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DEFINIÇÃO DE TERMOS 

EEB ou BSE?  
ENCEFALOPATIA  ESPONGIFORME BOVINA = EEB 
BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY = BSE 

Encefalopatia = encéfalo + patia (doença)  

Príon =proteinaceous infectious particle  - PRPc, PRPsc (Stanley Prusoner)  

Encefalopatias espongiformes transmissíveis (TSEs) ou doenças priônicas 

Espongiforme = aspecto de esponja 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISSÍVEIS 
(TSEs)  

 Período de incubação longo (meses ou anos) 
 Produzidas pela alteração de uma proteína normal 
do organismo (PRPc  PRPsc) que é depositada em 
neurônios 
 Resistência do príon infeccioso  
 Doença neurológica progressiva e sempre fatal 
 Alterações patológicas (alterações espongiformes) 
confinadas ao sistema nervoso central 
 Transmissíveis (natural ou experimentalmente) 
 Ausência de respostas inflamatória e imune 
 Ocorrem em pessoas e em animais  
  



Dr. Jekyll e Mr. Hyde (O médico e o monstro) 
 Robert Louis Stevenson (1886) 

 

A proteína príon tem uma personalidade tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde: uma forma normal, 
necessária para as funções da célula sadia e uma forma patológica “mal enrolada”, que 
pode matar a célula.  

Dr. Henry Jekyll Mr. Edward Hyde 



A síntese de proteínas  



Patogênese das encefalopatias espongiformes 
transmissíveis 



O tráfego celular do príon 

Porta de entrada: sistema alimentar (células M) 
Colonização: GALT, FDC (células dendríticas foliculares) 
Disseminação: PNS/ANS (transporte axonal retrógrado 
Célula alvo: neurônio 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOENÇAS PRIÔNICAS 

(1) Determinadas geneticamente (familiares) 
(2) Espontâneas (esporádicas). Sem antecedentes 

prévios conhecidos   
(3) Adquiridas  (por infecção) 



Encefalopatias espongiformes transmissíveis (TSEs) em pessoas 

Doença esporádica 
(sem antecedentes prévios 
conhecidos) 

Doença de Creutzfeldt-Jakob (CJD). 
Ocorre em todo o mundo com uma 
incidência de cerca de um caso por um 
milhão de pessoas. 85-90% de todos os 
casos de CJD.  

Doença adquirida pela contaminação 
com o agente infeccioso 

Kuru (canibalismo, epidêmica na 
população Foré de Papua-Nova Guiné) 

CJD iatrogênica (transplantes, 
administração de hormônios) 

Variante da CJD (vCJD), ingestão de 
alimentos contaminados pelo agente da 
BSE) 

Doença familiar 
(herdada geneticamente) 

CJD familiar. Representa 10%-15% de 
todos os casos de CJD 

Síndrome de Gerstmann-Sträussler-
Scheinker (GSS). Incidência de cerca de 
um caso por 10 milhões de pessoas 

Insônia fatal familiar 
 



Scrapie Doença endêmica rara de ovinos e caprinos. 
Considerada o protótipo das TSEs  

Encefalopatia transmissível dos visons (TME) Doença de visons criados para fins comerciais 
(pele). Provavelmente causada pela alimentação 
dos visons com carne de ovelha contaminada 
com scrapie 

Doença depauperante crônica (CWD) Doença de origem obscura que afeta alces 
selvagens e em cativeiro nos Estados Unidos e 
Canadá 

Encefalopatia espongiforme dos bovinos (BSE) Doença epidêmica em bovinos de leite, 
principalmente no Reino Unido. Causada 
provavelmente pela alimentação de bovinos com 
rações contendo restos de ovinos infectados por 
scrapie, de bovinos infectados por BSE ou de 
ambos 

Encefalopatia espongiforme felina (FSE) Doença observada em gatos domésticos e em 
alguns outros felídeos selvagens em cativeiro 
(puma, guepardo e ocelote). Causada 
provavelmente pela alimentação desses animais 
com ração contendo material contaminado por 
BSE 

Encefalopatia espongiforme em outras espécies Identificada em vários ruminantes de zoológico 
(por ex., kudu, ôrix árabe e cimitar). Causada 
provavelmente pela alimentação desses animais 
com ração contendo material contaminado por 
BSE 

Encefalopatias espongiformes transmissíveis (TSEs) em animais 



Papua-Nova Guiné 

Kuru = tremores 

2.400 km de extensão por 640 de largura 





Na plantação de cana no jardim do morto, os parentes maternos desmembravam o corpo com uma faca de bambu e 
um machado de pedra. Inicialmente removiam as mãos e pés, então dissecavam braços e pernas para retirar os 
músculos. Ao abrir o peito e a barriga, evitavam romper a vesícula biliar, cujo conteúdo amargo estragaria a carne. 
Após separar cabeça do corpo fraturavam o crânio e removiam o cérebro. Carne, vísceras e cérebro, tudo era comido. 
(Lindenbaum, Shirley. Kuru Sorcery: Disease and Danger in the New Guinea, Highlands. 2016. 240p) 



ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA (BSE)   
A doença da “vaca louca” - 30 anos depois 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPIDEMIOLOGIA DA BSE 

• Primeiros casos detctedos em meados dos anos 1980 
(Wells et al. 1987. Vet. Rec. 121:419-420). 

• Agente veiculado na ração contaminada 
• Exposição efetiva em 1980-81 
• Período de incubação de 2 a 8 anos (média de 5 anos) 
• Maioria dos animais infectados quando jovens 
• Maioria dos animais afetados entre 4 e 5 anos  
• Sem predileção aparente por sexo ou raça  



0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Casos de BSE na Grã-Bretanha 



 
(1) Alterações no comportamento 
(2) Alterações sensoriais 
(3) Alterações na locomoção 
 

BSE – SINAIS CLÍNICOS  

Período de incubação: 2-8 anos (média 5 anos) 
Curso clínico: 1-2 semanas até 1 ano 
Cerca de 2% dos animais do rebanho com sinais 
 



Diagnóstico da BSE 
(histopatologia)  



Diagnóstico da BSE 
(imuno-histoquímica)  

PrPSC em corte de tecido 

Anticorpo primário 

Anticorpo secundário 

Cromógeno 





Diagnóstico da BSE 
(Western blotting) 

BSE tipo tipo L (lower) ou BASE (bovine amyloidotic spongiform encephalopathy).  

BSE tipo H (higher ) 

BSE Clássica ou C-BSE 

Controle Marcador H-BSE L ou BASE C-BSE 

Formas atípicas de BSE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BSE: COMPARAÇÃO DAS FORMAS CLÁSSICA E ATÍPICA 

BSE Clássica BSE atípica 

Primeiro diagnóstico em 1986 Primeiro diagnóstico em 2004 

PrPres C PrPres H ou L (BASE) 

Maioria dos casos (188.000) 80 casos (dados até 2014) 

Transmitida pelos alimentos Espontânea 

Animais afetados em média com 5 anos de idade Animais afetados em média com ± 11,5 anos de idade 

Curso clínico longo Necessita informações complementares 

Prevenida por retirada de rações a base de proteína 

animal  

Sem método de prevenção 

Foi detectada pela primeira vez devido a epidemia 

(vigilância passiva) 

Detectada pelo incremento na vigilância (vigilância 

ativa) 
 

De 2001 a 2014 foram relatados 80 casos de BSE atípica; 35 de BSE -H e 45 de BSE 
em países da União Europeia (European Food Safety Authority) 



Porto Espiridião MT 2014 
vaca Nelore 

12 anos 

Sertanópolis, PR 2012 vaca Nelore 
13 anos 

Os dois casos de BSE diagnosticados no Brasil 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Parana_Municip_Sertanopolis.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:MatoGrosso_Municip_PortoEsperidiao.svg


Stephen Churchill. Abril de 
1994 (Yam, Philip. The 
pathologic protein. Spinger-
Verlag 2003. 299p.) 

1996 –BSE transmitida para humanos (vCJD) = 129 vítimas  



Entrada do agente no 
país via importação de 

bovinos ou  ração 

Bovino 
infectado 

Matadouro 

Graxaria 

Fábrica de 
ração 

Alimento para 
ruminantes (FCO) 

- Proibição de alimentar 

ruminantes com certos 

produtos de origem animal 

(‘feed ban’)  

 Restrição a importações  
 Controle de bovinos importados de país de risco para BSE 

 Proibição do abate de bovinos importados de país de 
risco  
 Vigilância de doença nervosa - notificação e investigação 
obrigatórias  

 Vigilância no abate de emergência  
 Remoção de material de risco específico BSE 

 Controle da origem dos resíduos; 
processamento: “esterilização” (133C, 
20’, 3 bar) das farinhas de ruminantes 

  Proibição de alimentar ruminantes com certos produtos 
de origem animal 
 Controle nas fábricas de ração 

Ração para aves/suínos ou resíduos 
(cama de aviário ou dejetos) 

*FCO: farinha de carne e ossos 

CADEIA EPIDEMIOLÓGICA DA BSE E PONTOS DE QUEBRA NESSA CADEIA 



Subprograma 1. Controle da importação 
de animais e seus produtos 

Prevenção da entrada do agente 

 Controle da importação: risco de veiculação do agente da 
BSE em animais, seus produtos e subprodutos 
  
 Monitoramento de bovinos importados: controle, 
localização, movimentação e destinação. Proibição do abate 
de bovinos preteritamente importados de países de risco 
para BSE 
  



Subprograma 2.  Controle no abate de 

ruminantes 

Prevenção da entrada do agente na cadeia alimentar 

 Inspeção na recepção dos animais e ante mortem   

 Vigilância no abate de emergência 

 Remoção do MRE  



Subprograma 3.  Controle de resíduos de 

origem animal em graxarias 

Minimizar o risco de presença do agente da BSE em  farinhas 
de ruminantes 

 Redução do tamanho das partículas (máximo de 50mm) antes do 
tratamento térmico. 
  
 Processamento a 133°C, por 20 minutos, sob pressão de 3 bar 
(reduz até mil vezes uma eventual infectividade). 
  
 Proibição de incluir MRE nessas farinhas. 
  

  



Subprograma 4. Controle de fábricas de alimentos para 
ruminantes e de  produtos veterinários para uso em 

ruminantes 

Minimizar o risco de contaminação com o príon da BSE de 
alimentos ou produtos veterinários destinados a ruminantes 

 
 Proibição de proteína animal na alimentação de ruminantes  
 Alerta na embalagem de alimentos com proteína animal: proibido 
na alimentação de ruminantes 
 Separação de plantas produtoras de alimentos para ruminantes e 
para não ruminantes   



Subprograma 5. Controle de alimentos para ruminantes 
em estabelecimentos de criação. 

  

Impedir a contaminação de alimentos destinados a ruminantes com 
produtos de origem animal proibidos 



Subprograma 6. Vigilância 

Detecção precoce de eventual caso de BSE, mediante: 
 Investigação e notificação de doenças nervosas em 
ruminantes 
 Realização de testes diagnósticos em populações 
específicas 

Categorias vigilância BSE 
 Importados de países de risco; 
 Com doenças nervosas ou depauperantes; com dificuldade 
de locomoção ou em decúbito. 
 Negativos para a raiva. 
 Encontrados mortos (no campo, matadouro ou transporte). 
 Encaminhados para o abate de emergência. 

 
  



Sítios anatômicos para colheita de material 



Suspeita de doença nervosa 

Teste 
para 
raiva   

positivo 
fim 

não Mais de 
24 meses 
de idade? 

fim 

HE para 
BSE 

 Lab credenciado 

IHQ para 
BSE 

 Lab oficial LANAGRO, PE 

Resultado 
negativo 

fim 

positivo 

Lab 
referência 

OIE 

Resultado fim 

Notificação 
WAHIS 

OIE 

positivo 

negativo 

Vigilância da BSE no Brasil 

negativo 

sim 



Obrigado 


