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RESUMO 

 

A brucelose bovina é uma zoonose que merece atenção por possuir grande 
relevância na saúde pública e muitos prejuízos econômicos. Este trabalho apresenta 
a descrição da zoonose para conhecimento público e como seu poder infectante é 
capaz de afetar de forma significativa a saúde pública. A metodologia abordada teve 
como base pesquisas em artigos científicos disponibilizados em sites acadêmicos, 
arquivos e livros da biblioteca da universidade. A enfermidade é causada por uma 
bactéria e seu agente etiológico é a Brucella abortus. É considerada uma epidemia 
presente em todos os países, no Brasil se torna endêmica, trazendo prejuízos aos 
setores agropecuários. É transmitida aos humanos por intermédio dos animais, pela 
ingestão e manipulação de produtos contaminados. As manifestações clínicas 
sucedem no final da gestação, o aborto e o nascimento de bezerros fracos são os 
principais sintomas. O diagnóstico nos animais é obtido principalmente através de 
exames sorológicos, em humanos o diagnóstico é mais complexo, pelo fato dos 
sinais apresentados serem parecidos com os de outras doenças. A adoção de 
medidas sanitárias e a conscientização das pessoas é o meio mais eficaz para 
erradicação da doença e promoção do bem estar animal e saúde humana. 
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ABSTRACT 

 
Bovine brucellosis is a zoonosis that deserves attention because it has great 
relevance in public health and many economic damages. This paper presents the 
description of zoonosis for public knowledge and how its infecting power is capable of 
significantly affecting public health. The methodology was based on research in 
scientific articles made available on academic sites, archives and books of the 
university library. The disease is caused by a bacterium and its etiologic agent is 
Brucella abortus. It is considered an epidemic present in all countries, in Brazil it 
becomes endemic, bringing losses to the agricultural sectors. It is transmitted to 
humans through animals, by ingestion and handling of contaminated products. 
Clinical manifestations occur at the end of gestation, abortion and the birth of weak 
calves are the main symptoms. The diagnosis in animals is mainly obtained through 
serological tests, in humans the diagnosis is more complex, because the signs 
presented are similar to those of other diseases. The adoption of sanitary measures 
and the awareness of people is the most effective way to eradicate the disease and 
promote animal welfare and human health. 
 
 
Key-words: Brucellosis; Prevention; Public health; Abortions; Eradication. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Brucelose bovina é causada por uma bactéria, o aborto é o principal sinal 

evidente nos animais portadores da zoonose, é necessário para a erradicação da 

doença, seguir um calendário profilático de vacinação, para evitar prejuízos 

econômicos e danos à saúde pública, visto que esta é transmitida para seres 

humanos. Está presente em todo território nacional, e sua forma de disseminação se 

dá pela transmissão direta e indireta do homem com o animal, e através da ingestão 

de leite cru e seus derivados, ainda muito praticado pelos seres humanos. 

Dentre os prejuízos na pecuária leiteira, os maiores são os econômicos, 

devido ao aborto e descartes de animais portadores de doenças, pois na brucelose, 

o aborto ocorre no final da gestação, levando a grandes prejuízos aos produtores e à 

saúde pública. Qual o meio mais eficaz e seguro para a extinção da brucelose 

bovina nos rebanhos? 

O objetivo geral é contextualizar a brucelose bovina e sua relevância na 

saúde pública. Os objetivos específicos são apontar a etiologia, a epidemiologia e a 

patogênese da doença, descrever os sinais clínicos do animal portador da 

brucelose, os métodos de diagnóstico e caracterizar a zoonose, evidenciar as 

medidas terapêuticas e profiláticas para erradicar a zoonose, além dos prejuízos 

econômicos. 

Esta revisão de literatura teve como base, pesquisas em artigos científicos, 

disponibilizados no Google acadêmico, Scielo, Periódicos CAPES, Bireme, Pubvet, 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), arquivos e livros da 

biblioteca da universidade, tendo como descritores brucelose, prevenção, saúde 

pública, no período de fevereiro a junho de 2019. 
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2. ETIOPATOGENIA E EPIDEMIOLOGIA DA BRUCELOSE BOVINA 

  

A brucelose bovina é uma enfermidade transmitida aos humanos por 

intermédio de animais, é responsável pelas grandes perdas econômicas na pecuária 

de leite e carne. Possui grande importância socioeconômica e saúde pública, seu 

conhecimento é necessário para a construção de programas que visem sua 

erradicação, gerando o bem estar animal e dos seres humanos (PAULIN; 

FERREIRA, 2003; BARBOSA; ZAPPA, 2013). 

2.1 ETIOLOGIA 

A Brucella (B.) melitensis, tornou-se o primeiro gênero da brucelose a ser 

descoberta no baço de um paciente morto por febre gástrica, em 1886 obteve-se a 

demonstração da bactéria através de culturas, utilizando o microscópio. Em 1897 

Wright e Semple, noticiaram o aparecimento de aglutininas no sangue de doentes 

portadores da bactéria, para tal descoberta foi empregada à reação de aglutinação 

lenta, demonstrando a existência de anticorpos (JONES et al., 2000; ARICLENES, 

2010). 

Nocard em 1885 observou inúmeros organismos cocóides em abortos de 

bovinos, o conhecimento desses organismos foi realizado por Bang e Stribolt em 

1897. Zammit realizou a pesquisa da relação da doença humana com o consumo de 

leite fresco de cabras portadoras do agente (ARICLENES, 2010). 

Nos Estados Unidos da América (EUA) em 1918, Alice Evans realizou um 

estudo, demonstrando as bactérias descobertas por Sir David e Bang, verificando 

que eram semelhantes, em 1920, Alice propôs que o nome do gênero dessa 

bactéria seria em homenagem ao pesquisador do agente. A presença da bactéria no 

Brasil ocorreu em São Paulo, no ano de 1930, através da presença desta em fetos 

abortados (KUDORA, 2004; ARICLENES, 2010).  

Bactérias do gênero B., são bastonetes curtos e isolados de cadeia curta, não 

possuem cápsulas, esporos e flagelos, e são gram-negativas. Por se tratar de uma 

zoonose, possui a propriedade de infectar humanos e animais, como os bovinos, 

suínos, caprinos, ovinos e caninos (ALMEIDA, 2009; OLIVEIRA, 2012; JOÃO, 2014). 

Segundo Barbosa e Zappa (2013), a bactéria se apresenta através de formas 

lisas e rugosas, a forma lisa possui o lipídeo A, cadeia O e núcleo oligossacarídeo 
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na sua composição, enquanto a forma rugosa possui apenas o lipídeo A e parte do 

núcleo, sendo desprovido de cadeia O. 

São reconhecidas seis espécies dentro do gênero B. sendo elas: B. melitensis 

existentes em caprinos e ovinos, encontram-se principalmente em bovinos a B. 

abortus, a B. suis localiza-se nos suínos, a B. canis existente nos cães e a B. 

neotomae presente no rato do deserto (BRASIL, 2003; ALMEIDA, 2009; MAQUART 

et al., 2009; JOÃO, 2014).  

Atualmente três novas espécies foram reconhecidas dentro do gênero B., a B. 

ceti e B. pinnipedialis presentes em cetáceos e o gênero B. microti isolada na 

ratazana. As três principais espécies são subdividas em B. abortus, B. melitensis e 

B. suis, sendo a B. abortus a mais distribuída e capaz de infectar o homem (BRASIL, 

2003; ALMEIDA, 2009; MAQUART et al., 2009; JOÃO, 2014).  

. 

Figura 1 – B. abortus (Microscopia eletrônica) 

 

 

Fonte: Ariclenes (2010, p. 17) 

 

A extinção da B. ocorre com a exposição da bactéria á altas temperaturas, e o 

método mais eficaz para a sua erradicação é a realização da pasteurização, 

esterilização e fervura. Para a eliminação do microrganismo, são utilizados 

desinfetantes á base de cloro, cal hidratada e o álcool 70 graus, que é o mais eficaz 

(BEZERRA, 2011; KHÁTIA, 2011; JOÃO, 2014). 

A bactéria consegue invadir hospedeiros e realizar a inibição da apoptose ou 

morte programada, não possui lipopolissacarídeos e virulência como as exotoxinas. 

Por estarem associadas a temperaturas sejam elas altas ou baixas, sua parede 
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celular consegue fornecer resistência necessária para sua sobrevivência no 

ambiente (ALMEIDA, 2009; BARBOSA; ZAPPA, 2013; JOÃO, 2014). 

Estão presentes no ambiente, porém não conseguem multiplicar-se devido á 

sua resistência, relacionada á alteração de temperatura e luz solar. Não possuem 

resistência quando expostas á altas temperaturas ou com a diminuição da umidade 

(BRASIL, 2003; BEZERRA, 2011; JOÃO, 2014). 

Em certas situações ambientais a bactéria consegue sobreviver até 200 dias 

em secreções uterinas, oito meses em fetos abortados e trinta e dois dias em 

derivados do leite, em esterco líquido á sobrevivência da bactéria está relacionada á 

mudança de temperatura, quanto mais quente o esterco menos chance de 

sobrevivência da bactéria (BRASIL, 2003; BEZERRA, 2011; JOÃO, 2014). 

2.2 EPIDEMIOLOGIA 

O gênero B. abortus, manifesta-se mundialmente, com a exceção de alguns 

países como a Austrália, Canadá e o Japão, onde foram erradicadas, devido 

medidas tomadas á mais de duas décadas. Nos EUA e na França, sua incidência é 

controlada, havendo mais manifestações em países da América do Sul, África e 

Oriente Médio (PAULIN; FERREIRA, 2003; BARBOSA; ZAPPA, 2013).  

As perdas econômicas decorrentes da brucelose vêm afetando o Brasil e se 

tornando endêmica, provocando efeitos negativos, como a redução na produção de 

bezerros e distância entre partos, prejuízos reprodutivos e perdas na 

comercialização de animais e produtos de origem animal (BRASIL, 2003; ALMEIDA, 

2004). 

O Ministério da Agricultura do Brasil relatou em 1971, prejuízos de US$32 

milhões decorrentes da brucelose. As perdas nos países como o Paraguai foi de 

US$ 23 milhões, na Argentina cerca de US$ 60 milhões e nos países da América 

central chegaram a US$ 25 milhões, o país com mais perdas econômicas foi o 

México, alcançando anualmente prejuízos de US$ 200 milhões (LUNA; MEJÍA, 2002; 

MORENO, 2002; POESTER et al., 2002; SAMARTINO, 2002; PAULIN; FERREIRA, 

2003; ALMEIDA, 2004). 

A brucelose manifesta-se como epidemia, com o aparecimento de sinais, 

quando um animal infectado adentra em rebanhos saudáveis, levando a 

disseminação da bactéria por vias contaminantes, no caso de vacas infectadas sem 
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demonstrações de sinais clínicos que sofreram abortos recentes, a contaminação 

nos humanos é resultante do contato com animais infectados e seus derivados 

(ALMEIDA, 2004; BARBOSA; ZAPPA, 2013).  

O Ministério da Agricultura (MA), em 1975, desempenhou um estudo 

sorológico nos estados, estes estudos descreveram a porcentagem de animais 

reatores, sendo de 4% nas áreas do Sul, com maior incidência nas áreas do Sudeste 

e Centro–Oeste, com 7,5% e 6,8% respectivamente. Com o resultado obtido, é 

possível afirmar que a doença está presente em todo país, porém com porcentagens 

de incidências diferentes para cada estado (POESTER et al., 2002; BRASIL, 2003; 

PAULIN; FERREIRA, 2003; ALMEIDA, 2009). 

O governo de Minas Gerais, em 1981, decidiu criar uma campanha de 

imunização de fêmeas com idade entre três a oito meses, com o objetivo de 

demonstrar a importância do controle sanitário para a economia e saúde publica em 

1994 a imunização de fêmeas tornou-se obrigatória (PAULIN; FERREIRA, 2003; 

ALMEIDA, 2009). 

O Ministério da agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), criou em 

2001, o (PNCEBT), este visa à adoção de medidas sanitárias, a fim da erradicação 

da zoonose no país. Dentre estas medidas cita-se á vacinação de fêmeas entre 3 a 

8 meses de idade, testes sorológicos para animais de exposição e sacrifício de 

animais soropositivos para a brucelose (BRASIL, 2001; BRASIL, 2003; CRISTINA et 

al., 2014). 

2.3 PATOGENIA 

O estágio de infecção da bactéria B. no hospedeiro está interligada á sua 

ocupação e multiplicação intracelular, as células ficam protegidas da resposta do 

sistema imune (ARÉSTEGUI et al., 2001; NIELSEN et al., 2004; XAVIER et al., 

2009; CRISTINA et al., 2014). 

O aprofundamento da bactéria no organismo ocorre pelas mucosas e pele, 

são transportadas para os linfonodos regionais (Figura 2), multiplicando-se nas 

células retículo endoteliais (JONES et al., 2000; RADOSTITS et al., 2002; RIET et 

al., 2007; ARICLENES, 2010).  
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Figura 2 - Localização dos linfonodos 

 

 

Fonte: Ariclenes (2010, p. 19) 

 

A bactéria após alojar-se nos linfonodos regionais, propaga-se no interior dos 

macrófagos pelo sangue e pelos gânglios linfáticos, abrigando-se principalmente em 

linfonodos supramamários, além de outros órgãos, como o baço, fígado, testículos, 

glândulas sexuais e tecido conjuntivo, localizado nas superfícies internas e cápsulas 

articulares (GORVEL; MORENO, 2002; CAMPAÑA et al., 2003; LAGE et al., 2008; 

LIRA, 2008; MATRONE et al., 2009; XAVIER et al., 2009; ARICLENES, 2010; 

CRISTINA et al., 2014). 

O eritritol é um álcool presente nos tecidos e é responsável pelo crescimento, 

às bactérias da B. tem atração pelos trofoblastos coriolantóicos presentes na 

placenta e no feto, porém os roedores não possuem eritritol, mas podem sustentar a 

multiplicação da bactéria nos órgãos. Nos humanos, equinos e roedores á presença 

de eritritol é baixa, portanto o impacto da infecção no aparelho reprodutor desses 

animais é reduzido (JONES et al., 2000; QUIN et al., 2005; SMITH, 2006; RIBEIRO 

et al., 2008; XAVIER et al., 2009; ARICLENES, 2010; CRISTINA et al., 2014). 

A persistência da bactéria nas células está ligada a soma das enzimas 

antioxidantes com a fabricação do monofosfato, guanosina e adenina, estas 

realizam a impossibilidade dos lisossomos fundirem-se com os fagossomos, 

prejudicando a sensibilização dos macrófagos e levando a destruição dos agentes 

(ARESTÉGUI et al., 2001; BALDWIN; PARENT, 2002; CRISTINA et al., 2014). 

Com a multiplicação celular da bactéria, alguns órgãos reagem com sinais 

anatomopatológicos e inflamatórios, como o aumento do baço, fígado e áreas de 

necrose, devido à presença de macrófagos e plasmócitos. Entretanto não são todos 



14 
 

 
 

os gêneros da B. levam á necrose, essas alterações variam de acordo com a 

resistência natural e adquirida do organismo e seu grau de patogenicidade (LAGE et 

al., 2008; CAMPOS et al., 2009; MATRONE et al., 2009; CRISTINA et al., 2014).  

A bactéria tem predisposição pela placenta, e sua presença em vacas 

prenhas nem sempre vem com demonstração de sinais clínicos visíveis, porém á 

existência de fontes de infecção. A infecção leva ao avanço da endometrite 

ulcerativa com invasão dos cotilédones placentários (Figura 3), líquidos fetais e 

membranas placentárias, nos bovinos contaminados o aborto ocorre quase sempre 

no terço final da gestação (KÁTHIA, 2011). 

 

Figura 3– Cotilédones 

 

 

Fonte: Barbosa et al. (2013, p. 10) 

 

Após o primeiro aborto, os animais adquirem imunidade celular e á diminuição 

de lesões nos placentomas. Nas gestações seguintes, os abortos acontecem com 

menos frequência, entretanto surgem outras manifestações clínicas, como o 

aparecimento de animais doentes, retenção de placenta e infertilidade (LAGE et al., 

2008; RIBEIRO et al., 2008; XAVIER et al., 2009; CRISTINA et al., 2014). 

Os sinais evidentes em machos infectados são o crescimento anormal dos 

testículos, ampolas e epidídimo, a presença de necrose decorrente da resposta 

inflamatória do organismo e a atrofia do órgão levando a infertilidade do animal 

(GORVEL; MORENO, 2002; PAULIN; FERREIRA, 2003; LAGE et al., 2008; 

NOZAKI, 2008; CRISTINA et al., 2014). 
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A B. tem afinidade pelos tecidos presentes nas articulações do aparelho 

locomotor, localizados nos tendões, músculos e articulações, o animal infectado 

desenvolve artrite com rigidez e dor na articulação, espondilites nas vértebras e 

inflamação dos cistos. Nos equinos o sinal evidente é a existência de abcessos na 

cernelha, chamado popularmente de “mal de cernelha” (RADOSTITIS et al., 2002; 

KURODA et al., 2003; CRISTINA et al., 2014). 
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3. ASPECTOS CLÍNICOS, DIAGNÓSTICO E ZOONOSE 

 

As manifestações clínicas em animais contaminados acontecem 

aproximadamente no final da gestação, induzindo ao nascimento de bezerros 

debilitados, os machos apresentam orquite e problemas reprodutivos e os humanos 

infectados apresentam sintomas agudos á sintomas cerebrais graves. O diagnóstico 

nos animais se baseia em testes confirmatórios e provas de rotina, em humanos o 

diagnóstico é mais complexo, devido os sinais manifestados serem semelhantes ao 

de doenças rotineiras (RADOSTITS et al., 2002; AIRES et al., 2018). 

 

3.1 SINAIS CLÍNICOS NOS BOVINOS 

 

A incubação varia entre 14 e 180 dias, podendo chegar até 251 dias. O gado 

não vacinado e prenhe é o mais susceptível a doença, o aborto (Figura 4) é o traço 

principal em bovinos infectados, as vacas podem abortar mais de uma vez, com isso 

podem ocorrer o surgimento de bezerros enfraquecidos. As perdas pela brucelose 

na produção leiteira chegam a 25% e os principais prejuízos são os abortos e a 

infertilidade (RADOSTITS et al., 2002; RIET et al., 2007; BARBOSA; ZAPPA, 2013). 

 

Figura 4 - Feto abortado 

 

 

Fonte: Barbosa; Zappa (2013, p. 12) 

 

O aborto ocorre no final da gestação acometendo exclusivamente fêmeas de 

primeira cria, levando a uma possível retenção de placenta e metrite. Os sinais 

evidentes de retenção de placenta são os processos inflamatórios, mudanças nas 
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cores da mucosa vaginal, presença de fluxo mucopurulento e esterilidade. 

Microscopicamente o feto eliminado apresenta broncopneumonia, líquidos 

sanguinolentos nas cavidades abdominais, a expulsão da B. do útero ocorre após o 

aborto (NOVAIS; PIRES, 2004; FUCK; MORAES, 2005; SMITH, 2006; RIET et al., 

2007; ARICLENES, 2010; BARBOSA; ZAPPA, 2013). 

Os animais infectados apresentam claudicações que levam a bursite, esses 

sinais são decorrentes das infecções nas articulações e nas vértebras lombares ou 

torácicas, atingindo também a medula óssea. A bursite cervical primária está 

relacionada á contaminação parasitária pelo gênero Onchocerca, resulta em graves 

mecanismos inflamatórios (ALMEIDA et al., 2000; COSTA et al., 2001; XAVIER et 

al., 2009; BARBOSA; ZAPPA, 2013; CRISTINA et al., 2014). 

Em machos os sinais são orquite (Figura 5), baixo libido, fibrose testicular, 

apresenta dores e aumento dos testículos e da vesícula seminal e claudicação. Os 

animais podem apresentar infertilidade quando acometidos os dois testículos, já com 

o acometimento de somente um testículo o animal permanece fértil (RADOSTITS et 

al., 2002; NOVAIS; PIRES, 2004; FUCK; MORAES, 2005; SMITH, 2006; RIET et al., 

2007; ARICLENES, 2010; BARBOSA; ZAPPA, 2013; CRISTINA et al., 2014). 

 

Figura 5– Orquite 

 

 

Fonte: Ariclenes (2010, p. 20) 

 

3.2 DIAGNÓSTICO 

 

As manifestações clínicas obtidas e a frequência de distribuição da zoonose, 

não são utilizadas como confirmação de diagnóstico e sim como suspeita, uma vez 
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que não são confiáveis se não realizados os exames específicos (ARICLENES, 

2010; JOÃO, 2014).  

Nas campanhas de vacinação contra brucelose são utilizados como meio de 

diagnóstico os métodos sorológicos.  Os métodos sorológicos são empregados para 

a detecção da B. em fluídos corporais como o sêmen, leite e o soro sanguíneo, 

entretanto são necessárias a avaliação dos indivíduos, a epidemiologia da 

enfermidade e o emprego de vacinas (POESTER; PEREIRA, 2005; CRISTINA et al., 

2014). 

Os testes sorológicos utilizados são o de Soroaglutinação Lenta em Tubo 

(SAT), 2- Mercaptoetanol (2-ME), Soroaglutinação Rápida em Placa (SAR), Antígeno 

Acidificado Tamponado (AAT), Rivanol, Fixação de Complemento (FC) e ELISA 

(OLIVEIRA, 2012; NIELSEN et al., 2004; CRISTINA et al., 2014). 

Conforme o PNCEBT a comprovação da doença é realizado através de testes 

comprobatórios, como o teste do 2-ME e o teste FC, este como meio de identificar 

antígenos através da utilização de anticorpos, para os testes de triagem são 

empregados o do Anel em Leite (TAL) e o teste de AAT (BRASIL, 2003; CRISTINA 

et al., 2014). 

Os antígenos bacterianos são compostos por lipopolissacarídeos (LPS) e 

proteínas, são aplicados para o reconhecimento de anticorpos presentes em soro 

sanguíneo de animais infectados (RAJASHEKARA et al., 2005; MINHARRO, 2009; 

CRISTINA et al., 2014). 

Nas fases iniciais e crônicas da enfermidade, somente a aplicação de testes 

sorológicos não são viáveis, sendo necessário o emprego de outras técnicas como 

meio de busca de resultados confirmatórios. Podem surgir resultados falsos positivos 

devido à divisão de gêneros bacterianos e suas imunoglobulinas decorrentes de 

vacinações (COSTA, 2001; OLIVEIRA, 2012; MINHARRO, 2009; CRISTINA et al., 

2014). 

Nas reações cruzadas de resultado falso positivo, os gêneros bacterianos 

gram positivos e negativos estão presentes, como Salmonella urbana, 

Staphylococcus spp, Eschericha coli O: 116 e O: 157, Bordetella bronchiseptica 

dentre outras (COSTA, 2001; OLIVEIRA, 2012; MINHARRO, 2009; CRISTINA et al., 

2014). 

Nos métodos diretos são empregados os testes de imunohistoquímica, reação 

em cadeia de polimerase (PCR) e identificação de agentes e ácidos nucléicos, são 
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utilizados no estágio mais avançado da doença, momento este que a bactéria já está 

generalizada no rebanho (MATRONE, 2009; VEJARANO, 2009; CRISTINA et al., 

2014). 

Para o isolamento da B. é necessário pessoas qualificadas, bons laboratórios 

e equipamentos muito resistentes, uma vez que sua manipulação é um método 

arriscado e que requer grandes cuidados (POESTER; PEREIRA, 2005; LAGE et al., 

2008; CRISTINA et al., 2014). 

O diagnóstico direto é realizado pela colheita de materiais provenientes de 

abortos, como os restos placentários, secreções de animais contaminados como 

leite ou sêmen e captação de compostos orgânicos de fetos abortados, como o 

baço, fígado e rins (NIELSEN, 2004; LAGE et al., 2008; VEJARANO, 2009; 

CRISTINA et al., 2014).  

A bactéria tem a capacidade de disseminar por todo organismo através do 

fluxo sanguíneo e vasos linfáticos, pode ser encontrada nos órgãos como fígado, 

pulmões, rins, baços e linfonodos, a identificação em animais abatidos é realizada 

mediante exames nos linfonodos mandibulares, pré-escapulares e ilíacos, 

parotídeos e supramamários, este o de eleição, pois o agente mantém isolado neste 

órgão (GORVEL; MORENO, 2002; CAMPAÑA et al., 2003; PAULIN; FERREIRA, 

2003; LIRA, 2008; CRISTINA et al., 2014).  

Para isolamento da B. é necessário aproximadamente cinco dias em 

ambientes com mínimas concentrações de oxigênio, com presença de 10% de 

Dióxido de Carbono (CO2), temperatura de 37º Graus Celsius (°C) e Potencial 

Hidrogeniônico (pH) entre 6,6 a 7,4, o ágar triptose, ágar B. e Agar sangue são os 

meios de cultura utilizados para esse isolamento. O meio de Farrell é a associação 

de ágar com soro e antibióticos como bacitracina, nistatina e vancomicina, este meio 

é utilizado para impedir a reprodução de substâncias contaminantes (RIBEIRO et al., 

2008; MINHARRO, 2009; OIE, 2009; CRISTINA et al., 2014). 

As bactérias Gram negativas do gênero B., exibem formas de bastonetes 

curtos isolados ou em pares, possuem capacidade de decompor o peróxido de 

hidrogênio e diminuir o oxigênio das moléculas, não tem capacidade de realizar 

hemólise e podem produzir ácido sulfídrico reduzindo as concentrações de nitrato e 

nitrito (NIELSEN et al., 2004; PAJUABA, 2006; LAGE et at., 2008; RIBEIRO et al., 

2008; VEJARANO, 2009; CRISTINA et al., 2014). 
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A imunohistoquímica compõe o método de diagnóstico direto, pois apresenta 

grande funcionalidade e carência da presença do agente nos tecidos, são utilizados 

tecidos decorrentes de abortos preservados com formol, este método identifica o 

agente, as reações antígenas e as lesões (ANGREVES, 2008; MINHARRO, 2009; 

XAVIER et al., 2009; CRISTINA et al., 2014). 

O reconhecimento do Ácido Desoxirribonucléico(DNA) e seu aumento 

enzimático é alcançado através da realização da reação de polimerase, onde se 

identifica a presença do ácido nucléico em doenças infecciosas. O PCR é o teste 

utilizado para detectar DNA e microrganismos de forma mais rápida mesmo não 

apresentando viabilidade (CORTEZ et al., 2001; NOVAIS; PIRES, 2004; GLYNN et 

al., 2006; PERRY et al., 2007; ANGREVES, 2008; SILVA, 2008; CRISTINA et al., 

2014). 

O PCR em Tempo Real é um método adicional criada através da técnica de 

MULLIS (1986), permite o domínio da reação e a dimensão dos fragmentos de DNA 

e RNA, é um meio seguro utilizado como instrumento de diagnóstico epidemiológico 

da B. A fluorescência emitida pela reação leva á resultados mais rápidos e precisos, 

com menos riscos de contaminação devido à reação ocorrer em sistemas fechados 

sem haver necessidade da técnica de eletroforese (BRICKER, 2002; NOVAIS; 

PIRES, 2004; DUARTE, 2006; CRISTINA et al., 2014). 

A conservação e transporte das amostras para diagnóstico das doenças vêm 

se tornando cada vez mais fáceis, entretanto são necessários cuidados na 

manipulação das mesmas, pois possuem grandes capacidades infectocontagiosas 

(CRISTINA et al., 2014).  

O cartão FTA® é empregado na captação e estocagem de amostras que 

serão utilizadas nas análises médicas e reações de PCR, seu custo e tempo de 

processamento são mínimos e com possibilidade de grandes colheitas de amostras. 

É constituído de matriz fibrosa com presença de quelante com adesão de moléculas 

e preservação das membranas que extingue o poder de infecção dos 

microrganismos e mantém a conservação do material genético (ORLANDI; LAMPEL, 

2000; GUTIÉRREZ et al., 2002; NDUNGURU et al., 2005; RAJENDRAM et al., 2006; 

VIDAL et al., 2006; MAS et al., 2007; OWOR et al., 2007; WHATMAN, 2007; 

FIGUEIRÓ, 2008; CRISTINA et al., 2014).  

O emprego dos cartões de FTA® na manipulação de amostras reduz o risco 

de contaminação, devido à inutilização dos patógenos, as características das 
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amostras se mantêm e podem ser utilizados como moldes para até 30 reações de 

PCR. Possui custos baixos e diagnósticos ligeiros e sucintos, são empregados em 

amostra de DNA de animais selvagens, DNA humano, distinção de moléculas de 

patógenos de aves e vírus da raiva e mobilidade das amostras do vírus da febre 

aftosa (DOBBS et al., 2002; SMITH; BURGOYNE, 2004; NDUNGURU et al., 2005; 

PURVIS et al., 2006; BECKETT et al., 2008; MUTHUKRISHNAN et al., 2008; GLASS 

et al., 2009; WOLFGRAMM et al., 2009; CRISTINA et al., 2014). 

O emprego de testes nos gados é essencial para levantamento 

epidemiológico e identificação de focos de doenças com o intuito de criar medidas 

profiláticas. A associação dos órgãos de fiscalização da defesa sanitária e a 

inspeção de produtos de origem animal são necessárias para que o produto final 

tenha procedência e segurança á saúde humana (SILVA, 2008; VIANA et al., 2010; 

CRISTINA et al., 2014). 

 

3.3 ZOONOSE 

 

O diagnóstico da zoonose em humanos é complexo, pois os sintomas são 

parecidos com o de outras enfermidades. Sua transmissão se dá por contato direto 

da bactéria na pele e mucosas, ingestão de produtos derivados de animais 

contaminados como o queijo, leite e carne crua. Os veterinários, tratadores e 

trabalhadores de laticínios e frigoríficos, são os principais grupos sujeitos a infecção, 

pois diariamente estão tendo contato com o animal ou derivado infectado (BRASIL, 

2003; KÁTHIA, 2011). 

Os veterinários se infectam principalmente por contato com fluídos e restos 

placentários em procedimentos como os partos distócicos e contato com vacinas 

atenuadas nas vacinações obrigatórias em fêmeas contra a doença (BRASIL, 2003; 

CAMPAÑA et al., 2003; KÁTHIA, 2011). 

O contágio por B. abortus é o mais comum em todo país e seus sintomas são 

muito parecidos com os da gripe comum, sendo difícil o diagnóstico. As pessoas 

infectadas na fase aguda apresentam dores musculares, febre chegando a 40°, 

sudorese, cefaleia, calafrios, fadiga, orquite, infertilidade, meningite, toxemia, 

problemas cardíacos e morte (ALMEIDA, 2004; RIET et al., 2007; ARICLENES, 

2010; KÁTHIA, 2011). 
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O diagnóstico é realizado por eliminação de doenças similares e através de 

exames laboratoriais específicos, porém o diagnóstico não é decisivo. Os exames 

laboratoriais são executados a partir de testes diretos e indiretos, os diretos são por 

cultura com incubação demorada e PCR, os indiretos são os testes de ELISA e 

soroaglutinação com corante Rosa Bengala, microaglutinação, imunofluorescência e 

fluorescência indireta, dentre outros.  Quando á contato com a vacina RB51, os 

testes sempre serão de resultado negativo devido o organismo estimular a liberação 

de anticorpos de cepa rugosa (DIVE/SES/SC, 2012). 
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4. MEDIDAS TERAPÊUTICAS, PROFILÁTICAS E PREJUÍZOS ECONÔMICOS 

DECORRENTES DA BRUCELOSE BOVINA 

 

As medidas terapêuticas adotadas para erradicação da doença nos animais é 

baseada no controle com imunizações, descarte de animais positivos e 

integralização de pessoas no combate da doença, em humanos o tratamento se 

resume na adoção de antibióticos, a B. acarreta em grandes prejuízos econômicos 

se não controlada (KHÁTIA, 2011). 

 

4.1 TRATAMENTO 

 

A brucelose em bovinos é uma enfermidade que não possui tratamento e que 

gera grandes prejuízos em todo país. Os animais soropositivos devem ser apartados 

do rebanho e marcados com ferro quente no lado direito da face com a letra P, 

devem ser abatidos no prazo máximo de trinta dias em estabelecimentos aprovados 

pela inspeção federal ou na própria propriedade acompanhados da defesa sanitária 

(CABRAL, 2000; BATAIR et al., 2009). 

O método terapêutico em humanos só deverá ser elaborado mediante a 

execução de exames laboratoriais no município, se houver incoerência de resultados 

devem se tratar os casos prováveis conforme o teste positivo de triagem e a clínica 

(DIVE/SES/SC, 2012).  

A OMS sugere o tratamento somente de casos positivos, obtidos através de 

exames confirmatórios. Após a confirmação será realizado o estudo do caso de cada 

paciente e assim preparar um protocolo específico para seu tratamento, é primordial 

a avaliação do paciente em tratamento com a realização do exame principal o PCR 

(ELIDE, 2016). 

Geralmente são administrados antibióticos da classe das tetraciclinas, 

rifampicina e doxiciclina, quando á infecção pela amostra RB51 o antibiótico de 

escolha é a rifampicina, a cura só será atingida com a insistência no tratamento 

(BRASIL, 2003; DIVE/SES/SC, 2012; ELIDE, 2016).   

Os sintomas desaparecem nas primeiras semanas, porém o paciente não 

está curado, podendo haver recidivas nos seis primeiros meses, em conformidade 

com a reincidência e tratamento da zoonose. Há possíveis efeitos adversos com a 

administração dos medicamentos, como vômitos, vertigem, hipersensibilidade, dores 



24 
 

 
 

no estômago, náuseas e distúrbios na cartilagem, neste caso específico o 

tratamento deverá ser mais longo conforme análise médica (DIVE/SES/SC, 2012; 

ELIDE, 2016). 

 

4.2 PROFILAXIA 

 

O controle da doença é presumido por fatores como as taxas de aborto e 

infecção no rebanho, tipo de rebanho corte ou leite, sistema de criação entre os 

quais se destaca o extensivo ou intensivo, vacinações, cenário econômico do 

produtor, distância dos laboratórios das propriedades, cooperativismo, economia 

decorrente do abate de animais infectados, entre outros (ALMEIDA, 2004). 

A diminuição nos casos de B. se dá através do controle, este realizado por 

intermédio de vacinações de fêmeas, visualização e confirmação de sintomas, 

sacrifício de animais portadores e limitação no trânsito de animais, liberando 

somente rebanhos livres (PAULIN; FERREIRA, 2003; BARBOSA; ZAPPA, 2013). 

Para erradicar a doença da propriedade é fundamental á integração não 

somente do rebanho nos casos de suspeita de B., mas também dos cães existentes 

na propriedade, pois estes são reservatórios e mantém a bactéria isolada 

(BARBOSA; ZAPPA, 2013). 

Dentre as medidas profiláticas utilizadas em todo país, a que mais apresenta 

baixos custos são as vacinações, estão sendo produzidas vacinas com o mesmo 

agente etiológico, possuindo menor interferência nos resultados, porém 

apresentando menos eficácia. As vacinas que obteve melhores resultados e as mais 

utilizadas no país, são as vacinas vivas atenuadas B19 e a RB51 não indutora na 

produção de anticorpos (BRASIL, 2003; JOÃO, 2014). 

Em 1923 foi descoberta a vacina B 19, oriunda da amostra do agente obtida 

de uma fêmea Jersey, permaneceu em temperatura ambiente onde descobriu a 

perda de sua virulência e sua eficácia na erradicação da doença. É uma vacina 

aprovada e permitida como meio de profilaxia, muito utilizada no Brasil e com 

eficiente proteção (BRASIL, 2003; JOÃO, 2014). 

A vacina B 19 deve ser utilizada em fêmeas de até oito meses, pois sua ação 

se resulta da presença de anticorpos no animal, após esse tempo o animal possui 

grandes taxas de anticorpos, que ocasionará em efeitos menos eficazes no 

organismo. Não se devem vacinar fêmeas prenhes e machos, pois em fêmeas 
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prenhes a vacina pode induzir ao aborto e a imunização de machos resulta em 

orquites. Após a vacinação o rebanho pode apresentar resultados incertos devido à 

vacina não incentivar a formação de anticorpos persistentes, entretanto os animais 

vacinados apresentam resistência e menos sinais clínicos com redução na 

eliminação do agente no ambiente (PAULIN; FERREIRA, 2003; ALMEIDA, 2004; 

LAGE et al., 2008). 

A imunização de fêmeas no calendário profilático consiste na administração 

de uma dose da vacina na idade entre três a oito meses, o animal fica imune por 

toda vida, entretanto seus anticorpos diminuem quando alcança aproximadamente 

16 meses (ARICLENES, 2010; JOÃO, 2014). 

A vacina RB51 foi utilizada primeiramente nos EUA em 1996, proveniente de 

uma cepa com virulência amenizada, não possui presença de cadeia O, e não forma 

anticorpos contra LPS liso, seu efeito é parecido ou superior à vacina B 19, porém 

não possui registro nos EUA, por não apresentar veracidade, o ponto negativo da 

vacina é seu alto poder de causar patogenicidade nos humanos (BRASIL, 2003; 

RIBEIRO et al., 2008; KHÁTIA, 2011; BARBOSA; ZAPPA, 2013; CRISTINA et al., 

2014; JOÃO, 2014). 

Posteriormente a imunização das fêmeas, as mesmas devem ser marcadas 

como meio de verificação de possíveis abortos provocados pelo uso da vacina, 

utiliza-se ferro quente e a letra V é marcada no lado esquerdo da cara do animal, 

prosseguida do algarismo do ano em que foi vacinada (BRASIL, 2009; 

FERNANDES, 2012; JOÃO, 2014). 

As medidas ambientais se resultam de diversos fatores entre eles a 

identificação dos animais, predomínio da doença no rebanho, regime de manejo e 

qualidade da vacina. A utilização de piquetes para parição e a antissepsia das 

instalações e materiais utilizados nos rebanhos são medidas ambientais que fazem 

com que as vacinas se tornem mais eficazes e levam á diminuição da bactéria no 

ambiente (BRASIL, 2003; FERNANDES, 2012; JOÃO, 2014). 

É necessária a cooperação também da população, realizando 

adequadamente o calendário vacinal e na ocasião da compra de animais, submetê-

los aos exames para diagnóstico da doença (DIVE/SES/SC, 2012; JOÃO, 2014). 

Em 2001 foi elaborado o PNCEBT instituído pelo MAPA, o programa visa à 

diminuição do índice de ocorrência e acontecimentos de brucelose e tuberculose nas 

propriedades. Este plano é composto por vacinações contra brucelose, normas e 
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controle para rebanhos aglomerados em exposições, reconhecimento de locais 

controlados para brucelose e tuberculose, habilitação de médicos veterinários para a 

execução de diagnósticos laboratoriais e apoio da comunidade com a prática das 

condutas sanitárias (ALMEIDA, 2004; JOÃO, 2014). 

A profilaxia nos humanos é executada através de programas sanitários com a 

educação de pessoas envolvidas nesse meio, medidas sanitárias, utilização de 

equipamentos protetores como luvas e óculos nas vacinações realizadas por 

pessoal credenciado, limpeza de materiais contaminados, correto descarte de 

materiais e animais positivos, além da pasteurização dos produtos destinados ao 

consumo humano (RIET et al., 2007; CASTRO, 2010; BARBOSA; ZAPPA, 2013; 

JOÃO, 2014). 

 

4.3 PREJUÍZOS ECONÔMICOS 

 

A economia é muito utilizada como meio de tomada de decisões na saúde 

dos animais, estão interligadas com os aspectos econômicos da enfermidade nos 

rebanhos e nos animais individualmente e nos valores gastos utilizados para a 

erradicação da doença (ANA, 2013). 

Foram estudados os fatores econômicos da enfermidade em rebanhos de 

várias regiões, os fatos obtidos foram decorrentes das perdas anuais de litros de 

leite, em média esses prejuízos alcançaram de 4 a 18 mil reais nas regiões do 

Centro Oeste e 10 a 30 mil reais nas regiões do Sul (LUCAS, 2006; ANA, 2013). 

O PNCBET é um programa que reduz á incidência de abortos, mortalidades e 

infertilidade nos rebanhos. Como meio de estudos foram utilizados os custos com os 

equipamentos, laboratórios e equivalência de animais mortos. Segundo o estudo a 

B. gerou eficientes resultados econômicos, entretanto a tuberculose gerou mais 

gastos com a implementação do projeto (LUCAS, 2006). 

O surgimento da B. trás grandes prejuízos nos rebanhos, e a principal causa 

deste crescimento é a falta de empenho dos produtores no seu controle, visto que 

esta é a forma mais econômica de extinção da doença nos rebanhos (SIQUEIRA, 

2006). 

A B. abortus é a zoonose mais distribuída no país e sua transmissão ocorre 

pelo contato com pastagens, sêmen de animais contaminados entre outros, os 

restos provenientes de abortos são os principais focos contaminantes (ANA, 2013). 
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Dentre as perdas econômicas desenvolvidas por esta enfermidade nos 

plantéis, citam-se os abortos, as repetições de cio, comercialização dos animais, as 

infecções por retenção de placenta e o descarte de animais positivos. Os abortos 

acontecem no final da gestação, podendo ocorrer partos de garrotes fracos que 

consequentemente vão disseminar o agente no ambiente (SIQUEIRA, 2006). 

As repetições de cio causam grandes preocupações para os produtores, pois 

levam ao aumento na distância entre partos com um maior período seco em animais 

lactantes e menos bezerros para vendas no gado de corte, á despesas com o 

emprego de doses de sêmen nas inseminações artificiais, logo com a repetição de 

cio surgem perdas com o sêmen utilizado (SIQUEIRA, 2006). 

As infecções por retenção de placenta acarretam em custos elevados, o leite 

deve ser descartado, visto que são utilizados antibióticos para tratamento desses 

animais, e são desembolsados dinheiro para compra dos medicamentos. É 

necessário realizar o descarte dos animais que são inseridos precocemente nos 

rebanhos e apresentam soropositividade para a doença, os problemas adquiridos 

pela venda de animais doentes e a notificação pública da venda desses animais 

gera desvalorização e interdição da propriedade, proibindo a saída dos animais 

(SIQUEIRA, 2006). 

A B. é erradicada do norte da União Europeia, devido à implementação de 

normas sanitárias, entretanto em muitos países ainda se apresenta forte, causando 

problemas, principalmente no Brasil, por não apresentar grandes recursos, devido ás 

crises econômicas (PAPPAS et al., 2006; MEGID et al., 2010; ROCHA; JAYME, 

2016; AIRES et al., 2018). 

Em 2013, os prejuízos decorrentes da enfermidade no Brasil, chegaram a U$ 

448 milhões, as perdas com as fêmeas soropositivas, constituíram prejuízos de 

aproximadamente 255 reais a 473 reais por animal, em rebanhos de corte e leite 

simultaneamente (ROSINHA, 2014). 

Por ano são descritos mais de 500 mil casos em humanos, isto devido á 

ocorrência da doença ainda não ser muito noticiada e pelo seu diagnóstico ser difícil, 

esse grande índice de prevalência está relacionado aos casos de animais infectados 

(ROSINHA, 2014). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do atual estudo permitiu o conhecimento da brucelose 

bovina e de seu agente causador, bem como seu poder infectante, e trata-se de uma 

epidemia presente em todos os países, e que no Brasil é considerada endêmica, e é 

capaz de provocar prejuízos aos setores agropecuários, pois compromete de forma 

significativa a saúde pública e o campo econômico. 

Os sinais clínicos nos animais são as primeiras manifestações demonstradas 

quando ocorre à infecção pela bactéria, sendo que o aborto é o principal sinal, vindo 

acompanhado quase sempre de infecções, e manifestações clínicas podem ser 

evitadas com a adoção de medidas sanitárias.  

A doença possui grande poder de infecção nos humanos, que se contaminam 

através da ingestão de produtos e manipulação de materiais contaminados. O 

médico veterinário apresenta um importante papel na erradicação da doença, 

disseminação de informações e acompanhamento de propriedades, além de ser o 

responsável pelo diagnóstico e notificação da doença aos órgãos de defesa 

sanitária.  

O grande aliado para redução na incidência da enfermidade no país é o 

Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose 

Animal (PNCEBT), instituído em 2001, e apresenta resultados satisfatórios quando 

as medidas são adotadas perfeitamente. O programa dispõe de calendário profilático 

com vacinações de fêmeas entre três a oito meses de idade, cadastramento de 

pessoas para realização das vacinações, controle no trânsito de animais, dentre 

outras medidas existentes para erradicação da doença. 

Os objetivos propostos foram atingidos e tornou-se evidente o quanto essa 

enfermidade carece de mais atenção e como sua incidência continua alta nos 

animais, sendo que a falta de divulgação da doença em humanos dificulta o seu 

conhecimento e gera dúvidas sobre o possível tratamento. A adoção de medidas 

sanitárias é essencial para erradicação da doença e é de extrema importância a 

conscientização das pessoas, pois é através do conhecimento da zoonose que á 

diminuição dos impactos econômicos provocados por ela. Com o controle e 

erradicação da enfermidade haverá aumento das exportações de produtos livres da 

doença, além da promoção do bem-estar animal e de uma maior segurança em 

relação à saúde pública. 
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