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RESUMO 

 

As bactérias do gênero Brucella são responsáveis pela brucelose, doença está que é 
infecto contagiosa de caráter crônico e zoonotico, podendo acometer diferentes 
espécies animais e o homem. O presente trabalho tem como objetivo geral descrever 
a brucelose bovina. Como metodologia foi realizada um estudo nas diversas literaturas 
disponíveis a fim de trazer informações relevantes sobre o tema A Brucella abortus é 
responsável por acometer a espécie bovina, possuindo distribuição mundial pode 
acarretar prejuízos econômicos significativos e problemas para a saúde animal e 
publica. A doença afeta principalmente o sistema reprodutivo, tendo como sinal 
patognomônico o aborto no terço final da gestação. A transmissão ocorre por vias 
diretas ou indiretamente através de fômites e contato com restos de partos infectados. 
Ao homem e transmitida através de derivados de leite, produtos de origem animal ou 
até mesmo através da carne crua. Atualmente foi instituído um plano de erradicação 
para a brucelose e a tuberculose pelo MAPA. É uma doença de notificação obrigatória 
para a Agrodefesa, através do exame clinico e constatação do Médico Veterinário, o 
diagnóstico e através de exames específicos e para confirmação da doença só é 
aceito um exame o teste de fixação de complemento. Não possui tratamento e o abate 
também e obrigatório. A melhor forma de tratar é prevenindo, a vacinação deve 
acontecer em novilhas de três a oito meses de idade, a vacina B19 é relata no 
PNCEBT como forma obrigatória de prevenção de brucelose nos rebanhos brasileiros.  
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ABSTRACT 

 

Bacteria of the genus Brucella are responsible for brucellosis, a disease that is 
contagious infectious of a chronic and zoonotic character, being able to affect different 
animal species and man. The present work aims to describe bovine brucellosis. As a 
methodology was carried out a study in the various available literature in order to bring 
relevant information on the subject. Brucella abortus is responsible for affecting the 
bovine species, having worldwide distribution can cause significant economic losses 
and problems for animal and public health. The disease mainly affects the reproductive 
system, with as a pathognomonic sign the abortion in the final third of gestation. 
Transmission occurs by direct or indirect routes through fomites and contact with 
remains of infected births. To man and transmitted through milk derivatives, animal 
products or even through raw meat. An eradication plan for brucellosis and 
tuberculosis has now been established by MAPA. It is a notifiable disease for 
Agrodefesa, through the clinical examination and finding of the Veterinarian, the 
diagnosis and through specific examinations and for confirmation of the disease is only 
accepted an examination the complement fixation test. It does not have treatment and 
the slaughter is also obligatory. The best way to treat is to prevent, vaccination should 
happen in heifers from three to eight months of age, the B19 vaccine is reported in the 
PNCEBT as a mandatory form of prevention of brucellosis in Brazilian herds 

Key - words: Brucella; Abortion; Bovine; PNCEBT; Vaccination; Slaughter. 
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INTRODUÇÃO  

 
O Brasil atualmente é um dos principais exportadores de carne do mundo, a 

bovinocultura brasileira representa umas das principais influencias na economia do 

país. Assim como em outros locais, uma das principais razões dos abortos bovinos 

são advindos da brucelose. Conforme o Programa Nacional de Controle e Erradicação 

da Brucelose e Tuberculose Animal – PNCEBT, os relatórios oficiais apontam que a 

incidência de rebanhos positivos de brucelose manteve-se de 4% a 5% entre 1988 e 

1998. É considerado que a brucelose ocasione danos de 20-25% na produção leiteira, 

em detrimento dos nascimentos prematuros, abortos, e dos problemas de 

produtividade (MERIAL, 2011).  

A brucelose é uma doença infecto contagiosa que mais causa perdas 

econômicas na pecuária nacional, com risco à saúde pública pelo caráter 

antropozoonotico e apresentar uma ampla destruição cosmopolita.  

O agente etiológico são bactérias intracelulares, que contaminam o sistema 

mononuclear fagocitário. As bactérias da brucelose pertencem ao gênero Brucella, 

nos bovinos a cepa da bactéria e a Brucella abortus que compromete em sua maioria 

sistema reprodutivo, com ocorrências de abortos no último terço da gestação.  

Por ser uma antropozoonose de alto teor de patogenicidade, a brucelose pode 

acarretar uma grande perda na economia e com isso é fundamental conhecer os 

métodos de prevenção e as formas de diagnóstico correto e rápido, para não 

comprometer a comercialização dos produtos de origem animal. Assim quando se 

preocupar com a brucelose no rebanho? 

Desta forma o presente trabalho tem como objetivo geral descrever a 

brucelose bovina. Apresentar a etiologia, epidemiologia e patogenia da doença.  

Discutir o modo de transmissão, os achados clínicos e o fator antropozoonotico. E 

discorrer sobre os meios de diagnostico, tratamento e prevenção. 

A metodologia molda-se por uma revisão de literatura, com pesquisa em 

literaturas referentes ao tema, no qual foram utilizados livros acadêmicos e livros 

especializado na área de moléstias, artigos científicos bem como artigos e periódicos 

disponíveis nas bases de dados, como Scielo e o Google Acadêmico. A pesquisa foi 

realizada no período entre os meses de setembro a novembro de 2017. 
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1 – BRUCELOSE BOVINA – ACHADOS ETIOLÓGICOS, EPIDEMIOLÓGICOS E 

PATOGENICIDADE  

 

1.1 – ETIOLOGIA  
 

Embora seja definida como uma moléstia animal, a brucelose foi primeiramente 

relatada no ser humano, por volta do início do século XIX, após relatos de febre altas 

e mortes, acontecidos na ilha de Malta, sendo assim chamada de Febre de Malta. Os 

primeiros relatos clínicos foi escrito por Marston em 1859, porem o isolamento do 

agente etiológico só foi concretizado em 1887 por David Bruce, medico inglês, sendo 

feito através de bactérias do baço de soldados britânicos, e atribuindo assim o nome 

de “Micrococcus melitensis” (VIEIRA, 2004; GODFROID et al., 2005). 

Sendo assim ela foi denominada posteriormente como Brucella melitensis em 

homenagem a Bruce. Mas foi em 1905 que Zammit evidenciou o caráter zoonotico da 

B.melitensis por meio do isolamento da bactéria no leite de cabras.  

No ano de 1917 que os veterinário Bang e Stribolt isolaram o agente 

determinante dos abortos em bovinos que aconteciam na Dinamarca denominado 

assim de “Bacillus abortos”. Um ano após esse isolamento, Alice Evans publicou um 

trabalho muito importante para o conhecimento e caracterização da doença. Em sua 

pesquisa ela evidenciou que existia semelhanças morfológicas e imunológicas entre 

as bactérias isoladas e cultivadas por Bruce e Bang (POESTER, 2013). 

Traum em 1914 isolou uma bactéria advinda de fetos abortados de suínos que 

seria a mesma que causava abortos em bovinos, porem após analise ficou 

evidenciado que se tratava de outra cepa da bactéria, pois possuía diferenças 

culturais, antigênicas e bioquímicas, sendo incluída como pertencente ao gênero 

Brucelose assim denominada Brucella suis (FOSTER, 1996). 

Contudo foi em 1920 que Meyer e Shaw indicaram a criação do Gênero Brucella 

homenageando Bruce que isolou primeiramente o agente.   Após isso foi catalogadas 

outras cepas ao gênero. Cronologicamente pode ser descrito a Brucella ovis por 

Buddle e Boyes em 1953, Brucella neotomae por Stoenner e Lackman em 1957, a 

Brucella canis por Carmichael e Bruner em 1968, a Brucella pennipedialis de focas e 

golfinhos por Ross et al em 1994, Brucella ceti em baleias por Foster et. al. em 1996 

e ultimamente a Brucella microti isoladas de roedores silvestre por Scholz et. al.. em 

2008 e a Brucella inopinata isolada em humanos por SCHOLZ et al. em 2010 

(POESTER, 2013). 
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As bactérias do gênero Brucella concernem à classe Proteobacteria, são Gram-

negativas, intracelulares facultativas, imóveis e não esporuladas. Exibem-se na 

configuração de bastonetes curtos que medem de 0,6 a 1,5 µm por 0,5 a 0,7 µm de 

dimensão (VELASCO et al., 2000; REDKAR et al., 2001; PROBERT et al., 2004). São 

caracterizadas como microrganismos aeróbios e a temperatura de multiplicação esta 

na faixa de 20 a 40ºC, sendo 37°C a temperatura ideal, e um pH ótimo de 6.6 a 7.4 

(PAJUABA, 2006; OIE, 2009). 

O gênero compreende dez espécies distintas entre si, separadas conforme a 

sua patogenicidade, preferência pelo hospedeiro, configuração bioquímica e 

antigênica. Essa diferenciação é possível através de testes de sorotipagem, 

supressão de CO2, a sensibilidade por corantes além de propriedades metabólicas 

(PAJUABA, 2006; OIE, 2009). 

Todas as espécies do gênero são sensíveis ao calor e à acidez, e quando 
submetidas à ação de desinfetantes comuns, como soluções de formaldeídos 
a 2%, produtos clorados (2,5% de cloro ativo), compostos fenólicos a 2,5% e 
permanganato de potássio (1:5000), a eliminação de Brucella spp ocorre em, 
no máximo, 15 minutos. O álcool a 70% destrói imediatamente as bactérias 
enquanto o carbonato de cálcio (1:10) as elimina em 30 minutos (LAGE et al., 
2008; OIE, 2009). 

Conforme o grupo de antigenicidade as bactérias do gênero Brucella podem 

ser classificadas em lisas e rugosas, com embasamento nas propriedades de 

multiplicação nos meios de cultura e no cultivo, e na composição química da parede 

célula - apresentação ou deficiência da cadeia O, que constitui um dos itens de 

composição do lipopolissacarideo (LPS) situado na membrana externa da Brucella 

spp. e que tem semelhança com a virulência de determinadas espécies (CARDOSO 

et al., 2006).  

Sendo assim as colônias do grupo liso tem como componente do LPS, o lipídeo 

A, o núcleo oligossacarídeo e a cadeia O. Já as colônias rugosas tem em sua 

composição de membrana somente os lipídeos A e o núcleo oligossacarídeo. Com 

base nisso as cepas B. melitensis, B. abortus, B. suis e B. neotomae são classificadas 

de forma morfológica das colônia lisa e quando passam pelas transformações para as 

configurações rugosas ou mucóides, deixam de ter caráter patogênico. Já as espécies 

B. canis e B. ovis proporcionam morfologia de colônia do tipo rugosa (PAULIN & 

FERREIRA NETO, 2003; MINHARRO, 2009; OIE, 2009). 
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1.2 – EPIDEMIOLOGIA  
 

Por se tratar de uma das principais zoonose distribuída de forma cosmopolita a 

brucelose é de caráter endêmico, contudo expressa números bastante distintos frente 

à extensão territorial e às particularidades de cada região (POESTER et al., 2002; 

RIBEIRO et al., 2008; LAGE et al., 2008). 

Mesmo que se apresente erradicada em alguns países da região norte e central 

da Europa, Austrália, Japão e Nova Zelândia, permanece remanescente e se exibindo 

como um grave problema sanitário e econômico, especialmente em países da 

América do Sul, África, Oriente Médio e Ásia (CORBEL, 1997; PAULIN & FERREIRA 

NETO, 2003; OIE, 2009).  

No Brasil um estudo de 1975 revelou que existia uma disseminação da 

brucelose por todo pais e que ocorre uma maior prevalência da infecção de B.abortus 

entre os estados da federação conforme o Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Estudo epidemiológico realizado em 1975 

ESTADO ACHADOS (%) 

Norte 4,1% 

Nordeste  2,5% 

Centro - Oeste 6,8% 

Sudeste  7,5% 

Sul  4% 

 Fonte: Adaptado de SOLA (2014).  

Durante anos outras verificações foram feitas, no entanto não se obtiveram 

maiores ratificações de casos em comparação a pesquisa realizada em 1975. Os 

números de relatórios oficiais no período de 1988 a 1998 sugeriram que a incidência 

de animais soropositivos se conservou entre 4% e 5% (POESTER et al., 2002; 

BRASIL, 2006).  

Das espécies do gênero Brucella, apenas quatro são de caráter zoonotico, 

ficando a transmissão entre pessoas pouco relatada. As bactérias B.melitensis, que 

contamina caprinos e ovinos, é a mais patogênica para o homem, porem relatos de 

casos desta espécie bacteriana nunca foi observada no Brasil (LAGE et al., 2008). 
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As bactérias B.suis, que contamina suínos, está relatada no Brasil, mas com 

uma incidência muito baixa. Já as bactérias do tipo B.abortus que contamina em 

primeira instancia bovinos e os bubalinos, bem como o homem, ficando comprovado 

que as maiores perdas são causadas por elas à bovinocultura do país, em detrimento 

a extensão dos rebanhos brasileiros e de áreas com incidências elevadas. No entanto 

as bactérias B.canis é a que exibe menor patogenicidade para o homem e está 

alastrada pôr todo Brasil, principalmente nas grandes cidades. As bactérias B.ovis 

(ovinos), são relatadas no Brasil, e a B.neotomae (rato do deserto), não localizada no 

Brasil, não são patogênicas para o homem (POESTER, 2013). 

As bactérias do gênero Brucellas não possuem hospedeiro-específicas e sob 

algumas condições podem transmitir-se a outras espécies animais. O contágio no 

hospedeiro preferencial é acompanhada por aborto e seguinte infertilidade temporária 

ou permanente. Os animais contaminados secretam as bactérias nas descargas 

uterinas que seguem o aborto ou o parto, ou através do colostro e do leite (BRASIL, 

2006).  

A dispersão da afecção entre rebanhos advém habitualmente pela entrada de 

animais assintomáticos cronicamente contaminados.  O contágio em humanos é 

marcada por um tempo de incubação variável de dias ou até meses, o rumo da doença 

pode ter uma duração mutável com a disposição à cronicidade (SOLA, 2014). 

Os meios de contaminação descritos para humanos alteram bastante conforme 

as regiões geográficas. As fontes mais corriqueiras de contaminação humana são 

derivadas do manejo profissional das pessoas envolvidas ou por meio do consumo de 

alimentos contaminados (BRASIL, 2006). 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 2001 instituiu o 

Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal 

(PNCEBT), que incide em um conjunto de ações sanitárias que visa a diminuição da 

incidência da brucelose, praticando a vacinação obrigatória de bezerras com idade 

entre três e oito meses, em todo o país. No meio de outras atividades programadas 

destacam-se o apoio espontâneo dos produtores na procura de rebanhos livres e 

monitorados, sendo feitos os testes sorológicos periodicamente em rebanhos de elite 

para a participação em feiras e exposições e o sacrifício dos animais positivos para 

brucelose (BRASIL, 2006). 
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Após a incorporação do PNCEBT, foram realizados alguns testes soro 

epidemiológicos que  apontassem a elucidação da situação da zoonose nos rebanhos 

bovinos entre os anos de 2001 a 2004 em 13 unidades federativas (Bahia, Distrito 

Federal, Espirito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins) com intuito de 

saber a real condição epidemiológica da moléstia no começo do programa de controle, 

baseando-se na presença e disseminação da doença na população (LAGE et al., 

2008).  

Alguns desses estudos estão sendo desenvolvidos em parceria entre a 

Universidade de São Paulo, a Universidade de Brasília juntamente com o Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ainda estão em fase de concretização, 

algumas etapas em 15 estados brasileiros já foram concluídas. O resultado mais 

notável é o da região sul, visto que é responsável pelo maior rebanho de bovinos para 

consumo da carne (POESTER, 2013).  

O Paraná, apresentou uma divisão do estado em duas regiões distintas, com 

porcentagens distintas, como apresentado no quadro 2. 

Quadro 2 - Incidência e focos na região do estado do Paraná 

REGIÃO  PREVALÊNCIA ANIMAL INFCTADO FOCOS 

NOROESTE   2,5%  14,7% 

SUL 0,09%  0,34% 

Fonte:  Adaptado de POESTER (2013). 

 

Na região noroeste do estado do Paraná foi concretizado pelo estudo que 

houve uma maior incidência na prevalência de animais positivos para a brucelose e o 

aumento de focos de contaminação. Já na região sul a incidência foi bem menor assim 

como os casos de focos de infecção da doença (POESTER, 2013). 

Com significativa diferença do estado de Santa Catarina, que implantou as 

técnicas e estratégica de erradicação por todo seu território, justificando assim uma 

menor incidência da ocorrência da doença.  Os resultados obtidos no estado demostra 

que na região norte 0,34% dos animais são infectados e o foco da doença foi de 

0,89%, levando em consideração que nas demais regiões do estado não foi 

identificado nenhum animal positivo (POESTER, 2013). 
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 Entretanto o estado do Rio Grande do Sul, demonstrou que na região sul-

sudeste ocorreu uma maior prevalências da doença, ficando com os valores entre 

0,95-2,61% de animais infectados e de 3,11-7,52% de focos. Nas regiões norte do 

estado a prevalências ficaram mais baixas, e na região de fronteira com estado de 

Santa Catarina, os números de incidência ficaram entre 0-0,64% de animais positivos 

e 0-0,64% de focos da doença (POESTER, 2013). 

 

1.3 – PATOGENIA   
 

Claramente, é uma zoonose dos meses de Primavera, com maior índice de 

casos e de diagnóstico de novos casos nos meses de Abril, Maio e Junho, estando 

relacionado ou coincidindo com a época de partos e consequentemente com o 

aumento produção de leite cru (BRASIL, 2006). 

O contágio por B. abortus ocorre através do contato do agente com alguma 

mucosa do animal susceptível, sobretudo a mucosa oral. Em seguida ocorre a 

penetração no organismo, em um breve tempo de bacteremia, e as bactérias vão se 

instalar em diferentes órgãos, especialmente do sistema linfático. A habilidade de 

continuar a viver incluso no macrófagos promove a disseminação e a permanência da 

B. abortus no organismo (RIBEIRO, 2003).  

A via mais comum de contaminação nos animais é a do trato gastrintestinal. 

Depois do consumo, as bactérias são endocitadas pelas células epiteliais do intestino 

delgado (células M das placas de Peyer) e se abrigam primeiramente nos linfonodos 

regionais, onde proliferam dentro dos fagócitos (LAGE et al., 2008).  

O desenvolvimento da doença vai estar sujeito ao estágio fisiológico do animal. 

Animais novos que ainda não entraram na fase da puberdade, estão mais sujeitos a 

resistir à infecção. Nos casos dos animais que não se encontram gestantes, o B. 

abortus na maioria das vezes contamina linfonodos e as glândulas anexas 

(POESTER, 2013).  

Nos animais que se encontram ou tornam gestante, as bactérias atingem o 

útero, local pelo qual têm bom tropismo, ocasionando assim o aborto (Samartino e 

Enright, 1993).  
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Segundo Corbel (2006), na primeira gestação após a contaminação, ocorre o 

aborto, contudo o aborto é pouco relatado na segunda gestação após contaminação 

e muito raro a partir da terceira gestação após a contaminação.  

Isso acontece em decorrência da resposta imune desenvolvida pelo animal. A 

imunidade é principalmente do tipo celular diminuindo o local e a intensidade dos 

danos no organismo. Ocasionando assim os achados clínicos passam a ser a 

presença de natimortos ou o nascimento de bezerros fracos (LAGE et al., 2008). 

Na espécie humana o aborto não é o principal sinal clinico ou achado da 

doença, em gestantes o risco de aborto por brucelose não é uma causa comum. Sua 

principal propriedade no ser humano está no começo da enfermidade, com o 

surgimento de febre aguda ou subaguda intermitente, seguida de mal estar geral, 

anorexia e prostração. A fase aguda pode evoluir para uma fase crônica com uma 

sintomatologia difusa definida como “síndrome da fadiga crônica” (POESTER, 2013). 

 As bactérias da brucelose são encontradas em maiores números no leite e nos 

restos de abortos de animais contaminados. Com isso a brucelose se tornou uma 

doença secundaria e grave para agricultores, veterinários, trabalhadores das linhas 

de abate e para os técnicos de laboratório (SILVA, 2005). 

Nos homens as vias de transmissões estão relacionadas em 60% dos casos 

com o contato direto com animais infectados e em torno de 25% dos casos está 

relacionada com o contato oriundo de subprodutos contaminados, como aerossóis 

contaminados, inoculação no saco conjuntival e a ingestão de produtos contaminados 

não pasteurizados ou com qualquer tipo de secreção desses animais (BRASIL, 2006). 

As bactérias do gênero da Brucella podem resistir entre duas semana até três 

meses. As vias de transmissão como o consumo de medula óssea e sangue são 

também definidos como veículos de contagio. O consumo de carnes e uma via de 

contagio pouco relatada, devido ao número de bactérias nos músculos serem bem 

reduzidos e raramente a carne ser consumida crua (PAJUABA, 2006; OIE, 2009). 

A multiplicação e o crescimento das bactérias são inibidos em temperaturas 

abaixo de 5ºC. Ambientes ácidos ou com maior propensão a acidez, ou seja que 

possuam pH menor que 4.2, são fatores que determinam a eliminação dessas 

bactérias (SCHOLZ et al., 2008).  

 As bactérias do gênero Brucella são facilmente destruídas, sendo ela em 15 

segundos a uma temperatura de 72ºC, em produtos pasteurizados indica-se 

temperaturas de 62 a 63ºC em três minutos. Contudo nas regiões endêmicas, e 
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recomendado o que se aumente a temperatura atingindo 85ºC garantindo assim a 

destruição das bactérias (BRASIL, 2006). 
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2 – DESCRIÇÃO CLÍNICA  

 

2.1 – SINAIS CLÍNICOS  
 

  A brucelose é definida como uma infecção crônica que persiste até a morte do 

animal. Devido ao tropismo pelos órgão reprodutores ela é responsável pelos sinais 

mais evidentes como o aborto e as esterilidade (BRASIL, 2006). 

No entanto a brucelose manifesta-se de forma diferente de acordo com o 

hospedeiro definitivo. Em bovinos e bubalinos os principais sinais clínicos e 

manifestações é o aborto, que acontece por volta do sétimo mês de gestação, no terço 

final. Os casos de abortos acontecem geralmente na primeira gestação, a partir da 

segunda gestação o animal já começa a ter desenvolvimento da imunidade celular, 

por isso se torna mais difícil e assim as gestações subsequentes são mais raras de 

acontecer abortos. As fêmeas portadoras apresentam placentite necrótica, sendo 

assim como a retenção da placenta. Nos planteis infectados cronicamente, os abortos 

ocorrem em fêmeas primípara, ou seja na primeira gestação, e em animais 

introduzidos recentemente no plantel sem eles na sua maioria sadios (BRASIL, 2006). 

Posteriormente ao primeiro aborto é comum o nascimento de bezerros fracos 

e até mesmo de natimortos. O aborto do feto ocorre de 24 a 72 horas após sua morte 

no útero, sendo comum achados necrópsicos de autólise fetal. Não sendo possível 

identificar lesões patognomônica no feto abortado, porem observa-se rotineiramente 

a presença de broncopneumonia supurativa (PESSEGUEIRO, 2003). 

 A apresentação dos sinais clínicos e da sua evolução depende do estado de 

imunidade do plantel. As fêmeas gestantes e não imunizadas por vacinas são 

altamente suscetíveis, tendo como principal sinal clinico o aborto no quinto mês de 

gestação. As contaminações mistas são por sua vez a maioria das causas de metrite, 

podendo ser de forma aguda, com septicemia e óbito em seguida, ou crônica levando 

a esterilidade (RADOSTIS et al, 2002). 

Ocorre também a retenção placentária após o aborto do feto e é nas célula 

cotiledonárias onde podem ser identificados grandes quantidades da bactéria. A 

placenta encontra-se edematosa onde torna difícil a estimativa da quantidade de 

agentes infectantes. Pode ainda exibir liquido sanguinolento dentro das cavidades 

abdominais e torácicas, onde propicia o surgimento da broncopneumonia que 

analisada microscopicamente mostra amplamente os macrófagos tendo predomínio 
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pelos neutrófilos. Os casos de endometrite são provocados pelo aumento dessas 

bactérias no útero, que devem ser eliminadas do útero após o aborto, essa 

endometrite pode ser difusa de longa duração onde irá interferir na fertilidade e 

fecundidade das vacas (CORREA & CORREA, 2010). 

Existe uma fase inflamatória aguda nos machos, que é seguida de uma 

cronificação normalmente assintomática. Sendo que as bactérias do gênero Brucella 

instalam-se nos testículos e nas vesículas seminais, proporcionando um dos possíveis 

sinais clínicos que é a orquite uni ou bilateral, ou seja a retenção dos testículos na 

cavidade abdominal, sendo ela transitória ou permanente, podendo ter hiper ou 

hipoplásia testicular. Já em outros casos os testículos podem se apresentar com um 

aspecto gelatinoso ou mole com a presença de exsudatos. Os animais ainda podem 

apresentar lesões articulares (BRASIL, 2006).  

Em alguns casos os touros podem apresentar a orquite e a epididimite, em um 

ou ambos testículos podendo assim apresentar edema doloroso agudo, podendo não 

haver alteração na sua estrutura e diâmetro. Este edema persiste por um tempo até 

que o testículo sofra necrose e liquefação e destruído. Pode ainda ter o acometimento 

das vesículas seminais e a alteração na sua estrutura e diâmetro pode ser 

diagnosticado pela palpação retal (RADOSTIS et al, 2002). 

O isolamento dos tecidos de sinovite não supurativo da Brucella abortus pode 

ser facilmente realizado. Achados como edemas higromatosos, principalmente nos 

joelhos são indicativos da doença e devem ser avaliadas. Os casos de artrite não 

supurativa progressiva e erosiva da junção das articulações acontece na maioria dos 

casos em bovinos jovens de rebanhos livres de brucelose, sendo eles vacinados com 

a vacina RB19 (RADOSTIS, et al, 2002). 

 

2.1.1 - ACHADOS MACROSCÓPICOS  

 

Nas fêmeas pode ser observado no útero gestante a presença de exsudato 

fétido e amarelo amarronzado com áreas necróticas. A placenta apresenta 

placentomos necróticos podendo ser hemorrágicos, com cotilédones friáveis. Os fetos 

abortados são edematosos e tem a presença de liquido avermelhado no subcutâneo 

e tendo a presença de pneumonia (SILVA et al., 2005).  
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Nos machos entre os principais achados pode ser colocado a Orquite necrótica 

onde e caracterizada por áreas com focos necróticos com coloração amarela e sendo 

as vezes calcificadas (SILVA et al., 2005). 

 

2.2 – MÉTODOS DE DIAGNOSTICO  
 

 Os casos onde o aborto for um sinal de alerta e não esperado deve ser 

considerado como suspeita de brucelose e deve então ser investigado. A evolução 

clínica e os sinais não são patognomônico, entretanto a história clinica pode influenciar 

no diagnóstico e na linha de investigação da doença (BRASIL, 2006). 

 Atualmente existe alguns meios de diagnósticos para a brucelose, sendo 

alguns obrigatórios de acordo com o PNCEBT, eles podem ser realizados diretamente 

com a realização identificação da bactéria, ou indiretamente pela pesquisa da 

resposta imunológica a infecção (POESTER, 2013). 

 

O diagnóstico direto de brucelose se faz através da bacteriologia e 
coloração direta, utilizando os tecidos e produtos dos animais 
infectados (tecidos fetais e placentários, sangue, útero, testículos, 
leite, queijo, secreções genitais) (XAVIER, 2009). 
 

As analises sorológicas propiciam a pesquisa de anticorpos no leite e soro de 

animais contaminados. Dentre os testes indicados para o diagnóstico de soro temos 

Teste do Antígeno Acidificado Tamponado (AAT), como teste de prova de triagem e 

confirmação. Para teste complementares são indicados os teste de Fixação do 

complemento e 2 – merceptoetanol. Podendo ainda utilizar para rebanhos leiteiros o 

teste do anel do leite (VIEIRA, 2004). 

 

2.2.1 - ANTÍGENO ACIDIFICADO TAMPONADO (AAT) 
 

A prova do Antígeno Acidificado Tamponado (AAT) incide em uma soro 

aglutinação em placa, aonde o antígeno é tamponado em pH ácido, o que reduz a 

agilidade da IgM, tornando a prova seletiva para IgG. Sendo que esse teste é usado 

como prova de triagem para os planteis onde expressa uma maior sensibilidade nos 

animais vacinados com a B19. Caso os animais obtiverem resultado positivo, 
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preconiza-se que refaça o teste em provas complementares (MEGID et. al., 2000; 

PAULIN, 2003). 

2.2.2 – 2-MERCAPTOETANOL (2-ME) 
 

 O teste de 2-mercaptoetanol (2-ME) é empregado como teste complementar. 

E a prova principal para alguns compostos específicos que acabam com as 

características do pentâmero da IgM, gerando assim uma avaria na atividade 

aglutinante. Sendo assim esse teste é modelo seletivo para IgG. Esses testes 

produzem resultados falso positivos, sendo eles em menor proporção que o teste de 

AAT (MEGID et al., 2000; PAULIN, 2003). 

2.2.3 - FIXAÇÃO DE COMPLEMENTO (FC) 
 

O teste de fixação de complemento é usado geralmente como teste de eleição 

e até mesmo teste confirmatório em alguns países, pois ele é considerado superior 

aos demais testes, devido ter maior sensibilidade e especificidade (MOLNÁR et al., 

2002; PAULIN, 2003). 

 Contudo existem relatos de artigos publicados onde existe uma falha em 

diagnósticos quando se utiliza apenas o FC para teste sorológico da infecção de 

B.abortus. Os resultados expressos por este teste são falso positivo, falso negativo, 

além de ser impossível distinguir os títulos produzidos ou pela infecção ou pela vacina 

(MOLNÁR et al., 2000). 

 De acordo com o MAPA e o PNCEBT, o teste do AAT é o mais recomendado 

por ser mais sensível e de fácil realização, sendo definido como o único teste de 

triagem da brucelose. Em casos onde o animal ou rebanho for reagente a este teste, 

preconiza-se a realização dos testes confirmatórios como o 2-ME, sendo ele mais 

específico. Contudo para o guia de transito internacional de animais e obrigatório o 

exames de Fixação de Complemento, sendo também usados em casos onde o 

resultados do 2-ME são inconclusivos (BRASIL, 2006).  
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3 – MÉTODOS TERAPÊUTICO E PROFILÁTICOS  

 

3.1 – TRATAMENTO 
 

Em bovinos e suínos a Antibioticoterapia não é realizado e nem de custo baixo, 

contudo o uso desses antibióticos não asseguram a cura, podendo assim o animal ter 

recidivas. E o uso continuo desses medicamentos podem produzir efeitos na saúde 

pública e econômico já que as avarias persistem na carne e no leite (CARDOSO et 

al., 2006).  

 

3.2 – PREVENÇÃO E CONTROLE 
 

Como a fonte de infecção mais importante para o homem é o contato direto 

com os animais infectados ou com subprodutos oriundos deles é de extrema 

importância a eliminação dessas fontes, pois a eliminação da doença no homem está 

relacionada a eliminação dos animais contaminados (POESTER, 2013). 

As medidas de prevenção devem ser adotadas para diminuir o risco de 

contaminação, uso de materiais de segurança e proteção por profissionais que de 

algum modo trabalham diretamente com os animais, seja no cuidado até a 

manipulação de fetos em pastos ou associados a higiene. A correta pasteurização de 

produtos lácteos também deve ser preconizada como medida de prevenção (BRASIL, 

2006).  

Nos bovinos a vacinação dos planteis visa a imunização do rebanho, 

diminuindo assim os surtos e os riscos de aborto. A prevenção com a vacina é o 

melhor método de prevenir a doença. A correta imunização torna os índices de surtos 

menores e assim diminui as perdas econômicas (PAJUABA, 2006; OIE, 2009). 

O abate de animais contaminados é obrigatório e de notificação ao MAPA, a 

eliminação desses animais infectados por si só já é uma medida preventiva e de 

controle da disseminação da doença. Visto que a segregação da doença ocorre por 

meio da inserção de animais novos contaminados que por algum motivo não possui 

as guias de transito corretas e nem os exames sorológicos negativos (BRASIL, 2004). 

Os novos animais que vão ser inseridos nos rebanhos ou em áreas livres devem 

ser adquiridos mediante a testes e as provas sorológicas. Esses animais devem ficar 
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isolados até a conclusão desses exames antes de serem colocados no plantel 

(BRASIL, 2006). 

O Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, foi 

instituído em 2001, nele institui a vacinação oficial e obrigatória para bovinos e 

bubalinos no Brasil. A vacina assim chamada de B19, deve ser aplicada nas fêmeas 

entre os 3 a 8 meses de idade. Essa faixa etária restringe a esses meses devido a 

interferência sorológica que ocorre em animais que são vacinados após esse período, 

assim resultando em testes inconclusivos ou falsos (BRASIL, 2006). 

Por este motivo as fêmeas que são imunizadas dentro desse período só podem 

ser testadas após seus dois anos de vida. O PNCEBT ainda admite o uso da vacina 

RB51 em fêmeas adultas, salvo em casos especiais. Essa vacina é feita de uma 

amostra não aglutinada, assim não interferindo nos resultados de diagnósticos 

sorológicos, por isso pode ser utilizada em fêmeas em qualquer faixa etária (BRASIL, 

2007). 

Propriedade de gado de corte recebem exclusivamente um certificado onde 

confirma que a propriedade é monitorada. Com isso facilita as documentações de 

abate nas indústrias exportadoras servindo de garantia para o mercado consumidor 

onde certifica-se da qualidade dos produtos que provem de fazendas que fazem o 

devido controle e prevenção da doença (MERIAL, sd). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A brucelose é uma doença de caráter infeccioso causada por bactérias do 

gênero Brucella spp., sendo capaz de acometer várias espécies de animais 

domésticos e silvestres, além do homem. Apresenta-se como uma enfermidade de 

grande impacto na saúde pública e no setor econômico, capaz de gerar problemas 

significativos no comércio internacional de animais, abortos e baixa fertilidade nas 

propriedades rurais, altos custos com programas de controle e erradicação e 

principalmente por comprometer os produtos de origem animal tornando-os 

vulneráveis as barreiras sanitárias.  

As consequências da brucelose nos animais são inúmeras e a maior 

preocupação é o efeito que ela causa no sistema reprodutivo. Os abortos podem 

ocorrer com frequência e na maioria das vezes, podem ser acompanhados de 

retenção de placenta, metrites, repetição de cios, diminuição do número de partos e 

um maior intervalo entre partos.  

Nos seres humanos, a brucelose pode ser caracterizada como ocupacional, 

visto que os indivíduos mais expostos são os que trabalham diretamente com os 

animais infectados (tratadores, proprietários, veterinários) ou manipulam produtos de 

origem animal (magarefes, laboratoristas).  

No Brasil, a brucelose é endêmica, porém apresenta dados bastante 

diferenciados face à dimensão territorial e às características próprias de cada região.  

O Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da 

Tuberculose Animal (PNCEBT) instituído pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) busca uma redução na prevalência e na incidência da 

brucelose e tuberculose, através da vacinação obrigatória de fêmeas, com idade entre 

três a oito meses, contra a brucelose e a certificação de propriedades livres ou 

monitoradas para as doenças, trazendo assim, benefícios sanitários e econômicos, 

diminuindo o impacto negativo dessas zoonoses na saúde humana e animal, além de 

promover a competitividade da pecuária nacional.  
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