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Resumo

A brucelose é uma doença infecto-contagiosa provocada por diferentes espécies de bactérias do gêne-
ro Brucella, que podem causar doença em praticamente todos mamíferos. O homem pode se infectar 
através da ingestão de leite e seus derivados sem tratamento térmico adequado e ao manipular restos 
placentários, recém-nascidos, fezes e carcaças de animais infectados. O parque Pampas Safari possui 
em seu plantel cerca de 470 cervídeos numa área de 320 hectares, juntamente com outros animais da 
fauna silvestre mundial. Durante o período de janeiro 2008 a março de 2010, todos os animais que 
necessitaram ser anestesiados para procedimentos gerais tiveram seu sangue coletado. Por meio das 
amostras de soro desses animais investigou-se sorologicamente a presença de bacterias do genero 
Brucella spp., utilizando-se testes de Antígeno Acidificado Tamponado, para detecção de anticorpos 
anti-brucelas lisas, e Imunodifusão em Agar gel, para anticorpos anti-brucelas rugosas. Das 66 amos-
tras analisadas, representando 10,6% do total de cervos do plantel, todas foram negativas para bruce-
lose. Essa enfermidade não parece ser um problema na população de cervídeos do Parque, porém o 
trabalho de monitoramento deve ser continuadamente realizado, para saúde do plantel, de visitantes 
e de funcionários.
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Abstract
Brucellosis is an infectious disease caused by different species of bacteria of the genus Brucella, which can 
infect practically all mammals. Man can become infected through ingestion of milk and dairy products 
without heat treatment and through handling placental membranes, newborns, feces and carcasses of 
infected animals. Pampas Safari Park has a deer population of about 470 animals in 320 hectares, among 
other animals of the wild world fauna. During the period of January 2008 to March 2010, all animals nee-
ded to be anesthetized for general procedures and had their blood collected. Through the serum of these 
animals it was done a serological investigation for Brucella spp, using the tests of Buffered Acidified Plate 
Brucella Antigen for the detection of antibodies to smooth brucella, and Agar Gel Immunodiffusion Test 
for the detection of antibodies to rough brucella. The 66 samples were analyzed, representing 10,6% of 
the deer population, and were all negative for brucellosis. This disease does not seem to be a problem in 
the deer population of the park, but the monitoring research must be carried out continuously, for the 
health of the flock, visitors and employees. 
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bem como por meio de água e vegetais contaminados 
com fezes de animais portadores (7). Espécies silves-
tres podem contribuir nesse ciclo ocupando o papel de 
reservatório (10). As vias de penetração do agente nos 
animais são mucosas do trato digestivo, genital, nasal, 
conjuntiva ocular ou por soluções de continuidade da 
pele. É uma doença de caráter venéreo na maioria das 
espécies, no entanto em bovinos a monta natural não 
desempenha papel importante na cadeia epidemiológi-
ca (11). A principal fonte de transmissão entre animais 
ocorre por meio de fetos, neonatos e secreções vaginais, 
sendo a contaminação através do trato gastrintestinal, 
por meio do pasto e água contaminados, de grande im-
portância (7). 

As alterações causadas pela brucelose são encontra-
das principalmente nos órgãos reprodutores e sistema 
monocítico fagocitário, podendo levar à infertilidade, 
associadas ou não ao abortamento (11). É uma doença 
de caráter crônico, que pode estar associada à ocorrên-
cia de abortamentos, natimortos, orquite, epididimite, 
metrite, mastite, artrite, linfadenite, nefrite e claudica-
ção (9,12). Em muitos animais selvagens somente sinto-
mas de febre e septicemia são diagnosticados (13).

O objetivo desse trabalho foi identificar indivíduos 
sorologicamente reagentes às brucelas lisas e brucelas 
rugosas no rebanho de cervídeos do parque, contri-
buindo para a vigilância epidemiológica do plantel e 
levantando dados sobre essa zoonose.

Material e Métodos
Durante o período de janeiro 2008 a março de 2010, 

os cervídeos do Parque que necessitaram de manejo in-
dividual, com contenção química para procedimentos 
clínicos, tiveram amostras de sangue coletadas. O san-
gue total foi obtido por venopunção da safena lateral 
ou jugular utilizando-se tubos com ativador de coágulo 
para colheita a vácuo. Após a colheita as amostras fo-
ram centrifugadas a 2500 rpm para obtenção do soro, os 
quais foram estocados a -20ºC até o momento da reali-
zação dos exames. 

Foram coletadas 66 amostras, sendo 47% de Dama 
dama, 30,3% de Cervus elaphus e 22,7% de Cervus unico-
lor. Essas amostras correspondem a 10,6% do total dos 
cervos do parque. Nesta pesquisa apenas foram anali-
sadas amostras de soro.

A detecção de anticorpos anti-brucelas lisas nas 
amostras de soro foi realizada, através da prova do 
antígeno acidificado tamponado (AAT), seguindo as 
orientações contidas no Manual Técnico do Programa 
Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tu-
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Introdução

O Pampas Safari, Parque de Animais Selvagens, 
está localizado no município de Gravataí, Rio Grande 
do Sul, Brasil, e mantém mais de 1500 animais da fauna 
selvagem mundial numa área de 320 hectares. A popu-
lação de cervos é estimada em 470 animais, represen-
tada por três espécies exóticas: cervo vermelho (Cervus 
elaphus), cervo sambar (Cervus unicolor) e cervo dama 
(Dama dama). 

Os cervídeos (família Cervidae) pertencem à or-
dem Artiodactyla. São ruminantes, possuindo quatro 
compartimentos estomacais (rumem, retículo, omaso e 
abomaso) e ausência de incisivos superiores (1,2). São 
encontrados endemicamente em todo o mundo, exceto 
na Austrália e Nova Zelândia, com exceção dos intro-
duzidos pelo homem (2,3). Os membros dessa família 
se distinguem de outros ruminantes pela existência 
de chifres verdadeiros, constituídos de uma estrutura 
óssea maciça, que se desenvolvem a partir de proces-
sos permanentes do osso frontal (pedúnculos) e que 
apresentam um comportamento decíduo (2,4). As três 
espécies de cervídeos do plantel do parque apresentam 
dimorfismo sexual, os machos excedem em relação às 
fêmeas em quase todas as medidas corporais, principal-
mente peso e perímetro do pescoço. Essa diferença no 
perímetro do pescoço é atribuída à presença de chifres 
que ocorrem somente nos machos, à exceção da rena 
(Rangifer tarandus) (3,4). A manutenção dessas espé-
cies em cativeiro requer cuidados especiais, pois são 
animais altamente susceptíveis ao estresse, o que pode 
levar a grande mortalidade decorrente de acidentes e 
falhas de manejo (5,6). Os cervos podem ser acometidos 
por diversas doenças comuns a ruminantes domésticos, 
porém o diagnóstico é dificultado pelas características 
dessas espécies, que impossibilitam um exame clínico 
acurado. Além disso, muitas vezes, esses animais es-
condem os sintomas como uma estratégia de sobrevi-
vência evolutiva.

A brucelose é uma doença infecto-contagiosa provo-
cada por diferentes espécies de bactérias do gênero Bru-
cella, as quais apresentam resistência no meio ambiente, 
podendo causar doença em praticamente todos mamí-
feros. É uma zoonose de caráter ocupacional, visto que 
tratadores e veterinários ao manipular restos placentá-
rios, recém-nascidos, fezes e carcaças de animais infecta-
dos, expõem-se ao risco de infecção (7,8,9). Nesses casos 
o microrganismo penetra através de abrasões na pele, 
assim como pela conjuntiva ocular, nasal e oral. Além 
da transmissão direta, a infecção pode ocorrer indire-
tamente através da ingestão de leite e seus derivados, 
sem tratamento térmico, oriundo de animais infectados, 
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berculose (14). A membrana externa das brucelas lisas 
(Brucella abortus, B. neotomae, B. melitensise B. suis) é for-
mada de fosfolipídios, proteínas e lipopolissacarídeos 
(LPS). O teste do AAT é composto de uma suspensão 
de brucelas integras, inativadas pelo calor. A prova 
consiste em uma soroaglutinação em placa, em que o 
antígeno é tamponado em pH baixo e corado com rosa 
de Bengala. Este antígeno detecta anticorpos contra o 
LPS da cadeia O. Essa acidificação do antígeno reduz 
a atividade da IgM, tornando a prova seletiva para a 
identificação de IgG (11).

Na detecção de anticorpos contra as brucelas rugosas 
(Brucella ovis e Brucella canis), as amostras foram testadas 
por meio da técnica de Imunodifusão em Agar gel (IDGA) 
(15), utilizando antígeno termorresistente e controles po-
sitivos e negativos produzidos pelo LABACVET-UFRGS 
(16). As placas de IDGA foram mantidas em câmara 
úmida à temperatura ambiente e as leituras foram re-
alizadas às 24, 48 e 72 horas por sistema de iluminação 
com luz indireta com fundo escuro.

Resultados
Não foram detectados anticorpos nas 66 amostras 

de soro de 50 cervídeos testados na prova de soroagluti-
nação rápida pela técnica do AAT bem como pela prova 
de imunoprecipitação, através da técnica de IDGA.

Discussão
É importante salientar que somente foram colhidas 

amostras de sangue de animais anestesiados, devido à 
grande suscetibilidade dos cervídeos à síndrome do es-
tresse. Por representar grande risco à saúde do animal e 
segurança da equipe envolvida (13,17), nenhum animal 
foi contido fisicamente. 

Raras enfermidades infecciosas apresentam tanta 
variedade diagnóstica como a brucelose, visto que a bac-
téria pode ser encontrada em amostras de soro, sangue 
total, muco vaginal, plasma seminal e leite (14). O teste 
do antígeno acidificado tamponado é frequentemente 
utilizado como teste de triagem por ser simples, rápido, 
barato e com boa sensibilidade, seguido de testes confir-
matórios mais específicos, quando da amostra positiva. 
Reações falso-positivas podem ocorrer no teste do AAT 
(14), porém isso normalmente ocorre devido a presença 
de IgM associado a vacinação com B19. Devido a não 
vacinação de cervos no Brasil essas reações não são es-
peradas.

No Brasil, a brucelose é uma doença raramente rela-

tada em espécies silvestres, porém esse fato pode estar 
associado à escassez de estudos epidemiológicos reali-
zados, principalmente no que diz respeito aos animais 
de vida livre. Embora haja diversos estudos, principal-
mente sobre a B. abortus, no Brasil envolvendo animais 
de produção, são escassos os trabalhos relativos à im-
portância deste agente em animais selvagens no estado 
do Rio Grande do Sul.

Em um trabalho realizado com artiodactilos de cati-
veiros do estado de São Paulo, dentre eles cervídeos das 
espécies Dama dama, Cervus elaphus, Mazama gouazoubira 
e Blastocerus dichotomus, não se obteve nenhuma amostra 
positiva por meio da técnica de soroaglutinação rápida 
em placa (18). Também em outro estudo com Ozotoceros 
bezoarticus (veado campeiro) na região do Pantanal Sul 
Matogrossense e no Parque Nacional das Emas, em Goi-
ás, todos os animais foram sorologicamente negativos 
para esse agente pelas técnicas de aglutinação em pla-
ca, AAT e fixação do complemento (19). Porém recen-
te estudo realizado na mesma região do Pantanal, com 
44 amostras coletadas da mesma espécie, apresentaram 
20,4% de positividade para a presença de anticorpos 
contra espécies lisas de Brucella spp. utilizando a técni-
ca de PCR (20). Esse achado evidencia a presença deste 
agente em populações selvagens, mostrando a impor-
tância do monitoramento constante, tanto dos animais 
de vida livre, quanto dos animais de cativeiro.

 Estudos na América do Norte e em outros países da 
América do Sul detectaram a presença de brucelose em 
animais de vida livre, incluindo cervídeos (21), sendo 
que a ocorrência da doença no homem é amplamente 
dependente da ocorrência em animais reservatórios, in-
cluindo espécies silvestres (22). O desenvolvimento de 
programas de prevalência de doenças emergentes nos 
reservatórios selvagens e sua vigilância são de extrema 
importância, a fim de evitar a propagação de zoonoses 
(23). Muitas doenças de animais domésticos que pos-
suem programas de controle, a exemplo da brucelose 
incluída no Programa Nacional de Controle e Erradi-
cação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) no Brasil 
(14), não estão voltados para animais selvagens de vida 
livre e cativeiro, destacando-se assim a importância do 
monitoramento por parte dos parques zoológicos e ins-
tituições de pesquisas. Apesar de a brucelose ser pouco 
relatada em cervídeos brasileiros, os animais introduzi-
dos em um novo plantel ou animais passíveis de reintro-
dução in situ devem ser testados para a doença, devendo 
os animais positivos serem isolados.

Apesar da população de cervos do parque não pos-
suir contato direto com ruminantes domésticos, a trans-
missão da bactéria poderia ocorrer através de tratadores 
e técnicos que mantém contanto com ambas as espécies. 
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A realização de medidas preventivas, a fim de evitar esse 
tipo de contaminação, vem se mostrando essencial e efe-
tiva, visto que não foram observadas amostras positivas 
para brucelose. Os ruminantes domésticos presentes no 
parque possuem monitoramento sorológico anual, além 
da vacinação sistemática de fêmeas de bovinos e bubali-
nos de 3 a 8 meses do plantel.

Conclusão
Essa enfermidade parece não ser um problema na po-

pulação de cervos do Parque Pampas Safári, sendo que 
estes animais aparentemente não representam um risco 
aos outros animais cativos. Embora não tenha sido detec-
tado nenhum reagente nas amostras testadas, o trabalho 
com essa população não pode ser dado como concluído. 
O monitoramento deve ser continuamente realizado, tanto 
para brucelose, quanto para outras doenças infecto-conta-
giosas, como Leptospirose, Tuberculose, Língua azul, Ri-
notraqueite infecciosa bovina, Doença das mucosas, entre 
outras, para garantir a saúde de todo o plantel, assim como 
de visitantes e funcionários.
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