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INDICADORES RELACIONADOS À EVOLUÇÃO DO PROGRAMA DE 
CONTROLE E ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE BOVINA NO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
 

RESUMO 
Foi realizado um estudo com o objetivo de analisar indicadores que possam estar 
associados à evolução do Programa de Controle e Erradicação de Brucelose Bovina 
e Bubalina no Estado de São Paulo. Para isso, a Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária do Estado de São Paulo forneceu os dados a serem trabalhados e 
foram calculadas tendências de longo prazo de variação das taxas de vacinação e 
de outras proporções. Em São Paulo, a taxa de vacinação contra brucelose foi de 
24,37% no segundo semestre de 2002 e 93% no segundo semestre de 2017, com 
taxa de variação semestral de 7,47% (IC95% 5,86% a 9,11%). Entre o 2º semestre de 
2002 e o 1º de 2012, a taxa de variação foi de 11,30% (IC95% 8,80% a 13,85%). No 
período entre o 2º semestre de 2012 e o 2º de 2017, a taxa de variação semestral foi 
de 3,24% (IC95% 2,29% a 4,19%), e foi possível observar tendência de crescimento 
em todos os circuitos e no Estado. A proporção de veterinários cadastrados em 
relação ao número de fêmeas bovinas entre três e oito meses mostrou-se com 
tendência de estabilidade ou diminuição nos circuitos pecuários, com diferença 
significativa entre os circuitos 4, 2, 3 e o circuito 7. Em relação ao número de 
veterinários habilitados e a população total de bovinos, observou-se tendência de 
aumento somente no circuito 6. O circuito 2 apresentou diferença significativa dos 
circuitos 4, 6 e 7. O circuito 4 também se diferenciou significativamente do circuito 5, 
que se diferenciou dos circuitos 6 e 7. Em relação à proporção de animais positivos 
e examinados observou-se tendência de estabilidade na maioria dos circuitos, sem 
diferença significativa entre eles. Quanto à proporção de exames realizados e a 
população total de animais, observaram-se tendências de diminuição e estabilidade 
e que nenhum circuito se diferencia significativamente de outro; além disso, o 
Estado de São Paulo apresentou tendência de estabilidade. Concluiu-se que no 
Estado a cobertura vacinal é consistente desde 2009, que o número de veterinários 
cadastrados não precisou aumentar para que a vacinação alcançasse cobertura 
consistente, e que a proporção de casos positivos informados pelos veterinários 
habilitados está muito abaixo das taxas de prevalência encontradas em estudos 
anteriores. Além disso, concluiu-se que o diagnóstico da brucelose ainda não se 
destaca no Estado de São Paulo como importante ferramenta de controle da 
brucelose. Observou-se diferença significativa entre as taxas de variação das taxas 
de vacinação contra brucelose bovina no Estado de São Paulo nos períodos pré-
GEDAVE, ou seja, entre o segundo semestre de 2002 e o primeiro semestre de 
2012, 11,30% (IC 95%8,80% a 13,85%), e pós-GEDAVE, ou seja, entre o segundo 
semestre de 2012 e o primeiro semestre de 2017, 3,24% (IC 95%2,29% a 4,19%). 
 

Palavras-chave: cobertura vacinal, combate, pecuária, prevalência, proporção, 

tendência  
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INDICATORS ASSOCIATED TO THE EVOLUTION OF THE BOVINE AND 

DOMESTIC BUFFALO BRUCELLOSIS CONTROL AND ERADICATION 

PROGRAM OF THE STATE OF SAO PAULO 

 

ABSTRACT 
The goal of our study was to analyze indicators which may be associated to the 

evolution of the National Program for Control and Eradication of Animal Brucellosis 

and Tuberculosis (PNCEBT). To this end, the Agricultural Defense Coordination of the 

State of Sao Paulo has provided us with data and we calculated long term trends of 

variation in vaccination rates and other proportions. In Sao Paulo, vaccination rate 

against brucellosis was 24.37% during the second semester of 2002; and 93% during 

the second semester of 2017, with semestral variation rate of 7.47% (CI95%5.86% to 

9.11%). Between the second semester of 2002 and the first of 2012, variation rate was 

11.30% (CI95% 8.80% to 13.85%). In the period between the second semester of 2012 

and the second of 2017, semestral variation rate was 3.24% (CI95% 2.29% to 4.19%), 

and we could observe growth tendency within the circuits and in the State. The 

proportion of registered veterinarians in relation to the number of female bovines aged 

three to eight months showed stability trend, or decrease in livestock circuits, with 

significant difference between circuits 4, 2, 3 and circuit 7. In relation to the number of 

accredited veterinarians and the total population of bovines, we observed increasing 

trend only in circuit 6. Circuit 2 showed significant difference from circuits 4, 6 and 7. 

Circuit 4 also differed significantly from circuit 5, which differed from circuits 6 and 7. 

In relation to the proportion of positive and examined animals, we observed stability 

trend in most circuits, without significant difference among them. As regards the 

proportion of brucellosis tests performed and the total population of animals, we 

observed falling and stability trends, and we observed that none of the circuits differ 

significantly from the others. Also, the State of Sao Paulo has presented stability 

trends. Therefore we concluded that, within the State, immunization coverage has 

been consistent since 2009. We also concluded that the number of registered 

veterinarians did not need to increase in order to reach consistent vaccination 

coverage. Additionally, the proportion of positive cases informed by accredited 

veterinarians is expressively below prevalence rates found in previous studies. 

Moreover, we concluded that brucellosis diagnosis still does not stand out in the State 

of Sao Paulo as an important tool for brucellosis control. We observed significant 

difference from variation rate of vaccination rate against bovine brucellosis in the State 

of Sao Paulo. in the pre-GEDAVE period, that is, between the second semester of 

2002 and the first semester of 2012 11.30% (CI95% 8.80% to 13.85%) and post-

GEDAVE, that is, between the second semester of 2012 and the first semester of 2017, 

3.24% (CI95% 2.29% to 4.19%).  

  

Key words: vaccine coverage, combat, livestock, prevalence, proportion, tren 
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1. INTRODUÇÃO

O Brasil dispõe de um território de 8.515.767,049 km² e congrega um efetivo 

bovino de 214.899.796 cabeças, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2016). Além disso, é considerado um dos principais países na 

produção e no comércio de carne bovina mundial, oferecendo produtos de 

qualidade, tanto ao mercado interno quanto ao externo produtos de qualidade. É 

importante ressaltar que, para o mercado pecuário brasileiro se manter 

competitivo, o investimento em produtividade deve ser elevado. Por isso, o 

melhoramento de indicadores como diminuição da mortalidade e aumento nas 

taxas de natalidade de bovinos torna-se crucial, caracterizando assim a sanidade 

animal como um importante pilar de sustentação da economia pecuária 

brasileira.  

O Estado de São Paulo ocupa o oitavo lugar no ranking brasileiro em 

número de cabeças de gado, com uma população de 11.110.545 animais, 

também segundo o IBGE (2016). É o Estado responsável pelo maior produto 

interno bruto (PIB) do país, com destaque para o setor agropecuário que, no ano 

de 2017 foi responsável pelo crescimento do PIB, em contrapartida ao setor 

industrial, que sofreu retração. Por isso, a preocupação com o que diz respeito a 

esse setor torna-se importante também em âmbito estadual, uma vez que 

problemas que interferem na cadeia produtiva resultam em prejuízos para o 

Estado e, consequentemente, para o país. 

A brucelose bovina é uma enfermidade transmissível, crônica e de caráter 

zoonótico. É causada pela bactéria Brucella abortus, que também pode infectar 

diversas outras espécies de mamíferos. Os bovinos são a espécie preferencial 

de B. abortus, e a enfermidade é responsável por causar abortos, principalmente 

em novilhas, retenção de placenta, nascimento de bezerros fracos, entre outros 

eventos, além de orquite e epididimite em touros. É importante notar que a 

ocorrência da infecção em seres humanos está relacionada à prevalência da 

infecção nos animais. 

Uma vez que a brucelose se destaca como um importante problema de 

sanidade animal, e saúde pública, em 2001 foi criado o Programa Nacional de 

Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT). O PNCEBT 

apresenta similaridade com outros programas já aplicados em diversos países 

que conseguiram erradicar a brucelose bovina de seus territórios, como por 
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exemplo os Estados Unidos da América e a Austrália. Em todos eles, a 

vacinação de fêmeas bovinas foi usada como a principal medida de prevenção, 

mas não a única. O diagnóstico e a eliminação de animais positivos, além das 

ações de vigilância, da coleta de dados e da participação de veterinários do setor 

privado, também são cruciais para o controle da brucelose.  

A situação epidemiológica da brucelose no Brasil ainda não era bem 

conhecida até o surgimento do PNCEBT, quando o serviço de defesa sanitária 

animal começou a realizar levantamentos detalhados na maioria das unidades 

da Federação. Uma vez que o território brasileiro é muito extenso, e é grande a 

heterogeneidade no que diz respeito às propriedades, esses estudos são caros e 

bastante trabalhosos. Sendo assim, a vigilância passiva, que pode ser realizada 

em cada Estado da Federação, torna-se importante para contribuir com o 

conhecimento da situação epidemiológica da brucelose. 

No Estado de São Paulo, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária 

(CDA), por meio das suas 40 unidades regionais, é responsável pelo 

monitoramento dos rebanhos paulistas, preservando e assegurando sua 

qualidade sanitária. Desde 2012, é no sistema de Gestão de Defesa Animal e 

Vegetal (GEDAVE) que são registrados os dados de rebanho, para controle das 

etapas de vacinação de febre aftosa e brucelose e da emissão dos certificados 

de vacinação contra essas enfermidades. Por meio desse sistema, é possível 

obter informações a respeito da vacinação contra brucelose, do número 

propriedades com bovinos reagentes, do número de bovinos reagentes, do 

número de exames realizados, entre outras, tornando esse sistema um 

importante banco de dados que quando analisados podem fornecer diversas 

informações epidemiológicas. Ressalta-se que, para serem úteis, os dados 

devem ser preenchidos de maneira adequada. 

O sistema GEDAVE é considerado fonte secundária de dados, uma vez 

que esses não são gerados com os mesmos propósitos de quem vai, 

posteriormente, analisá-los para encontrar a informação desejada. Por isso, essa 

classe de informação pode resolver problemas anteriormente citados como 

dificuldades operacionais, além de diminuir custos. 

Dessa forma, utilizar os dados referentes à brucelose no Estado de São 

Paulo para conhecer melhor a situação dessa enfermidade faz-se importante 

tanto no que diz respeito à pecuária do Estado quanto à pecuária brasileira. O 
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presente trabalho teve como objetivo avaliar indicadores associados à evolução 

do Programa de Controle e Erradicação da Brucelose Bovina e Bubalina no 

Estado de São Paulo com base nos dados do sistema GEDAVE. 
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7. CONCLUSÃO

A partir dos dados analisados, conclui-se que, em relação às taxas de 

vacinação de bezerras de três a oito meses contra brucelose; tanto os circuitos 

pecuários quanto o Estado de São Paulo, em conjunto, apresentaram tendência de 

aumento, demonstrando que a vacinação é uma importante medida de controle da 

brucelose bovina e que vem funcionando no Estado de São Paulo, mesmo antes da 

implementação do GEDAVE.  

Com relação à proporção de MVC em relação à população de fêmeas de três 

a oito meses, foi possível observar que o número de MVC não precisou aumentar 

para que a vacinação alcançasse cobertura consistente, demonstrando que o 

contingente desse profissional no Estado de São Paulo é suficiente no que diz 

respeito à vacinação. Quanto à relação entre o número de profissionais habilitados e 

a população bovina total, também não foi possível constatar tendência de aumento 

em nenhum circuito pecuário nem no Estado de São Paulo. No entanto, nesse caso, 

talvez a notificação de casos inconclusivos e positivos seja prejudicada, uma vez 

que se observou que o número de casos positivos informados pelos MVH está muito 

abaixo das taxas de prevalência encontradas nos estudos já realizados.  

Uma vez que o diagnóstico também constitui importante ferramenta para o 

controle da brucelose bovina, notou-se que a proporção de exames realizados em 

relação à população total de bovinos tem tendência de diminuição na maioria dos 

circuitos estudados e de estabilidade no Estado de São Paulo, sugerindo que o 

diagnóstico ainda não tem destaque como medida de controle da brucelose. Uma 

vez que essa proporção demonstrou-se aquém do ideal, o número de casos 

positivos provavelmente também vai se apresentar abaixo do esperado.   

Com relação à proporção de resultados positivos nos testes de diagnóstico de 

brucelose em relação ao número de exames realizados, concluiu-se que a 

proporção de resultados positivos informados pelos MVH está abaixo das taxas de 

prevalência de fêmeas infectadas observadas em estudos anteriores.  
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Com relação aos indicadores destacados acima, não houve associação com 

os resultados de prevalência aparente da brucelose bovina em rebanhos e fêmeas 

acima de 24 meses, nos respectivos circuitos. 

Em relação à avaliação da implementação da plataforma GEDAVE, observou-

se que, apesar de as maiores taxas de crescimento terem ocorrido antes da 

implementação do GEDAVE, por meio dos IC95% observou-se diferença significativa 

entre os dois períodos, destacando-se que a plataforma é um importante meio para 

geração de dados confiáveis para estudos epidemiológicos e o direcionamento de 

recursos e otimização do PECEBT  

Por fim, em se tratando do georreferenciamento dos casos positivos 

notificados no Estado de São Paulo, observou-se que a brucelose está disseminada 

por todo território estadual, uma vez que, ao longo do período estudado, foi possível 

observar casos positivos em todos os circuitos pecuários.  
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