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INTRODUÇÃO

Manual do PNCEBT
Criado em 2001

Importantes zoonoses

Aumento da competitividade

Vacinação obrigatória

Certificação de propriedades

IN 02 de Janeiro de 2001, institui o PNCEBT - Revogada



PNCEBT

MUDANÇAS

IN 10 de 03 de Março de 2017
(IN 19 de 10 de Outubro de 2016 – Revogada) 

(IN 06 de 08 de Janeiro de 2004 - Revogada) 

Regulamento técnico do PNCEBT e a Classificação das UF’s de
acordo com o grau de risco para brucelose e tuberculose.



ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO

Estratégias do 
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Medidas 
voluntárias

Adesão dos 
produtores

Programa de 
certificação

Agregar 
valor

Medidas 
compulsórias

Vacinação 
(brucelose)

Controle do 
trânsito

Padronização 
de técnicas

Diagnóstico
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Brucelose 

Tuberculose 

PNCEBT - Medidas comuns para a brucelose e 
tuberculose



BRUCELOSE

• Infecção generalizada e crônica causada pela bactéria do gênero
Brucella spp.

• Transmitida ao homem por contato com animais infectados ou com
alimentos contaminados.

PNCEBT
• Doença zoonótica causada pela bactéria Brucella abortus.
• Caracterizada por infertilidade e aborto no final da gestação nas

espécies bovina e bubalina.

DEFINIÇÃO



BRUCELOSE

Etiologia

–GÊNERO Brucella.

• Cocobacilo  Gram-negativo

• Intracelular facultativo – Sobrevive no 
interior de macrófagos.



Brucelose bovina e bubalina

• Etiologia
– Brucella abortus

• Cocobacilo

• Gram negativo

• Intracelular 
facultativo

• Imóvel



Brucelose

Brucella abortus – PNCEBT

ESPÉCIES SUSCEPTÍVEIS

Brucella melitensis – Exótica no Brasil

PREVALENTES

Brucella suis Brucella ovis Brucella canis



Brucelose

ESPÉCIES SUSCEPTÍVEIS

Brucella abortus – Mais importante causa em bovinos
Brucella canis – Alta prevalência em humanos
Brucella suis – Baixa prevalência
**Brucella melitensis – Mais virulenta para humanos (nunca relatada no Brasil)



Brucelose

RESISTÊNCIA DO AGENTE



Brucelose

NOTIFICAÇÃO NO BRASIL

IN 50 DE 2013



Brucelose bovina e bubalina

• Patogenia

Penetração nas 
mucosas

Multiplicação
Resposta 

imunológica

Fagocitose Linfonodos 
regionais

Via linfática ou 
sanguínea

Órgãos Manifestações



Brucelose
PATOGENIA

PORTA DE ENTRADA

ORAL 
RESPIRATÓRIA
CONJUNTIVA 

OCULAR
GENITAL

PELE LESADA
LINFONODO REGIONAL

DISSEMINAÇÃO

• HEMÁTICA
• LINFÁTICA

LINFONODOS
BAÇO E FÍGADO

SISTEMA REPRODUTIVO
ÙBERE E ARTICULAÇÕES



DOENÇA NA FÊMEA



DOENÇA NA FÊMEA

Mais comum no primeiro parto pós infecção Após o primeiro aborto



DOENÇA NO MACHO



DISSEMINAÇÃO



DISSEMINAÇÃO



IMPORTÂNCIA ECONÔMICA



AMOSTRAS PARA 
DIAGNÓSTICO

LEITE

SECREÇÃO VAGINAL

PLACENTA

FETO

LINFONODOS

FÍGADO E BAÇO

IDEAL

MÉTODOS DIRETOS E INDIRETOS

RISCO BIOLÓGICO (NÍVEL 3)



AMOSTRAS PARA 
DIAGNÓSTICO

MÉTODOS INDIRETOS

SORO (SEM HEMÓLISE) 
COLETADO POR QUALQUER VIA

LEITE DO TANQUE DE EXPANÇÃO



MÉTODOS DE  DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO OFICIAL

Reações falso-positivas: Yersina enterocolitica 09, Salmonella sp, 
Escherichia coli 0:157, Pseudomonas sp, resposta vacinal.



MEDIDAS DE CONTROLE 
DA DOENÇA

CONTROLE 

VACINAÇÃO 

DIAGNÓSTICO

SACRIFÍCIO/DESTRUIÇÃO

COMPLEMENTARES

CONTROLE DE TRÂNSITO

DESINFECÇÃO

PIQUETE DE PARIÇÃO



BRUCELOSE EM HUMANOS

BOVINOS E BUBALINOS

OVINOS E CAPRINOS

SUÍNOS

CÃES

ACIDENTE
(VACINA/LABORATÓRIO)



CARACTERIZAÇÃO DA DOENÇA



• ALTERAÇÕES - IN 10/2017 

• CLASSIFICAÇÃO DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

• De acordo com o grau de risco para as doenças brucelose e tuberculose
e a definição de procedimentos de defesa sanitária animal;

• Níveis de risco para cada doença (06) – desconhecido, alto, médio,
baixo, muito baixo e desprezível;

• A classificação é composta por dois indicadores: o primeiro deles é a
prevalência das doenças, que pode variar de A a E; e o segundo é a
avaliação da qualidade das ações, medido de 0 a 3.



•CLASSIFICAÇÃO DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO



Brucelose bovina e bubalina

• Diagnóstico – IN 10/2017
- Através de testes sorológicos

• Teste do Antígeno Acidificado Tamponado

• Teste do 2 mercaptoetanol (2- ME)

• Teste de Polarização Fluorescente (FPA)

• Teste de Fixação de Complemento

• Teste do Anel em Leite (TAL)

- Amostra colhida por veterinários habilitados ou do Serviço Oficial;

- Realizado por Laboratório da Rede Nacional de Laboratórios 
Agropecuários; 



Brucelose bovina e bubalina
• Diagnóstico

– IN 10/2017 

Teste Antígeno Acidificado Tamponado (AAT)
•Teste de rotina

•Presença de aglutinação - animal REAGENTE ao teste

•Não reagentes- animais negativos

•Reações falso positivas (B19)

•Se reagente necessário a confirmação (até 30 dias)

•Destino: abate sanitário ou eutanásia



•Diagnóstico

–IN 10/2017 

Teste 2 Mercaptoetanol(2-ME)

•Teste confirmatório;

•Animais reagentes ao teste do AAT;

Brucelose bovina e bubalina



Brucelose bovina e bubalina

• Interpretação do teste 2 –ME (Fêmeas com idade igual ou 
maior a 24 meses vacinadas com a B19 entre 3 e 8 meses)

Teste de Soroaglutinação
lenta(UI/ml)

Teste do 2-ME 
(UI/ml)

Interpretação

≤   50 < 25 Negativo

≥ 100 < 25 Inconclusivo

≥ 25 ≥ 25 Positivo



•Interpretação do teste 2 –ME (para machos e fêmeas 
com idade superior a oito meses vacinadas com a RB51 
ou não vacinadas)

Teste de Soroaglutinação
lenta(UI/ml)

Teste do 2-ME 
(UI/ml)

Interpretação

≤   25 < 25 Negativo

≥ 50 < 25 Inconclusivo

≥ 25 ≥ 25 Positivo

Brucelose bovina e bubalina



Brucelose bovina e bubalina
• Diagnóstico -IN 10/2017 
Teste de Polarização Fluorescente (FPA)

•Teste Único ou confirmatório em animais reagentes ao teste AAT ou 
inconclusivos ao teste 2-ME;

• Interpretação:

•Resultado negativo: menos de 10 mP acima da média dos controles 
negativos

•Resultado inconclusivo: de 10 a 20 mP acima dos controles negativos

•Resultado Positivo: mais de 20 mP acima da média dos controles negativos



Brucelose bovina e bubalina

• Diagnóstico

– IN 10/2017 
Teste de Fixação de Complemento

• Utilizações:

• Trânsito internacional de animais;

• Testes de animais reagentes ao teste AAT ou que apresentaram
resultado inconclusivo ao teste 2-ME ou inconclusivo no FPA



Brucelose bovina e bubalina

• Diagnóstico

– IN 10/2017 

Teste do Anel em Leite (TAL)

•Monitoramento de propriedades certificadas

•Necessário a confirmação com testes 
individuais



Brucelose bovina e bubalina

• Vacinação B19 e RB51
• É obrigatória a vacinação de todas as fêmeas bovinas e bubalinas, entre 3 

e 8 meses de idade, com amostra B19 ou com RB51 apenas para a espécie 
bovina; 

• Não são vacinados animais machos; 

• A vacinação com B19 e RB51, só pode ser realizada sob responsabilidade 
de médicos veterinários cadastrados na ADAF;

• É obrigatória a comprovação pelo proprietário da vacinação das bezerras a 
ADAF, no mínimo, uma vez por semestre. 

• Prevenção IN 10/2017 



• MARCAÇÃO DAS BEZERRAS - IN 10/2017 
• Lado esquerdo da cara com ferro candente ou nitrogênio líquido da seguinte forma:
• Vacina B19- Último algarismo do ano da vacinação 
Ex: em 2018, será o número “8”.
• Vacina RB51 - Somente a letra “V”.
• Excluem-se da obrigatoriedade de marcação as fêmeas destinadas ao Registro 

Genealógico, quando devidamente identificadas.

Brucelose bovina e bubalina

http://www.aged.ma.gov.br/files/2017/06/Brucelose-71-e1497036498626.jpg


Brucelose bovina e bubalina
• Zoonose

– Consumo de Carne

– Consumo de Leite

– Contato com secreções de animais doentes

– Inoculação acidental da vacina B19

– a



Brucelose bovina e bubalina

O leite cru que provém diretamente de propriedades rurais somente
poderá ser recebido por estabelecimentos de leite e derivados mediante a
regularidade da vacinação do rebanho e exames periódicos para a
brucelose.

• Medida protetiva  





Tuberculose
DEFINIÇÃO

• Tuberculose Humana: Doença infecciosa e transmissível, causada
pelo agente Mycobacterium tuberculosis, que afeta
prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros
órgãos e sistemas.

PNCEBT
• Doença zoonótica causada pelo Mycobacterium bovis, que provoca

lesões granulomatosas, afetando as espécies bovina e bubalina.



Tuberculose bovina e bubalina



Tuberculose bovina e bubalina



Tuberculose bovina e bubalina

• Patogenia



Tuberculose bovina e bubalina

• Alterações clínicas

– Evolução crônica

– Lesões de aspecto granulomatoso



• Testes de rotina para diagnóstico
• Teste Cervical Simples- TCS

• Teste da prega Caudal - TPC

• Teste Cervical Comparativo- TCC

Tuberculose bovina e bubalina



Interpretação  

• Teste Cervical Simples

Tuberculose bovina e bubalina



Teste da Prega Caudal - TPC 
• Teste de rotina para pecuária de corte

• Inoculação da tuberculina (PPD)

• Após 72 horas( tolerância para mais ou 
menos 6 horas) leitura e interpretação;

• Reagentes: Qualquer aumento de 
espessura na prega inoculada;

• Poderão ser submetidos a reteste com 
o Teste Cervical Comparativo, após 70 
a 90 dias; 

Animais de reprodução não 
utilizar o TPC

Tuberculose bovina e bubalina



Teste Cervical Comparativo - TCC
• Utilizado como teste de rotina ou confirmatório em animais reagentes ao TCS 

ou TPC

• Inoculação das tuberculinas aviária e bovina

• Demarcação por tricotomia e medição da espessura da dobra da pele;

• Cálculo do aumento da espessura da dobra da pele; 

• Teste recomendado para exames em bubalinos.

Tuberculose bovina e bubalina



• Teste Cervical Comparada

Tuberculose bovina e bubalina

(2 resultados consecutivos)



RETESTE para animais que tiveram 
o diagnóstico negativo 15 dias 
antes ou depois do parto ou 

aborto (30 a 60d)

Tuberculose bovina e bubalina

NOTIFICAÇÃO
Médico veterinário habilitado 

deverá notificar resultados 
positivos e inconclusivos em até 

1 dia útil



Tuberculose bovina e bubalina

MEDIDAS DE CONTROLE 
• Diagnóstico

• Descarte de animais positivos

• Desinfecção do ambiente



PNCEBT



Medidas comuns para a brucelose e tuberculose



Animais reagentes- IN 10/2017 
• Marcação

• Ferro candente 

• Nitrogênio liquido

Medidas comuns para a brucelose e tuberculose



Providencias para casos de animais reagentes- IN 10/2017 

• Isolar do rebanho

• Afastar da produção leiteira

• Abater em até 30 dias após diagnóstico

• Notificação ao abatedouro frigorífico com
12 horas de antecedência do abate;

• Reagentes positivos deverão chegar ao
estabelecimento acompanhados de GTA,
informando a condição de positivo.

Medidas comuns para a brucelose e tuberculose



• APROVEITAMENTO DE CARCAÇAS DE ANIMAIS REAGENTES 

• Animais submetidos  a eutanásia no local de criação;

• IMPOSSIBILIDADE DE ABATE SANITÁRIO EM ABATEDOURO FRIGORÍFICO

• Carcaças com lesões: julgadas conforme o RIISPOA;

• Carcaças que não apresentem lesões: Liberadas para consumo em 
natureza, condenando-se : úbere, útero, anexos do trato genital, miúdos 
e sangue.

Medidas comuns para a brucelose e tuberculose



Medidas comuns para a brucelose e tuberculose

• Certificação de Propriedades
• Adesão voluntária

• Emitida pelo Serviço Veterinário Estadual, com validade em todo o 
território nacional. 

• Obtida por processos independentes, ou seja, a propriedade pode, por 
exemplo, ser considerada primeiro livre de Tuberculose e posteriormente 
de Brucelose.

• Necessários apenas dois testes para a certificação de livre de Brucelose e 
Tuberculose.



Medidas comuns para a brucelose e tuberculose

• Certificação de Propriedades
• Cumprir medidas previstas no PNCEBT, como:

• Supervisão técnica de médico veterinário habilitado;

• Utilização de sistema de identificação individual dos animais aprovado
pelo Serviço Veterinário Oficial;

• Atualização do rebanho.



Certificação de Propriedades livre para Brucelose

• Condições Principais:
• Todas as fêmeas, entre três e oito meses de idade, devem ser vacinadas

contra a brucelose;

• Realização de dois testes de rebanho negativos consecutivos, com
intervalo de seis a doze meses;



Certificação de Propriedades livre para tuberculose

• Condição Principal:

• Realização de dois testes de rebanho negativos consecutivos, realizados
em bovinos e bubalinos a partir de seis semanas de idade, num intervalo
de seis a doze meses.



• Obrigatório seguindo classificação das UFs em relação ao grau de risco
para brucelose e tuberculose;

• O proprietário é responsável por viabilizar as medidas previstas, arcando
com os custos inerentes;

• A ADAF fiscalizará o processo de saneamento;
• Finaliza ao obter-se teste de rebanho negativo, sendo que os animais

reagentes positivos deverão ser destinados ao abate sanitário ou à
eutanásia.

Saneamento de propriedades com foco de Brucelose
e Tuberculose



• Condições para o saneamento:
• Realizar testes de rebanho para diagnóstico de brucelose, num
intervalo de trinta a noventa dias entre testes, sendo que o primeiro
deverá ser realizado em até noventa dias do abate sanitário ou eutanásia
do(s) positivo(s);
• O médico veterinário habilitado realizará o saneamento e deverá
informar à ADAF as datas de colheita de sangue, com antecedência
mínima de sete dias;

Saneamento em propriedades com foco de Brucelose:



• Condições Principais para estabelecimento de criação especializado
em pecuária de leite ou sem especialização (rebanho misto):

• Realizar testes de rebanho para diagnóstico de tuberculose em bovinos
e bubalinos a partir de seis semanas, num intervalo de sessenta a
noventa dias entre testes, sendo que o primeiro deverá ser realizado
em até noventa dias do abate sanitário ou eutanásia do(s) positivo(s);

Saneamento de propriedades com foco de Tuberculose



Saneamento de propriedades com foco de Tuberculose

•Condições Principais para estabelecimento de criação especializado em 
rebanho de corte:

• Realizar um teste para diagnóstico de tuberculose nas fêmeas acima de
vinte e quatro meses e machos reprodutores no prazo de até noventa dias
do abate sanitário ou eutanásia do(s) positivo(s);



MUITO OBRIGADA!


