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Produção de antígeno para diagnóstico de brucelose a partir de sobras de 

vacina B19 

 

 

1. RESUMO 

 

A brucelose é uma enfermidade de distribuição mundial, provocada por 

bactérias intracelulares facultativas, parasitas obrigatórias pertencentes ao gênero 

Brucella, acomete animais domésticos e o homem, e depende de um animal 

hospedeiro para sua manutenção na natureza. Devido ao risco de doença humana e 

às perdas econômicas relacionadas à saúde animal, grande parte dos países se 

esforçam para disponibilizar recursos para sua erradicação. Atualmente, a 

regulamentação da comercialização de antígeno para diagnóstico de brucelose, 

dificulta o acesso para o uso acadêmico, entretanto, as técnicas sorológicas se 

traduzem numa excelente ferramenta para a formação técnica e conhecimento de 

métodos de biotecnologia; Neste trabalho, as sobras de vacinas foram expostas ao 

ultrassom Altsonic Clean, em dois períodos de 20 minutos, com objetivo de romper 

as células da Brucella cepa B19. Em seguida foi submetida à centrifugação para 

obtenção da fração sobrenadante. Amostras de soro colhidas em rebanho Girolando 

leiteiro comercial, na cidade de Jundiaí-SP, foram expostas às frações antigênicas 

produzidas no experimento e também ao antígeno comercial, pela técnica de 

soroaglutinação rápida. Houve aglutinação com o uso do antígeno produzido no 

experimento, entretanto, a titulação a partir desse não é compatível com o antígeno 

comercial, devido ao fato não passar por purificação e/ou processo de concentração. 

Apesar de não haver equivalência na capacidade de aglutinação, é possível 

demonstra-la, não sendo descartada a viabilidade do uso acadêmico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A brucelose é uma conhecida enfermidade de distribuição mundial, que 

acomete animais domésticos e o homem. É provocada por bactérias intracelulares 

facultativas, parasitas obrigatórias pertencentes ao gênero Brucella, que depende de 
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um animal hospedeiro para sua manutenção na natureza (RIET-CORREA, 2001; 

RADOSTITS, 2002; HIRSH, 2009).  

A disseminação de Brucella ocorre por contato direto ou indireto com animais 

infectados. A forma mais comum de contaminação é através da ingestão, embora as 

mucosas genital e conjuntival, pele e vias respiratória também sejam portas de 

entrada. A infecção por B. abortus em bovinos e em ovinos e caprinos por B. 

melitensis ocorre principalmente através do contato com fetos abortados, placenta e 

líquidos uterinos após o aborto. Líquidos e tecidos oriundos do abortamento, 

também são importantes fontes de transmissão da B. suis e B. canis (HIRSH, 2009). 

Ingestão de leite de vaca ou cabra contaminado é outra fonte de infecção para 

bezerros, e cabritos, além de transferência direta através de via uterina, podendo a 

infecção permanecer latente no bezerro durante seu início de vida, mantendo o 

animal sorologicamente negativo até o seu primeiro parto, momento em que 

começará a eliminar a Brucella. Em bezerros infectados, há a eliminação de Brucella 

nas fezes. A origem dessa latência é desconhecida, varia de 2,5 a 9% e suscita 

preocupação, pois não é percebida, e podem ser fontes tardias de nova infecção do 

rebanho. A contaminação de humanos através do leite é menos frequente, devido ao 

processo de pasteurização ser uma forma eficaz de destruição de Brucella. A maior 

parte dos casos humanos é ocupacional, acometendo trabalhadores rurais, 

veterinários e açougueiros, pelo contato com carcaças contaminadas, vacinas e 

substâncias provenientes de abortamentos. (GUERREIRO, 1984; RADOSTITS, 

2002; HIRSH, 2009). 

De acordo com Hirsh (2009), secundariamente, há a possibilidade de 

transmissão e manutenção da bactéria no rebanho através da mosca-do-chifre 

(Haematobia irritans), que podem transportar e excretar Brucella nas fezes, 

entretanto, conforme Radostits (2002) relata, apesar da possibilidade de introdução 

da infecção de B. abortus por moscas, cães, ratos, carrapatos, calçados infectados, 

forragem e fômites, esses meios não são significativamente importantes para as 

medidas de controle. Reforçando esse conceito, Guerreiro (1984) afirma que 

artrópodes hematófagos podem transmitir a enfermidade, entretanto, não é fonte 

importante de disseminação e não afeta programas de erradicação. 
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A sobrevivência da Brucella no ambiente, sob condições propícias, pode ser de 

até 4 meses em leite, urina, água e solo úmido; a bactéria apresenta sensibilidade 

ao calor, luz solar e desinfetantes ativos contra microrganismos Gram-negativos; 

quando congelada mantém sua viabilidade indefinidamente (RADOSTITS, 2002; 

HIRSH, 2009).  

Em eqüinos, 80% dos casos de úlcera de cernelha, segundo exames 

sorológicos e de aglutinação, são provocados por infecção de B. abortus adquiridas 

no contato com bovinos infectados (SMITH, 2006). A infecção ocorre através da via 

digestória com alimentos, água e fômites contaminados por líquidos e restos de 

abortos bovinos e, ocasionalmente, de outros eqüinos afetados (THOMASSIAN, 

2005). Segundo Jones (2000), os casos de fístula da cernelha, provém de distúrbios 

iniciados por Onchocerca cervicalis, que permitem a infecção secundária por B. 

abortus juntamente com Actinomyces bovis.  

A infecção causada pela Brucella possui frequente localização no sistema 

retículoendotelial e trato genital, com manifestações mais comuns em fêmeas, 

provocando abortamentos e má formação fetal. A atração pela placenta e feto é 

acentuada pela presença de eritritol nos trofoblastos corioalantóicos. Sua 

proliferação intracelular promove placentite, infecção fetal e abortamento, que, em 

bovinos, ocorrem usualmente entre 7º e 9º mês de gestação, geralmente 

acompanhado de retenção de secundinas e endometrite. Entretanto, os 

abortamentos não ocorrem em todas as gestações. Em machos, promove orquite e 

epididimite, com esterilidade (GARCIA, 1996; JONES, 2000; RADOSTITIS, 2002; 

HIRSH, 2009).  

Vacas portadoras de Brucella abortam em média duas vezes, quando então 

desenvolvem imunidade uterina que protege a placenta, evitando abortamentos, no 

entanto, continuam infectadas e transmitindo a doença (GARCIA, 1996). Segundo 

Guerreiro (1984), existem estudos que observaram uma pequena quantidade de 

fêmeas que abortaram e eliminaram Brucella já no primeiro parto. 

Após a invasão do hospedeiro, a Brucella é identificada primeiramente em 

linfonodos regionais, onde se prolifera no interior das células reticuloendoteliais. A 

maioria das infecções é provocada pela ingestão dos microrganismos, que penetram 
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e atravessam por pinocitose os enterócitos suprajacentes às placas de Peyer, 

atingem vasos linfáticos havendo distribuição por diversos tecidos (JONES, 2000). 

Baço, linfonodos, fígado, articulações e ossos, também podem ser locais de 

multiplicação bacteriana, provocando sinais clínicos variados (GARCIA, 1996; 

JONES, 2000).  

O diagnóstico preciso é difícil, tanto em humanos quanto em animais e tem 

como método mais confiável o isolamento da bactéria. O uso de teste de aglutinação 

e de fixação do complemento para detecção de anticorpos também pode ser 

utilizado (JONES, 2000). 

O método indireto de diagnóstico é o mais usado devido à simplicidade de 

execução e interpretação, e é feito através da busca de anticorpos de infecção em 

fluídos orgânicos expostos ao antígeno, que consiste de uma suspensão de 

bactérias mortas e, de acordo com a prova empregada, possui diferentes colorações 

e concentrações, sendo frequentemente normalizado frente a um soro standard e o 

conteúdo em anticorpos é dado em unidades internacionais por mililitro 

(GUERREIRO, 1984).  

Na prova de aglutinação em placa ou prova rápida, o antígeno é corado de azul 

(antígeno de Huddleson) e ajusta-se a concentração de Brucella visando os 

resultados comparáveis aos da prova lenta, que é a prova sorológica mais 

empregada no diagnóstico da brucelose, principalmente nos países europeus; pode 

ser usada como prova diagnóstica ou para confirmação de outras provas, porque os 

resultados são mais uniformes e menos suscetíveis a erros de operadores 

(GUERREIRO, 1984). 

No diagnóstico feito por sorologia, utiliza-se a técnica de soro-aglutinação 

rápida (feita inicialmente) e lenta. A avaliação do título positivo deve ter interpretação 

diferente dos testes realizados em animais vacinados com a cepa B19, sendo que 

animal imune pode apresentar título sérico até 1:50, é suspeito com título de 1:100 e 

positivo com 1:200, e animais não vacinados, apresentando título de 1:25 são 

considerados suspeitos e com 1:50 positivos (GARCIA, 1996).  

Os títulos podem sofrer variações, dessa forma, devem ser evitadas avaliações 

logo após o parto. Em rebanhos controlados que apresentam animais com títulos 
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suspeitos na prova de soro-aglutinação rápida, esses devem ser encaminhados a 

soroaglutinação lenta e então, repetir o teste rápido em 30-60 dias (GARCIA, 1996).  

A vacinação de fêmeas com idade de 3 a 8 meses é a base da prevenção da 

brucelose bovina (GARCIA, 1996). Métodos de controle e prevenção de brucelose 

variam de acordo com a espécie animal envolvida, da espécie de Brucella, das 

práticas de manejo adotadas e da disponibilidade e eficácia das vacinas (HIRSH, 

2009). 

Em estratégias de controle e erradicação, utilizam-se dos seguintes 

meios: 

- Submissão do rebanho a teste e descarte de animais positivos: visando 

diminuição da exposição e transmissão dentro do rebanho, é importante a 

detecção e eliminação de vacas infectadas antes do parto.  

- Quarentena: baseada na restrição do contato entre animais que 

estejam incubando a doença e, portanto, negativos ao teste com animais 

livres de infecção; indica-se um período de 120 dias, para que todos os 

animais completem uma gestação sem sinais de brucelose.  

- Despovoamento: consiste na eliminação de todos bovinos expostos, 

que podem ter se infectado e atuarem como reservatório. 

- Educação: todos integrantes de um programa de controle devem 

entender e utilizar a base científica dele, incluindo pecuaristas, médicos 

veterinários e organismos reguladores. 

- Controle por meio de vacinação: a brucelose bovina pode ser 

controlada a partir de um eficiente programa de vacinação (RADOSTITS, 

2002). 

 A utilização em bovinos, de vacina viva da B. abortus cepa B19 é um aliado 

importante no controle da enfermidade, protegendo animais não infectados que 

vivem em ambiente contaminado, o que permite que animais acometidos sejam 

descartados gradualmente, superando assim a principal desvantagem do método de 

submissão ao teste e descarte. Isoladamente, a vacinação pode não promover a 

erradicação da doença em um rebanho, entretanto, é uma importante ferramenta 
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quando utilizada junto a outras medidas, visando a eliminação de brucelose 

(RADOSTITS, 2002). Reforçando esse conceito, Hirsh (2009) afirma que, se 

adotada apenas a imunização, haverá redução no número de abortamentos e 

consequente decréscimo da exposição do rebanho, mas não resulta em erradicação 

da infecção, devendo ser considerada apenas uma forma de controle no nível da 

doença. 

 Os protocolos de imunização em bovinos podem utilizar vacinas mortas (B. 

abortus 45/20) ou vacinas vivas atenuadas (cepas B19 e RB51 de B. abortus). 

Essas vacinas promovem proteção contra o aborto, evitando a forma mais 

expressiva de disseminação, mas não impedem que animais vacinados contraiam a 

enfermidade. A determinação do uso de um ou outro protocolo geralmente é definido 

por órgãos reguladores responsáveis pelo controle de brucelose de cada país 

(HIRSH,2009). 

 As vantagens e desvantagens do uso de vacinas que contém organismos 

vivos ou inativados podem ser bem observadas em vacinas disponíveis contra B. 

abortus em bovinos (TIZARD, 2002). 

 O uso de uma vacina com cepa viva e avirulenta de B. abortus, associada à 

resposta imunomediada por células T é eficiente no controle de infecções. Vacinas 

mais antigas, especialmente produzidas com a cepa B19, proporcionavam uma 

imunidade vitalícia nas vacas e evitavam o abortamento. Infelizmente, essa vacina 

pode provocar reações sistêmicas como eritema no local da administração, febre 

alta, anorexia, inquietação, queda na produção de leite, aborto em vacas prenhes e 

orquite em touros. Seu uso nunca deve ser feito em rebanhos não infectados devido 

à promoção de uma resposta de anticorpos que é de difícil distinção entre uma 

infecção natural (RADOSTITS, 2002; TIZARD, 2002). 

 Tem sido utilizada vacina produzida com a cepa RB51, objetivando a 

mitigação dos efeitos da grave reação sistêmica e título de aglutinação persistente 

que ocorre após a vacinação contra a cepa B19, uma vez que vacinas mortas, a 

partir da cepa 45/20 apesar de não produzirem reações importantes, imunizam o 

animal por menos de um ano (RADOSTITS, 2002; TIZARD, 2002). 
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 A B. abortus cepa RB51 é mutante bruto vivo estável da B. abortus cepa 2308 

que não possui muitos dos lipopolissacarídeos da cadeia do lado 0. Bovinos 

vacinados com a cepa RB51 apresentam respostas imunológicas em linfonodos 

semelhantes às reações da cepa 2308, mas diferente da cepa B19, não induz a 

resultado falso-positivo em testes de diagnóstico padrão, como cartão de 

aglutinação, fixação de complemento e teste de aglutinação em tubo (RADOSTITS, 

2002; TIZARD, 2002). 

 Novilhas vacinadas com três, cinco e sete meses de idade, com a vacina 

contra a cepa RB51 estarão protegidas, quando expostas, contra infecção e o 

abortamento durante a primeira gestação; nenhum desses animais desenvolve 

anticorpos que reagirão no teste de aglutinação padrão, entretanto, reagem a um 

exame dot blot que utiliza o antígeno RB51. A vacina contra cepa RB51 possui 

tropismo pelo trofoblasto da placenta bovina e induz à placentite, o que pode 

provocar nascimento prematuro, quando administradas em novilhas prenhes no 

sexto mês de gestação. Em vacas prenhes, quando administradas por via 

subcutânea, não promove placentite ou abortamento e induz resposta imune 

humoral e mediada por células que não interferem no diagnóstico sorológico das 

infecções obtidas no campo e seu uso não interfere com respostas positivas em 

teste de confirmação ou vigilância da brucelose em bovinos vacinados contra a cepa 

B19 (RADOSTITS, 2002). 

 Segundo Radostits (2002), muitos países obtiveram sucesso com programas 

de erradicação da doença em seus rebanhos, entretanto, em países em 

desenvolvimento que não realizaram medidas efetivas de controle, a brucelose 

apresenta uma grande importância econômica e de saúde pública. Devido às perdas 

econômicas relacionadas à saúde animal e ao risco de doença humana, grande 

parte dos países busca disponibilizar recursos para erradicação da doença nos 

animais domésticos. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 
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Esse trabalho objetivou a produção de antígeno a partir de sobras de vacina 

cepa B19, para o diagnóstico laboratorial da brucelose através de soroaglutinação 

rápida, bem como comparar a capacidade de soroaglutinação do antígeno 

experimental com o comercial. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Sobras de vacinas foram expostas ao ultrassom Altsonic Clean, em dois 

períodos de 20 minutos, com objetivo de romper as células da Brucella cepa B19. 

Em seguida foi submetida à centrifugação para obtenção da fração sobrenadante. 

Amostras de soro colhidas em rebanho Girolando leiteiro comercial, na cidade de 

Jundiaí-SP, foram expostas às frações antigênicas produzidas no experimento e 

também ao antígeno comercial, pela técnica de soroaglutinação rápida.  

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa foi realizada pelo graduando do 9º semestre de medicina 

veterinária UNIP Campinas, com orientação do Professor Doutor Reinaldo Bolognini 

Orsi, docente das disciplinas de microbiologia, ornitopatologia e doenças infecciosas 

no curso de medicina veterinária e componente do CLININFEC (Grupo de Pesquisas 

na Área de Clínica e Doenças Infecciosas Veterinárias). As sobras de vacinas foram 

expostas ao ultrassom Altsonic Clean, em dois períodos de 20 minutos, com objetivo 

de romper as células da Brucella cepa B19. Em seguida foi submetida à 

centrifugação para obtenção da fração sobrenadante. Amostras de soro colhidas em 

rebanho Girolando leiteiro comercial, na cidade de Jundiaí-SP, foram expostas às 

frações antigênicas produzidas no experimento e também ao antígeno comercial, 

pela técnica de soroaglutinação rápida.  

 

6. RESULTADOS 
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Houve aglutinação com o uso do antígeno produzido no experimento. 

Entretanto, a titulação a partir desse não é equivalente ao antígeno comercial devido 

ao fato de não passar por purificação e/ou processo de concentração. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de não haver equivalência na capacidade de aglutinação dos 

antígenos, é possível demonstra-la, não sendo descartada a viabilidade do uso 

acadêmico. Uma vez que a regulamentação atual inviabiliza a aquisição do antígeno 

comercial para esse fim e as técnicas sorológicas, se traduzem numa excelente 

ferramenta para a formação técnica e de conhecimento em biotecnologia. 

O desenvolvimento da pesquisa proporcionou conhecimento aprofundado de 

uma importante enfermidade dos animais domésticos, e concomitantemente o 

desenvolvimento do raciocínio científico, busca de soluções para um melhor destino 

para substâncias infectantes e criação de opções para ensino acadêmico de 

técnicas sorológicas. 
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