais
tiatava-se de um cocobacilo, Gram negativo; as co16nias
apresentavam-se pequenas, circulares, de coloração bra~
co grisáceo, cremosas e cresciam após 48 horasae incub~
ção. O crescimento bacteriano tornava-se mucóide após
5 - 7 dias de incubação.
isola
A identificação bioquímica dos agentes
dos dos três animais foi a seguinte: catalase+,
oxida
çao e fermentação-, mótilidade-, glicose e
acidifica
çao-, uréia+, produção de H2S+ (em 6 dias). O
cresci
mento de co16nias,em presença de diferentes
concentra
ções de corantes, comportou-se da seguinte forma:
tionina 1: 25.000: +
1: 50.000: +
1:100.000: +

fucsina 1: 50.000:
1:100.000:

+

As amostras isoladas dos 3 animais
apresent~
ram as mesmas características morfológicas e
bioquími
cas, quando comparadas à amostra padrão (RM6-66).
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As cepas isoladas foram liofilizadas e enviadas par a

i:

dentificação e tipificação. A primeira cepa isolada,de
animal de canil, foi enviada ao Prof. Dr. Leland E. Car
michael que confirmou nossas observações e o isolado foi
denorril.nado Brucella canis (ES 11/78). As outras
duas
cepas isoladas foram enviadas ao Centro Panamericano de
Zoonoses e receberam as respectivas denominações de Bru
cella canis (Pr/79) e Brucella canis (215/79).
Por meio de hemocultura, foram isoladas
tr~s
a~ostras de Brucella canis: (ES 11/78), Brucella
canis
(Pr/79) e Brutella canis (215/79) que apresentaram
as
mesmas características morfolÓgicas e bioquímicas
da
amostr~ padrão (RM6-66); os animais, dos quais foram ob
tidos os isolamentos, eram portadores de títulos agluti
nantes iguais ou maiores a 400. Estas observações sao
semelhantes -as de GLEISER e col. 26 ( 1971) e -as de YA
MAUCHI e col. 85 (1974), que obtiveram, também, hemocul
tura positiva de animais com títulos iguais ou maiores
a 400. GODOY e col. 27 (1977) encontraram um
animal
com título aglutinante igual a 200 e que também
forne
ceu hemocultura positiva.
O agente etiológico do aborto canino apresenta
características morfÓlÓgicas e bioquímicas, já
descri
tas anteriormente, que são utilizadas para sua identifi
caçao.
Entretanto, entre uma amostra e outra
podem
ocorrer pequenas varia~ões, como produção lenta de H2 S
(CARMICHAEL e BRUNER 12 , 1968; McCORMICK e col., 42 1970)
e crescimento em pequenas concentrações de fucsina (~~
SON e col., 66 1972; VERGER e col., 73 1975).
Segundo ALTON e col. 1 (1976), Brucella canis
nao produ~ H2s (em 4 dias) , enquanto que CARMICHAEL !o
(1969) cita a produção de H2s em 6 - 7 dias;
relativa
mente ao crescimento de colõnias em diferentes
concen
1
(1976)
trações de corantes, tanto ALTON e col.
como
10
CARMICHAEL
(1969) consideram crescimento favorávelde
Brucella canis em presença de qualquer concentração de
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tionina e crescimento negativo em presença de fucsina na
concentração de 1:50.000; entretanto, no referente
ao
crescimento de Brucella canis, em presença d~ fucsina, na
concentração de 1:100.000, ALTON e col. 1 (1976) conside
ram negativo ou positivo, ao passo que CARMICHAEL 10 (1969J
considera crescimento positivo.
4.3. Inoculação expeiimental em caes: estudos bacteriolSgico e
sorológico;
Dos oito animais inoculados experimentalmente,com
Brucella canis (ES 11/78), isolada no presente trabalho,
sete demonstraram sinais de infecção, que foi comprovada
atravês d.e provas .soro lógicas, isto é, provas de SAR e SAL,
assim como por meio de hemocultura positiva.
Os resultados relativos i prova de SAL e hemocul
cura foram apresentados sob a forma de grifico, para
ca
da animal, individualmente, com exceção daquele que
nao
apresentou evidências bacteriolSgicas ou sorológicas
da
infecção .. (animal n9 201). (GRÁFICOS N9 1 a N9 7).
Ain
da, para uma melhor visualização dos resultados obtidos,
~êz-se uma tabela em que são computados os resultados, de
todos os animais, relanivos i prova de SAL e hemocultura,
no decorrer de todo o experimento. (TABELA N9 4).
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GRÃFICO N9 1 - Animal inoculado (n9 203)
(ES 11/78), segundo curva
Brucella canis, avaliados
e h em o c u 1-t\i"rã'"":' S ã o P a u 1 o ,

com Brucella canis
de ant1corpÕs anti
pela prova de SAL
19 79 .

TÍtulo de
anticorpos

100

ICID

*

Hemocultura positiva.

O animal n9 203 começou a apresentar anticorpos circula~
tea a partir do 289 dia após a inoculação, elevando, gradati
vamente, os ntveis até atingir título 1.000 no 499 dia de oh
servação. TÍtulo este mantido· até o final do perÍodo de
oh
servação de 91 dias.
No 289 dia após a inoculação, embora portador de um t!tu
lo de anticorpos, relativamente baixo, o animal 203 apresen
tou hemocultura positiva, que negativou na coleta seguinte ,
voltando a positivar nas oito coletas subsequentes.

)

GRÁFICO

NQ

2 -

Animal inoculado (n9 206)
(ES ll/78), segundo curva
Brucella canis, avaliados
e hemocultura. São Paulo,

-

com Brucella can1s

de anticorpos anti
pela prova
19 7 9 .

de

SAL

TÍtulo de
anticorpos

900
I

ao4
I

70of

~~

\

500

40,

j
100

o
*

7

14

Hemoçultura

35

21

42

49

Tempo
(dias)

•

positiva.

O animal n9 206 apresentou título inicial positivo igual
a 50 no 289 dia de observaçio; na coleta seguinte, no 359 dia
o título elevou-se para 250, atingindo valor 1.000 no 429 dia
após a inoculação e caindo para 500 no 499 dia de observação.
A Hemocultura positiva foi dete~tada, inicialmente,
no
289 dia de observação e perdurou at~ o final
do
experimento
(499 dia).
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GRÁFICO N9 3 - Animal inoculado (n9 209)
(ES 11/78), segundo curva
Brucella canis, avaliados
e hemocultura. Sio Paulo,

com Brucella canis
de anticorpos anti
pela prova de
SAL
19 79 •

Ti tu l·o de
anticorpos

1000

100

100

Tempo
(Dias)

*

Hemocultura positiva.

O animal n9 209 apresentou tftulo positivo igual a 50 ji
no 149 dia de observação; na coleta seguinte, no 219 dia,apr~
sentou titulo negativo e no 289 dia voltou a ser reagente
pa
ra anticorpos
anti Bruc~lla canis, pela prova de SAL. A pa~
tir de entio, elevou .o t1tulo para 250, no 359 dia,
e
para
1.000, no 429 dia de observaçio; entretanto, na Última coleta,
realizada no 499 dia ap5s a inoculação, baixou n titulo
para
400.
in ...,...
i
A hemocultura positiva neste animal [ n i d (' t ('c ta da ,
cialmente, no 219 dia após a inoculação, assim permanecendo ate
o final do perÍodo de experimentação.
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GRÃFICO N9 4 - Animal inoculado (n9 214)
(E S 1 1 I 7 8) , segundo cu r v a
Bruce11a canis, avaliados
e hemocu1tura. Sio Paulo,

com Brucella canis
de anticorpos anti
pela prova de
SAL
1979.

TÍtulo de
anticorpos

1000

I

I
100
100

*

Hemócultura positiva:

O animal n9 214 a~resentou titulo inicial, relativamen
te elevado, ip,ual a 200, no 359 dia após a inoculação, nas duãS
coletas subsequentes, baixou o nível de anticorpos para 50. No 569 dia,
o título elevou-se para 250, e sete dias após, chegou ao nível 1.000
e
assim permaneceu até o final do experimento.
O Grifico n9 4 permite visualizar que o animal n9
214
apresentou hemocultura positiva, pela primeira vez,
apenas
no 499 dia após a inocuiação, ocasião em que era porta~or de
um nÍvel baixo de anticorpos; na coleta seguinte, no 569 dia,
a hemocultura foi novamente positiva, negativando no 639 dia
de observação. Nas 4 coletas subsequentes, a hemocultura foi
positiva, caracterizando a bacteremia.
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GRÃFICO N9 5 - An.imal inoculado (n9 216)
(ES 11/78), segundo curva
Brucella canis, avaliados
e hemocultura. Sio Paulo,

com Brucella canis
de anticorpos anti
oela prova de
SAL
19 7 9 .

TÍtulo d.€'
anticorpos

1000

100
100

100

400

500

zoo
100

o

*

1

14

Hemocultura

21

za

42

49

Tempo
(dias)

pos~tiva

O animal n9 216 apresentou uma resposta imunológica com
t í t u 1 o 1 OO a p e nas no 3 5 9 d i a a pó s a i no c u 1 a c; ã o ; s e te d i a s a pÔs,
o
o título havia elevado para 1.000 e se manteve assim até
499 dia de observação, ocasi·ão em que o animal foi sacrificado.
A hemocultura positiva foi detectada~ pela primeira vez,
no 289 dia após ainoculação, mesmo na ausência de
anticorpos
circulantes; foi igualmente observada na coleta seguinte,
ne
gativando no 429 dia e, positivando, novamente, no 499 dia de
observação.
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GRÁFICO N9 6 - Animal i noculado (n9 218)
(ES 11/78), segundo curva
Brucella canis, avaliados
e hemocultura. São Paulo,

com Brucella canis
de anticorpos anti
pela prova de
SAL
1979.

TÍtulo . de
anticorpos

1000

100

o

*

1

...

Tempo
(dias)

Hemocultura positiva

O animal n9 218 apresentou título inicial a 100 no 219
dia após a inoculação; na coleta seguinte, elevou o título pa
ra 250, valor este mantido . tambêm no 359 dia de observação.~
duas coletas subsequantes, o oível de anticorpos foi igual
a
1.000.
Este animal forneceu hemocultÚra positiva apenas em duas
isto i, no 219 dia e 429 dia de experimentaçio.

ocasi~es,

GRÁFICO N9 7 - Animal inoculado (n9 219)
(ES ll/78), segundo curva
Brucella canis, avaliados
e hemocultura. São Paulo,

com Brucella canis
de anticorpos anti
pela prova de
SAL
l 979 •

Título dé
anticorpos

1000

200

100

*

Hemocultura positiva•

O animal n9 219 apresentou uma resposta imunológica prec~
ce, com título 100, já no 149 dia após a inoculação. Nas
duas
coletas seguintes, não foi possível detectar anticorpos
circu
lantes e, no 359 dia, o nível· de anticorpos foi da ordem de 50,
elevando-se, abruptamente, na coleta seguinte, para 1.000,
va
lar que se manteve ate o final do experimento.
A hemocultura positiva
uma vez detectada, no 359 dia de
observação, perdurou até o 919 dia, ocasião em que o animal foi
sacrificado.
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Calculando-se a mediana semanal dos níveis de anticorpos
anti Brucella canis de todos os animais inoculados,construiu-se
o perf1l da curva dos níveis de anticorpos anti Brucella canis,
em animais inoculados experimentalmente (Grâfico~n9 8).

GRÁFICO N9 8 - Evolução da mediana dos níveis d~ anticorpos
anti Bruc~lla canis em cies inoculados expe
rimentalmente com Brucella canis
(ES I 1 /78),
segundo tempo, em d1as, descorrido da
inocu
lação. São Paulo, 1979.
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Considerando-se para cada coleta de sangue
duas
determinações, isto é, prova de SAL e hemocultura, verifi
cou-se que 100 é o título que, mais frequentemente, ofere
ce hemocultura positiva como se verifica na T/\BEL/\ N9 S c
que h5 uma associação positiva c de intcnsiJadc 0.95,
cn
tre os fenômenos reagentes para SAL e hemocultura, quando
medida pelo coeficiente de associação de Yule
(MARASCUI~
41
LO
, 1971), conforme se visualiza na TABELA N9 6.
TABELA N9 5 - Animais inoculados experimentalmente com Bru
cella canis

(ES 11/78), segundo hemocultura

e titulo aglutinante, avaliado pela prova de
SAL. São Paulo, 1979.

Positiva
Negativo
50
100
200
250
400
500
1000

Negativa
18

2
5
2

1
1

1

3
1

2

2

23

3

TABELA N9 6 - Animais inoculados experimentalmente com Bru
cella canis (ES 11/78), segundo a prova
SAL e

.
hemocultura.

~

Sao

de

Paulo, 1979.

Positiva

Negativa

reagente
na- o reagente

36
2

8
18

TOTAL

38
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Dos oito animais inoculados cxncrimentalmente com
Brucella canis (ES 11/78), sete .apresentaram evidências ba~
teriolÓgicas e sorológicas da infecção, sendo que
anenas
um animal, o de n 9 201, não desenvolveu tftulo de anticor
pos anti Brucella canis, detectiveis pelos métodos sojoló

36
gicos utilizados no presente trabalho, e tampo~co
apr~
sentou hemocultura positiva, durante todo o período
de
observação de 91 dias. Provavelmente, a quantidade
de
microrganismos inoculadas neste animal não foi suficien
te par~ que ele se infectasse, ou, ainda, tratava-se de
um animal imune, imunidade esta conferida por uma infec
ção anterior, pois organismos intra celulares como a Bru
cella geram estado de hipersensibilidade retardada (CAR
MICHAEL & KENNEY 14 , 1970; SYMPOSIUM ON I~~UNITY ... 67
19 70) .
PERCY e col. Sl (1972), BROWN e col. 6 (1913).
LEWIS JRecol. 39 (1973) e JENNINGS e col. 35 (1974)
de
.senvolveram também trabalhos de inoculação experimental
com Brucella canis em cães, com exceção de PERCY e col.
51
(1972) que trabalharam com símios, conseguindo demons
trar evidências sorológicas e bacteriológicas em
todos
os animais inoculados.
Embora a técnica, relativa à prova de SAL
em
pregada no presente trabalho, considere reagentes os ani
mais cujos soros aglutinam em diluição igual ou maior a
1:100, no Ítem referente à inoculação experimental, con
sideraram-se reagentes os cães inoculados, cujos
soros
apresentaram aglutinação em diluição menor àquela, nois
eles forneceram, simultaneamente, hemocultura positiva.
Esta condição foi verificada nos animais de números 203,
206 e 209 no 289 dia, no animal n9 214 no 499 dia e no
animal n9 219 no 359· dia após inoculação. Assim,
conse
guiu-se detectar nível inicial de anticorpos
aglutina~
tes 14 a 35 dias após a inoculação experimental;
resul
.
6
tados semelhantes foram obtidos por BROWN e col.
(1973),
35
39
LEWISJRecol.
(1973), .JENNINGS e col.
(1974)
e
5
BROWN e col.
(1975) que detectaram títulos iniciais,re~
pectiv~mente, 4 semanas, 9 a 19 dias, 4 semanas e 14 dias
após a exposição dos animais ao agente infectante.
As
observações acima citadas justifi~am a realização da di
luição 1:50, na sequência de diluições de soro na prova
de SAL para pesquisa de anticorpos anti Brucella canis,
assim como, a realização de hemocultura perante os
so
ros reagentes em baixas diluições.

Relativamente à hemocultura, esta foi
detecta
da inicialmente 21 a 49 dias apSs a in~culação experimen
tal.
MOORE 44
(1969) ,
CARHICHAEL & KENNEY 14 (19 70),
BROWN e col. 6 (1973) .LbWIS JR e col. 39 (1973) e
BROWN
5
e col.
(1975) detectaram bncteremin inicial, respcct!
vamente, 4 semanas, 1 a 3 semanas, 8 a 23 dias, 6 a
21
dias e 14 dias apSs a exposição dos suscetíveis ao agente
infectante.
Contrariamente às observações de CARMICHAEL &
14
KENNEY
(1970), PERCY e col. Sl (1972) e BROWN e col. 6
·(1973), detectou-se bacteremia em todos as coletas apenas
em 3 animais (n9s 206, 209 e 219); os demais apresentaram
resultados irregulares em relação i hemocultura, à
seme
72
lhança do que verificaram VAN HOOSIER JR. e col.
(1970~
em 2 re~~m-nascidos, que nasceram de mãe infectada, e
a
presentaram hemocultura positiva no 39 dia de vida e hemo
cultura negativa nas coletas subsequantes.
Os resultados obtidos no presente trabalho sao
concordes com os de MOORE & GUPTA 46 (1970)no que diz res
peito à verificação dos níveis mais elevados de
anti cor
pos circulantes em animais bacterêmicos; entretanto,
as
afirmações dos mesmos autores da não ocorrência de tftulo
800 sem bacteremia, não foram observadas no presente tra
balho, pois de 35 resultados de SAL com títulos
iguais
ou maiores a 200, título este indicativo de infecção
ati
va, 29 forneceram hem~cultura positiva e 6 foram
nega ti
vds para cultura de sangue (TABELA N9 5).
Segundo CAP.HICHAEL & KENNEY 14 (1970), a
~
cella canis pode ser isolada do sangue (porção leucocitá
ria) poucos dias antes do aparecimento de níveis dctcct~
veis de anticorpos aglutinantes; de forma análoga,
obte
ve-se, np presente trabalho, hemocultura positiva de 2 a
nimais que não apresentavam aglutininas anti Brucella ca
nis detectáveis pela prova de SAL (animal n9 209 no
21 9
dia após a inoculação e animal n9 216 no 28 9 dia após
a
inoculação, conforme TABELA N9 4).
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4.4. Infecção por Brucella canis em humanos.
examina
Dos trezentos e trinta soros humanos
dos pela prova de SAL, encontraram-se quatro positivos
para Brucella canis, dando uma prevalência de 1,21~.
Dentre os trabalhos relativos à prevalência de
aglutininas anti Brucella canis em soros humanos,
p~
34
dem-se citar os de: HOFF & SCHNEIDER
(1975) que encon
.traram 3 (0,99%) reagentes de um total de 303 amostras
examinadas ;LEWIS JR & ANDERSON 38 (19 7 3) que, examinando
1208 soros de recrutas militares americanos, através da
prova de SAL, encontraram uma porcentagem de soroposi
tividade de 0,41; FLORES-CASTRO & SEGURA 20 (1976) que,
dentre 203 soros humanos examinados, observaram 27, ou
seja, 13,3%, positivos; BARG e col. 2 (1977) que obser
varam uma prevalência de 0,81% de reagentes para
anti
corpos anti Brucella canis de um total de 2020 soros hu
manos (doadores de sangue) , através das provas de SAR e
SAL; WEBER & BRUNER 77 (1977) que, dentre 1915 soros hu
manos, detectaram anticorpos aglutinantes contra
Bru
cella canis em 6 amostras (0,31%), através do teste
de
SAL.
O resultado obtido, no presente trabalho, rel~
tivo à prevalência de anticorpos anti Brucella canis em
soros humanos (1,21%), pela prova de SAL, é
concorde
com os dos autores acima citados, com exceção do de FLO
RES-CASTRO & SEGURA 20 (1976).
Constam da literatura médica,vários trabalhos
referentes a relatos de casos humanos de doença por ~
cella cani~. CARMICHAEL e col. 15 (1968) foram os
pr!
meiros a descrever a infecção no homem, em 2
lahorato
ristas, que se infectaram aciden~almente,
trabalhando
66
com amostras de Brucella canis. SWENSON e col.
(1972),
descreveram o nrimeiro caso humano de infecção por Bru
cella canis adquirido em consequência do contacto com a
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nimal doente. O paciente envolvido tratava-se de
uma
mulher de 23 anos de idade, portadora de doença cardia
ca reumática, que apresentava febre, tremores e faring!
te. Sua hemocultura foi positiva para Brucclla
canis
e seu título aglutinante igual a 200. Atrav~s de inves
tigação epidemiológica, incriminou-se um animal da
es
p~cie canina, fêmea, com hemocultura positiva, como sen
do a fonte de infecção; os demais elementos da família
eram todos negati~os para hemocultura e presença de an
ticorpos aglutinantes.
·MUNFORD e col. 48 (1975) rela
xaram outros 2 casos humanos de infecção por
Brucella
canis em indivíduos nio envolvidos, profissionalmente ,
ao risco da infecção e que apresentaram sintomas
tais
corno febre, arrepios, indisposiçio e perda de peso; em
ambos o~ casos a provável fonte de infecção foi o
ani
4
mal de estimação. BLANCKENSHIP & SANDFORD
(1975) in
criminaram uma cadela d~ 2 anos de idade, com título a
glutinante de 200, corno fonte de infecção de mais
um
caso humano de doença por Brucella canis, envolvendo um
homem de 4~ anos de idade, com os seguintes sintomas:f~
bre intermitente e bacteremia de 4 meses de duração. Ao
exame clinico detectaram-se ainda: linfadenopatia, h~P!
to e esplenomegalias e sinais de processo infeccioso a
gudo. O paciente em questão apresentava titulo agluti
nante contra Brucella canis iguâl a 500 e
hemocultura
positiva. Os demais elementos da famflia foram
todos
negativos i diluiçio de 1:50 para .. pesquisa de
anticor
40
pos anti Brucella ·canis. LOVEJOY e coL
(1976)
des
creVeram, .no Tenessi, outro caso de infecção humana por
Brucella canis .em.uni jovem de 18 anos de idade que
ad
quiriu a doenç~ ~tr~v€s do contacto com seu animal
de
estimação 'que, ~a ocasião, e~a portador de altos niveis
de anticorpos circulantes.
~

Assim sendo, segundo CENTER FOR DISEASE
CON
16
TROL
(1977), existem relatado~ na literatura médica,
no período de 1967-1974, 16 casos humanos de
infccçio.
por Brucella canis. Em 11 deles, o diagnó~tico foi ba
s~ado no isolamento do agente; 5 deles foram
diagnosti
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cados sorologicamente por testes de aglutinação especf
fica para Brucella canis, sendo que 2 deles foram
con
firmados por testes subsequentes com elevação do título,
e nos 3 restantes fêz-se dia~nóstico presuntivo com ha
se ell) título único e estável igual ou maior a 100. Se i s
dos 16 casos ocorreram em laborataristas; seis
outros
adquiriram a infecção por contacto com cães infectados;
nos 4 casos restantes, a fonte de infecção foi desconhe
cida. Os casos acima descritos associados ao fato
de
que as infecções ativas, por Brucella canis em cães, p~
83
dem persistir por vários meses (WOOLEY e cal.,
,1976)
fazem crer que o homem pode, realmente, se infectar com
o agente do aborto canino.
Assim sendo, deve-se pensar na possibilidade~
infecção humana por Brucella canis em casos de febre e
linfadenopatia de etiologias indeterminadas.

S. CONCLUSOES.
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S. CONCLUSOES.

Os rcsul tados obtidos através da metodologia ClllJHc
permitiram chegar às conclusões descritas a seguir.

gada

5.1. A prevalência da infecção nos animais de canil, segundo a
prova de SAR, foi igUal a 9,1%, ao passo que se ohc;ervou
2, 4% de reagentes segundo a prova de SAL. No atinente aos
cães errantes, observou-se uma prevalência de 7,5% de so
ropositivos, segundo a prova de SAR, e 7% segundo a
pr~
va de SAL.
5.2. De seis animais reagentes examinados por meio de hemocul
tura, .foram isoladas três amostras de Brucella canis, re
velando que 50%. dos cães soropositivos apresentavam-se ba~
terêmicos por ocasião da coleta de sangue.
5.3. As aglutinina~ anti Brucella canis foram detectadas, pela
primeira vez, entre ·o 149 e 359dias ap6s a inoculação ex
perimental por via oral, enquanto que a hemocultura posi_
apos
tiva foi observada, pela primeira vez,21 a 49 dias
a exposiçãodos animais ao agente infectante.

-

5.4. Houve uma associação.positiva entre reagente pé!ra anticor
pos anti ~rucella canis e hemocultura positiva.

S.S. A

prevalê~cia

da infecção humana por Brucella canis, ava
liada através da pesquisa de aglutininas específicas, foi
realizada pela primeira vez em São Paulo, encontrando-se
resultado igual a 1,21%.
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