
P R O D U T O R  R U R A L

BRUCELOSE E TUBERCULOSE





O QUE É BRUCELOSE?

 É uma doença dos animais que pode ser transmitida ao ser humano –
ZOONOSE;

 Outros nomes para a doença nos animais :  Aborto Infeccioso, 
Aborto contagioso ou Doença de Bang.

 Outros nomes para a doença no homem:  Febre de Malta, Febre 
Mediterrânea ou Febre Ondulante.

 Causada por uma bactéria do gênero Brucella sp., que se localiza no 
útero, na placenta e/ou no úbere das fêmeas doentes, e nos testículos 
de machos infectados.



QUAIS OS ANIMAIS AFETADOS?

 Diversas espécies animal podem ser acometidas pela Brucella.



QUAL A RESISTÊNCIA DESSAS BACTÉRIAS NO AMBIENTE?

Sol direto – 4 a 5 
horas Secreção do 

útero 200 
dias

Feto na sombra 
180 dias 

Bactéria 

Fezes – 120 dias

Àgua Poluída 
30 a  150 dias

Água Potável – 5 
a 114 dias 

Solo úmido – 65 dias



COMO A BRUCELOSE SE DISSEMINA?



VACA 
INFECTADA

OUTROS 
ANIMAIS

TRANSMISSÃO PELO 
CONTATO COM 

ANIMAIS, FLUIDOS 
DE ANIMAIS, 
INALAÇÃO E 
INGESTÃO 

ACIDENTAL  
FETOS 

ABORTADOS

CONTAMINAÇÃ
O PELA 

INGESTÃO

Brucella sp. CONTAMINA O  
AMBIENTE 

BACTERIAS 
NO LEITE 

NÃO 
PASTEURIZA
DO E CARNES 
MAL COZIDAS

DISSEMINAÇÃO



DISSEMINAÇÃO



QUAIS OS SINAIS CLÍNICOS DA BRUCELOSE NAS FÊMEAS?

 Aborto no terço final da gestação e natimortos;

 Nascimentos de bezerros fracos e corrimentos vaginais. 

 É comum haver retenção de placenta e infertilidade temporária ou 

permanente.



QUAIS OS SINAIS CLÍNICOS DA BRUCELOSE NOS 
MACHOS?



QUAIS OS SINAIS CLÍNICOS DA BRUCELOSE HUMANA?

 Podem desenvolver de dias a meses após a exposição inicial (período de incubação).

 Alguns indivíduos podem desenvolver sintomas leves, outros podem desenvolver sintomas
crônicos de longo prazo.

 Os sinais e sintomas de brucelose são extensos e são semelhantes a muitas outras doenças
febris.

• Tonturas, dor de cabeça,
depressão, irritabilidade;

• Perda de apetite ,perda de
peso;

• Tosse, dificuldade em
respirar;

• Dor no peito, dor
abdominal, aumento do
fígado, baço e/ou dos

testículos.

• Febre, suor em excesso; 
• Dores no corpo, dor nas 

articulações; 
• Fadiga, fraqueza;



COMO É TRANSMITIDA A DOENÇA AO SER HUMANO?

 Ingestão de produtos lácteos não pasteurizados;

 Ingestão de carnes mal cozidas e derivados, provenientes de 
animais infectados pela bactéria (Brucella).



COMO É TRANSMITIDA A DOENÇA  AO SER HUMANO?

 Contato direto com descargas uterinas, produtos de abortamento, carcaças
infectadas, urina, sêmen;

 Contato indireto com utensílios e ambiente contaminado com o agente
etiológico.

 Inalação de aerossóis durante a excreção urinária dos animais infectados;

 Contato de feridas na pele e nas mucosas com material contaminado;



TEM PROFISSIONAIS MAIS PREDISPOSTOS
A CONTRAIR A BRUCELOSE HUMANA?

 A brucelose humana é de caráter ocupacional;

 Pessoas que lidam diretamente com os animais infectados 
como veterinários, inseminadores, criadores e tratadores;

 Trabalhadores que manipulam e leite e derivados ou carne 
contaminada.



A BRUCELOSE TEM IMPORTÂNCIA ECONÔMICA?



QUAIS AS MEDIDAS DE CONTROLE DA BRUCELOSE?



QUEM REALIZA OS EXAMES DIAGNÓSTICOS
NOS ANIMAIS?

 Médico Veterinário da Iniciativa Privada, habilitado pelo
MAPA/SFA/AM para realizar testes diagnósticos para Brucelose e
Tuberculose.



COMO É REALIZADA A PREVENÇÃO DA BRUCELOSE? 

 Vacinação  com vacina B19 e RB51
 É obrigatória a vacinação de todas as fêmeas bovinas e bubalinas, entre 3 e 8 meses de idade 

com a amostra B19; 

 A RB51 pode ser utilizada em todas as faixas etárias apenas para a espécie bovina; 

 Animais machos não podem ser vacinados ; 

 A vacinação com B19 e RB51, só pode ser feita por médicos veterinários e vacinadores auxiliares 
cadastrados na ADAF;

 É obrigatória a comprovação da vacinação das bezerras a ADAF, a cada de seis meses. Sempre 
apresentando os atestados de vacinação originais emitidos pelo veterinário cadastrado.

Proprietários que não possuírem fêmeas em idade vacinal no seu rebanho, 
devem ir ao escritório da ADAF local, portando uma declaração de ausência 

de fêmeas em idade vacinal.



MARCAÇÃO DAS BEZERRAS - IN 10/2017 
• Lado esquerdo da cara com ferro candente ou nitrogênio líquido da 

seguinte forma:
• Vacina B19- Último algarismo do ano da vacinação 
Ex: em 2018, será o número “8”.
• Vacina RB51 - Somente a letra “V”.
Excluem-se da obrigatoriedade de marcação as fêmeas destinadas ao 
Registro Genealógico, quando devidamente identificadas.

COMO É REALIZADA A COMPROVAÇÃO DA VACINA?

http://www.aged.ma.gov.br/files/2017/06/Brucelose-71-e1497036498626.jpg




O QUE É TUBERCULOSE?

 É uma doença infecciosa que acomete os animais e o ser humano. 

 Causada pela bactéria Mycobacterium sp, que afeta 
principalmente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos 
e sistemas. 

 A tuberculose bovina é  transmissível ao ser humano –
ZOONOSE;

Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium bovis



QUAIS OS ANIMAIS AFETADOS PELA TUBERCULOSE?

• O gênero Mycobacterium sp.  é causador da tuberculose no 
homem e nos animais domésticos. TUBERCULOSE BOVINA

• Doença zoonótica causada pelo
Mycobacterium bovis, que
provoca lesões nodulares,
afetando as espécies bovina e
bubalina e o homem.



QUAIS OS SINAIS CLÍNICOS DA TUBERCULOSE 
NOS BOVINOS?

 Doença de evolução muito lenta, com sinais clínicos pouco frequentes.
Quando estão presentes são variáveis e inespecíficos.

 Em estágios avançados, os bovinos podem apresentar:

 Emagrecimento progressivo,

 Dificuldade para respirar, tosse,

 mastite, infertilidade,

 Outros, dependendo do local das lesões.



QUAIS AS ALTERAÇÕES NAS CARCAÇAS BOVINAS 
CAUSADAS POR TUBERCULOSE?

 No abatedouro podem ser vistas:

 Alterações tuberculosas nos músculos, tecidos intramusculares,
ossos, lesões caseosas em órgãos torácicos e abdominais,

 Lesões múltiplas ou generalizadas ou apenas parciais.

Linfonodos bovino: granulomas 

amarelo esbranquiçados
Fígado bovino: nodulações 

amarelo esbranquiçadas, 



COMO A TUBERCULOSE BOVINA SE  DISSEMINA?



COMO A TUBERCULOSE BOVINA SE PROPAGA?



COMO É TRANSMITIDA A DOENÇA AO SER HUMANO?

 A doença passa de um animal contaminado para o homem quando 
ocorre:
- consumo de leite cru ou mal fervido;
- consumo de derivados de leite (queijo, manteiga, nata) feitos com leite 
cru;
- ingestão de carne e seus derivados mal cozidos;
- convivência com os animais doentes.



TEM PROFISSIONAIS MAIS PREDISPOSTOS
A CONTRAIR TUBERCULOSE BOVINA?

 Zoonose ocupacional: mais frequente entre os indivíduos que têm contato
direto com animais infectados ou com produtos provenientes destes.

 A capacidade de penetração por soluções de continuidade na pele, mucosas,
além da formação de aerossóis, predispõe à infecção:

 Trabalhadores agrícolas,

 Médicos veterinários,

 Magarefes,

 Produtores rurais,

 Funcionários de abatedouros,

 Processadores de carne,

 Técnicos de laboratório.



QUAIS OS SINAIS CLÍNICOS DA TUBERCULOSE NO 
HOMEM?

Tosse e catarro por mais de 15 
dias Perca de peso

Febre

Suor noturno

Fraqueza



A TUBERCULOSE BOVINA TEM IMPORTÂNCIA 
ECONÔMICA?

 As perdas econômicas se manifestam por:

 Redução na produção leiteira,

 Redução no ganho de peso dos animais,

 infertilidade,

 Condenação das carcaças,

 Morte dos animais e 

 Restrições a mercados consumidores.



O QUE FAZER EM CASO DE SUSPEITA DA DOENÇA NO 
REBANHO?

 Quando houver suspeita da doença, o produtor deve procurar um
médico veterinário habilitado para realizar exames de tuberculose.

 A ADAF possuem a lista dos nomes e contatos dos médicos veterinários
habilitados.

 Não existe vacina nem tratamento para a tuberculose bovina, portanto a
prevenção da entrada da doença é a chave do controle.

 A legislação Brasileira não prevê tratamento dos animais reagentes.



COMO O PRODUTOR PODE  AJUDAR NO CONTROLE DA 
TUBERCULOSE BOVINA? 

 Adquirir apenas animais negativos ao teste intradérmico para
tuberculose. Quando os animais não tiverem esse teste, solicitar o
exame a um médico veterinário habilitado antes de realizar a compra.

 Em propriedades em que for diagnosticada a tuberculose, o Médico
Veterinário que realizou o exame deverá efetuar a marcação a ferro
candente no lado direito da cara dos animais positivos com um “P”,

 Realizar a notificação à ADAF em até 24 horas após o diagnóstico
positivo dos animais;

 Realizar o descarte dos mesmos, em até 30 dias, em abatedouro com
serviço de inspeção oficial;

 Fornecer suporte estrutural aos servidores da ADAF na realização de
eutanásia e aterramento das carcaças dos animais na propriedade.



QUAL A MEDIDA DO GOVERNO PARA CONTROLAR A DOENÇA?

 O controle da doença se baseia no objetivo do Programa Nacional de 
Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose.

 Estratégias: 

 Certificar propriedades livres, 

 Certificar propriedades monitoradas, 

 Controle de transito de animais, 

 Credenciamento de médicos veterinários e educação sanitária, todos 
estes acompanhados pelo serviço oficial.


