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Brucelose 
 

É uma doença infectocontagiosa crônica, que acomete primariamente 

bovinos, caprinos, suínos, cães e ovinos e secundariamente outros animais 

como o homem e eqüinos. Segundo a ONU é a zoonose bacteriana mais 

importante que existe. Entre os bovinos caracteriza-se por provocar abortos 

geralmente no terço final da gestação, nascimento de bezerros fracos, 

retenção de placenta, repetição de cios e descargas uterinas com grande 

eliminação da bactéria, podendo ainda transmitir-se ao homem. Tal doença, 

também é conhecida como Aborto Epidêmico, Doença de Bang e Aborto 

Contagioso nos bovinos, Mal-de-Nuca nos equinos,  Epididímite Ovina nos 

ovinos,  Febre-de-Malta, Febre-do-Mediterrâneo e Febre Ondulante nos 

seres humanos. 

A ocorrência da doença é devido a Brucella abortus que, assim como 

as demais bactérias do gênero são cocobactérias gram-negativas, imóveis, 

não capsuladas nem esporuladas, aeróbias ou microaerófilas (CABRAL, 

2000). 

A brucelose bovina apresenta distribuição mundial, com exceção do 

Japão, Canadá, Austrália e de vários países europeus onde foi erradicada, 

com a adoção de medidas iniciadas há mais de vinte anos. (MONTEIRO, 

2004).  Segundo Monteiro (2004), no Brasil ela é endêmica e as perdas 

econômicas são causadas por abortos, redução de 15% na produção de 

bezerros, aumento no intervalo entre partos de 11,5 para 20 meses, 

diminuição de 25% na produção de carne e leite, e por complicações 

reprodutivas, com períodos de esterilidade temporária ou infertilidade, além 

da desvalorização comercial das propriedades e seus animais considerados 

infectados.  A Brucelose no homem é de caráter ocupacional, já que estão 

mais sujeitos a infectarem pessoas que trabalham diretamente com os 

animais infectados (tratadores, proprietários e médicos veterinários) ou 

aqueles que trabalham com produtos e subprodutos de origem animal 

(funcionários de matadouros, laticínios e laboratórios) (RIBEIRO, 2000). 
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Nas fêmeas, a brucela tem uma predileção pelo eritritol, localizado no 

útero gravídico, além da glândula mamária, linfonodos supramamários, 

medula óssea e nos machos atingem células dos testículos, epidídimo, 

ampolas e vesículas seminais com consequente eliminação da brucela pelo 

sêmen. A transmissão da brucelose de um touro infectado a uma vaca sadia 

pela monta natural é baixíssima, devido a imunidade inespecífica. Os 

principais sinais clínicos da brucelose nas fêmeas são abortos, retenção de 

placenta e secreção vaginal purulenta e fétida além da infecção da glândula 

mamária. (VERONESI, 1996). 

Para que haja um diagnóstico preciso, é importante estar baseada 

fundamentalmente nos achados clínicos, entretanto, o diagnóstico 
definitivo sempre será sorológico ou bacteriológico, porque há 

numerosas causas de aborto, e os sinais clínicos de brucelose bovina não 

são patognomônicos. (TOLEDO, 2005).  O exame bacteriológico é 

executado a partir de espécimes suspeitos semeados em meios de cultura 

especiais. Uma vez isolada, a Brucella abortus é identificada pelas 

características culturais, tintoriais, morfológicas e bioquímicas. As colônias 

são pequenas, translúcidas, brilhantes, convexas, de bordos arredondados e 

bem definidos e, geralmente, de coloração leitosa, levando de 3 a 7 dias 

para sua visualização (TOLEDO, 2005). 

É de suma importância destacar que não há tratamento para essa 

enfermidade, onde os soropositivos devem, obrigatoriamente, serem 

descartados do rebanho. Nessas condições o Ministério da Agricultura 

encontra o principal fator adverso: a relutância em serem realizados os 

exame, pois uma vez que o produtor testa seu rebanho e há a confirmação 

da doença, os animais são abatidos, gerando um prejuízo àquela 

propriedade. 

Por isso é bastante importante que haja a profilaxia para melhor 

controle da enfermidade, onde as fêmeas devem ser vacinadas entre o 3º ao 

8º mês de vida, e só devem ser submetidas a testes diagnósticos para 
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brucelose quando possuírem idade igual ou superior a 24 meses. Fêmeas 

não vacinadas e machos podem ser submetidos a exames para diagnóstico 

de brucelose a partir de 8 meses de idade. Fêmeas testadas no periparto, 15 

dias antes ou depois do parto, devem ser retestadas 30 a 60 dias após o 

parto (FRASER, 1997). 
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