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Introdução 

Os projetos de extensão voltados às 
atividades com animais de produção estão cada 
vez mais raros, pela necessidade de 
financiamentos que custeiem os mesmos entre 
outras necessidades desse tipo de trabalho. Além 
disso, a falta de políticas públicas voltadas à 
extensão rural tem dificultado bastante o trabalho 
de extensionistas rurais, prejudicando assim o 
desenvolvimento de ações extensionistas por meio 
das ciências agrárias [1]. 

Existe a necessidade de se integrar 
produtores rurais, estudantes e profissionais 
ligados às ciências agrárias, permitindo trocas de 
experiências entre os mesmos, de forma a 
apresentar novas oportunidades existentes no
mundo do trabalho, dando-lhes visão 
contemporânea da atual situação das atividades de 
produção, em nossa Região [2]. 

Urge que existe a necessidade por meio 
da produção pecuária do nosso Estado, da
realização de diagnóstico de diversas 
enfermidades, como brucelose, CAE, lecouse e 
enfermidades e alterações do sangue, uma vez que 
as mesmas podem estar presentes em rebanhos 
num entanto se faz necessário a realização de 
exames laboratoriais para auxiliar o diagnóstico 
correto 

para cada uma dessas. Baseando-se no exposto, o 
Laboratório de Pesquisa em Clínica de Grandes 
Animais (LPCGA) desenvolve atividades com o
objetivo de oferecer apoio a criadores, no tocante 
ás questões sanitárias, através da realização de 
exames dentro e fora de suas instalações. No 
LPCGA são realizados testes diagnósticos 
(imunoensaios) como Imunodifusão em Gel Agar 
(IDGA) para diagnóstico da Leucose Enzoótica 
dos Bovinos (LEB) e o Teste Acidificado 
Tamponado (TAA) para diagnóstico da Brucelose 
Bovina, assim como Exames Hematológicos com 
objetivo de estudar alterações a nível sistêmico, e 
monitoramento de alguns animais. 

Além das atividades internas a equipe do 
LPCGA, formada por professores e alunos dos 
Departamentos de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da UFRPE, desenvolve trabalhos 
externos, através da realização do Teste 
Tuberculínico (Teste Cervical Comparativo –
TCC), para o diagnóstico da Tuberculose. Os 
aludidos exames são oferecidos gratuitamente 
pelo LPCGA a toda a sociedade rural 
pernambucana.

  
Materiais e métodos

As amostras analisadas no LPCGA são 
oriundas de animais atendidos na rotina da Clínica 
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de Grandes Animais da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco e de visitas técnicas 
realizadas em propriedades. Para colheitas destas 
amostras são utilizados equipamento como 
agulhas 40 x 16 mm descartáveis, tubos de vidro 
estéreis com tampa de borracha contendo 
anticoagulante (para a realização do hemograma), 
tubos de vidro estéreis com tampa de borracha 
sem anticoagulante (para obtenção de soro 
sanguíneo), algodão embebido com álcool iodado 
(para anti-sepsia) e luvas de procedimento, que 
são materiais indispensáveis para a obtenção de 
um material com segurança e em boas condições 
de análise clínica.

Após a chegada do material ao laboratório, 
duas atividades são realizadas paralelamente, que 
é a obtenção do soro sanguíneo, para os 
imunoensaios (IDGA e TAA), através dos tubos 
sem anticoagulante, e o exame hematológico. A 
Imunodifusão para o diagnóstico da LEB obedece 
a técnica Radial Dupla de Ouchterlony[1,2,3,4 e 
5] para detecção de anticorpos séricos específicos 
anti-VLB, através de um substrato de difusão 
gelatinoso, utilizando o antígeno glicoproteico (gp 
51), extraído do envelope do Vírus da Leucose 
Bovina. Uma vez montado o sistema da 
imunodifusão, a leitura é realizada 72 horas após, 
utilizando incidência de luz artificial (lanterna) na 
porção inferior da placa de petri, sendo 
consideradas sororeagentes as amostras que 
apresentaram linha de precipitação na zona de 
contato antígeno-anticorpo idênticas às 
estabelecidas entre os poços controle e antígeno. 
O teste do Antígeno Acidificado Tamponado é 
considerado o teste de triagem para o diagnóstico 
da Brucelose, e consiste na homogeneização de 
soro do animal e antígeno  (Rosa Bengala), onde 
em amostras positivas se observa a aglutinação do 
homogeneizado. Por fim, ainda no laboratório, os 
exames hematológicos serão realizados em todos 
os animais utilizando métodos e técnicas 
classicamente publicados na literatura. [1,2,3 e 4], 
como a  determinação volume globular ou 
hematócrito, determinação da concentração das 
proteínas plasmáticas totais por refratometria, 
contagem total dos leucócitos e coloração das 
lâminas para realização da contagem diferencial 
dos leucócitos. 

O Teste das Tuberculinas, como já citado, é 
realizado a campo diretamente no animal, e é 
utilizado o Teste Cervical Comparativo (TCC), 
tomando-se como referência os procedimentos 
contidos no regulamento do PNCEBT, onde 
inicialmente se faz duas tricotomias paralelas à 
linha do dorso, sendo uma cranial e outra caudal, 
e se mensura a largura da pele (cutimetria) através 

da utilização de um cutímetro. Após cutimetria 
das duas áreas tricotomizadas, as tuberculinas 
PPD aviária e PPD bovina são inoculadas 
intradermicamente nas posições cranial e caudal, 
respectivamente. Após 72 horas a leitura é feita 
novamente para observar se houve reação 
específica para a PPD bovina, o que leva a 
considerar o animal positivo para Tuberculose.

Resultados e discussão   

Os projetos de extensão voltados às 
atividades com animais de produção estão cada 
vez mais raros, pela necessidade de 
financiamentos que custeiem os mesmos entre 
outras necessidades desse tipo de trabalho. Além 
disso, a falta de políticas públicas voltadas à 
extensão rural tem dificultado bastante o trabalho 
de extensionistas rurais, prejudicando assim o 
desenvolvimento de ações extensionistas por meio 
das ciências agrárias [6]. 
             Urge que existe a necessidade de se 
integrar produtores rurais, estudantes e 
profissionais ligados às ciências agrárias, 
permitindo trocas de experiências entre os 
mesmos, de forma a apresentar novas 
oportunidades existentes no mundo do trabalho, 
dando-lhes visão contemporânea da situação das 
atividades de produção. Baseando-se no exposto a 
equipe do Laboratório de Pesquisa em Clínica de 
Grandes Animais do Hospital Veterinário da
UFRPE, paralelamente as suas pesquisas deram
início às atividades de extensão, através da oferta
gratuita de exames a toda a sociedade rural 
pernambucana.

Durante o período de março a setembro 
de 2009, foram realizados 196 exames pela 
aludida equipe, as coletas de materiais foram 
realizadas em diversos rebanhos caprinos, 
bovinos, ovinos e eqüinos, oriundos de todo o 
Estado de Pernambuco.    

No Laboratório de Pesquisa em Clínica de 
Grandes Animais – LPCGA são realizados 
hemogramas com o objetivo de auxiliar no 
diagnóstico de enfermidades presentes nos 
rebanhos atendidos pela equipe do laboratório
e/ou animais atendidos pelo Ambulatório de 
Grandes Animais do HOVET da UFRPE.

No Laboratório é realizado o teste do 
Antígeno Acidificado Tamponado considerado o 
teste de triagem para o diagnóstico da Brucelose, 
que consiste na homogeneização de soro do 
animal e antígeno (Rosa Bengala), onde em 
amostras positivas se observa a aglutinação do 
homogeneizado. A Equipe realizou durante  o 



período de trabalho, 82 exames de brucelose onde 
4 % animais examinados encontravam-se 
brucelico. Ainda no laboratório, os exames 
hematológicos são realizados em todos os animais 
utilizando métodos e técnicas classicamente 
publicados na literatura [1,2,3]

Para o diagnóstico da LEB - Imunodifusão 
para o diagnóstico a equipe do LPCGA obedece a 
técnica Radial Dupla de Ouchterlony [1,2,34 e], 
das 82 amostras processadas, cerca de 26,8 % 
foram positivos, para LEB.

Após a realização dos referidos testes, os 
resultados dos exames são encaminhados aos
proprietários, e posteriormente são tomadas às
medidas necessárias, específicas para cada caso. 

A realização de atividades sanitárias 
também é feita em propriedades do Estado de 
Pernambuco, como exemplo o teste de 
Tuberculinização, que tem o objetivo de levantar 
dados a respeito da Tuberculose, atuando numa 
problemática bastante presente em nosso País, 
uma vez que o Brasil ocupa a 14ª colocação entre 
os 23 país com o maior número de infectados, 
tendo um aumento de 25% nos últimos dez anos 
[2], após identificadas as propriedades infectadas 
são tomadas as devidas medidas sanitárias para 
cada caso. Através destas atividades a equipe do 
laboratório vem desenvolvendo trabalhos 
extensionistas levando informações a sociedade 
no que tange o caráter zoonótico da tuberculose 
caprina e bovina e ainda oferece palestras aos 
participantes de exposições de animais de todo o 
Estado de Pernambuco, abordando a aludida 
problemática de forma bastante acessível ao 
público,  atuando assim numa questão de saúde 
pública.  

No entanto, mesmo com o 
desenvolvimento de ações voltadas à extensão 
rural, muito ainda há de ser feito, pois Freire 
conclui que até que os criadores de certas regiões 
do estado de Pernambuco atualizem seus 
conhecimentos técnicos, e os técnicos 
desenvolvam habilidades que os tornem aptos às 
trocas de conhecimento utilizando-se uma 
linguagem comum, muito ainda há que se 
aprender e ensinar no campo, no século XXI [8]. 

Referencias Bibliográficas

[1 ] PUGLIESI. M. V., A violência da tuberculose no Brasil: 
6.000 mortes/ano, 2006, disponível em > 
http://www.cecac.org.br/MATERIAS/Tuberculose.htm
Acesso em 03 de setembro de 2009.   

[2] GUSMÃO, H. Incidência de Tuberculose, disponível em > 
http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/08/31/inci

dencia-de-tuberculose-cai-mais-de-27-em-dez-anos-no-
pais/#, Acesso em < 15 de setembro de 2009. 

[4] MILLER, J.M.; van der MAATEN, M.J. Serological 
Detection of Bovine Leukemia Virus infection. 
Procedings of the 2nd CEC Seminar on Bovine 
Leukosis, Copenhagen Oct. 17-18, 1975.

[5] GARCIA-NAVARRO, C.E.K.; PACHALY, J.R. Manual 
     de hematologia veterinária. São Paulo : Varela, 1994.  
     123p.

[6] BIRGEL, E.H.  Leucose linfática enzoótica dos bovinos 
adultos: aspectos clínicos e diagnóstico. ln: SOCIEDADE 
PAULISTA DE MEDICINA VETERINÁRIA.  
Patologia clínica veterinária.  São Paulo, 1982. p. 249-60.

[7] COLES, H. E.  Patologia clínica veterinária. 3.ed.São 
Paulo: Manole, 1984.cap. 1-6, p.1-184.

[8] JAIN, N.C.; AH. Essentials of Veterinary hematology. 
Lea & Febiger. Philadelphia, 1993. 348p.

[8] FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação? Rio de 
     Janeiro: Paz e Terra, 1977.


