
6 Correio rural    segunda-feira, 21 de abril de 2014

brucelose

A brucelose é uma zoonose 
presente no mundo todo, es-
pecialmente nas regiões de 
clima tropical e subtropical, 
com exceção de alguns poucos 
países desenvolvidos que con-
seguiram erradicá-la ou redu-
zir as taxas de prevalência. Nos 
países em desenvolvimento, 
ainda se trabalha para alcan-
çar esta meta. É uma doença 
infecciosa crônica causada por 
bactérias do gênero Brucella, 
que infectam várias espécies 
de animais domésticos e sil-
vestres, além de humanos. 

A bactéria Brucella abortus 
infecta, principalmente, bovi-
nos de corte e de leite deter-
minando elevados prejuízos. 
As perdas econômicas estão 
relacionadas aos abortos, aos 
baixos índices reprodutivos, 
ao aumento no intervalo en-
tre partos, à diminuição na 
produção de leite e morte de 
bezerros, à queda da produti-
vidade, além de gerar barreiras 
internacionais ao comércio de 
produtos de origem animal e 
perdas na indústria com a con-
denação da carne e do leite, e 
desvalorização desses produ-
tos. 

Estudos realizados em 
2013 demonstraram 
que o prejuízo to-
tal da brucelose 
no Brasil foi 
estimado em 
448 milhões de 
dólares, que 
e q u i v a l e m , 
hoje, a cerca de 
1,005 bilhão de 
reais. A cada 1% de 
variação na prevalên-
cia, estima-se o incremento 
no prejuízo de 77,85 milhões 
de dólares ou 174,70 milhões 
de reais no custo da brucelo-
se bovina, no Brasil. As perdas 
por fêmea infectada, com ida-
de superior a 24 meses, foram 
estimadas em R$ 473,50 e R$ 

É preciso conhecimento e atenção na hora de misturar a ureia com o sal, na dieta dos animais bovinos

arquivo

255,20 reais em rebanhos de 
leite e de corte, respectiva-
mente.

A brucelose bovina, por 
tratar-se de uma zoonose, 
acomete o homem determi-

nando, na maioria dos 
casos, uma enfer-

midade crôni-
ca e de difícil 

diagnóstico. 
Mais de 500 
m i l  c a s o s 
humanos de 
b r u c e l o s e 

são relatados 
no mundo a 

cada ano, embo-
ra este número pos-

sa estar subestimado. Essa 
situação alarmante pode ser 
atribuída ao quadro clínico 
não específico da brucelose 
humana, poucas informações 
sobre a doença em países não 
endêmicos e deficiências em 
laboratórios de diagnóstico. 

O número de casos em hu-
manos está diretamente re-
lacionado com o número de 
animais infectados, princi-
palmente bovinos, dentro de 
uma definida região. 

A exposição máxima da do-
ença em humanos é observa-
da entre médicos veterinários, 
técnicos de inseminação, zoo-
tecnistas, produtores rurais e 
funcionários de empresas de 
processamento de carne. As 
vias mais frequentes de in-
fecção são mucosas, aéreas, a 
pele lesionada das mãos du-
rante o contato com placenta 
infectada, fetos abortados ou 
líquido amniótico, a execução 
de procedimentos ginecoló-
gicos em bovinos, além do 
consumo de leite e derivados 
não pasteurizados que estão 
contaminados.

A prevalência de focos da 
brucelose bovina em proprie-
dades pecuárias no Brasil va-

ria de 0,32% a 41,5%. Embora 
aparentemente pequenos, es-
tes índices por si só são muito 
expressivos e muito impactam 
os diferentes elos e segmentos 
das cadeias produtivas das 
pecuárias de corte e de lei-
te, da porteira à mesa. Mes-
mo porque nossos números 
nestas cadeias são de grande 
monta. Com o rebanho bovi-
no de aproximadamente 212 
milhões de cabeças, só para 
a produção de carne foram 
abatidos 34,4 milhões no ano 
de 2013.

VACINAS
Atualmente, as vacinas utili-
zadas para prevenção das in-
fecções causadas por Brucella 
abortus em bovinos no Brasil 
são a B19 e a RB51, ambas 
podem ser patogênicas aos 
humanos, se cuidados espe-
ciais não forem tomados. A 
vacina B19 é a mais utilizada 
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e, também, a pele 
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em programas de controle da 
brucelose bovina, devendo ser 
aplicada em fêmeas de três a 
oito meses de idade. A vacina 
RB51 pode ser ministrada em 
fêmeas entre nove e 12 meses 
de idade, que não tenham sido 
vacinadas com a B19.

Uma vacina ideal contra a 
brucelose deve apresentar as 
seguintes características: i) não 
provocar a doença em animais 
vacinados; ii) prevenir a infec-
ção pela bactéria em animais 
de ambos os sexos; iii) prevenir 
aborto e esterilidade; iv) pro-
mover proteção contra a infec-
ção por longo tempo, com uma 
simples dose; v) não induzir a 
produção de anticorpos per-
sistentes, os quais interferem 
no diagnóstico de infecções a 
campo; vi) ser biologicamente 
estável; vii) não apresentar ris-
co de reversão da virulência in 
vitro e in vivo; viii) não ser pa-
togênica para humanos; e ix) 
ser facilmente produzida em 
grande escala e baixo custo. 

Dentre as perspectivas da 
vacinologia para a brucelo-
se, as pesquisas estão sendo 
direcionadas para vacinas de 
DNA, vacinas vivas atenuadas 
geneticamente e vacinas de 
subunidades. Esta última com-
posta de proteínas naturais ou 
recombinantes da bactéria.

Grandes estão sendo os es-
forços das instituições de C&T 
do mundo todo na busca de 
uma nova vacina contra a bru-
celose em bovinos. O Brasil 
vem fazendo sua parte nesta 
corrida.
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