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RESUMO 
 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o perfil sorológico de suínos 
criados extensivamente em Goiás através da pesquisa de anticorpos para 
brucelose, leptospirose, toxoplasmose, parvovirose e gastroenterite transmissível 
(TGE) em amostras de soro de suínos provenientes de criações de subsistência e 
de animais tipo banha destinados ao abates em frigorífico do Estado de Goiás. 
Foram analisadas 98 amostras de soro de coletados em 12 propriedades rurais 
onde suínos eram criados de forma extensiva localizadas em seis municípios do 
entorno de Goiânia, GO e 78 amostras obtidas em um frigorífico da cidade de 
Goiânia, GO. Nas propriedades foram anotadas informações sobre o manejo dos 
animais e contato com outras espécies. A colheita dos soros no frigorífico foi 
realizada no período de um ano, de outubro de 2003 a outubro de 2004, sendo 
que todos os suínos que se encontravam nas baias eram submetidos à punção na 
veia jugular. A pesquisa de anticorpos para brucelose foi feita através da técnica 
de aglutinação em placa com antígeno tamponado acidificado tamponado (TAAT); 
para leptospirose, os anticorpos foram detectados através de microaglutinação em 
lamina contra 11 sorovares de leptospiras; para toxoplasmose foi utilizada a 
técnica de hemaglutinação indireta (HAI); para parvovirose, a reação de inibição 
da hemaglutinação (HI) com hemácias de cobaio e para a TGE a reação de 
soroneutralização. Do total de 171 amostras analisadas para brucelose, apenas 
três (1,7%) foram reagentes, todas as amostras provenientes de animais 
destinados ao abate. Os resultados referentes à análise sorológica para 
leptospirose não demonstrou presença de anticorpos contra os sorovares 
estudados nos 170 soros analisados. A freqüência de amostras reagentes ao T. 
gondii foi de 32,9% em 141 amostras analisadas com títulos variando de 1:32 a 
1:1024. A freqüência de soropositividade observada entre animais de SECS 
(sistema extensivo de criação de suínos) e de frigorífico foi semelhante, 
respectivamente de 19,1% e 16,3%. Foi constatado que 14,4% das 174 amostras 
submetidas ao teste de HI para detecção de anticorpos anti PPV (parvovírus 
suíno) forma positivas com títulos variando entre 1:256 e 1:4096. Nenhum dos 136 
soros analisados apresentou anticorpos contra TGE. Esse estudo permitiu concluir 
que a toxoplasmose e a parvovirose estão disseminadas entre animais de SECS e 
que a TGE não ocorre nesse tipo de criação. Em relação à brucelose, a infecção 
está presente nos rebanhos, entretanto em baixos índices. Quanto à leptospirose 
não se pode afirmar que a infecção não ocorre nesse tipo de criação, pois os 
soros não foram testados para muitos dos sorovares que ocorrem em suínos. 
 
Palavras-chave: suínos, SECS, brucelose, leptospirose, toxoplasmose, 
parvovirose, TGE. 
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ABSTRACT 
 
The present study evaluated the serological profile for brucellosis, leptospirosis, 
toxoplasmosis, parvovius and transmissible gastrenteritis (TGE) in serum samples 
of proceeding from raising subsistence and swine destined slaughter in 
slaughterhouse in state of Goiás. Ninety eight serum samples were colleted in 12 
rural properties where pigs were raised by extensive way located in six cities 
among Goiania/Goias and 78 samples were colleted in slaughterhouse in the 
capital. Information about handinling and contact of the swines with another kind of 
animals has been written down. The collect of serum in the slaughterhouse were 
realized the period of October 2003 to October 2004. In the slaughterhouse, all the 
swines were submitted to puncture in jugular vein. To determine the antibodies 
level of brucellosis were done by TAAT; for leptospirosis the antibodies levels were 
detected throught microaglutination against 11 serovars; for toxoplasmosis it were 
employed the HAI, for toxoplasmosis it were employed the HAI, for parvovirosis, 
the reaction of inhibition of hemaglutination reaction. From all 171 analyzed 
samples for brucellosis, only three (1,7%) were reagent. The result referent to 
serologic analyses for leptospirosis has not to been showed presence of antibodies 
against serovars studied in the 170 analyzed serum samples. Out of 141 samples 
35,5% were positive to T. Gondii, with antibodies levels varying of 1:32 to 1:1024. 
behind the animals from SECS (extensive system of swine raising) and the 
samples of slaughterhouse the number of serum samples positive avoided fellow 
creature, correponding  to 19,1% and 16,3% respectively. They were evidenced 
that 14,4% of 174 samples present antibodies anti-PPV, when they were submited 
to HI test, representing title  variation between 1:256 to 1:4096. none of 136 
samples showed antibodies TGE. This research conclude that the toxoplasmosis 
and parvovirosis are disseminated among the aniamls from SECS and TGE don’t 
appear in this kind of swines. By the relation the brucellosis, the infection is present 
in the flock but in small rate. About the leptospisosis is early to affirm that this 
disease is present in our flock because many swine rerus were no tested for many 
serovars 
 
Key words: swine, brucellosis, leptospirosis, toxoplasmosis, parvovirosis, TGE 
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1- INTRODUÇÃO 
 
Nos últimos anos, o Brasil vem se destacando como grande produtor de 

suínos. Atualmente possui o quarto maior rebanho suíno mundial com mais de 31 
milhões de cabeças. No período entre 1998 e 2001, o volume de carne suína 
exportada foi triplicado e o país ocupa também o quarto lugar em exportação, com 
média de 265 mil toneladas de carne por ano (GIROTTO, 2003). 

Na região Centro-Oeste, especialmente nos Estados de Goiás e Mato 
Grosso, houve, nos últimos anos, um incremento na produção suinícola, 
conseqüentemente aumentando sua expressão no cenário nacional, com 
investimentos de empresas nacionais e multinacionais. Tais aplicações na 
suinocultura elevaram o rebanho da região de 2,9 para 3,2 milhões de cabeças em 
2003 (GIROTTO, 2003). 

O advento da globalização tem implicado com que países desenvolvidos 
imponham barreiras não tarifárias para a importação de produtos de origem 
animal, como por exemplo, a declaração de área/país livre de determinadas 
doenças pela Organização Internacional de Epizootias (OIE). Dessa forma, as 
condições sanitárias dos rebanhos passaram a ser o fator mais importante para a 
comercialização de animais e produtos de origem animal. 

Com o aumento do rebanho e da produtividade no Estado de Goiás, os 
cuidados com a sanidade devem ser maiores, a fim de evitar prejuízos e 
embargos causados pelas principais doenças que acometem os suínos. 

Paralelamente à modernização e intensificação da atividade suinícola, 
houve uma mudança do perfil sanitário. A suinocultura, moderna, intensiva e 
confinada, caracteriza-se pelo aumento no tamanho dos sistemas de produção e 
conseqüentemente aumento da densidade animal em determinadas áreas 
geográficas. Essa é uma situação ideal para a disseminação e manutenção de 
agentes patogênicos e para a ocorrência de surtos de enfermidades que 
acarretam prejuízos econômicos. Além disso, a intensificação do comércio de 
animais e seus produtos e a movimentação de animais de uma região para outra, 
representam riscos para a propagação de agentes infecciosos e doenças 
transmissíveis (SOBESTIANSKY, 2002). 

Entre as enfermidades que acometem os suínos, as doenças infecciosas e 
parasitárias podem causar grandes perdas econômicas (SOBESTIANSKY, 2002). 
Entre outras, destacam-se a brucelose, leptospirose, toxoplasmose, parvovirose e 
gastroenterite transmissível (TGE). 

Mesmo com as medidas de biossegurança adotadas por granjas altamente 
tecnificadas e a certificação de granjas de reprodutores suídeos (GRSC), que 
regulamenta a comercialização de reprodutores oriundos de plantéis livres de 
determinadas enfermidades tais como, peste suína clássica, doença de Aujeszky, 
brucelose, tuberculose, sarna e livres ou controladas para leptospirose (MAPA, 
2004), o comércio de reprodutores existe de uma região para outra sem o controle 
dos órgãos oficiais. Esse fato ocorre principalmente entre sistemas extensivos de 
criação de suínos (SECS), tornando-se um risco em potencial para a 
disseminação de doenças (CAIADO, 2000). 

Além dos prejuízos econômicos, existe a possibilidade de contaminação do 
homem por Brucella sp, Leptospira spp e Toxoplasma gondii, que são 
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consideradas zoonoses. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e a OIE, essas três enfermidades, juntamente com a raiva, são as mais 
importantes e difundidas zoonoses no mundo (POESTER et al.; 2002; LEVETT, 
2004).  

Dentre as enfermidades virais que causam grandes perdas econômicas na 
suinocultura estão relacionadas a parvovirose e a TGE. A primeira manifesta-se 
clinicamente com problemas reprodutivos, caracterizados por elevados índices de 
morte embrionária e/ou fetal, grande número de fetos mumificados e natimortos. O 
vírus pode ser considerado ubíquo, presente em rebanhos suínos de forma 
enzoótica em todos os países. A parvovirose tem sido considerada como a 
principal causa de morte embrionária e fetal em rebanhos suínos do mundo todo 
(MENGELING, 1999). A TGE pode atingir suínos de todas as faixas etárias, 
causando grandes perdas econômicas, principalmente devido à elevada 
mortalidade em leitões lactentes, cerca de 100% (SOBESTIANSKY, et al.; 1999a). 

Com relação à suinocultura goiana, semelhante ao que ocorre no resto do 
país, apesar da incorporação de alta tecnologia e da categorização de granjas 
GRSC, ainda podem ser encontradas criações de suínos com baixa tecnificação. 
Nessas criações, a incorporação de reprodutores ao plantel efetivo tem sido 
realizada com animais de rebanhos criados em condições higiênico-sanitárias 
bastante precárias e sem controle de nenhuma enfermidade (CAIADO, 2000). 

Apesar do número de criações de bovino e suíno vivendo em 
promiscuidade geralmente ser pequeno e em número aparentemente decrescente, 
e de não oferecer maior risco epidemiológico para criações industriais com algum 
grau de tecnificação, deve-se salientar que alguns proprietários destas criações 
comercializam machos e/ou fêmeas como animais de reposição ou para o abate 
sendo assim transportados para outras regiões. Por isso granjas positivas para 
determinadas infecções constituem, ainda sim, uma fonte de infecção e 
disseminação de doenças no Estado se não houver controle efetivo no transporte 
desses animais de uma região para outra (SOBESTIANSKY et al.; 2001). 

Apesar de possuir um dos maiores rebanhos do país, a inexistência de um 
laboratório que realize testes sorológicos para diagnóstico laboratorial de diversas 
enfermidades que acometem os suídeos no Estado de Goiás, pode dificultar o 
diagnóstico de algumas enfermidades, devido principalmente ao aumento no custo 
do exame, já que as amostras devem ser enviadas para laboratórios em outros 
Estados.  

Assim, dando continuidade aos estudos já iniciados sobre sanidade em 

suínos no Estado de Goiás o objetivo desse trabalho foi caracterizar o perfil 

sanitário para algumas enfermidades de animais provenientes de propriedades 

onde suínos são criados extensivamente. Além disso, espera-se que os resultados 

aqui obtidos possam ser somados às informações necessárias para o 

estabelecimento de um programa de sanidade suína em Goiás, além de contribuir 

para o monitoramento das granjas GRSC e maior controle de animais portadores 

de doenças no Estado. 
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2- REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
2.1-Brucelose 
 
Brucelose é uma antropozoonose de evolução geralmente crônica, 

caracterizada pela infecção em células do sistema mononuclear fagocitário. É uma 

doença infecciosa que causa comprometimento reprodutivo em várias espécies de 

mamíferos (MACMILAN, 1999; PAULIN, 2003). Em suínos, a enfermidade foi 

reconhecida como uma entidade específica em 1914, por Trumann, que isolou o 

agente a partir de um feto suíno abortado. Durante muito tempo, acreditava-se que 

o agente etiológico era a Brucella abortus, até que em 1929 o agente foi 

caracterizado como Brucella suis. A brucelose ocorre na maioria dos países do 

mundo onde existem suínos, sejam domesticados ou selvagens (MACMILLAN, 

1999). 

No Brasil, o primeiro caso de brucelose foi relatado na espécie humana em 

1914. Desde então, vários estudos têm sido realizados relatando a presença da 

infecção em bovinos, suínos, caprinos e ovinos (POESTER et. al.; 2002). 

Além dos problemas causados a saúde humana e animal, a brucelose gera 

prejuízos econômicos ao tornar o produto vulnerável às barreiras sanitárias, 

comprometendo a competitividade no comércio internacional (BRASIL, 2000). A 

OIE classifica a brucelose como uma doença de notificação obrigatória, baseado 

no risco potencial de disseminação internacional, capacidade de disseminação 

dentro de populações livres e de seu potencial zoonótico (OIE, 2005b). 

O gênero Brucella compreende seis espécies: B. abortus, B. melitensis, B. 

suis, B. neotomae, B. ovis e B. canis (CORBEL, 1997; MACMILLAN, 1999; 

BROOKS et al.; 2000; SCHURING et al.; 2002). 

A capacidade de sobrevivência da Brucella sp em condições ambientais é 

um fator importante na transmissão da doença, sobretudo em ambientes úmidos 

ao abrigo da luz solar direta, pH neutro e em ambiente contendo matéria orgânica. 

A B. suis é inativada pela pasteurização e resiste por duas a quatro horas sob luz 
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solar direta. A Brucella sp pode sobreviver em matéria orgânica e ao 

congelamento por mais de dois anos. Geralmente, a remoção de animais 

infectados, a limpeza e a desinfecção de locais contaminados (eliminar toda a 

matéria orgânica antes da aplicação de produtos desinfetantes) e o vazio sanitário 

de no mínimo 60 dias são suficientes para evitar sua disseminação 

(SOBESTIANSKY et al.; 1999a; PAULIN, 2003; MERINO & RODRIGUEZ, 2005). 

Poucos hospedeiros são considerados reservatórios de B. suis, apenas a 

lebre européia (Lepus capensis) e o suíno selvagem podem transmitir a infecção 

para outros suínos (SOBESTIANSKY et al.; 1999a; GODFROID & HÄSBOHRER, 

2002). 

Em suínos, as rotas de infecção mais importantes são a digestiva e genital. 

A bactéria é transmitida de animal para animal por secreções de forma direta e de 

forma indireta através da ingestão de água e alimentos contaminados. Suínos de 

qualquer faixa etária podem ser infectados, entretanto existe uma maior 

susceptibilidade de animais a partir dos quatro a cinco meses de idade. Leitões 

podem ser infectados durante a fase de amamentação e quando são mantidos 

confinados junto a fetos abortados e membranas fetais, que podem ser ingeridas 

por eles. A infecção genital ocorre quando fêmeas são mantidas em contato com 

cachaços infectados ou quando são inseminadas com sêmen contendo B. suis. 

Também é possível que estes organismos consigam penetrar através de 

escoriações na pele e conjuntiva (SOBESTIANSKY et al.; 1999a).  

As brucelas penetram no organismo do hospedeiro pelas mucosas do trato 

digestório, genital, nasal, ocular ou por soluções de continuidade na pele (PAULIN, 

2003). Independente da via de infecção, depois da penetração, as bactérias são 

fagocitadas por macrófagos e transportadas aos gânglios linfáticos regionais, onde 

se multiplicam e podem permanecer por semanas ou meses (SOBESTIANSKY et 

al.; 1999a; PAULIN, 2003).  

Após a multiplicação inicial, as bactérias atingem a corrente sanguínea, 

permanecendo livres no plasma ou dentro dos macrófagos. Vários períodos de 

bacteremia podem ocorrer. A partir da circulação difundem-se para os tecidos do 

hospedeiro, colonizando principalmente órgãos ricos em células do sistema 



 6

mononuclear fagocitário, quais sejam baço, fígado e linfonodos e outros órgãos 

como rins, articulações e órgãos reprodutivos. Os órgãos de predileção são 

aqueles onde há maior disponibilidade de elementos necessários para seu 

metabolismo, como o eritritol, presente principalmente no útero gravídico, tecidos 

mamários e osteo-articulares e órgãos do sistema reprodutor masculino. Os 

gânglios mandibulares, gastro-hepáticos, ilíacos internos e retro-faringeanos são 

os principais sítios de B. suis em suínos (SOBESTIANSKY et al.; 1999a; PAULIN, 

2003). 

Em geral, a bacteremia ocorre de uma a sete semanas após a infecção 

(média de duas semanas) e persiste por aproximadamente cinco semanas. Em 

suínos, tem sido observada bacteremia intermitente ocorrendo durante sete dias 

até 34 meses (SOBESTIANSKY et al.; 1999a).  

Durante os períodos de bacteremia, B. suis pode ser isolada de vários 

órgãos, entretanto, se a fêmea estiver gestante, a placenta é um local de eleição. 

Apesar da severa infecção na placenta, no endométrio uterino é observada 

apenas uma leve inflamação (MACMILAN, 1999). 

As formas clínicas da infecção por B. suis variam consideravelmente. A 

maioria dos animais não evidencia sinais da infecção e alguns podem apresentar 

um quadro febril persistente ou transitório. As manifestações clínicas clássicas da 

brucelose em suínos são abortos, orquite, paralisia de membros posteriores e 

laminite. Sinais clínicos podem ser transitivos e raramente evoluem para morte 

(MACMILAN, 1999; SOBESTIANSKY et al.; 1999a; PAULIN, 2003). 

O aborto pode ocorrer em qualquer fase da gestação e é influenciado pelo 

período gestacional em que ocorreu a infecção. O índice de aborto é maior em 

fêmeas infectadas via genital durante a cobertura. A eliminação do produto pode 

ser observada a partir do 17º dia de gestação. Abortos na fase inicial da gestação, 

normalmente são despercebidos em condições de campo. Nesse caso, o único 

sinal de brucelose no plantel é o grande número de porcas retornando ao cio entre 

cinco a oito semanas após a cobertura. Descargas vulvares podem ser 

observadas no caso de abortos no inicio da gestação (MACMILAN, 1999; 

SOBESTIANSKY et al.; 1999a; PAULIN, 2003). 
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Fêmeas que são infectadas entre os 35 a 40 dias pós-cobertura, em geral 

abortam na metade ou na fase final da gestação (SOBESTIANSKY et al.; 1999a). 

Apenas uma pequena porcentagem de porcas que abortam, eliminam B. 

suis nas secreções genitais por longos períodos de tempo, sendo o mais 

freqüente, a eliminação cessar em no máximo 30 dias. Quando a infecção genital, 

após o aborto, tiver curta duração, a capacidade reprodutiva é restabelecida após 

um período de descanso de dois a três ciclos estrais (MACMILAN, 1999; 

SOBESTIANSKY et al.; 1999a). 

A infecção genital tende a ser persistente em cachaços. As alterações nos 

testículos e nas glândulas acessórias geralmente são mais extensas e menos 

reversíveis que aquelas que ocorrem no útero da fêmea. Os sinais clínicos 

reprodutivos no macho são a falta de libido e baixo índice de coberturas e estão 

freqüentemente associados a comprometimento do tecido testicular (MACMILAN, 

1999; SOBESTIANSKY et al.; 1999a). Freqüentemente o macho elimina grandes 

quantidades de B. suis no sêmen sem qualquer evidência clínica 

(SOBESTIANSKY et al.; 1999a). 

Em leitões e animais jovens, a infecção brucélica está associada com 

espondilite e paralisia de membros posteriores, apesar de que esses sinais podem 

ser detectados em animais de qualquer faixa etária (SOBESTIANSKY et 

al.;1999a). 

A brucelose é uma enfermidade que ocorre em vários países. Os Estados 

Unidos da América (EUA), desde 1989, possui um programa nacional de 

erradicação de brucelose e a maioria dos rebanhos suínos do país aparentemente 

é livre da doença. Em 1993, após um inquérito sorológico, verificou-se que apenas 

0.5% de 1.6 milhões de cabeças de suínos eram positivos, sendo que estes 

animais eram de rebanhos pequenos existentes em áreas endêmicas 

(MACMILLAN, 1999).  

GRESHAM et al. (2002) demonstraram que a prevalência de brucelose em 

uma população de suínos silvestres no Estado da Carolina do Sul nos EUA 

aumentou gradativamente de 18% para mais de 40% em uma década. Os autores 
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comentam que os suínos selvagens constituem um reservatório de várias doenças 

infecciosas transmissíveis aos suínos domésticos.  

Na Europa, a prevalência de brucelose em suínos é baixa. Países da 

Europa central e Sudeste europeu são considerados áreas livres de brucelose. Na 

Croácia, a B. suis foi identificada também em suínos selvagens (CVTNIC et al.; 

2004). Na Iugoslávia, a brucelose é considerada uma doença endêmica e está 

presente em várias regiões (TALESKI et al.; 2002). 

Na União Européia e Noruega, o teste é obrigatório para a entrada de 

animais no país. Na Bélgica, foi detectada uma ocorrência de 0,17% de suínos 

soropositivos, neste país, porém, desde 1969 não são notificados casos 

autóctones de brucelose em suínos. Na Holanda isso não ocorre desde 1973 e na 

Finlândia, Suécia, Reino Unido e Noruega nunca foram notificados casos. 

(GODFROID & KÄSBOHRER, 2002). 

Na Alemanha um surto de brucelose suína foi notificado e B. suis sorotipo 2 

foi isolado em suínos e javalis. Na França, sete casos de brucelose foram 

notificados nos últimos anos. Os rebanhos envolvidos nesse episódio eram 

criados ao ar livre (GODFROID & KÄSBOHRER, 2002). 

Na Dinamarca, infecções em suínos não são detectadas desde 1999, 

quando um caso de B. suis sorotipo 2 ocorreu em suínos criados extensivamente 

(GODFROID & KÄSBOHRER, 2002). 

Na Romênia com a implantação do programa de erradicação da brucelose 

suína em 1987, o numero de caso decresceu de 11 para um no período de 1987 a 

2000 e desde então não existem casos notificados (DOBREAN et al.; 2002). 

Na África, a doença esta presente em vários países, mas, o número de 

criações de suínos é pequeno e a verdadeira situação da brucelose nesses 

rebanhos não está bem definida. Na Ásia, a prevalência é considerada alta, 

principalmente no sudeste asiático. Na Austrália, a doença está restrita a 

população de suínos selvagens (MACMILLAN, 1999). 

Nos países da América Central, brucelose suína causada por B. suis tem 

sido identificada em todos os países (MORENO, 2002).  
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Na América do Sul, a brucelose apresenta-se bem difundida nos plantéis 

suínos. Na Argentina, no período de 1960 a 1980 foram encontradas prevalências 

de 14,2 a 25%. Apesar de não existir um programa oficial de erradicação dessa 

doença dos rebanhos suínos argentinos, as indústrias locais realizam 

monitoramento sorológico dos rebanhos e a doença aparentemente encontra-se 

controlada. Todavia, é comum encontrar suínos sorologicamente positivos em 

áreas suburbanas, onde são criados suínos de forma extensiva, para subsistência 

ou consumo local (SAMARTINO, 2002). 

No Brasil, apesar dos estudos sobre a prevalência da infecção em suínos, 

as perdas econômicas provocadas por essa enfermidade ainda não foram bem 

determinadas. POESTER, et al.; 2002 citam um estudo realizado em 1981, com 

66.770 amostras de soro de suínos de todo o país demonstrando uma prevalência 

de 2,19%.  

FREITAS et al. (2001) identificaram uma freqüência de 42% de 

soropositividade em animais abatidos clandestinamente em Belém do Pará.  

Em estudo realizado em uma granja que comercializava reprodutores 

suínos no município de Caruaru-PE foi encontrada uma ocorrência de 23,9%. 

(RIBEIRO & TAKATA, 2001). 

Em Goiás, exames sorológicos realizados em reprodutores suínos de 113 

granjas revelaram que a ausência da infecção em granjas que adotam o sistema 

intensivo de produção de suíno (BRITO et al.; 2001). Em um estudo realizado por 

MATOS et al. (2004) em 40 granjas de criação intensiva localizadas no Estado de 

Goiás, apenas um animal em uma propriedade (0,12%) foi positivo para Brucella 

sp. Indicando que a brucelose não representa um problema sanitário importante 

para o suíno na população estudada. 

FREITAS et al. (2004) analisando soros de diversas espécies animais de 

vida livre no Pantanal Sul - Mato-grossense observaram soropositividade em 

amostras de queixadas (Tayassu pecari) demonstrando, assim que estes e 

provavelmente outros animais silvestres constituem um reservatório natural de 

Brucella sp. Os autores enfatizam que, a brucelose por ser uma enfermidade que 

pode acometer várias espécies animais, deve-se manter uma vigilância 
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epidemiológica constante, seja em espécies domésticas, no homem e em animais 

silvestres. 

KASHIVAKURA et al. (2004) analisaram amostras de soros de queixadas 

(T. pecari) que habitam o Parque Nacional das Emas e encontraram um índice de 

20% de positividade para Brucella sp.  

Em humanos a brucelose é considerada uma doença ocupacional, 

ocorrendo principalmente em trabalhadores rurais, funcionários de agroindústrias, 

médicos veterinários e vacinadores. A contaminação humana ocorre por contato 

direto com secreções e produtos de abortos e produtos animais. De acordo com a 

OMS, são registrados anualmente em média cerca de 500.000 casos de brucelose 

em humanos, sendo que cerca de 10 a 20 mil casos localizados no continente 

europeu (TALESKI et al.; 2002). 

Na espécie humana, houve um decréscimo no número de novos casos 

notificados entre 1999 e 2002, de 3899 para 2857, nos países da União Européia 

(DOBREAN et al.; 2002). 

Na Grécia, a incidência de brucelose em humanos aumentou cerca de 20 a 

30% de 1988 a 2000. A região do Mediterrâneo, que compreende países como 

Portugal, Espanha, sudeste da França, Itália, Grécia, Turquia, e norte da África, é 

considerada como zona de risco (TALESKI et al.; 2002). 

Outras regiões também consideradas de risco são a América do Sul e 

Central, Leste Europeu, Ásia, África e Caribe (DOBREAN et al.; 2002; TALESKI et 

al.; 2002). 

Na América Central, apesar de todos os países serem obrigados a notificar 

os casos de brucelose em humanos, os dados ainda são escassos. Em oito anos 

de inspeção, foram notificados 156 casos de brucelose humana (B. abortus) na 

Costa Rica. Também nesse país, foi observada uma prevalência de 45% em uma 

população de risco e, segundo o autor, uma elevada prevalência de anticorpos em 

indivíduos da população de risco reflete uma freqüência indireta da distribuição da 

Brucella sp em animais na América Central (MORENO, 2002). 

Na Argentina, entre 1945 e 1976 foram identificados 714 casos, sendo 22% 

provocados por B. abortus, 2,8%, por B. suis e 3,1% por B. melitensis. Do total de 
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indivíduos positivos, quase 50% eram de trabalhadores rurais, de frigoríficos e 

matadouros.  Estudos posteriores demonstraram que 53% dos casos de brucelose 

humana foram causados por B. suis, identificados em indivíduos que realizavam 

abate de animais. Entre 1993 e 1995, do total de casos de brucelose humana 

notificados, 41,5% foram comprovados como sendo causados por contato com 

bovinos, 26,9% adquiriram a infecção a partir de contato com suínos e 14,6%, de 

cabras (SAMARTINO, 2002). 

No Brasil, o primeiro caso de brucelose em humanos foi notificado em 

1913, e entre 1930-50 um grande número de trabalhos descrevem a ocorrência da 

doença em diferentes Estados do Brasil. A maioria dos casos representa uma 

doença essencialmente ocupacional, ocorrendo principalmente em funcionários de 

abatedouros e processadores de carne. A ameaça para saúde humana que a 

doença causada por B. abortus, assim como outras espécies de Brucella, 

provavelmente estão subestimadas, levando em consideração a ineficiência na 

identificação e diagnóstico da doença em humanos (POESTER et al.; 2002). 

Estudos epidemiológicos têm sido realizados principalmente na população 

de risco e em doadores de sangue. Neste segmento, no Estado de Minas Gerais 

foi detectada uma soropositividade de 0,28%. No Estado do Rio Grande do Sul, a 

prevalência na população de áreas rurais foi considerada elevada, principalmente 

em indivíduos do sexo masculino com idade entre 20 a 40 anos. Esse fato deve-

se, provavelmente, ao consumo de queijos que é bastante elevado, seja na 

população rural ou urbana (POESTER et al.; 2002).  

Estudos no Brasil revelaram que as maiores taxas de soropositivos foram 

constatados em trabalhadores de frigoríficos e médicos veterinários (BRASIL, 

2000). HATSCHBACH, et al.; (1983) observaram a presença de anticorpos contra 

Brucella em estudo realizado com amostras de soro de médicos veterinários, 

vacinadores e auxiliares de escritório da Secretaria Estadual de Agricultura do 

Estado de Goiás. 

O risco de o homem adquirir a infecção ocorre por diferentes fatores como 

exposição a agentes pelo contato com animais, pela manipulação de produtos 
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animais, pela ingestão de alimentos de qualidade sanitária suspeita e pela 

contaminação do meio ambiente (CORBEL, 1997; FREITAS et al.; 2001).  

De acordo com SANCHEZ et al.(1998) o abate de animais, uma das 

atividades de risco, tem importante significado na transmissão da espécies de 

Brucella sp para o homem, principalmente nas operações que envolvem o contato 

direto com a fonte de infecção, representada por carcaças  e vísceras de animais 

abatidos e pela formação de aerossóis conseqüentes as condições ambientais 

reinantes nos estabelecimento de abate. 

Apesar de contínuas demonstrações e divulgações a respeito do risco 

decorrente do consumo de alimentos crus ou não adequadamente cozidos, do 

contato com animais, manipulação de órgãos, produtos, subprodutos e excreções 

de animais sem o uso de equipamentos de proteção, a brucelose continua sendo 

um importante problema de saúde pública (FREITAS et al, 2001). 

No Brasil é muito freqüente na área rural a realização de uma prática 

condenável que é o abate clandestino de animais. Este representa um dos mais 

graves fatores de risco para a ocorrência da infecção no homem. (FREITAS et al, 

2001). 

Estudo realizado por FREITAS et al. (2001) confirmaram o elevado risco 

sanitário associado ao abate clandestino para as pessoas envolvidas no abate, 

consumidores e a população em geral. 

O diagnóstico de brucelose suína pode ser feito através do isolamento do 

agente etiológico e/ou por testes sorológicos. O isolamento é o método mais 

específico, sendo os espécimes de eleição os linfonodos mandibulares, gastro-

hepáticos e o ilíaco externo, fetos abortados e seus envoltórios, secreções 

vaginais e o epidídimo (SOBESTIANSKY et al.; 1999a). Até agora nenhum teste 

sorológico convencional tem sido utilizado especificamente para diagnóstico em 

suínos de forma individual. Diferentes ensaios imunoenzimáticos (EIE) e de 

fluorescência têm sido desenvolvidos pra o diagnóstico da brucelose suína 

(SILVA-PAULO et al.; 2000), mas o teste de aglutinação com antígeno acidificado 

tamponado (TAAT) e o teste com antígeno rosa bengala são sugeridos como 

alternativas para triagem de rebanhos (OIE, 2005a). Muitos desses testes foram 
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desenvolvidos para o diagnóstico da brucelose bovina e adaptados para testes em 

soros de suínos. A maioria desses testes utiliza como antígenos a B. abortus, 

sendo as cepas de B. abortus 1119-3 e S99 utilizadas como antígenos para 

detecção de anticorpos em soros de suínos e que possuem os mesmos 

complexos lipopolissacarídeos da B. suis (MACMILLAN, 1999; PAULIN, 2003). 

Os testes sorológicos de triagem são de fácil execução e a obtenção dos 

resultados é muito rápida, porém deve-se levar em consideração alguns aspectos 

que podem interferir nos resultados, tais como: o período de incubação de B. suis, 

a presença de anticorpos inespecíficos para Yersinia enterocolitica que podem 

induzir reações sorológicas falso-positivas (SOBESTIANSKY et al.; 1999a; 

MACMILLAN, 1999; SILVA-PAULO et al.; 2000). 

As provas de rivanol, 2-mercaptoetanol e fixação de complemento são 

usadas para confirmação dos resultados obtidos pelo teste com TAAT 

(SOBESTIANSKY et al.; 1999a; MACMILLAN, 1999; SILVA-PAULO et al.; 2000; 

OIE, 2005a).  

Programas de controle e erradicação da brucelose tem sido implantados 

em vários países (MACMILLAN, 1999).  

No Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

criou em 2001 o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da 

Tuberculose (PNCEBT) que objetiva diminuir o impacto negativo desta zoonose na 

saúde comunitária e de promover a competitividade da pecuária nacional. O 

PNCEBT introduziu a vacinação obrigatória contra brucelose bovina e bubalina em 

todo o território nacional e definiu uma estratégia de certificação de propriedades 

livres onde essas enfermidades serão controladas com grande rigor além de 

outras medidas como o monitoramento de rebanhos de bovinos de corte baseados 

em exames periódicos dos animais, testes sorológicos em reprodutores 

transportados dentro do estado e/ou para outros Estados da federação, abate de 

animais positivos em frigoríficos credenciados, padronização dos testes de 

diagnósticos e o treinamento/credenciamento de médicos veterinários (POESTER 

et al.; 2002; MAPA, 2004). O programa, entretanto não contempla estudos nem 

um programa de forma globalizada para outras espécies que potencialmente 
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poderiam infectar a espécie humana e manter a bactéria em circulação no meio 

ambiente. Em relação aos suínos, o programa indica que o controle quanto à 

brucelose seja feito de acordo com normas de certificação de granjas de suínos da 

Secretaria de Defesa Agropecuária, que estabelecem procedimentos de 

diagnóstico e controle na população de matrizes (MAPA, 2004). 

O controle da brucelose é mais eficiente quando são sacrificados todos os 

suínos da granja infectada. Essas medidas são especialmente indicadas em 

granjas com alta prevalência de brucelose ou em paises onde essa doença 

raramente ocorre. Em áreas endêmicas os testes sorológicos a cada seis meses 

com a eliminação dos positivos têm gerado bons resultados em rebanhos com 

baixo índice de reagentes. Reprodutores devem ser testados antes de serem 

introduzidos no rebanho (SOBESTIANSKY et al.; 1999a). 

A vacinação como medida de controle e/ou prevenção da brucelose suína, 

normalmente não é realizada. SCHURING et al. (2002) relatam a fabricação de 

uma vacina via oral denominada vacina M, derivada de B. suis, que foi utilizada 

durante muitos anos na China para prevenção da doença em suínos, bovinos e 

cabras. 

 
 
2.2 – Leptospirose 
 
A leptospirose é uma enfermidade contagiosa de animais e do homem, 

causada por bactérias patogênicas do gênero Leptospira (OIE, 2005a). A doença 

é considerada uma zoonose de importância global, de caráter ocupacional, 

principalmente relacionado a trabalhadores ligados à pecuária. (ELLIS, 1999; 

BHARTI et al.; 2003). Em suínos, a leptospirose é responsável por problemas 

reprodutivas em rebanhos de várias partes do mundo. Porém os dados 

epidemiológicos e, principalmente, os impactos econômicos dessa doença são 

conhecidos apenas em criações intensivas de suínos ligadas a grandes indústrias 

localizadas em países do hemisfério norte, e alguns poucos países no hemisfério 

sul como Austrália, Argentina e Brasil. (ELLIS, 1999; BHARTI et al.; 2003). 
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As perdas econômicas estão relacionadas à infertilidade como abortos, 

natimortalidade ou nascimento de leitões fracos (ELLIS, 1999; BHARTI et al.; 

2003) e semelhante à brucelose, a leptospirose é uma doença de notificação 

obrigatória (OIE, 2005b). 

A leptospirose é uma doença causada por bactérias pequenas, filiformes, 

espiraladas, móveis, aeróbicas e Gram-negativas. Apesar de morfologicamente 

similares, elas são antigênica e geneticamente distintas (BROOKS et al.; 2000; 

BHARTI et al.; 2003; LEFEBVE, 2003).  

As leptospiras são divididas em duas espécies sorologicamente distintas de 

acordo com sua patogenicidade: uma patogênica ao homem e animais, 

denominada do “complexo interrogans” ou Leptospira interrogans sensu latu, e do 

“complexo biflexa” ou Leptospira biflexa sensu latu, o qual contém cepas 

saprófitas (BHARTI et al.; 2003). 

As leptospiras são classificadas antigenicamente através de reações de 

aglutinação cruzada, sendo subdividida em sorogrupos e sorovares. (QUADRO 1). 

São reconhecidos 23 sorogrupos contendo aproximadamente 212 sorovares. 

(BHARTI et al.; 2003; LEFEBVRE, 2003; LEVETT, 2004). 

Mais recentemente, uma classificação molecular foi descrita e dividiu o 

gênero Leptospira, com base na análise do DNA, em treze espécies sendo oito 

consideradas patogênicas (QUADRO 2) (LEFEBVRE, 2003; LEVETT, 2004). A 

classificação molecular é incompatível com o sistema de sorogrupos e, assim, 

este último continua a ser o mais utilizado por clínicos e epidemiologistas 

(LEVETT, 2004). 

As leptospiras são cultivadas em meio com pH de 6,8 a 7,4, contendo 10% 

de soro de coelho ou 1% de albumina bovina. A temperatura ideal de crescimento 

é entre 28º C e 30º C. (BHARTI, et al.; 2003; OIE, 2005a). 
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QUADRO 1: Sorogrupos de Leptospira interrogans sensu latu e alguns sorovares 
de importância clínica para o homem e animais (Adaptado de: BHARTI et al.; 
2003; LEVETT, 2004). 

Sorogrupo Sorovar 

Australis  australis, bratislava  

Autumnalis autumnalis, fortbragg, bin 

Ballum ballum, arborea 

Bataviae bataviae 

Canicola canicola, portlandvere 

Celledoni celledoni 

Cynopteri cynopteri 

Djasiman djasiman 

Grippotyphosa grippotyphosa 

Hurstbridge hurstbridge 

Icterohaemorrhagiae icterohaemorrhagiae, copenhageni 

Javanica javanica 

Lousiana lousiana 

Lyme lyme 

Manhao manhao 

Mini mini 

Panama panama 

Pomona pomona 

Pyrogenes pyrogenes 

Serjroe serjroe, hardjo 

Tarassovi  tarassovi  
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QUADRO 2: Classificação por genoma das espécies de Leptospira sp. (Adaptado 
de: BHARTI et al.; 2003; LEVETT, 2004). 

Espécie Sorovar 

L. alexanderi Manhao3 

L. biflexa Patoc 

L. borgpetersenii* Ballum, Hardjobovis, Casteloni, 

Javanica, Serjoe, Tarassovi 

L. fainei Hurstbrige 

L. inadai* Lyme 

L. interrogans* Autumnalis, Australis, Canicola, 

Copenhageni, Icterohaemorrhagiae 

Grippotyphosa, Lai, Pomona, Bataviae, 

Bratislava, Hebdomadis, Pyrogenes, 

Hardjo 

L. kirschner* Grippotyphosa, Bim, Cynopteri, 

Mozdok, Panama 

L. meyeri* Semaranga 

L. noguchii* Panama, Fortbragg 

L. parva  

L. santarosai* Brasiliensis, Georgia 

L. weilii* Celledoni 

L. wolbachii Codice 

*espécies patogênicas ao homem e animais 

A maioria das infecções causadas por leptospiras em suínos é inaparente. 

Apesar de ocorrer em todas as faixas etárias, dois grupos são particularmente 

susceptíveis: leitões lactentes e fêmeas gestantes (SOBESTIANSKY, et al.; 

1999a). 

A infecção pode ocorrer por via oral, venérea, através da pele lesada, 

pela conjuntiva, em contato com água, fômites ou alimento contaminados com 

urina. Outras fontes são a excreções genitais de porcas na fase aguda da infecção 

e fetos abortados (SOBESTIANSKY, et al.; 1999a; LEFEBVRE, 2003). 
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A fase aguda da infecção coincide com o período de bacteremia, mas, 

devido à natureza inaparente ou subclínica, especialmente em plantéis onde a 

leptospirose é endêmica essa fase usualmente não é identificada. 

Experimentalmente, os animais apresentam anorexia e febre (SOBESTIANSKY et 

al.; 1999a; ELLIS, 1999). 

As primeiras evidências clínicas de infecção em plantéis suínos são 

abortos, natimortos ou leitões fracos com baixa taxa de sobrevivência. E essa 

forma de apresentação leva a grandes perdas econômicas (ELLIS, et al.; 1999). 

A presença de porcas soropositivas pode interferir no tamanho da 

leitegada aumentando o número de leitões nascidos fracos e conseqüentemente 

diminuindo número de leitões desmamados. As taxas de retorno ao cio, 

natimortos, fetos mumificados, peso dos leitões a desmama, número de leitões 

normais não são diferentes entre porcas infectadas e sadias (FERREIRA NETO et 

al.; 1997). 

A principal alteração patológica comum a todas os sorovares são os 

danos causados às células endoteliais dos pequenos vasos sanguíneos. 

Macroscopicamente são visualizados de pontos esbranquiçados multifocais no 

parênquima renal, compatíveis com nefrite intersticial (ELLIS, 1999; DELBEN et 

al.; 2002; BHARTI et al.; 2003). 

As infecções em humanos são freqüentes, principalmente em 

trabalhadores rurais, magarefes e médicos veterinários. CAMPAGNOLO et al. 

(2000) verificaram que indivíduos que trabalhavam com suínos soropositivos para 

leptospirose e que fumavam e bebiam durante suas atividades com os animais 

estavam sujeitos a um risco maior de se infectarem. 

O homem pode ser infectado principalmente pelo contato direto ou 

indireto com urina de animais contaminados sendo mais freqüente em países de 

clima quente do que em países de clima temperado. Nestes últimos, a 

leptospirose em humanos é sazonal, com picos no verão. Em países de clima 

tropical, há um aumento nos casos da doença durante as estações chuvosas 

(PLANK & DEAN, 2000; BHARTI, et al.; 2003; LEVETT, 2004). 



 19

Semelhante ao que ocorre nos animais as leptospiras penetram no corpo 

humano através de abrasões na pele ou via conjuntiva. Transmissão através da 

água também tem sido relatada. A contaminação de reservatórios pode resultar 

em vários surtos de leptospirose. Inalação de aerossóis também pode resultar em 

uma infecção via mucosa do trato respiratório. Alterações ambientais provocadas 

pelo homem têm aumentado nos últimos anos a incidência da doença em várias 

partes do mundo (PLANK & DEAN, 2000; BHARTI, et al.; 2003). 

Cerca de 90% dos casos em humanos são brandos e auto-limitantes. Os 

achados clínicos podem variar de acordo com a região e a prevalência da doença. 

Os sintomas mais comuns são: febre, mialgia, cefaléia e náuseas (BROOKS et 

al.;2000; PLANK & DEAN, 2000). 

No Brasil PLANK & DEAN (2000) BHARTI, et al. (2003) e LEVETT (2004) 

citam surtos de leptospirose onde os indivíduos desenvolveram uma infecção 

grave e apresentação clínica diferente, envolvendo falência renal, icterícia, 

trombocitopenia, meningite, epistaxis, insuficiência respiratória, pneumonia, 

vômitos, meningite, hepatomegalia, esplenomegalia e hemorragias. 

Icterícia e comprometimento das funções renais e hepáticas são as 

principais causas de mortes por leptospirose em humanos (PLANK & DEAN, 

2000). 

A epidemiologia da leptospirose suína é complexa, uma vez que o suíno 

pode ser infectado por qualquer sorotipo patogênico. Porém, apenas um pequeno 

número de sorovares pode ser endêmico em uma determinada região ou país. 

Desta forma, em uma região, os suínos podem ser infectados por sorovares 

mantidos por suínos ou por outra espécie animal presente na área. A importância 

relativa dessas infecções acidentais é determinada pelo oportunismo, 

prevalecendo fatores sociais, de manejo e ambientais que permita o contato e 

transmissão de leptospiras de outras espécies para o suíno (ELLIS, 1999). 

O suíno atua como hospedeiro de vários sorovares pertencendo aos 

sorogrupos Pomona, Australis e Tarassovi, todavia cepas dos sorogrupos 

Canicola, Icterohaemorragie e Grippotyphosa têm sido identificadas em infecções 

acidentais nessa espécie (ELLIS, 1999). 
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As leptospiras mais comumumente encontradas, infectando e causando 

transtornos reprodutivos em suínos são: L. pomona, L. icterohaemorragiae, L. 

tarassovi, L. canicola, L. gryppotyphosa, L. brastislava e L. muenchen. Dessas, as 

quatro primeiras já foram isoladas no Brasil, enquanto que em reações sorológicas 

foram detectados anticorpos também para os sorotipos L. ballum, L. autumnalis 

(SOBESTIANSKY et al.; 1999a; OLIVEIRA & PIRES NETO, 2004). 

O sorovar pomona tem sido o mais freqüentemente isolado no mundo, e 

tem sido associado a doença clinica em rebanhos suínos da América do Sul, 

Central, Austrália, Nova Zelândia e parte da Ásia e Europa Ocidental e Central 

(ELLIS, 1999).  

As leptospiras possuem uma particular afinidade pelo tecido renal dos 

suínos infectados, onde persistem, se multiplicam e são eliminadas pela urina. 

Esta característica é muito importante para transmissão da doença (ELLIS, 1999; 

SOBESTIANSKY et al.; 1999a). 

A infecção é introduzida em um rebanho susceptível por três possíveis 

rotas: introdução de animais infectados ao rebanho, contato com um outro animal 

contaminado ou exposição dos animais a ambientes contaminados. Os suínos 

portadores são provavelmente, a forma mais comum de introdução da doença. 

Fêmeas de reposição ou reprodutores têm sido considerados como a principal 

fonte de entrada da infecção (ELLIS, 1999). 

As espécies silvestres também desempenham um papel importante como 

fonte de infecção. Na América do Norte, os gambás têm sido considerados como a 

fonte de surtos de L. pomona em suínos (ELLIS, 1999). No Brasil, suínos 

domésticos que se tornaram selvagens, conhecidos como porcos monteiros 

também são considerados reservatórios sorovares icterohaemorrhagiae e 

copenhageni (GIRIO et al.; 2004). 

O suíno selvagem atua também como reservatório de várias cepas de L. 

interrogans para os sorovares pomona e bratislava (GIPSON, et al.; 1999; EBANI 

et al.; 2003). 
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No Vietnã, de 26 amostras de soro de suínos coletadas em um 

abatedouro, 23% foram positivas para L. interrogans, sendo que a maioria foram 

reagentes para o sorovar bratislava (BOQVIST et al.; 2003). 

No Japão, amostras de soros de matrizes que tiveram parto prematuro ou 

abortos em dois rebanhos localizados em cidades distintas demonstraram títulos 

elevados para os sorovares copenhageni, canicola e icterohaemorrhagie (KAZAMI 

et al.; 2002). 

Na Austrália a leptospirose é endêmica e nos suínos ocorrem 

principalmente os sorovares pomona, tarassovi e brastislava. Em amostras de 

suínos coletadas em um abatedouro foi obtido um coeficiente de 3,7% de 

amostras positivas para L. interrogans sorovar pomona (CHAPPEL, et al.; 1998). 

Em suínos selvagens, foi detectada uma freqüência de 20%, sendo identificado os 

sorovares  pomona e hadjo (PERRY et al.; 2000). 

Na África do Sul o sorovar canicola foi identificado como o principal 

agente associado a abortos em porcas (PERRY et al.; 2000). 

Na China, a L. canicola, é o sorovar mais comumente encontrado na urina 

de reprodutores, enquanto que o sorovar pomona está associado a animais de 

terminação (PERRY et al.; 2000). 

Na Índia, os sorotipos autumnalis, hebdomadis, javanica e tarassovi, têm 

sido isolados de várias espécies animais, inclusive suínos e os sorovares 

icterohaemorrhagiae e tarassovi foram isolados em amostras de urina de suínos 

saudáveis (PERRY et al.; 2000). 

Na América Central, existem poucos estudos relacionados à ocorrência 

de leptospirose em rebanhos suínos. No México, foi verificada uma freqüência de 

39,8% de amostras de soros de suínos positivas, e os sorovares mais freqüentes 

foram L. bratislava (22,5%), L. icterohaemorrhagiae cepa Palo Alto (14,5%), L. 

portland (13,8 %) L. icterohaemorrhagiae (11,1%), L. gryppotyphosa (8,9%), L. 

hardjo (7,2%), L. tarassovi (7,1%), L. panamá (5,8%), L. pomona (5,1%), L. wolffi 

(3%), L. shermani (2,4%), L. pyrogenes (1,2%), L. canicola (0,8%), L. hebdomadis 

(0,5%) (PUEBLA et al.; 2002). 
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Na América do Sul os sorovares isolados a partir amostras de suínos 

saudáveis foram: tarassovi, pomona e canicola, enquanto que na Argentina, foram 

isolados os sorovares pomona guidae, canicola, e na Venezuela san-martin, 

pomona icterohaemorrhagiae e canicola (PERRY et al.; 2000). 

No Brasil, PERRY et al.; 2000 destacam que os sorotipos mais freqüentes 

encontrados em suínos foram icterohaemorrhagiae e tarassovi. 

No Estado de Goiás, SOUZA et al. (2001) analisaram amostras de soros 

de reprodutores suínos oriundos de 58 propriedades com o intuito de identificar a 

presença de anticorpos anti-Leptospira.  A prevalência encontrada foi de 65,16% 

considerando títulos aglutinantes igual ou superiores a 1:100. 

A freqüência de animais positivos por granja variou de 0 a 100% e das 58 

criações visitadas, 96,6% apresentaram no mínimo um animal reagente a pelo 

menos um dos sorovares testados. Form encontrados anticorpos que aglutinaram 

os sorovares: L. djasiman (37,32%), L. icterohaemorrhagiae (16,98%), L. 

gryppotyphosa (10,06%), L. bratislava (9,01%), L. autumnalis (4,61%), L. pomona 

(2,93%), L. hardjo (1,26%), L. australis (1,05%), L. pyrogenes (0,84%), L. canicola 

(0,84%), L. tarassovi (0,42%), não obtendo nenhum caso para o sorovar L. wolffi. 

A leptospirose suína em Goiás apresenta comportamento endêmico, com uma 

prevalência considerada elevada no segmento estudado (SOUZA et al.; 2001). 

Em estudo realizado por OLIVEIRA et al. (2003) foi detectado que 63,5% 

das matrizes destinadas ao abate em um frigorífico localizado no RS 

apresentaram títulos de anticorpos positivos para leptospirose, predominando o 

sorovar bratislava e icterohaemorrhagiae. Em criações comerciais de javalis 

localizadas no Rio Grande do Sul, 30,25% foram positivas, índice semelhante ao 

encontrado nas granjas tecnificadas deste Estado. O sorovar mais prevalente nos 

javalis foi o bratislava (MARTIN et al.; 2001). 

MARCHIORI FILHO et al. (2002) demonstraram uma prevalência de 

21,2% encontrada em javalis mantidos em cativeiros localizados nos estados de 

São Paulo e Paraná, sendo os sorovares patoc, icterohaemorrhagiae e hardjo os 

mais freqüentes. 
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Em estudo realizado por DELBEN et al.(2004) foi obtido uma 

soropositividade de 44,3% sendo o sorovar icterohaemorrhagiae e sensot mais 

predominantes. Dentre os fatores de risco analisados, apenas o bebedouro tipo 

canaleta, a existência de áreas alagadiças próxima às instalações e a falta de 

higienização sistemática do reservatório de água foram associados a 

soropositividade. O predomínio do sorotipo icterohaemorrhagiae indicou que a 

fonte de infecção envolvida provavelmente seja roedores. 

O homem pode ser infectado principalmente pelo contato direto ou 

indireto com urina de animais contaminados. A incidência da infecção é muito 

maior em países de clima quente do que em paises de clima temperado.  

O diagnóstico das infecções por leptospiras seja no homem ou nos 

animais podem ser feitos por microscopia direta, técnicas moleculares, isolamento 

e identificação e sorologia (OLIVEIRA & PIRES NETO, 2004; OIE, 2005a). 

A visualização direta das leptospiras é feita através da microscopia com 

campo escuro em espécimes clínicos como sangue, urina, líquido cefaloraquidiano 

(LCR) e fluidos peritoneais. São necessárias aproximadamente cerca de104 

leptospiras/ml para que possa ser visualizada em microscopia direta (LEVETT, 

2004). 

O isolamento das leptospiras é feito através de cultivo em meios 

específicos. Leptospira sp pode ser isolada a partir do sangue, LCR e na urina. 

Essa técnica é trabalhosa, pois necessita várias semanas de incubação e tem 

demonstrado baixa sensibilidade. (BHARTI et al.; 2003). 

O teste se soroaglutinação microscópica (SAT) é considerado o teste de 

referência para diagnóstico da leptospirose. A técnica necessita de antígenos 

vivos, o que a torna onerosa, e pode ocorrer aglutinações cruzadas entre os vários 

sorovares, apesar disso, a especificidade do SAT é satisfatória (PLANK & DEAN, 

2000). 

O uso de vacinas tem dificultado o diagnóstico por SAT. Desta forma, é 

particularmente importante considerar o histórico de vacinação dos animais. As 

variações de resultados entre laboratórios da técnica de SAT são elevadas. O 

critério padrão adotado é a soroconversão com um aumento no título de 
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anticorpos quatro vezes maior ou títulos acima de 1/100 (BHARTI et al.; 2003; 

OLIVEIRA & PIRES NETO, 2004; OIE, 2005a). 

Outro teste padronizado para diagnóstico de leptospirose é a 

hemaglutinação indireta com elevada sensibilidade e especificidade para o 

diagnóstico de uma infecção aguda. Esse teste pode detectar IgM e IgG em menor 

espaço de tempo que a SAT (BHARTI et al.; 2003). 

Testes imunoenzimaticos (EIE) para detecção de anticorpos anti-

leptospiras tem sido desenvolvidos usando diferentes preparações de antígenos e 

protocolos. Em geral os EIEs são sensíveis porém não conseguem identificar os 

sorovares como o SAT (PLANK & DEAN, 2000; OIE, 2005a). 

Numerosos “primers” têm sido descritos para detecção de leptospiras 

através da técnica de PCR, porém poucos têm sido eficientes para amplificar DNA 

da leptospira a partir de amostras clínicas humanas ou animal (LEVETT, 2004). 

Algumas técnicas têm sido desenvolvidas para diferenciar espécies 

patogênicas e não patogênicas (BHARTI et al.; 2003). As amostras clínicas mais 

utilizadas são: soro, urina, humor aquoso, LCR, e tecidos. A limitação dos testes 

moleculares está relacionada à incapacidade de identificar o sorovar infectante, o 

que epidemiologicamente é de suma importância para saúde púbica (BAROCCHI 

et al.; 2001; LEVETT, 2004; OIE, 2005a) 

Interrupção da transmissão da leptospirose de suínos infectados para não 

infectados é um fator critico de controle. Controle da leptospirose depende da 

combinação de três medidas: antibioticoterapia, vacinação e manejo. Infelizmente 

nem todas podem ser disponíveis em todos os países, por exemplo, vacinas não 

podem ser utilizadas em parte da Europa. E ainda existe o problema de resíduos 

de antibióticos que podem dificultar ou até mesmo impedir o uso de 

quimioterápicos (ELLIS, 1999). 

Leptospiras são susceptíveis aos antibióticos beta-lactâmicos, 

macrolideos, tetraciclinas, fluorquinolonas e estreptomicina, mas somente o uso 

de antibióticos não consegue eliminar suínos reservatórios ou controlar a doença 

em um rebanho infectado. (ELLIS, 1999; LEVETT, 2004). 
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Estudos recentes indicam o uso de outros antibióticos em diferentes 

posologias, tais como, a oxitetraciclina (40 mg/kg por 3 a 5 dias), tilosina (44 

mg/kg por 5 dias) ou eritromicina (25 mg/kg por 5 dias) (ELLIS, 1999). 

A imunidade induzida pela vacinação não é 100% efetiva e os títulos 

protetores persistem por até seis meses. A imunidade provocada pela doença 

pode persistir por mais tempo, entretanto, ainda não é conhecido o período real de 

imunidade. A vacinação pode reduzir a prevalência da doença no rebanho, mas 

não elimina o agente (ELLIS, 1999). 

A medida de manejo mais importante no controle da leptospirose é 

prevenir o contato direto e indireto de vetores com outros animais domésticos. 

Medidas de biossegurança devem ser implementadas e o controle de roedores 

deve ser avaliado periodicamente (ELLIS, 1999).  

 
 
2.3 – Toxoplasmose 
 
A toxoplasmose é causada pelo Toxoplasma gondii, um protozoário do 

gênero Apicomplexa que acomete varias espécies inclusive o homem. Sua 

prevalência é elevada em vários países. Enquanto nos EUA e Reino Unido estima-

se que de 16 a 40% da população é infectada, na América do Sul e Central e na 

Europa são observadas prevalências de 50 a 80%. A maioria das infecções são 

assintomáticas, porém, algumas vezes o parasita pode causar uma doença grave 

(HILL & DUBEY, 2002). 

O primeiro relato de toxoplasmose em suínos foi feito em 1951 em uma 

fazenda nos EUA (SUAREZ-ARANDA, et al.; 2000). Nos suínos, em geral, o T. 

gondii não produz evidência clínica, todavia, em porcas gestantes, pode 

atravessar a placenta, provocando transtornos reprodutivos e em leitões com 

menos de oito semanas de idade pode cursar com sinais neurológicos 

(SOBESTIANSKY et al.; 1999a). 

Segundo SOBESTIANSKY et al. (1999a), a via de infecção mais comum é 

a digestiva, podendo haver contágio também por via respiratória. Não há registro 
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da ocorrência de transmissão venérea. A infecção prossegue com multiplicação 

intracelular, seguindo-se a ruptura das células e a disseminação dos protozoários 

pela corrente sanguínea ou linfática. 

Como já citado, a maioria das infecções nos suínos é inaparente. 

Raramente a infecção, ocorrendo durante a concepção, produz algum dano ao 

embrião. Em alguns casos, a parasitemia pode levar a infecção de alguns fetos ou 

de toda a ninhada, seguida de morte e reabsorção. A probabilidade de atingir a 

todos os fetos é maior nos estágios mais avançados da gestação (LINDSAY et al.; 

1999). 

Durante a infecção de porcas gestantes, o toxoplasma pode infectar o feto 

e levar ao aborto o que é relativamente incomum. É mais freqüente o nascimento 

de leitões prematuros, mortos, natimortos ou fracos que podem morrer dias 

depois. Leitões que conseguem sobreviver podem ter diarréia, incoordenação, 

tremores ou tosse (LINDSAY et al.1999; SOBESTIANSKY et al.; 1999a). 

Poucos estudos existem sobre a doença em suínos que se infectam após 

o nascimento, porém a toxoplasmose tem sido observada de forma epizoótica em 

suínos jovens e adultos. A ingestão de oocistos provavelmente leva a 

apresentação clinica mais grave do que pela ingestão de cistos teciduais. A 

severidade da doença depende da quantidade de cistos ingeridos.  Em leitões de 

até dois meses de idade, a infecção pode causar transtornos digestivos e 

respiratórios deixando lesões em vários órgãos. Quando ocorre o aparecimento de 

lesões iniciais ulcerativas no intestino e gânglios mesentérios, conclui-se que 

nesses casos houve uma infecção por via oral propagando-se a seguir por via 

hematógena (LINDSAY et al.; 1999; SOBESTIANSKY et al.; 1999a). 

Para estabelecer o grau de infecção no rebanho é importante fazer o 

diagnóstico através da identificação do agente por isolamento ou detecção direta 

do antígeno, testes sorológicos como aglutinação, hemaglutinação indireta (HAI), 

imunofluorescência indireta (IFI) e EIE. Além do soro, os anticorpos estão 

presentes também, em líquidos fetais, confirmando a infecção transplacentária. 

Outros testes incluem técnicas moleculares como a PCR (VENTURINI et al.; 2004; 

OIE 2005a). 
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Segundo SUAREZ-ARANDA et al. (2000) o teste EIE demonstrou ser 

mais sensível que a HAI podendo ser utilizada para a detecção de pequena 

quantidade de IgG como no caso de infecções recentes. A HAI além de menor 

sensibilidade pode apresentar elevado índice de reações cruzadas. 

ARAUJO (2001) observaram que o EIE é mais sensível na detecção de 

anticorpos para toxoplasmose que o IFI. 

FIALHO & ARAÚJO (2002) comparando as técnicas de HAI e IFI para 

detecção de anticorpos anti–T. gondii em soros de suínos, demonstraram que a 

IFI foi mais sensível, mas, apesar disso, a HAI seria a mais indicada para 

inquéritos soroepidemiológicos da toxoplasmose na espécie suína devido a 

facilidade de execução, rapidez e baixo custo.  

YAI et al. (2003) compararam a PCR com o bioensaio para identificação 

de toxoplasma em suínos infectados. Analisando suínos experimentalmente 

infectados e que demonstraram soroconversão, os autores observaram que 

nenhuma das técnicas detectou o agente em todos os animais, entretanto a PCR 

apresentou maior capacidade de detecção e menor tempo para a obtenção do 

diagnóstico.  

A toxoplasmose em suínos ocorre em todo o mundo com prevalências 

variadas. Nos Estados Unidos, a prevalência tem diminuído provavelmente devido 

ao advento das melhorias na sanitização do sistema intensivo de produção. 

Porém, a análise sorológica de suínos dos EUA, demonstrou que apesar da 

prevalência da toxoplasmose nos animais ser de 47,4%, foram identificados 

animais reagentes em 90,6% dos rebanhos analisados (GAMBLE et al.; 1999).  

Na Argentina, foram verificadas freqüências de 2,03 e 37,8% 

respectivamente, em natimortos e matrizes (VENTURINI et al, 1999; VENTURINI 

et al, 2004).  

No Peru, os resultados obtidos por SUAREZ-ARANDA et al, 2000, 

apontaram para uma prevalência de 32,3% em amostras de suínos de um 

abatedouro na capital, Lima. 

No Brasil, ARAUJO (2001) encontrou freqüências semelhantes, de 9,5% e 

9,4 % respectivamente em suínos criados intensivamente e abatidos em 
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frigoríficos e em suínos criados para consumo próprio ou comercializados na 

propriedade no município de Erechim, RS. Também no RS, FIALHO (2003), 

observou uma freqüência de anticorpos de 33,75% em soros de animais 

destinados ao abate em Porto Alegre.  

SUAREZ-ARANDA et al. (2000) verificaram um índice de 9,6% de suínos 

positivos em animais destinados ao abate no Estado de São Paulo.  

No Estado de Goiás foram testadas amostras de soro de suínos coletadas 

em 113 granjas. Destas, 77% foram positivas. Das 1872 amostras de soro 

testados, 20,46% foram soropositivos (MATOS et al.; 2001). 

LEHMANN et al. (2003) em estudo realizado para determinar a dinâmica 

da infecção por T. gondii numa granja de suínos, observaram que a ocorrência de 

três genótipos distintos ocorrendo numa única propriedade, infere uma situação 

enzoótica, com três fontes/momentos de contaminação distintos entre si. No caso 

de uma situação de surto (epizootia) deveria ser encontrado apenas um genotipo 

entre as amostras isoladas e que identificariam apenas uma fonte de infecção.  

Os mesmos autores sugerem que os gatos seriam a principal fonte de 

infecção para os suínos e que a transmissão de T. gondii é mais elevada próxima 

às instalações dos suínos do que nos arredores devido a um maior do número de 

oocistos presentes naquele local, e que a granja age como um reservatório de 

cepas para infecções novas em propriedades circunvizinhas. 
Nos Estados Unidos, o consumo de carne suína infectada com 

toxoplasma é considerado a principal fonte de infecção para a espécie humana 

(LINDSAY et al.; 1999). T. gondii tem sido detectado em vários órgãos no suíno e 

pode encontrar menos de um cisto por 50 g de carne (YAI et al.; 2003). 

Suínos silvestres também podem representar riscos à saúde humana 

principalmente para moradores da zona rural. SHIBASHI et al. (2004) investigaram 

a prevalência de anticorpos em suínos selvagens abatidos por caçadores e 

avaliaram os riscos de contaminação zoonótica no Japão e concluíram que o risco 

de uma infecção zoonótica a partir do consumo de carne de suínos selvagens 

existe uma vez que o consumo de carne mal cozida de animais de caça é comum 

entre os japoneses. 
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O controle das infecções por T. gondii em suínos é importante devido às 

implicações em saúde publica. Toxoplasmose causa, entre outros sinais, retardo 

mental e perda de visão em crianças infectadas congenitamente 

(SOBESTIANSKY et al.; 1999a; LINDSAY et al.; 1999). 

Não há preocupação em erradicar a toxoplasmose dos rebanhos porque, 

apesar de muitos deles serem positivos, não apresentam problemas reprodutivos 

ou outras evidências. Porém, deve-se evitar à presença de gatos nos ambientes 

próximos as instalações da granja, pois esses são portadores e disseminadores 

de cistos de toxoplasma (SOBESTIANSKY et al.; 1999a). 

O tratamento em geral, pode ser feito com as mesmas drogas utilizadas 

em humanos, tais como perimetamida ou trimetropim combinada com sulfadiazina. 

A administração de diaminofenil sulfone na dose de 2,5 mg/kg de peso, tem 

conferido a prevenção de sinais clínicos, principalmente em leitões 

(SOBESTIANSKY et al.; 1999a; LINDSAY et al.; 1999). 

 

 

 

 

2.4 – Parvovirose 
 

A parvovirose suína é uma enfermidade de alta prevalência e distribuição 

mundial, que causa morte embrionária, mumificação, natimortos, leitegada de 

tamanho reduzido, quando atinge fêmeas não imunes durante a gestação 

(SOBESTIANSKY et al.; 1999). Segundo MENGELING (1999), a parvovirose é a 

maior causa de perda embrionária e morte fetal em suínos no mundo. 

O parvovírus suíno (PPV) pertence à família Parvoviridae, gênero 

Parvovirus. O nome “parvo” é derivado do grego e significa pequeno, em alusão 

ao seu tamanho. Todos os isolados encontrados têm sido comparados e, apesar 

de semelhantes, são antigenicamente distintos (MENGELING, 1999). Existe 

apenas um sorotipo de parvovírus suíno o qual é antigenicamente diferente dos 

parvovírus que acometem outras espécies animais (ZEE, 1999). 
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O parvovírus possui um genoma DNA de fita simples de 

aproximadamente 5kb com duas regiões de leitura aberta (ORF) (LYOO et al.; 

2001). È um vírus não envelopado, capsídeo com simetria cúbica com 

aproximadamente 20nm de diâmetro, 32 capsômeros e possuindo pelo menos 

duas proteínas. É um vírus resistente ao éter, clorofórmio e detergentes, mas é 

inativado por hidróxido de sódio 0,5% ou hipoclorito de sódio 0,175% em 5 

minutos, temperaturas de 73º C em 30 minutos ou 70º C em uma hora. O PPV é 

extremamente resistente a condições adversas, podendo persistir em instalações 

desocupadas por mais de 20 semanas. (SOBESTIANSKY et al.; 1999a; ZEE, 

1999; SOBESTIANSKY, 2002). 

O parvovírus suíno possui a capacidade de aglutinar hemácias de 

macacos, cobaias, galinha, ratos e camundongos (ZEE, 1999). 

A replicação in vitro produz efeito citopático (ECP) e é caracterizada por 

arredondamento, picnose e lise de células. Muitos dos fragmentos celulares ficam 

aderidos às células normais, conferindo um aspecto anormal à cultura celular. Os 

ECP são visíveis em células adaptadas ao vírus, porém, no isolamento inicial, são 

necessárias várias passagens para que se consiga visualizar o efeito do vírus na 

cultura. Células infectadas podem ter a capacidade de hemoadsorção exacerbada 

(MENGELING, 1999). 

Apesar de ser identificado em diferentes locais nas granjas contaminadas, 

uma maior concentração do vírus pode ser encontrada nas baias das porcas 

gestantes. Estas representam uma fonte de infecção constante, especialmente se 

as condições de higiene e de manejo não forem adequadas. A disseminação do 

parvovírus ocorre principalmente pelo contato oronasal com fezes e secreções 

contaminadas. Os fetos de porcas infectadas e envoltórios fetais são também 

importantes fontes de infecção (MENGELING, 1999; SOBESTIANSKY et al.; 

1999a). 

A transmissão sexual também pode desempenhar papel significativo na 

transmissão da parvovirose e o vírus pode ser introduzido numa criação através 

da aquisição de reprodutores (MENGELING, 1999; SOBESTIANSKY et al.; 

1999a). 
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Cachaços podem desempenhar um papel importante na disseminação de 

PPV durante certo período de tempo. Durante a fase aguda da infecção o vírus é 

eliminado por várias vias, incluindo o sêmen, e o isolamento de PPV a partir de 

sêmen de machos naturalmente infectados tem sido relatado por diversos autores. 

Sêmen também pode ser contaminado durante a manipulação, por exemplo, com 

vírus contido em fezes ou nos órgãos do trato reprodutivo do macho. DNA do PPV 

foi encontrado aderido aos espermatozóides quando foram incubados in vitro 

juntamente com o vírus.  Os machos infectados não apresentam alterações em 

seu comportamento sexual, na libido e na fertilidade. As secreções vaginais de 

fêmeas infectadas podem levar a contaminação dos machos (MENGELING, 1999; 

SOBESTIANSKY et al.; 1999a; BICAN et al.; 2002). 

Leitões que recebem o colostro de porcas imunes absorvem altos títulos 

de anticorpos contra PPV.  Esses títulos séricos diminuem progressivamente com 

o tempo, sendo detectados por um período de três a seis meses (MENGELING, 

1999). 

DAMM et al. (2002) observaram que o título de anticorpos contra o PPV 

presente no soro de animais amamentados não era diretamente proporcional ao 

título de anticorpos presentes no colostro materno. Estas diferenças foram 

creditadas a fatores inerentes à porca, como o nascimento do primeiro leitão, 

duração do parto e falhas na imunização, e fatores relativos ao leitão, tais como o 

horário da primeira mamada e o nível de absorção intestinal dos anticorpos, entre 

outros.  

A imunidade passiva pode interferir no desenvolvimento de uma 

imunidade natural efetiva. Altos níveis de anticorpos podem prevenir uma infecção 

e níveis menores podem minimizar a disseminação em suínos infectados. 

Conseqüentemente vários grupos de marrãs não são totalmente susceptíveis a 

infecção e disseminação do vírus até ou logo antes da concepção ou durante a 

fase inicial da gestação (MENGELING, 1999; SOBESTIANSKY et al.; 1999a). 

Os animais infectados podem eliminar o vírus nas fezes e secreções por 

até 14 dias pós-infecção. Anticorpos anti-PPV são detectados aos seis a oito dias 
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pós-infecção, atingindo pico máximo uma a duas semanas após e persistindo por 

vários meses (MENGELING, 1999; SOBESTIANSKY et al.; 1999a). 

Como a imunidade adquirida via colostro pode persistir por cerca de cinco 

meses, ocasião da entrada no período reprodutivo, a maior parte das leitoas são 

susceptíveis a infecção. Esse fato pode representar o risco de que algumas 

fêmeas no plantel estejam susceptíveis à infecção justamente na época da 

primeira gestação. Por esse motivo, as alterações reprodutivas causada pelo PPV 

tendem a se manifestar em primíparas, uma vez que, após esse período, a 

probabilidade dos animais já ter entrado em contato com o vírus aumenta 

consideravelmente. Consequentemente, à medida que aumenta o número de 

partos, diminuem os problemas reprodutivos relacionados ao PPV 

(SOBESTIANSKY et al.; 1999a).  

O PPV tem particular tropismo pelos tecidos do embrião ou feto e seus 

envoltórios. O feto é sensível aos efeitos do vírus durante a primeira metade da 

gestação. Após esse período, o feto se torna imunologicamente competente e 

capaz de neutralizar o vírus, com o desenvolvimento de uma resposta imune ativa. 

Quando a infecção ocorre aos 70 dias de gestação ou mais, os fetos sobrevivem e 

nascem sem efeitos clínicos visíveis (MENGELING, 1999; SOBESTIANSKY et al.; 

1999b; BORGES et al.; 2003).  

Os efeitos do PPV no óvulo antes da ovulação são desconhecidos. O 

vírus adere tenazmente na superfície externa da zona pelúcida dos óvulos 

fertilizados, e aparentemente não conseguem atravessar essa barreira 

(MENGELING, 1999). 

A ação patogênica do vírus sobre o feto varia conforme o estágio de 

desenvolvimento fetal. A difusão do vírus é lenta e os fetos podem ser infectados 

via placenta ou pela passagem do vírus de feto para feto, motivo pelo qual, podem 

ser observados fetos em diferentes graus de infecção numa mesma gestação 

ocasionando leitegadas irregulares quanto ao desenvolvimento fetal e quanto ao 

número de leitões (MENGELING, 1999; SOBESTIANSKY et al.; 1999b; BORGES 

et al.; 2003). Após o 30º dia, já ocorre deposição de cálcio nos ossos do feto, 

impedindo a reabsorção. Como resultado os fetos sofrem processo de 
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mumificação. Se nem todos os leitões estiverem mumificados, o parto geralmente 

ocorre dentro do período esperado. Caso contrário, se a mumificação ocorrer em 

todos os fetos, este poderá ser antecipado (SOBESTIANSKY et al.; 1999b; 

BORGES et al.; 2003). 

Em suínos, na maioria dos casos, o PPV provoca uma infecção 

clinicamente inaparente e a maioria dos animais apresentam uma moderada e 

transitória leucopenia. Os antígenos virais podem ser identificados em tecidos e 

órgãos com intensa atividade mitótica, especialmente nos tecidos linfóides. 

(MENGELING, 1999; SOBESTIANSKY et al.; 1999a). 

A suspeita de infecção por PPV deve ocorrer quando há um aumento na 

taxa de retorno ao cio, nascimento de fetos mumificados de diferentes tamanhos 

juntamente com leitões normais, que é o sinal mais indicativo, e/ou fracos ou 

nascimento de leitegadas pequenas. Além disso, deve-se suspeitar de parvovirose 

quando houver uma interrupção no ganho de peso das porcas no ultimo mês de 

gestação, bem como a ocorrência de falsa gestação, gestação prolongada ou 

fêmeas vazias na época do parto (SOBESTIANSKY et al.; 1999b). 

Parvovírus suíno tem uma distribuição mundial. Na região central e 

ocidental dos EUA, a infecção é enzoótica e, com poucas exceções, as porcas são 

imunes. Além disso, as marrãs são naturalmente infectadas com PPV antes da 

concepção e como resultado desenvolvem imunidade ativa que persiste por toda 

vida (MENGELING, 1999). 

Na Espanha, o PPV está difundido nos rebanhos, porém em um estudo 

realizado por MALDONADO et al. (2004) em tecidos fetais revelaram que o PPV 

não estava associado a falhas reprodutivas. Este fato foi creditado a uma 

vacinação sistemática dos rebanhos.  

Na Itália, foi observada uma elevada prevalência (70,3%) indicando que a 

parvovirose está disseminada nas criações de suínos (FONI & GUALANDI, 1989). 

Na República Checa foi evidenciada uma freqüência de 80,6% de 

rebanhos não vacinados positivos para PPV. Do total de machos testados, 60,8% 

foram considerados infectados. Entre animais vacinados, 37,5% foram 

considerados como não infectados (BICAN et al.; 2002). 
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No Brasil, assim como em outros países, o PPV está difundido nas várias 

regiões. O PPV tem sido isolado através da reação de cadeia pela polimerase 

(PCR) em amostras de fetos provenientes dos Estados de Santa Catarina, 

Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás (SOARES et al.; 1999, SOARES et al.; 

2003). 

A pesquisa de anticorpos anti-PPV deve ser uma prática usual em 

explorações comerciais, utilizada para monitoramento do perfil imunológico de um 

rebanho. Os resultados indicam se há ou não necessidade de vacinar o rebanho, 

bem como, identifica os animais com risco de infecção (RODRIGUEZ et al.; 2003). 

A criação de suínos de forma extensiva é realizada em várias 

propriedades rurais no Brasil e esses animais podem ser disseminadores de 

vários patógenos para outros suínos, dentre eles o PPV. A pesquisa de anticorpos 

anti-PPV foi realizada em soros de suínos criados extensivamente de 

propriedades rurais do Pará, mostrou que mais de 90% dos animais eram 

soropositivos, (RODRIGUEZ et al. 2003). Esses resultados indicam que o PPV 

encontra-se amplamente disseminado na região estudada e em suínos criados 

soltos para subsistência.  

KRYZANIAK et al. (2001) avaliaram a mobilização e distribuição temporal 

e espacial de focos da parvovirose suína em São Paulo e observaram que os 

focos ocorreram predominantemente em áreas de maior concentração de 

criatórios de elevada densidade populacional e onde o trânsito de suínos foi de 

convergência.  

O PPV pode ser encontrado em co-infecção com outros agentes, como 

por exemplo, o circovírus suíno do tipo 2 (PCV2), principalmente em regiões onde 

a suinocultura é uma das principais atividades econômicas. Os animais que são 

infectados simultaneamente por esses dois vírus, desenvolvem sinais mais 

severos da síndrome de refugagem multisistêmica (SRM) do que suínos 

infectados apenas com PCV2. Aparentemente ocorre um sinergismo entre esses 

dois agentes (FERNANDES et al.; 2003; OPRIESSNING et al.; 2004). 
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FERNANDES et al. (2003) verificaram que animais com seis dias de vida 

que tomaram colostro apresentavam menor severidade de sinais clínicos da SRM 

do que aqueles que não mamaram colostro. 

A suspeição de uma infecção pelo PPV deve ser considerada sempre que 

forem observados os sinais clínicos descritos anteriormente. O diagnóstico 

confirmatório, entretanto deve ser realizado através de exames laboratoriais, 

incluindo a identificação do vírus ou antígenos nos fetos da leitegada suspeita, 

afim que seja feito o diagnóstico diferencial de outras infecções que cursam com 

sinais semelhantes. O diagnóstico pode ser feito através de isolamento viral, 

imunofluorescência direta (IFD) e hemadsorção. A prova mais amplamente 

utilizada para o diagnóstico, contudo, é a reação de inibição da hemaglutinação 

(HI), para detecção de anticorpos. Os resultados obtidos no teste de HI podem ser 

influenciados por vários fatores, tais como, tratamento de eritrócitos com caolin ou 

tripsina, a espécie de hemácia utilizada, (aves, humana ou cobaias) e idade 

(MENGELING, 1999; SOBESTIANSKY et al.; 1999a; SOBESTIANSKY et al.; 

1999b). 

Outras possibilidades para a pesquisa de anticorpos séricos são a 

soroneutralização (SN) e o EIE, em geral mais sensíveis que o HI. Reação de 

imunodifusão (ID) e fixação de complemento (FC) também têm sido citadas 

(MENGELING, 1999). MALDONADO et al. (2004) utilizaram o EIE para detectar 

antígenos de PPV em pool de fragmentos de fígado e intestinos de fetos 

abortados. 

A sorologia permite uma avaliação aproximada do estado imunitário do 

rebanho sendo que a observação de diferentes níveis de anticorpos no plantel é 

indicativa de infecção em evolução. Esse tipo de perfil sorológico tem sido o mais 

comumente encontrado em rebanhos suínos no Brasil. A presença de anticorpos 

em leitões, antes da ingestão de colostro, indica uma infecção intra-uterina. Baixos 

níveis de anticorpos, em leitões aos quatro meses de idade sugerem anticorpos 

colostrais em declínio. O uso de vacinas induz baixos níveis de anticorpos 

(MENGELING, 1999; SOBESTIANSKY et al.; 1999a; SOBESTIANSKY et al.; 

1999b). 
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Em face de maior especificidade e sensibilidade em relação às 

metodologias convencionais de detecção do PPV, a PCR vem sendo usada com 

sucesso. SOARES et al (1999) desenvolveram uma técnica de PCR e nested PCR 

utilizando “primers” de uma região conservada de uma proteína não estrutural NS-

1 do capsídeo do PPV permitindo identificar os PPV sobrenadantes de cultivo de 

células infectados até 106 mais diluídos que a ultima diluição que o teste de HA 

identificou. 

Não existe um tratamento específico para a infecção pelo PPV e, devido a 

isto, todos os cuidados devem ser direcionados para uma uniformização da 

imunidade do plantel, evitando-se a presença de animais não imunes. Para isso 

deve-se fazer uma adequada adaptação das nulíparas não imunes antes de 

introduzi-las no plantel de reprodução juntamente com a implantação de um 

programa de vacinação seguro, confiável e com um protocolo adequado a cada 

situação e a cada granja, visando à uniformização da imunidade (MENGELING, 

1999; SOBESTIANSKY et al.; 1999a; SOBESTIANSKY et al.; 1999b). 

 
 
2.4 - Gastroenterite transmissível 
 
A gastroenterite transmissível (TGE) é uma doença viral entérica, 

altamente contagiosa que atinge os suínos, caracterizada por vômitos, diarréia e 

alta mortalidade (chegando a 100%) em leitões de duas semanas de vida. Suínos 

de todas as idades são susceptíveis, entretanto a mortalidade em animais adultos 

é desprezível (SAIF & WESLEY, 1999). 

A doença foi relatada pela primeira vez nos Estados Unidos em 1945 e 

depois diagnosticada no Japão, em 1956, e na Inglaterra, em 1957. Desde então 

vem sendo relatada em vários países do mundo (SAIF & WESLEY, 1999). 

A TGE é mais freqüentemente diagnosticada em plantéis de cria nos 

quais causa grandes perdas econômicas. Frequentemente não é diagnosticada 

quando ocorre em rebanhos de crescimento, terminação e de suínos adultos, pois 
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nesses a infecção ocorre de forma branda manifestando-se clinicamente com 

inapetência e diarréia de curta duração (SAIF & WESLEY, 1999). 

O vírus da gastroenterite transmissível (TGEV) é envelopado e 

pleomórfico, com diâmetro variando de 60 a 160nm. É um vírus RNA de fita 

simples pertencente ao gênero Coronavirus, família Coronaviridae. Os virions do 

TGEV possuem três proteínas estruturais: as glicoproteínas do envelope (S), 

glicoproteína de membrana (M) e proteína do nuleocapsídeo (N). A glicoproteína S 

induz a formação de anticorpos neutralizantes. Ao contrário de outros coronavírus, 

como os vírus da peritonite infecciosa felina e coronavírus canino, a glicoproteína 

S (gpS) do TGEV não é clivada em duas proteínas. A glicoproteína M (gpM) está 

quase totalmente inserida no envelope lipídico e a fosfoproteína N está associada 

ao RNA genômico formando o nucleocapsídeo (KWON, et al.; 1998; SAIF & 

WESLEY, 1999).  

Existe apenas um sorotipo de TGEV, todavia, as diferenças antigênicas, 

genômicas e patogênicas entre amostras são detectáveis através de anticorpos 

monoclonais e de técnicas moleculares (STTOT, 2003). 

TGEV é muito estável quando congelado, mas instável a temperatura 

ambiente ou acima. A 21ºC o TGEV é bastante sensível, tornando-se pouco 

patogênico aos suínos (SAIF & WESLEY, 1999). Em temperaturas de 37ºC há 

uma redução significativa de sua infectividade. Quando estocados em 

temperaturas abaixo de -20ºC por um ano, não há redução significativa no título, 

mas, por outro lado, quando estocados a 37ºC por quatro dias há uma a perda 

total da infectividade. Apesar disso, o TGEV em condições ambientais favoráveis 

pode sobreviver no ambiente por até três semanas (SAIF & WESLEY, 1999; 

SOBESTIANSKY, 2002).  

As amostras de campo de TGEV são resistentes à tripsina, pH ácido 

(<3,0) e estáveis na bile de suínos. Essas propriedades fazem com que as 

partículas virais sobrevivam no estômago e intestino delgado de animais 

infectados (SAIF & WESLEY, 1999; STOTT, 2003).  

O TGEV é altamente fotossensível e pode ser inativado por vários 

desinfetantes, tais como, formol a 0,03%, hipoclorito de sódio 3 ppm, amônia 
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quaternária e compostos solventes de gordura como detergentes, éter e 

clorofórmio (SAIF & WESLEY, 1999; SOBESTIANSKY et al.; 1999a). 

O TGEV replica-se e destrói células maduras da porção média das 

vilosidades intestinais causando atrofia e enterite. As porcas gestantes devem ser 

vacinadas de maneira profilática ou durante a fase aguda da infecção por TGEV. A 

fim de transferir anticorpos aos leitões através do colostro. A amamentação dos 

leitões assegura uma quantidade abundante de anticorpos passivos capazes de 

neutralizar o vírus. A dose infectante de uma amostra de TGEV é importante no 

desenvolvimento de uma quantidade adequada de anticorpos no colostro. Porcas 

e marrãs infectadas com uma amostra virulenta de TGEV desenvolvem uma 

quantidade de anticorpos suficientes, enquanto que a vacina atenuada contra TGE 

é menos eficiente (WESLEY & LAGER, 2003). 

A prevalência de anticorpos para TGEV em rebanhos suínos na Europa e 

América do Norte está entre 19 a 54%. Entretanto, vários países da Europa 

apresentaram prevalência de TGEV nos rebanhos próxima a 100% (SAIF & 

WESLEY, 1999). 

Desde 1984, uma amostra variante de TGEV foi isolada na Bélgica e se 

disseminou em vários países do mundo, denominada de coronavírus respiratório 

suíno (PRCV), e atualmente é encontrada na maioria dos países do mundo, com 

exceção da Oceania (PENSAERT, et al.; 1986; SAIF & WESLEY, 1999). 

O PRCV é resultado de uma mutação/deleção de uma amostra de TGEV 

com um tropismo pelos tecidos do trato respiratório. Baseado na comparação com 

TGEV, PRCV tem uma área maior de deleção na região 5’do gene que codifica 

gpS e uma menor alteração nos genes 3/3a e 3-1/3b. As amostras de PRCV 

européias e dos EUA podem ser diferenciadas através das deleções dos genes 

que codificam gpS e na ORF 3a. Essas diferenças relacionadas principalmente a 

gpS explicam as diferenças de tropismo de cada vírus (WESLEY et al.; 1991; KIM 

et al.; 2000; WESLEY & LARGER, 2003). 

O PRCV causa surto de doença respiratória e pneumonia em suínos é um 

agente importante nos quadros de infecções respiratórias em suínos (SAIF & 

WESLEY, 1999). 
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PRCV apresenta reação antigênica cruzada com o TGEV e induzem 

resposta de anticorpos neutralizantes que reagem para ambos os vírus 

(PENSAERT, et al.; 1986) 

WESLEY & WOODS (1996) demonstraram que o PRCV induz imunidade 

protetora a leitões neonatos contra a infecção por TGEV, diminuindo a gravidade 

dos sinais clínicos e reduzindo significativamente a mortalidade. 

Outros seis coronavírus são antigenicamente ou geneticamente 

semelhantes ao TGEV são eles: PRCV, coronavírus canino (CCV), vírus da 

peritonite infecciosa felina (FIPV), coronavírus entérico felino (FECV), vírus da 

diarréia epidêmica (PEDV) e coronavírus humano (HCV). Deste grupo apenas 

PRCV, CCV, FIPV, e FECV são antigenicamente correlacionados com TGEV 

resultando em reações cruzadas em testes de SN e IF (SAIF & WESLEY, 1999). 

Os anticorpos que reagem de forma cruzada para TGEV e PRCV são 

direcionados para o sitio A, e a SN e outros testes sorológicos convencionais 

falham em diferenciar suínos infectados com TGEV ou PRCV (KIM et al.; 2000). 

Porcas aparentemente saudáveis podem ser consideradas reservatórios 

de TGEV e eliminar grandes quantidades de partículas virais infectantes por até 

18 meses nas fezes. (WOODS & WESLEY, 1998) 

WESLEY & LAGER (2003) verificaram que leitoas destinadas à 

reprodução experimentalmente infectados com PRCV, quando adultas e 

desafiadas com amostras virulentas de TGEV cerca de 13 a 18 dias antes do 

parto, desenvolveram uma resposta imune adequada e dessa forma protegendo a 

leitegada quando estes foram desafiados com amostra virulenta de TGEV. 

As leitegadas de porcas que foram infectadas com PRCV antes do parto 

tiveram um índice de sobrevivência de 89% ao desafio com TGEV. As leitegadas 

das fêmeas que não foram infectadas com PRCV, mas que receberam uma dose 

de suspensão de TGEV durante a gestação e porcas não imunes tiveram um 

índice de sobrevivência de leitões de 63 e 55%, respectivamente (WESLEY & 

LAGER, 2003). 

KIM & CHAE (2002) avaliaram a virulência de uma amostra de TGEV 

isolada na Korea e outras duas isoladas na América (Purdue e Miller). Na análise 
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por hibridização in situ demonstrou diferenças significativas entre a amostra Korea 

e as demais, em termos de quantidade de ácidos nucléicos de TGEV pós-

infecção. 

Acido nucléicos de TGEV foram encontrados no duodeno, jejuno e íleo 

dos suínos inoculados com Purdue e Miller, mas nos animais inoculados com 

amostra Korea, a presença do TGEV foi constatada apenas no jejuno e íleo, o que 

indica que esta amostra foi menos virulenta que as isoladas na América (KIM & 

CHAE, 2002). 

Além da virulência da amostra viral, existem outros fatores que podem 

contribuir para a disseminação do agente e sua patogenicidade. YANGA et al. 

(1995) verificaram que os fatores de risco que contribuem para a soropositividade 

de rebanhos suínos são a vacinação das matrizes, o número de fêmeas testadas 

no rebanho, quantidade de matrizes e compra de mais de 25 suínos SPS nos 

últimos três meses.  

A prevalência de PRCV/TGE em suínos de diferentes rebanhos 

localizados em Iowa, EUA foi de 91% porém quando realizados testes de EIE 

diferenciais, apenas 33,3% foram positivos para TGEV (WESLEY et al.; 1997). 

Na Inglaterra a soroprevalência da TGE é baixa, em torno de 0,6% em 

porcas (BROWN & PATON, 1991) 

Na Bélgica, a prevalência da infecção por PRCV e TGEV em animais 

destinados ao abate foi de 90.6% e 7,6% para PRCV e TGEV respectivamente, 

caracterizando a situação enzoótica da doença na população suína. A TGE ocorre 

com mais freqüência em áreas de alta densidade de suínos. Em áreas de baixa 

densidade, algumas granjas foram temporariamente livres de PRCV (PENSAERT 

et al.; 1993). 

Na Espanha foi realizado um estudo de prevalência para TGEV e a 

prevalência nos suínos foi de 1,27% e nos rebanhos foi de 5%. Nos rebanhos 

infectados a ocorrência da doença variou de 5 a 60% dos suínos (CUBERO et al.; 

1993). 

Na África do Sul, segundo WILLIAMS et al. (1994) não existem evidências 

sorológicas da infecção por TGEV nos rebanhos suínos. 
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No Brasil, a TGE teve sua ocorrência registrada, porém a doença não se 

disseminou. É possível que a alta temperatura ambiental dificultasse a 

sobrevivência do vírus em países de clima tropical, devido a grande sensibilidade 

do vírus ao calor (SOBESTIANSKY et al.; 1999a). 

Recentemente foi descrito um surto de enterite em javalis em duas 

propriedades localizadas no Estado de São Paulo. Dos animais acometidos, 50% 

vieram a óbito. O diagnóstico foi realizado visualizando partículas virais 

semelhantes a coronavírus em fezes. Esse relato de caso sugere fortemente a 

presença de TGEV em javalis no Brasil (BERSANO, et al.; 2001). 

A TGE é considerada uma doença estacional, sendo que a maior 

incidência ocorre durante os meses de inverno, em países do hemisfério norte 

(SAIF & WESLEY, 1999; SOBESTIANSKY et al.; 1999a). 

A fonte primária de infecção é o contato direto, de animal para animal, 

geralmente através de fezes infectadas. A introdução do vírus em uma granja 

acontece principalmente pelo movimento de animais portadores ou doentes, 

rações contaminadas, pássaros, roedores, pessoas ou veículos. A transmissão do 

vírus por aerossóis pode ocorrer. Podem ocorrer portadores sadios que 

provavelmente, permanecem como reservatório do vírus. Uma vez dentro da 

granja, a transmissão da doença ocorre diretamente, através das fezes, aerossóis 

e equipamentos contaminados (WOODS & WESLEY, 1998; SAIF & WESLEY, 

1999; SOBESTIANSKY et al.; 1999a; SOBESTIANSKY, 2002). 

A TGE pode manifestar-se de duas formas epidemiologicamente distintas: 

epizoótica e enzoótica. A forma epizoótica da TGE refere-se à ocorrência da 

doença em um rebanho onde os animais são susceptíveis. Quando o vírus é 

introduzido dissemina-se rapidamente em suínos de todas as faixas etárias, 

especialmente durante os meses frios. Os sinais são inapetência, vômitos ou 

diarréia atingindo quase todos os animais (SAIF & WESLEY, 1999). 

Leitões lactentes, de duas a três semanas de vida, desidratam 

rapidamente e a mortalidade é muito alta. Os leitões apresentam diarréia de cor 

amarelada, odor fétido, com presença de leite não digerido e perda de peso 

acentuada. A mortalidade em leitões mais velhos é de 25 a 30%. A severidade dos 
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sintomas depende da virulência da amostra e da quantidade de partículas virais 

infectantes (SAIF & WESLEY, 1999; SOBESTIANSKY et al.; 1999a). 

Fêmeas em lactação desenvolvem anorexia, vômitos e agalaxia o que 

contribui para o aumento na mortalidade de leitões Animais de terminação e 

adultos os sinais são limitados à inapetência e diarréia transitória. (SAIF & 

WESLEY, 1999). 

A forma enzoótica é caracterizada pela persistência do vírus no rebanho 

ocorrendo como resultado de um fluxo de suínos susceptíveis que quando 

infectados tendem a perpertuar a doença. Essa forma está limitada a rebanhos 

soropositivos que possuem leitões susceptíveis, e uma constante entrada de 

suínos susceptíveis na granja. Como conseqüência há uma lenta disseminação do 

TGEV nos animais adultos, particularmente nos animais de reposição (SAIF & 

WESLEY, 1999). 

Fêmeas desses rebanhos são imunes, normalmente transferem 

anticorpos via colostro à sua progênie durante a fase de amamentação. Nesses 

rebanhos, sinais como diarréia branda podem ser detectados em animais com 

cerca de seis dias até duas semanas após desmama. Os suínos mais velhos 

ficam clinicamente doentes quando expostos às partículas virais que excedem a 

capacidade imunitária conferida pelo colostro e a idade de quando isso ocorre 

reflete o manejo adotado e o nível de imunidade da fêmea (SAIF & WESLEY, 

1999; SOBESTIANSKY et al.; 1999a). 

A mortalidade normalmente ocorre entre 10 a 20%, dependendo da idade 

em que houve a infecção e pelo nível da imunidade passiva. A TGE na forma 

enzoótica em leitões lactentes ou recentemente desmamados deve ser 

diferenciada de outros tipos de diarréias, como a rotavirose e colibacilose. A 

recrudescência ou a re-introdução do TGEV pode ocorrer em rebanhos com 

fêmeas imunes, resultando em episódios discretos da doença. A cada inverno os 

rebanhos são re-infectados e a doença é evidenciada principalmente na creche e 

na terminação, devido ao nascimento desses animais ter ocorrido durante os 

meses de verão e outono que coincide com a ausência do vírus no ambiente e 

com uma queda no nível de imunidade passiva (SAIF & WESLEY, 1999). 
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O diagnóstico presuntivo é feito pela análise dos sinais clínicos da doença 

em todas as faixas etárias, mortalidade acentuada dos leitões lactentes, bem 

como a ausência de resposta a antibioticoterapia. Além disso, deve-se dar 

atenção aos índices de mortalidade de leitões com idade entre 0 a 10 dias (100%), 

até duas semanas (50%) e até três semanas (25%) de idade, bem como, a rápida 

recuperação dos animais em outras faixas etárias (SOBESTIANSKY et al.; 1999a). 

A confirmação laboratorial é essencial para o diagnóstico definitivo. A 

detecção de antígenos virais nas células intestinais é feita através de 

imunofluorescência direta. Também pode ser feito o isolamento viral em cultivo 

celular a partir de amostras de fezes, visualizando o efeito citopático (ECP) ou a 

identificação do vírus por microscopia eletrônica (SOBESTIANSKY et al.; 1999a; 

BERSANO, et al.; 2001; OIE, 2005a). 

A doença na fase aguda e o nível de imunidade do rebanho podem ser 

constatados através de exames sorológicos, dentre eles, a soroneutralização e 

EIE, visando detectar a presença de anticorpos. Em vários testes sorológicos pode 

haver reações cruzadas com outros coronavírus. Anticorpos neutralizantes anti-

PRCV são capazes de neutralizar TGEV (PENSAERT et al.; 1986; WESLEY & 

WOODS, 1996; LIU et al.; 2001; BRENTANO et al.; 2002; WESLEY & LAGER; 

2003).  

Um teste de EIE utilizando como antígeno uma nucleoproteína 

recombinante (rN proteína) do TGEV foi desenvolvido e avaliado, sendo que foi 

altamente sensível (98,6%) e específico (98%) (LIU et al.; 2001). 

Testes moleculares são altamente específicos e capazes de diferenciar o 

TGEV e PRCV (SIRINARUMITR et al.; 1996). 

A técnica de RT-PCR multiplex para monitoramento e diagnóstico para 

confirmar a presença do vírus da diarréia epidêmica e TGEV a partir de tecidos 

fixados em formol e embebidos em parafina pode ser um excelente recurso (JUNG 

et al. 2003) 

Pela análise de RFLP (restriction fragment length polymorfism) da 

seqüência N-terminal da gpS e ORF 3, 3-1 e 4, amostras de TGEV e PRCV 
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podem ser  diferenciadas, sendo estes testes altamente confiáveis para diferenciar 

infecções por TGEV e PRCV em suínos (KWON, et al.; 1998) 

Não existe tratamento especifico para TGE. O tratamento é sintomático e 

busca evitar a disseminação e o controle das infecções secundárias, as quais 

podem agravar os sinais clínicos. A medida profilática mais importante é evitar a 

entrada da TGE no rebanho (SOBESTIANSKY et al. 1999a) 
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3 - OBJETIVOS 
 
 O presente trabalho teve por objetivos:  

 

3.1 - Geral 
 

• Avaliar o perfil sanitário para algumas enfermidades de importância 

em suínos criados extensivamente do Estado de Goiás 

 

3.2 - Específicos 
 

• Identificar a presença de anticorpos contra brucelose, leptospirose, 

toxoplasmose, parvovirose e TGE em suínos de criatórios de 

subsistência de Goiás; 

  

• Identificar a presença de anticorpos contra a brucelose, leptospirose, 

toxoplasmose, parvovirose e TGE em suínos tipo “banha” destinados 

ao abate em frigorífico de Goiás. 
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4- MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
4.1 - Amostras de soro 
 
O presente estudo objetivou analisar soros de suínos criados de forma 

extensiva com vista à pesquisa de anticorpos contra brucelose, leptospirose, 

toxoplasmose, parvovirose e gastroenterite transmissível. Para tanto, foram 

obtidas amostras de animais em propriedades rurais e em frigorífico/abatedouro 

de Goiás. 

 

4.1.1 - Criações Extensivas de Suínos 
 
Num raio de 150 km, tendo como epicentro a cidade de Goiânia, foram 

identificados 12 Sistemas Extensivos de Criação de Suínos (SECS) nos quais os 
suínos eram criados em promiscuidade com outras espécies animais. As 
propriedades foram selecionadas conforme a disponibilidade dos proprietários em 
permitir as coletas. As propriedades que participaram do presente trabalho 
localizavam-se nos municípios de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Santo Antonio de 
Goiás, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e Hidrolândia. Nas propriedades, 
os animais eram recolhidos em uma baia, identificados e submetidos à coleta de 
sangue conforme descrito por MORENO et al. (1987). 
 
 4.1.2 - Frigoríficos / abatedouros  
 
 Na região metropolitana de Goiânia foram identificados abatedouros ou 
frigoríficos que realizassem o abate sistemático de suínos tipo “banha” oriundo de 
SECS. Foram localizados e visitados quatro estabelecimentos, sendo que em 
apenas um era realizado o abate de suínos oriundos de criações extensivas de 
forma rotineira. Durante o período de outubro de 2003 a outubro de 2004, foram 
realizadas visitas mensais ao estabelecimento selecionado, quando era realizada 
a coleta de sangue de suínos de diferentes rebanhos localizados em diferentes 
regiões do Estado de Goiás. Todos os animais que estivessem na baia no dia da 
visita eram identificados e submetidos à colheita de sangue, conforme a 
metodologia acima citada. 
 
 4.1.3 - Colheita e processamento das amostras de soro 
 

De cada animal procedeu-se a colheita de cerca de 10 ml de sangue por 

meio da punção da veia jugular, utilizando-se agulhas metálicas (40X12) e 
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seringas plásticas descartáveis. Para isso os animais eram contidos em estação, 

segundo metodologia proposta por MORENO et al. (1987). 

Imediatamente após a colheita, o sangue era transferido para tubos de 

ensaio de vidro, identificado, e mantidos em temperatura ambiente até a retração 

do coágulo.  As amostras eram, então, cuidadosamente transportadas em caixas 

isotérmicas para o Laboratório de Virologia Animal do Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás onde eram 

centrifugadas por 10 minutos a 3000 rpm para a obtenção do soro. Depois eram 

aliquotadas em tubos tipo “eppendorff” e estocadas a -20ºC até a realização dos 

testes sorológicos. 

 

 

4.2 Testes sorológicos 
 
As amostras foram então enviadas para o Centro de Diagnóstico em Saúde 

Animal (CEDISA) da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do 
Estado de Santa Catarina (CIDASC), para realização dos testes sorológicos para 
brucelose, leptospirose parvovirose e TGE. O teste de hemaglutinação indireta 
para toxoplasmose foi realizado no Laboratório de Virologia Animal no Instituto de 
Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP/UFG). Para determinar a presença de 
anticorpos para cada doença foi utilizado o teste específico para cada agente, 
conforme preconizado pela OIE (2005a) e abaixo descrito. 
 
 4.2.1 – Brucelose - para a detecção de anticorpos anti-Brucella sp nas 
amostras, foi utilizado o teste do antígeno acidificado tamponado (TAAT), 
utilizando como antígeno a cepa B. abortus S1119-3. 

 Alíquotas de 80 µl de soro foram misturadas com 30 µl de antígeno em 
placas de vidro divididas em quadrantes com 4 x 4 cm. Realizou-se a mistura do 
soro e do antígeno, girando-se em movimento inclinando, a placa de vidro três 
vezes para assegurar a dispersão plana dos reagentes, e então deixada em 
incubação por quatro minutos em câmara úmida e temperatura ambiente. Após 
nova rotação da placa e uma segunda incubação de igual período, as amostras 
eram analisadas para observação de aglutinação. Qualquer reação visível é 
considerada positiva. Devido à alta sensibilidade do TAAT e, em especial, pela 
possibilidade de detecção de anticorpo vacinal, as amostras positivas eram re-
testadas. 

 
4.2.2 - Leptospirose: para diagnóstico da leptospirose foi utilizado como 

triagem o teste de soroaglutinação microscópica (SAM) conforme descrito por 

JULIANO (2000) com algumas alterações. Como antígenos foram utilizadas 
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culturas vivas dos seguintes sorovares: L. autumnalis, L. hadjo, L. canicola, L. 

bratislava, L. icterohaemorrhagiae, L. ballum, L. wolffi, L. tarassovi, L. pomona and 

L. grypotyphosa, provenientes de culturas em meio semi-sólido de Fletcher, 

repicadas em meio liquido. As culturas eram mantidas entre cinco e dez dias a 28º 

C em meio líquido (EMJH) enriquecido com 10% de soro de coelho ou 1% 

albumina bovina.  

As amostras de soro a serem testadas e os antígenos utilizados eram 

previamente diluídas, respectivamente a 1:100 e 1:2, com solução salina 

tamponada, pH 7,6 em tubos de vidro identificados. As amostras foram testadas 

em microplaca de 96 orifícios, adicionando-se a amostra diluída e cada um dos 

antígenos (v/v). Em cada placa eram adicionados controles negativo (solução 

salina tamponada). As microplacas eram então incubadas por duas horas em 

estufa microbiológica a 28ºC e, posteriormente, com alça bacteriológica de 

aproximadamente 2 mm de diâmetro, eram  colocadas em lâmina de vidro e a 

leitura realizada em microscópio com condensador de campo escuro.  

As amostras que aglutinaram 50% ou mais leptospiras livres no campo 

microscópio, eram selecionadas para a titulação e as demais consideradas 

negativas.  

As amostras selecionadas, que apresentaram aglutinação diluição de 

1:100, foram diluídas até 1:3200 e testadas (v/v) frente ao sorovar reagente, 

incubadas nas mesmas condições previamente descritas ou por uma hora a 37ºC 

e levadas ao microscópio de campo escuro como também descrito anteriormente. 

O título da amostra foi considerado aquele correspondente ao da mais alta diluição 

em que houve aglutinação de 50% ou mais leptospiras livres, para cada um dos 

sorovares testado. O sorovar que aglutinar com maior título, para cada amostra foi 

considerado como o sorovar positivo e as amostras que reagirem com titulo igual 

para dois ou mais sorovares eram considerados co-aglutinantes.  

 
4.2.3-Toxoplasmose: o diagnóstico de toxoplasmose foi realizado 

através da técnica de hemaglutinação indireta (HAI) utilizando o “kit” comercial 

Bio-Toxo (Bioshop Divisão Diagnóstica). 
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A reação foi conduzida conforme o recomendado pelo fabricante, em 

microplacas de 96 orifícios e fundo em “v”. Todas as amostras de soro foram 

previamente inativadas em Banho Maria a 56º C por 30 minutos. As amostras e os 

controles positivo e negativo do “kit” foram diluídos na proporção de 1:32 e 

adicionados à microplaca conforme protocolo. Em seguida foi adicionado o 

sistema indicador (hemácias de galinha 1% sensibilizadas com antígeno de T. 

gondii) em todos os orifícios da microplaca. Estas foram então homogeneizadas e 

incubadas durante uma hora, em repouso e em local livre de vibrações.  

As amostras que apresentaram hemaglutinação eram consideradas 

reagentes e foram diluídas até 1:4096 em microplaca e testada nas mesmas 

condições anteriores 

Foram consideradas positivas as maiores diluições em que foi verificada a 

hemaglutinação completa. Se a hemaglutinação fosse incompleta a amostra era 

considerada fracamente positiva, e negativa as amostras que apresentaram a 

formação do botão compacto de hemácias no fundo do orifício. 

 
4.2.4-Parvovirose: os anticorpos para o PPV foram identificados através 

de reação de HI utilizando como antígeno PPV cultivado em linhagem celular SK-6 

previamente.  

 

Titulação do parvovírus suíno para o teste de inibição da hemaglutinação  

 

A titulação do PPV era realizada em microplacas de fundo em “u”, com 96 

orifícios. Cada alíquota era testada em duplicata. Diluir a amostra de PPV em 

solução salina tamponada (PBS) até a diluição 1:512 e adicionar a suspensão de 

hemácias de cobaio 1%. Em todas as reações eram adicionados controles de 

hemácia. Permitir a incubação da reação, em posição semi-vertical, para permitir 

deslizamento das hemácias não aglutinadas. 

O título aglutinante do PPV correspondeu a maior diluição que produz a 

completa aglutinação dos eritrócitos, que corresponde a 1UH (unidade 

hemaglutinante). Para a reação, foi utilizado antígeno contendo 4 UH.  
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Tratamento dos soros testes 

 

O tratamento do soro visa inativar as proteínas do sistema complemento, e 

dessa forma destruindo os inibidores de hemaglutinação que possam estar 

presentes no soro. Todas as amostras testadas foram previamente inativados em 

banho-maria a 56º por 30 minutos. Depois, o soro teste inativado foi colocado em 

tubos tipo “eppendorff” com uma suspensão de caolin a 25% na proporção 1:4. 

Homogenizou e incubou a temperatura ambiente por 30 minutos, homogenizando 

a cada 10 minutos. Centrifugou-se por 10 segundos em centrífuga Eppendorff 

para sedimentar o caolin. Transferiu o sobrenadante para outros tubos e adicionar 

50µl de suspensão de hemácias de cobaio 50%. Misturou em agitador e incubou 

por 1 hora em temperatura ambiente, agitando os tubos a cada 10 minutos para 

ressuspender as hemácias que sedimentaram. Promover nova centrifugação e 

pipetar o sobrenadante, desprezando o sedimento.  

 

Teste de HI 

 

Os soros previamente tratados com caolim eram diluídos até 1:256 e 

adicionados do antígeno PPV contendo 4UH (v/v). As placas eram incubadas em 

temperatura ambiente por uma hora e adicionadas de suspensão de hemácias de 

cobaio 1%, incubando por mais uma hora. A leitura foi ralizada colocando-se a 

placa em posição semivertical. O título do soro teste corresponde a maior diluição 

que causa completa inibição da hemaglutinação. 
 
4.2.5 - Gastroenterite Transmissível (TGE): Para determinar a presença 

de anticorpos para o TGEV, foi utlizada a técnica de soroneutralização (SN) 

segundo metodologia proposta por ROMERO et al. (1987), com algumas 

alterações. Como antígeno foi utilizado a amostra Miller do TGEV, cedida pela 

EMBRAPA/CNPSA, previamente titulada. Como controles negativo foram usados 
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soros dos animais do Sistema da Produção de Suínos do CNPSA/EMBRAPA. A 

reação foi conduzida em linhagem celular SK-6.  

 

Titulação do TGEV para o teste de soroneutralização 

 

A reação era feita em octuplicata. Inicialmente o antígeno (solução estoque 

de vírus) é diluído até 10-8. Em microplacas de cultura celular, adiciona-se cada 

diluição do antígeno em oito orifícios e, depois, uma suspensão de células SK-6 

contendo 2,5 x 106 células. As placas são levadas para incubação em estufa a 37º 

C com 5% de CO2. A leitura foi realizada pela visualização do ECP característico 

para o vírus após 72 horas de incubação sendo considerado positivo o orifício que 

apresentou qualquer grau do efeito e o título viral calculado utilizando a fórmula de 

Karber: T50= t*+ ∆t (THRUSFIELD, 1999). Em todas as titulações foram 

adicionados controles de célula.  

Reação de soroneutralização 

 

Todos os soros foram previamente inativados pelo aquecimento a 56º C, 

durante 30 minutos. Os soros foram diluídos com meio essencial mínimo (MEM) 

de 1:2 até 1:256 em placas cultura celular de 96 orifícios. Em cada placa será 

adicionado um soro controle negativo. Posteriormente foi adicionado o antígeno 

viral contendo 100 TCID50. Posteriormente as placas eram incubadas em ambiente 

de 5% de CO2, a 37º C por 60 minutos; após esse período, acrescentaram-se a 

cada orifício a suspensão celular contendo 2,5 x 106 células SK-6. Era procedida 

nova incubação nas mesmas condições anteriores durante pelo menos 72 horas. 

A leitura foi realizada em microscópio óptico invertido. Em todas as placas eram 

realizados controles de célula e de antígeno.  

A interpretação dos resultados seguiu a metodologia proposta por 

ROMERO et al. (1987) e BRENTANO et al. (2002), sendo que os soros foram 

considerados positivos para a presença de anticorpos quando estes neutralizaram 

completamente o efeito citopático viral a partir da diluição de 1:2 e aqueles que 
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não neutralizaram esse efeito eram considerados negativos independentemente 

do grau de severidade do efeito citopático. 
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5 - RESULTADOS  
 
 
5.1 - Propriedades 
 
Foram coletadas 141 amostras de 12 propriedades rurais localizadas em 06 

municípios do entorno de Goiânia-Go. Porém apenas 98 amostras foram passíveis 

de serem analisadas, devido a quantidade insuficiente para realizar todos os 

testes, muitas amostras estavam hemolisadas e/ou contaminadas. 

Nas propriedades visitadas os suínos eram criados de forma extensiva e/ou 

semi-intensiva, ou seja, permaneciam presos durante uma fase da vida ou parte 

do dia. Havia o contato com outras espécies animais, sendo que em quatro 

propriedades havia um contato direto com bovinos. Em uma, foi constatado um 

contato direto com caprinos. Em todas as propriedades os cães, gatos e/ou 

galinhas tinham contato muito próximo com os suínos. A alimentação dos suínos 

variava muito, porém em todas, os suínos recebiam restos de alimentos (lavagem) 

como parte do arraçoamento diário. Além disso, em nenhuma delas era realizado 

controle de roedores nas instalações.  

Em duas propriedades localizadas no Município de Goiânia, havia a 

presença de sistema intensivo de criação de suínos num raio de 5 Km de 

distância.  

Em nenhuma propriedade visitada foi relatada manifestação clinica de 

doença nos animais. A vacinação e monitoramento sorológico para as 

enfermidades estudadas não eram realizados em nenhum SECS visitado. O 

comércio de animais era pouco realizado.  

 

 

5.2 - Frigorífico 
 
Foram coletadas 78 amostras durante o período de um ano entre outubro 

de 2003 a outubro de 2004. As visitas eram feitas na segunda quinzena de cada 
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mês. Ao total foram remetidos ao frigorífico em questão, 101 animais durante um 

ano, todos os suínos tipo “banha” que se encontravam nas baias eram submetidos 

a punção na veia jugular, porém, em 20 animais, não se conseguiu coletar 

sangue, devido ao grande acúmulo de gordura na região cervical  impossibilitando 

a colheita. 

Não foi possível a identificação da origem e tipo de manejo em que esses 

animais eram submetidos, pois se tratavam de suínos destinados ao abate e 

dados como propriedade, alimentação e contato com outros animais não puderam 

ser definidos. 

 

 

 5. 3 - Resultados das análises sorológicas 
 

 No total foram colhidas 176 amostras de soro sendo, 98 de animais 

provenientes de propriedades e 78 de suínos destinados o abate. Na TABELA 1 

estão apresentados os números de amostras testadas, de forma global, para a 

pesquisa de anticorpos contra as diferentes doenças propostas. Deve-se ressaltar 

que a discrepância no número de amostras testadas frente a cada microorganismo 

deve-se ao fato de que muitas das amostras coletadas não foram possíveis de 

serem testadas, como já citado, devido à insuficiência de amostra para realização 

de todos os testes, presença de hemólise, contaminação, obtenção do soro logo 

após a alimentação dos animais (soro pós-brandial). Isso pode ter ocorrido devido 

animal ser caracterizado como suíno “tipo banha” e apresentar acúmulo de 

gordura, principalmente na região cervical, gerava prejuízo no volume e qualidade 

de sangue coletado, o que prejudicava a coleta de quantidade suficiente de 

sangue. Além disso, tratava-se de animais criados soltos, sem contato freqüente 

com o homem, tornado-os agressivos em muitos casos, dificultando a contenção 

durante a colheita. 
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TABELA 1. Resultados obtidos na análise sorológica das amostras de soro de 
suínos de SECS para cinco doenças em relação ao número de amostras testadas. 

Resultados 

Positivos Negativos 

 

Doenças 

 

Amostras 

testadas SECS Frigorífico %  % 

Brucelose 171 - 03 1,7 168 98,3 

Leptospirose 170 - - - 170 100,0 

Toxoplasmose 141 27 23 35,5 91 64,5 

Parvovirose 174 19 06  14,4 151 85,6 

TGE 136 - - - 136 100,0 
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FIGURA 1: Percentual de amostras positivas e negativas em 
relação às diferentes doenças, em suínos criados extensivamente 
do Estado de Goiás. 
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5.3.1 - Brucelose 
 
Do total de 171 amostras analisadas, apenas três (1,7%) foram positivas 

para brucelose, todas elas provenientes de animais colhidos no frigorífico. Não 

houve evidência de infecção por Brucella sp nas 97 amostras de suínos de SECS 

visitados (TABELA 1 e FIGURA 1).  

 
5.3.2 - Leptospirose 
 
O resultado referente à análise sorológica para leptospirose indicou a 

ausência de anticorpos contra os sorovares analisados nos 170 soros estudados 

(TABELA 1) 

 

5.3.3 - Toxoplasmose  
 
A freqüência de amostras reagentes ao T. gondii foi de 35,5% (n=50), 

sendo que a freqüência de soropositividade observada entre animais de SECS e 

de frigorífico, foi semelhante, respectivamente de 19,1% e 16,3% (TABELA 1). 

Das 12 SECS analisadas, dez (83,3%) apresentaram animais soropositivos 

(TABELA 2; FIGURA 2).  

O título hemaglutinante das 27 amostras positivas provenientes de SECS 

variou de 1:32 a 1:512, sendo encontrados oito amostras com título 1:32; seis 

amostras com título 1:64; duas com título 1:128; três com 1:256 e oito com 1:512 

(ANEXOS).  

Para animais destinados ao abate os títulos na reação de HAI das 22 

amostras variou de 1:32 a 1:1024 sendo seis com título de 1:32, três com 1:64, 

cinco para 1:128, cinco para 1:256, duas para 1:512 e uma para 1:1024 

(ANEXOS). 
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TABELA 2: Resultados obtidos pelo teste de hemaglutinação indireta (HAI) para a 
presença de anticorpos contra T. gondii, em amostras de soro de suínos oriundos 
de 12 sistemas extensivos de criação de suínos (SECS) do Estado de Goiás. 

Resultados  
SECS 

Amostras 
examinadas Positivas % Negativas % 

01 06 02 33,4 04 66,7 
02 08 03 37,5 05 62,5 
03 02 01 50,0 01 50,0 
04 02 01 50,0 01 50,0 
05 22 08 36,4 14 63,6 
06 10 04 40,0 06 60,0 
07 09 01 11,1 08 88.9 
08 07 02 28,6 05 71,4 
09 06 03 50,0 03 50,0 
10 06 02 33,3 04 66,7 
11 02 - - 02 100,0 
12 05 - - 05 100,0 
Total 85 27 31,7 58 68,2 
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FIGURA 2: Percentual de amostras soropositivas e soronegativas para 
toxoplasmose em 12 SECS do Estado de Goiás. 
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5.3.4 - Parvovirose suína  
 
Das 174 amostras submetidas ao teste de HI para detecção de anticorpos 

anti-PPV, 25 (14,4%) foram positivas (TABELA 1), com títulos variando entre 

1:256 e 1:4096. Dos soros positivos, 19 (19,4%) eram provenientes de SECS e 

seis (3,4%) eram de animais de destinados ao abate. Foram identificadas oito 

amostras suspeitas, sendo quatro de SECS e quatro de frigorífico. Os resultados 

encontrados estão descritos na TABELA 3 e FIGURA 3. O índice de 

soropositividade entre as propriedades variou de 33,4% a 69,6%. Em uma das 

propriedades, houve uma diferença considerável entre os títulos de positividade 

(1:256 a 1:2048), sendo que, dos 16 animais positivos dessa propriedade, quatro 

apresentaram título de 1:256; três de 1:512; quatro para 1:1024 e seis para 

1:2048. Entre as amostras coletadas em frigorífico, os títulos encontrados 

variaram de 1:1024 a 1:4096 (ANEXOS).  

 

TABELA 3. Resultados obtidos pelo teste de inibição da hemaglutinação (HI) para 
a presença de anticorpos contra o parvovírus suíno, em amostras de soro de 
suínos oriundos de 12 sistemas extensivos de criação de suínos (SECS) do 
Estado de Goiás. 

Resultados 
SECS 

Amostras 
examinadas Positivas % Suspeitos % Negativas % 

01 05 - -   05 100,0 
02 10 - -   10 100,0 
03 03 01 33,4   02 66,7 
04 04 - -   04 100,0 
05 23 16 69,6 01 4,3 06 26,1 
06 12 - - 03 25,0 09 75,0 
07 11 - -   11 100,0 
08 08 - -   08 100,0 
09 06 - -   06 100,0 
10 07 - -   07 100,0 
11 05 02 40,0   03 60,00 
12 04 - -   04 100,0 
Total 98 19 19,4 04 4,1 75 76,5 

 

 



 59

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SECS

%

Positivos
Suspeitos
Negativos

 
FIGURA 3: Percentual de amostras soropositivas, soronegativas e 
suspeitas para parvovirose suína em 12 SECS do Estado de Goiás. 

 

 

5.3.5 - Gastroenterite transmissível (TGE) 
 
Para a pesquisa de anticorpos contra a TGE, foram analisadas apenas 136 

amostras. Entre as 41 não analisadas, 30 não puderam se analisados devido à 

citotoxicidade e as demais, como já citado, devido à insuficiência ou hemólise da 

amostra. Nenhum dos soros analisados apresentou anticorpos contra TGE. 
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6 - DISCUSSÃO 
 

Tendo em vista que o Estado de Goiás têm sofrido um incremento na 

produção suinícola, seja com aumento do rebanho quanto da produtividade, os 

cuidados com os aspectos sanitários também têm aumentado, especialmente 

devido aos possíveis entraves para a exportação de produtos suínos para outros 

países. Assim é importante que se mantenham sob controle diversas doenças de 

impacto econômico que possam servir de barreiras ao comércio exterior.  

Estudos sobre aspectos epidemiológicos de diversas doenças têm sido 

descritos na literatura em suínos do/no Estado de Goiás (CAIADO, 2000; MATOS 

et al.; 2001; SOBESTIANSKY et al.; 2001; SOUZA et al.; 2001; MATOS et al.; 

2004), entretanto todos evidenciam dados relativos aos sistemas intensivos de 

criação de suínos (SICS) destinados à exploração comercial. Em Goiás, 

semelhante a outros Estados brasileiros, a criação de suínos de forma extensiva 

e/ou de subsistência, é uma prática comum. E estudos relativos a essa população 

são pouco realizados. SOBESTIANSKY et al.; (2001), em Goiás, relatam a 

ocorrência de infecções pelo vírus da doença de Aujeszky em suínos criados de 

forma extensiva e em promiscuidade com bovinos. FREITAS et al.; (2001) e 

RODRIGUEZ et al. (2003) descrevem, respectivamente, animais reagentes para 

brucelose e parvovirose entre suínos de criações rústicas. Apesar de o risco 

epidemiológico que essas criações representam para os SICS ser aparentemente 

pequeno, a presença de agentes infecciosos e/ou parasitários entre os animais 

permite, antes de tudo, sua circulação no meio ambiente. 

A visita às propriedades permitiu uma avaliação das condições higiênico-

sanitárias das instalações onde os animais eram mantidos. Em todas as 

propriedades, as instalações onde eram mantidos os suínos eram de chão batido, 

permitindo assim acúmulo de sujidades e formação de lama. Apesar de condições 

precárias, em nenhuma das propriedades foram relatados problemas com relação 

às doenças. A vacinação também não foi mencionada em nenhuma das 

propriedades, bem como monitoramento sorológico para nenhuma das doenças 

estudadas. A vacinação não era realizada, talvez, devido ao caráter de 
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subsistência dessas criações sendo que poucas criações realizavam comércio de 

animais. O monitoramento sorológico não era realizado, provavelmente, devido a 

não ocorrência de evidências clínicas que levassem os proprietários a procurarem 

serviços médico-veterinários, pela falta de orientação técnica e pelo custo dos 

serviços/exames.  

O contato dos suínos com outras espécies animais, observado em todas as 

propriedades, pode ser considerado como um fator de risco a ser avaliado para a 

ocorrência de algumas infecções nos rebanhos. Da mesma forma, os suínos não 

eram segregados por faixa etária, um provável fator de perpetuação da infecção 

no plantel.  

Outro aspecto de importância é o fato de que em todas as propriedades, os 

suínos recebiam restos de alimentos (lavagem) como parte do arraçoamento 

diário, o que pode contribuir para a disseminação de agentes infecciosos no 

criatório.  

Da mesma forma que os resultados, a discussão será feita em separado 

para cada doença. 

 

6.1-Brucelose 
Em relação à brucelose, a freqüência encontrada (1,7%) pode ser 

considerada baixa. Esses dados podem ser comparados com os obtidos por 

FREITAS et al (2001) que identificaram uma freqüência bem mais elevada (42%) 

de positividade analisando soros de suínos abatidos clandestinamente no Pará. 

Segundo CORBEL (1997), a ocorrência de brucelose em suínos no Brasil é baixa 

e esporádica. Este dado pode ser confirmado por POESTER et al (2002) que 

citam uma prevalência de 0,34%, dado esse semelhante ao encontrado nesse 

estudo, entretanto que não pode servir como base de comparação, pois naquele 

não há discriminação do tipo de população suína estudada.  

Em relação ao Estado de Goiás, o resultado encontrado foi um pouco maior 

do que o obtido por MATOS et al. (2004) quando analisaram soros de matrizes 

provenientes de granjas que abastecem o mercado consumidor de Goiânia. As 

amostras reagentes nesse estudo eram todas provenientes de suínos coletados 
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no frigorífico, das quais não foi possível obter informações sobre a procedência 

dos animais. Nesse contexto, os resultados aqui obtidos são comparados com os 

de BRITO et al. (2001) que não identificaram animais positivos em nenhuma das 

granjas analisadas em Goiás, apesar de que se tratava de amostras provenientes 

de SICS.   

Os três animais com anticorpos anti Brucella sp, eram de suínos destinados 

ao abate, e as amostras foram colhidas de animais num mesmo dia, o que pode 

sugerir que tais animais podem apresentar uma origem em comum. Entretanto tais 

dados só poderiam ser confirmados se houvessem maiores informações sobre a 

respeito das propriedades de origem dos mesmos, o que não foi possível.  

Analisando o resultado encontrado com as condições de manejo 

observadas nas propriedades visitadas, é pertinente salientar que um coeficiente 

de 1,7% pode ser considerado baixo uma vez a maioria desses animais é criada 

de forma precária e em contato com animais susceptíveis à brucelose, como 

bovinos e caprinos.  

A possibilidade de contato dos suínos com animais silvestres e/ou 

selvagens, também poderia ser indicada como um fator de risco, em se sabendo 

que na zona rural, mesmo das cercanias de cidades, é comum a presença desses 

animais, apesar de não ter sido relatado nem observado no presente estudo. A 

possibilidade de soropositividade entre tais animais foi confirmada por FREITAS et 

al (2004) e KSHIVAKURA et al (2004). 

Outro aspecto importante e que deve ser discutido é o elevado risco 

sanitário que esses suínos representam para as pessoas envolvidas com o 

manejo e abate desses animais. O abate clandestino ou para consumo próprio é 

uma prática que ocorre em varias regiões do Estado de Goiás e no País de uma 

maneira geral. Essa prática representa um dos maiores fatores de risco para o 

homem. Apesar dos resultados indicarem uma baixa ocorrência da infecção entre 

os suínos, são necessárias medidas sanitárias e de controle da brucelose e de 

educação sanitária aos proprietários desses animais, já que estes são mantidos 

em condições de higiene inadequadas.  
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6.2-Leptospirose 
 

A ausência de suínos soropositivos para leptospirose foi inesperada, já que 

a literatura cita trabalhos descrevendo a presença de anticorpos contra esse 

agente bem como de seu isolamento entre os suídeos. OLIVEIRA & FERREIRA 

NETO (2004) relatam uma freqüência de 30,5% de suínos soropositivos no RS, 

não havendo menção, entretanto ao sistema de produção analisado. Segundo 

SOUZA et al. (2001) a prevalência de anticorpos para leptospiras em SICS e 

SECS no Estado de Goiás foi de 96,6%. Em reprodutores, machos e fêmeas, a 

prevalência encontrada foi de 65,16%. 

Da mesma forma, o resultado foi inesperado devido às condições de 

manejo adotados nas propriedades, que podem ser consideradas como favoráveis 

à introdução, disseminação e manutenção das leptospiras. Dentro desse contexto, 

a inexistência de programas adequados de manejo e higiene, o fornecimento de 

alimentos como milho e outros cereais, e até mesmos restos de alimentos ou 

resíduos de indústrias de alimentos e/ou laticínios e a presença de água e/ou urina 

estagnada, bem como o convívio com de animais de outras espécies (bovinos 

cães e gatos) são citadas como condições para a introdução, manutenção e 

disseminação da leptospirose.  

A ausência de controle de roedores nas propriedades também é fator de 

suspeição quanto à presença de leptospiras, o que não pode ser analisado nesse 

estudo.  

Entre os sorovares descritos por SOUZA et al.; (2001) como causadores de 

infecção em suínos de Goiás, os sorovares djasiman, hebdomadis, pyrogenes, 

australis e patoc não foram utilizando no painel de sorovares testados no presente 

trabalho. Os mesmos autores observaram que o sorovar djasiman foi o mais 

freqüente entre suínos no Estado de Goiás e a sua exclusão do painel pode ter 

sido uma das causas para a inexistência de animais soropositivos. 

Assim, a ausência de animais positivos nesse trabalho, deve ser 

considerado com restrições, uma vez que muitos sorovares não foram testados e 

os animais poderiam estar infectados por esses.  
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6.3- Parvovirose 
 

A ocorrência de 14,4% de amostras positivas para o PPV pode ser 

considerada baixa, já que BICAN et al. (2002) e RODRIGUEZ et al. (2003) relatam 

freqüências elevadas. No primeiro estudo, os autores analisaram amostras de 

reprodutores não vacinados e observaram 80,6% de soros positivos considerando 

títulos acima de 1:256. O trabalho de RODRIGUEZ et al. (2003) descreve os 

resultados obtidos de amostras de soro de suínos de animais criados de forma 

extensiva (tipo subsistência) sendo que foram relatados índices entre 60,9 e 

89,1%, considerando positivos títulos iguais ou acima de 1:80. 

Em uma das propriedades avaliadas, foi encontrado um elevado coeficiente 

de soropositividade quando comparado com as outras duas onde foram 

identificadas amostras reagentes. Essa discrepância pode ter ocorrido pois 

tratava-se de uma propriedades com um maior rebanho e também maior número 

de amostras colhidas. Ainda nesse plantel foi encontrada a maior variação nos 

títulos de anticorpos, fato esse que pode justificar uma infecção em evolução de 

acordo com SOBESTIANSKY et al. (1999a). Segundo esses autores, esse tipo de 

perfil sorológico tem sido o mais comumente encontrado em rebanhos suínos no 

Brasil.  

Outro fato relevante que deve ser considerado é a presença de animais 

suspeitos. Segundo SOBESTIANSKY et al. (1999b) títulos de anticorpos até 1:64, 

em criações tecnificadas é indicativo de vacinação. Entretanto esse não é o caso 

dos suínos aqui analisados, pois em nenhuma propriedade foi relatada vacinação. 

Dessa forma, os soros considerados “suspeitos” poderiam ser enquadrados como 

“positivos”. 

Dados encontrados na literatura têm descrito que a infecção pelo 

parvovírus suíno, apesar de freqüente, não é diagnosticada clinicamente. 

Entretanto a presença da PPV é um co-fator para o agravamento de outras 

infecções como a SRM causado pelo PCV2 e a PRSS, causado por um vírus da 

família Arteriviridae (OPRIESSNING et al.; 2001; FERNANDES et al.; 2003; 
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MALDONADO, et al.; 2004). Anticorpos para esses dois vírus não foram 

pesquisados, sendo que essa relação não pode ser avaliada no presente trabalho. 

 
6.4-Toxoplasmose 
 

A ocorrência de toxoplasmose em suínos em SECS foi esperada, uma vez 

que essa enfermidade está difundida nos rebanhos suínos do Brasil. Contudo, a 

freqüência de animais sororeagentes foi elevada em relação a outros estudos 

realizados com amostras de animais de abatedouro em SP (SUAREZ-ARANDA et 

al.; 2000) e no RS (ARAUJO, 2001; FIALHO, 2003), de que demonstraram 

freqüências mais baixas. O índice também foi menor do que o encontrado por 

MATOS et al. (2001) analisando amostras de suínos de SICS em Goiás.  

Em relação aos dados de Goiás, era de se esperar o índice de positividade 

maior, já que o manejo a que os animais estão submetidos é precário, como já 

descrito anteriormente, inclusive pelo convívio dos suínos com outras espécies 

animais, domésticas ou silvestres. 

Semelhante ao encontrado por MATOS et al. (2001) ocorreu uma grande 

variação no índice de positividade nas amostras provenientes dos criatórios.  

A elevada ocorrência de anticorpos anti-T. gondii em criações extensivas, 

provavelmente refletiu o sistema de criação dos suínos, caracterizado pela 

convivência com outras espécies animais dentre elas os felinos. Segundo 

SOBESTIANSKY et al (1999a) a principal fonte de infecção para os suínos são os 

cistos que são eliminados nas fezes de gatos parasitados, que podem contaminar 

água e alimento ou penetrarem via respiratória. 

Em relação à técnica utilizada, apesar da técnica de HAI ser considerada 

menos sensível que, por exemplo, IFI e EIE (FIALHO & ARAUJO, 2002), mesmo 

assim ela identificou um índice maior do que o observado nesse estudo, 

corroborando de que a ocorrência dessa enfermidade, nesse tipo de animais é 

elevada. 

Deve-se ressaltar que o fato de a toxoplasmose ser considerada uma 

zoonose, em grande parte uma enfermidade profissional, a presença do agente 
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torna os animais como prováveis fontes de infecção para a espécie humana, em 

especial indivíduos que trabalham diretamente com o manejo dos animais, 

indiretamente pessoas que residentes nas propriedades onde eles são criados 

bem como trabalhadores de frigoríficos e abatedouros quando não são adotadas 

as medidas de biossegurança cabíveis.  

 

6.5-Gastroenterite transmissível 
 

Os resultados negativos obtidos para TGE foram semelhantes ao obtidos 

por BRENTANO et al (2002) que avaliaram a presença de anticorpos contra TGEV 

em amostras de soro suínos provenientes de vários Estados do País. Com esses 

resultados podemos também afirmar que infecções por PRCV também não 

ocorrem em suínos de criação extensiva, já que pela técnica de SN há reação 

cruzada entre TGEV e PRCV. Existem evidências de infecção por TGEV/PRCV 

em suínos da raça piau em uma criação extensiva, porém não foi verificado 

qualquer sinal clínico da doença (ROMERO et al.; 1985, citado por BRENTANO et 

al.; 2003). Da mesma forma, BERSANO et al. (2001) descreveram um surto de 

diarréia em javalis com alta mortalidade de animais jovens, e foram detectadas 

partículas de coronavírus nas fezes sem, entretanto haver sido feita a 

caracterização como o vírus da TGE. Segundo os autores, esses dados podem 

indicar uma provável infecção pelo TGEV em javalis no Brasil. 

A ausência de anticorpos e consequentemente de atividade viral nos 

suínos podem ser provavelmente devido a grande sensibilidade do vírus ao calor 

(SOBESTIANSKY et al.; 1999a). 

Os resultados obtidos no presente trabalho não permitem estimativas sobre 

a prevalência dessas enfermidades em suínos criados extensivamente no Estado 

de Goiás, uma vez que a amostragem não foi elaborada conforme parâmetros 

estatísticos já que existem poucos dados e, quando existem, são imprecisos, 

sobre o tamanho e a localização desses rebanhos no Estado. Outro fator que 

pode ser indicado como complicador da análise aqui realizada foi a objeção de 

muitos proprietários rurais em permitir a colheita de sangue dos animais.  
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7- CONCLUSÕES 
 
O presente estudo permitiu concluir que: 

 

• Apesar de que em baixa freqüência a brucelose ocorre em suínos 

criados de forma extensiva em Goiás; 

 

• Nos parâmetros dessa pesquisa não foi possível concluir sobre a 

presença ou não de infecção por Leptospira spp;  

 

• As infecções causadas pelo PPV e pelo T. gondii encontram-se 

disseminadas entre animais do tipo de criação analisado; 

 

• A ausência de resultados positivos para TGE é indicativo da 

inexistência desta infecção em suínos de criações extensivas de 

Goiás  

 

• A presença de animais infectados por Brucella sp e T. gondii pode 

representar risco potencial de infecção para a espécie humana, 

especialmente em indivíduos que trabalham nesses criatórios e em 

abatedouros. 
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9 - ANEXOS 
 
Tabela 4: Resultados das análises sorológicas para brucelose, leptospirose, 
toxoplasmose, parvovirose e TGE em amostras de soro de suínos oriundos de 
SECS do Estado de Goiás. 

Resultados SECS Amostra Brucelose Leptospirose Toxoplasmose Parvovirose TGE 
0102 - - - <1/8 - 
0103 - - - <1/8 - 
0104 - -- 1/512 <1/8 - 
0105 - - 1/512 <1/8 - 

01 

0106 - - - <1/8 - 
0201 - - - <1/8 - 
0202 - - - <1/8 - 
0203 - - - <1/8 - 
0204 - - - 1/32 - 
0205 - - - <1/8 - 
0206 - - - <1/8 - 
0207 - - 1/32 1/32 - 
0210 - - - <1/8 - 
0211 - - 1/128 <1/8 - 

02 

0212 - - - 1/32 - 
0301 - - 1/32 <1/8 - 
0303 - - - <1/8 - 03 
0304 - - 1/256 1/256* - 
0401 - - 1/256 <1/8 - 
0402  - - <1/8 - 
0403 - - - <1/8 - 04 

0403 - - - <1/8 - 
0502 - - - <1/8 - 
0504 - - - 1/256* - 
0505 - - - 1/2048* - 
0507 - - - <1/8 - 
0513 - - 1/512 1/2048* - 
0514 - - - 1/64** - 
0518 - - 1/128 1/2048* - 
0519 - - - <1/8 - 
0520 - - - 1/512* - 
0521 - - - 1/2048* - 
0524 - - 1/512 1/256* - 
0526 - - 1/512 1/1024* - 
0527 - - - <1/8 - 
0529 - - 1/64 1/256* - 

05 

0533 - - - 1/512* - 
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Continuação... 
 

Resultados SECS Amostra Brucelose Leptospirose Toxoplasmose Parvovirose TGE 
0534 - - 1/64 1/2048* - 
0535 - - - 1/1024* - 
0538 - - - 1/512* - 
0540 - - - <1/8 - 
0541 - - - 1/2048* - 
0542 - - 1/512 1/256* - 
0544 - - 1/512 1/1024* - 

05 

0545 - - - <1/8 - 
0602 - - 1/32 1/64** - 
0603 - - 1/64 <1/8 - 
0604 - - - <1/8 - 
0605 - - - <1/8 - 
0607 - - - <1/8 - 
0608 - -  <1/8 - 
0609 - - - 1/16 - 
0610 - - - <1/8 - 
0611 - - 1/64 1/64** - 
0612 - - - <1/8 - 

06 

0613 - - 1/32 <1/8  
0701 - - - <1/8 - 
0702 - - - <1/8 - 
0703 - - - <1/8 - 
0704 - - - <1/8 - 
0705 - - - <1/8 - 
0706 - -  1/32 - 
0707 - - - 1/32 - 
0708 - - - 1/8 - 
0709 - - - <1/8 - 
0710 - - - <1/8 -- 

07 

0711 - - 1/32 <1/8 - 
0801 - - - <1/8 - 
0802 - - - 1/16 - 
0803 - - - <1/8 -- 
0804 - - - <1/8  
0805 - - - <1/8 - 
0806 - - - <1/8 - 
0808 - - 1/512 - - 
0810 - - - 1/64** - 

08 

0811 - - 1/32 <1/8 - 
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Continuação... 
 

Resultados SECS Amostra Brucelose Leptospirose Toxoplasmose Parvovirose TGE 
0912 - - 1/32 <1/8 - 
0913 - - - <1/8 - 
0914 - - 1/32 <1/8 - 
0915  - - <1/8 - 
0916 - - - <1/8 - 

09 

0917 - - 1/256 <1/8 - 
1001 - - 1/64 <1/8 - 
1002 - - 1/64 - - 
1003 - - - <1/8 - 
1004 - - - 1/32 - 
1005 - - - <1/8 - 
1006 - - - <1/8 - 

10 

1008 - - - <1/8 - 
1101 - - - <1/8 - 
1101B - - - <1/8 - 
1102 - - - 1/4096* - 11 

1103 - - - 1/1024* - 
1201 - - - <1/8 - 
1202 - - - <1/8 - 
1203 - - - <1/8 - 12 

1204 - - - <1/8 - 
*Títulos considerados como positivos 
** Títulos considerados como suspeitos. 
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Tabela 5: Resultados das análises sorológicas para brucelose, leptospirose, 
toxoplasmose, parvovirose e TGE em amostras de soro de suínos tipo “banha” 
destinados ao abate em um frigorífico no município de Goiânia, GO. 

Resultados Amostras 
Brucelose Leptospirose Toxoplasmose Parvovirose TGE 

01 - - 1/64 1/32 - 
02 - - 1/128 1/32 - 
03 - - - 1/16 - 
04 - - - 1/8 - 
05 - - 1/64 - - 
06 - - - 1/8 - 
07 - - - 1/32 - 
08 - - - 1/8 - 
09 - - - - - 
10 - - - <1/8 - 
11 - - - 1/32 - 
12 - - - <1/8 - 
13 - - - - - 
14 - - - <1/8 - 
15 - -- - 1/64** - 
16 - - - 1/8 - 
17 - - - 1/16 - 
18 - - - 1/8  
19 - - - <1/8 - 
20 - - - 1/16 - 
21 - - - 1/32 - 
22 - - - 1/16 - 
23 - - - 1/32 - 
24 - - - 1/16 - 
25 - - - 1/32 - 
26 - - 1/256 1/64** - 
27 POSITIVO - 1/32 <1/8 - 
28 - - 1/256 1/16 - 
29 - - 1/512 <1/8 - 
30 - - - <1/8 - 
31 - - - 1/16 - 
32 - - - 1/32 - 
34 - - 1/256 1/16 - 
35 - - - 1/16 - 
36 - - 1/256 1/4096* - 
37 - - 1/512 1/16 - 
38 - - 1/32 1/4096* - 
39 - - - 1/1024* - 
40 - - - <1/8 - 
 
 
Continuação ... 
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Resultados Amostra 
Brucelose Leptospirose Toxoplasmose Parvovirose TGE 

43 - - - <1/8 - 
44 - - 1/128 <1/8 - 
45 - - - <1/8 - 
46 - - - 1/8 - 
47 - - - 1/32 - 
48 - - - <1/8 - 
49 - - 1/64 1/32 - 
50 - - 1/32 <1/8 - 
51 - -  <1/8 - 
52 - -  1/16 - 
53 - - 1/32 <1/8 - 
55 - -  1/32 - 
57 - - 1/128 <1/8 - 
58 - - 1/128 1/16 - 
59 POSITIVO - - - - 
60 - - - 1/32 - 
61 - - 1/32 <1/8 - 
62 - - 1/32 <1/8 - 
63 - - 1/32 <1/8 - 
64 - - - 1/8 - 
65 - - - 1/16 - 
66 - - 1/256 1/2048* - 
67 - - - 1/64** - 
68 - - 1/128 1/4096* - 
69 - - - 1/2048* - 
70 - - - <1/8 - 
72 - - - <1/8 - 
73 POSITIVO - - 1/8 - 
74 - - - 1/16 - 
76 - - - <1/8 - 
77 - - - <1/8 - 
78 - - - <1/8 - 
79 - - - 1/32 - 
80 - - 1/1024 - - 
81 - - - 1/32 - 
83 - - - 1/64** - 
84 - - -- 1/8 - 
85 - - -- <1/8 - 
86 - - - 1/8 - 
87 - - - 1/8 - 

*Títulos considerados como positivos 
** Títulos considerados como suspeitos. 

 


