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PARTE l: RELATÓRIO DE ESTÁGIO HOSPITAL VETERINÁRIO ROQUE 

QUAGLIATO DAS FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS – FIO 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

O Estágio Curricular Supervisionado é a uma parte fundamental no processo de 

formação acadêmica do estudante de Medicina Veterinária, tendo como finalidade 

colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso de 

graduação. Possibilita também a aquisição de novas informações e condutas 

terapêutica por profissionais capacitados de diferentes especialidades. Este relatório 

tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas durante o estágio 

curricular supervisionado com requisito parcial para conclusão do Curso de Medicina 

Veterinária das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO). 

 

 

2 – ESTÁGIO REALIZADO NO HOSPITAL VETERINÁRIO ROQUE QUAGLIATO 

DAS FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS 

 

 

O estágio supervisionado foi realizado no Hospital Veterinário (HV) Roque 

Quagliato das Faculdades Integradas de Ourinhos – SP (FIO) (conforme figura 1), 

localizado na Rodovia BR 153 Km 338, nº 42, Bairro Água do Cateto, na cidade de 

Ourinhos- SP, na área de Clínica Médica de Pequenos Animais no período de 01 de 

Março a 30 de Junho de 2016, no total de 562 horas, sob supervisão do Professor 

Me. Felipe Gazza Romão. 
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                          Figura 1:  Fachada do HV-FIO. Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 

 
 

2.1 – Descrição do local de estágio 

 

 O atendimento no HV-FIO é das 7h20min às 11h00, e das 13h20 às 17h00, 

de segunda a sexta-feira. O HV-FIO é um hospital escola, possui atividades 

curriculares e extracurriculares com graduandos do curso de medicina veterinária, 

fornecendo atendimento nas diversas especialidades aos profissionais da área e a 

população da cidade de Ourinhos e região. 

Ainda são oferecidos exames como: ultrassonografia, raio - x, exames 

laboratoriais (biologia molecular, microbiológico, parasitológico e 

hematológico), e serviços especializados para grandes e pequenos animais, 

tais como: odontológicos, oftalmológicos, dermatológicos, ortopédicos, 

obstétricos, reprodutivo, acupuntura e cirurgias em geral. 
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No quadro de funcionário do estabelecimento está composto por: uma 

secretária, dois funcionários responsáveis pela farmácia, um técnico em raio- 

x, diversos professores especialistas, um técnico de laboratório clínico, um 

técnico em anatomia patológica, uma enfermeira, dois Médicos Veterinários 

contratados, três residentes e onze estagiários graduando o curso de 

Medicina Veterinária. Possui serviço terceirizado de limpeza e segurança. 

 

 

2.1.1 – Estrutura física 

 

 O HV-FIO possui um excelente infraestrutura com ambulatório e laboratórios 

equipados e climatizados por meio de ar condicionado, e está dividido por setores de 

atendimentos conforme segue: 

 

2.1.1.1 – RECEPÇÃO: possui uma secretária responsável pelo agendamento de 

consultas, preenchimentos das fichas de identificação dos animais, um computador 

para armazenamento de dados, bem como de uma impressora multifuncional para 

dos mesmos. Os prontuários são guardados em arquivos. Possui um local para 

acomodação dos proprietários dos pacientes, dois sanitários e uma balança digital 

para pesagem dos pequenos animais. 

 

2.1.1.2 – AMBULATÓRIO: nesta sala há uma mesa e uma cadeira e duas cadeiras 

para os clientes, uma mesa de inox para procedimentos ao paciente, um armário de 

vidro com base de ferro para armazenagem de equipamentos e uma banca de 

mármore para dar suporte ao atendimento e uma pia para higienização das mãos e 

equipamentos, com detergente e papel toalha pra assepsia das mãos. Há três 

ambulatório usado para pronto atendimento, onde são realizados as consultas, 

exame físico, anamnese, aferição dos sinais vitais e pequenos procedimentos como: 

curativos, retirada de pontos e coleta de sangue. Caixa adequada para descarte de 

perfuro cortantes, como compartimentos de lixos contaminados e não contaminados. 

Quando a necessidade os animais são encaminhados a outros setores (figura 2). 
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       Figura 2:  Ambulatório de atendimento clínico do HV-FIO. Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

2.1.1.3 – SALA DO COORDENADOR DE ESTÁGIO:  sala contém duas mesas, duas 

cadeira, um computador, uma impressora, um aparelho de eletrocardiograma, uma 

mesa para realização do exame, um armário, uma estante com acervo de livro 

particular, uma pia de inox, uma bancada de mármore, com detergente e papel 

toalha pra anti- sepsia das mãos. 

 

2.1.1.4 – SETOR DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM: é dividida em duas salas, um 

aparelhos de Raio-X movél 150Ma (Intelmix Corporation®), e um aparelho de 

Ultrassom, um arquivo para estoque das radiografias, aventais protetores bem como 

o biombo de chumbo para os manipuladores, e a outra possui aparelho raio-x digital, 

com um computador para ser registrado os exames realizados, contendo uma mesa 

e uma cadeira, onde são realizados os laudos das radiografia (figura 3). 
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       Figura 3: Setor de diagnóstico por imagem do HV-FIO. Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 

 

 

2.1.1.5 – CENTRO CIRURGICO DE PEQUENOS ANIMAIS: conta com ar 

condicionado, duas mesas pantográfica de cirurgia com regulagem de altura, com 

aparelho de anestesia inalatória com ventiladores, circuito de ar comprimido e 

oxigênio, duas mesas de rodas para materiais cirúrgicos, monitores de sinais vitais, 

e monitor cardíaco, oxímetro de pulso, foco cirúrgico, possui armário de vidro com 

base de ferro para armazenagem de equipamento como laringoscópios, sonda 

endotraquiais, bisturi elétrico, um negatoscópio e equipaments de primeiros 
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socorros. Possui ainda mesa móvel com gaveteiro com medicações de emergência, 

seringas, luvas e agulhas.  

Caixa adequada para descarte de perfurocortantes, como compartimentos de 

lixos contaminados e não contaminados. Entre o centro cirúrgico de grande se o de 

pequenos animais, há dois vestiários (feminino e masculino), uma  bancada de 

granito com duas pias inox com material para assepsia das mãos, usada para 

paramentação cirúrgica (figura 4). 

 

 

   Figura 4: Centro cirúrgico de pequenos animais do HV-FIO. Fonte: Arquivo pessoal, 2016.                

                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2.1.1.6 – SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA: possui uma mesa inox e 

banquetas, também contendo baias para gatil (figura 5). 
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   Figura 5:  Sala da recuperação anestésica do HV-FIO. Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 

 

 

2.1.1.7 – CANIL: conta com sete baias de alvenaria, uma mesa de inox para 

realização de exames, um ar condicionado, suportes para fluidoterapia e banquetas, 

caixa adequada para descarte de perfurocortantes, como compartimentos de lixos 

contaminados e não contaminados (figura 6). 
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                   Figura 6:  Canil do HV-FIO. Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 

 
 
2.1.1.8 – SALA DE QUIMIOTERAPIA: contém pia inox e bancada de mármore, uma 

mesa para o procedimento e um suporte para fluidoterapia, duas banquetas, caixa 

adequada para descarte de perfurocortantes, como compartimentos de lixos 

contaminados e não contaminados. 

 

2.1.1.9 – FARMÁCIA: uma bancada com gaveteiro equipada com um computador, 

prateleiras e um armário com chave usada para medicações controladas, uma 

geladeira para armazenagem dos medicamentos. Junto a farmácia localiza se o 
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almoxarifado, onde ficam estocados medicações, equipamentos entre outros 

materiais usados na rotina hospitalar.ç 

 

2.1.1.10 – SALA DA COORDENADOR DO CURSO:  possui uma mesa, três 

cadeiras, uma impressora, estantes com acervo de livros particular, arquivo para 

estoque de documentação. 

 

2.1.1.11 – SETOR DE ENFERMIDADES INFECCIOSAS:  contendo sete baias de 

alvenaria, uma mesa de inox, uma mesa pequena de apoio contendo material de 

uso diário na internação dos animais, e um pia com detergente líquido e papel 

toalha. Possui também uma caixa adequada para descarte de perfurocortantes, bem 

como compartimento para lixos contaminados e não contaminados (figura 7). 

 

 

Figura 7: Setor de internação de doenças infectocontagiosas do HV-FIO. Fonte: Arquivo 
pessoal, 2016. 
 
 
 

2.1.1.12 – VESTIÁRIOS E BANHEIROS: são masculinos e femininos, para uso 

comum dos alunos, estagiários e residentes do HV, contendo os armários dos 

mesmos. 
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2.1.1.13 – ANFITEATRO: usada para realização de aulas teóricas, ambiente dotado 

com ar condicionado e data show, além de diversas cadeiras estofadas. 

 

2.1.1.14 – DEPÓSITO:  prateleiras para estocagem de rações, produtos de limpeza, 

materiais e equipamentos necessários para a manutenção diária do HV pelo pessoal 

da limpeza. 

 

2.1.1.15 – CENTRO CIRÚRGICO DE GRANDE ANIMAIS: onde está alocado o 

centro cirúrgico, específico para atender grandes animais, é equipando com um 

aparelho de anestesia inalatória, utilizado para inalação e recuperação anestésica, e 

uma mesa cirúrgica ajustável, uma sala adjacente utilizada para indução e 

recuperação anestésica, e cocheiras para animais internados. A FIO conta ainda 

com a Fazenda Experimental, esta possui um curral de apartação com tronco de 

contenção e área de ordenha. 

 

2.1.1.16 – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA: possui extensas bancadas de 

mármore com armários e gavetas para estocagem de materiais e equipamentos 

junto a uma pia com detergente líquido e papel toalha. Possui máquina de 

hemograma, uma centrifuga, banho maria, máquina para realização de exames 

bioquímicos e uma mesa com um microscópio, um computador. Este laboratório 

possui uma divisão onde fica o Laboratório de Patologia, com pia, bancada com 

gaveta, microscópio e um computador. Em ambos os laboratórios tem caixa 

adequada para descarte de perfurocortantes, bem como compartimento para lixos 

contaminados e não contaminados (figura 8). 
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       Figura 8: Laboratório de Análise Clínicas do HV-FIO. Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 
 
 

 
2.1.2 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

  As atividades acompanhadas durante a estágio curricular supervisionado 

envolveram atendimentos na área de Clínica Médica de Pequenos Animais. 

 

2.1.3 – CASUÍTICA TOTAL 

 Foram acompanhados 331 atendimentos em animais de companhia, os quais 

foram na área de clínica, conforme descritos nas tabelas 1, 2, 3, 4 e gráficos 1, 2, 3, 

4 abaixo:  

 

TABELA 1: Procedimento Clínico em pequenos animais realizados durante o 

estágio curricular supervisionado no Hospital Veterinário Roque Quagliato das 

Faculdades Integradas de Ourinhos. 

 

Casos Atendidos na Clínica  Total Total % 

Dermato 88 27% 

HAC* 11 3% 

IRC* 11 3% 
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ICC* 30 9% 

Gastrite 3 1% 

Gastroenterite 4 1% 

Doença do Sistema Urinário 25 8% 

Doença Infecciosa 69 21% 

Miiase  2 1% 

Intoxicação Química por Dicumarinico 10 3% 

Hepatopatia 13 4% 

Obesidade 6 2% 

Diabetes Mellitus 4 1% 

Limpeza de Tártaro 2 1% 

AHIM* 4 1% 

Corpo Estranho 2 1% 

Neoplasia 2 1% 

Efusão Pericárdio 2 1% 

Efusão Pleural 3 1% 

Imunização 7 2% 

Feocromatocitoma  3 1% 

Displasia Coxofemoral 3 1% 

Hemorragia 5 2% 

Paralisia  8 2% 

Clostridiose 2 1% 

Encaminhamento Cirúrgico 6 2% 

Hipoplasia Medular 2 1% 

Punção de Medula 2 1% 

Catarata 1 0% 

Ulcera Cornea 1 0% 

TOTAL DE CASOS 331 100% 

 
*HAC: Hiperplasia Adrenal Congênita 

  

*IRC: Insuficiência Renal Crônica   
*ICC: Insuficiência Cardíaca Congestiva   
*AHIM: Anemia Hemolítica Imunomediada 
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GRÁFICO 1: Procedimento Clínico em pequenos animais realizados durante o 

estágio curricular supervisionado no HV-FIO. 

 

 

 

TABELA 2: Números de diagnósticos em enfermidades Dermatologicas realizados 

na Clínica de Pequenos Animais, durante o estágio curricular supervisionado no HV-

FIO. 

 

Diagnósticos  Dermatológicos  Total Total % 

Dermodiciose 4 5% 

Dermatofitose 13 15% 

Piodermite 31 35% 

DASP 10 11% 

Pododermatite  4 5% 

Ortite  19 22% 

Atopia  3 3% 



29 

 

29 
 

Seborreia 1 1% 

Escabiose 1 1% 

Dermatopatia sem Diagnóstico 2 2% 

TOTAL 88 100% 

                           *DASP: Dermatite Alérgica por Picada de Pulga 

 

 

GRÁFICO 2: Porcentagem de Diagnósticos Dermatologicos realizados durante o 

estágio curricular supervisionado no HV-FIO. 

 

 

 

 

 



30 

 

30 
 

TABELA 3: Números de Diagnósticos Doenças Infecciosas realizado na Clínica de 

Pequenos Animais, durante o estágio curricular supervisionado no HV-FIO. 

 

Doenças Infecciosa Total Total % 

Cinomose Canina  16 23%% 

Parvovirose Canina 6 9% 

Leptospirose Canina 10 14% 

Erliquiose Canina 37 54% 

Total  59 100% 

 

 

GRÁFICO 3: Porcentagem de Diagnósticos Doenças Infecciosa realizado durante o 

estágio curricular supervisionado no HV-FIO. 
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TABELA 4: Números de Diagnósticos de Doenças do Sistema Urinário realizado na 

Clínica de Pequenos Animais realizados durante o estágio curricular supervisionado 

no HV-FIO. 

 

Diagnósticos de Doença do Sistema Urinário Total  Total% 

Cistite  13 54% 

Glomerulonefrite  4 17% 

Pielonefrite  2 8% 

Calculo Vesical 3 12% 

Cristalúria 3 12% 

Total  25 100% 
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GRÁFICO 4: Porcentagem de Diagnósticos de Doenças do Sistema Urinário 

realizados durante o estágio curricular supervisionado no HV-FIO. 
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3 – CONCLUSÃO 

O estágio curricular supervisionada é uma etapa de grande importância na formação 

acadêmica de um Médico Veterinário. As atividades desenvolvidas durante o estágio 

foram uma forma de complementar o conhecimento prático, ao que diz respeito ao 

tratamento de pequenos animais 
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PARTE II: A IMPORTÂNCIA BRUCELOSE EM SAÚDE 
PÚBLICA 
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PARTE II: A IMPORTÂNCIA BRUCELOSE EM SAÚDE 
PÚBLICA 

 

 

RESUMO: 

A presente monografia, parte integrante para a conclusão do curso de Medicina Veterinária vem 
apresentar a pesquisa a respeito da Brucelose em animais e algumas vezes em humanos. A 
brucelose é uma é uma doença infecciosa causada pelas bactérias do gênero Brucella spp. Essas 
bactérias são principalmente transmitidas entre animais, e causam brucelose em muitos vertebrados 
diferentes como carneiro, bode, gado, cervo, porco, cachorro, entre outros. Os humanos são 
infectados ao entrar em contato com animais, ou produtos animais contaminados com essas 
bactérias. Em humanos a brucelose pode causar uma gama de sintomas que são muito semelhantes 
à gripe comum, incluindo febre, suor, dor de cabeça, dor nas costas e certa fraqueza muscular. Pode 
ainda ocorrer infecção grave no sistema nervoso central ou no revestimento do coração. Brucelose 
também pode ocasionar sintomas crônicos ou de longa duração que incluem febre recorrente, dor nas 
articulações e fadiga. A pesquisa em questão, procurou em fundamentação teórica compreender as 
causas da incidência da Brucelose em animais e também em humanos. 
 

 
 
 
Palavras Chave: Brucella spp. Zoonose. Infecção animal e humana 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This monograph, an integral part for the conclusion of the Veterinary Medicine course, presents the 
research on Brucellosis in animals and sometimes in humans. Brucellosis is an infectious disease 
caused by bacteria of the genus Brucella spp. These bacteria are mainly transmitted between animals, 
and cause brucellosis in many different vertebrates such as sheep, goat, cattle, deer, pig, dog, among 
others. Humans are infected by coming into contact with animals, or animal products contaminated 
with these bacteria. In humans brucellosis can cause a range of symptoms that are very similar to the 
common cold, including fever, sweating, headache, back pain and certain muscle weakness. Severe 
infection may also occur in the central nervous system or the lining of the heart. Brucellosis can also 
cause chronic or long-lasting symptoms that include recurrent fever, joint pain and fatigue. The 
research in question, sought in theoretical basis to understand the causes of the incidence of 
Brucellosis in animals and  also in humans. 
 

 

Keywords: Brucella spp. Zoonose. Animal and Human Infection. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 A brucelose é uma doença infecto-contagiosa crônica causada por bactérias 

gram-nengativas aeróbicas. Ela pode causar problemas sanitários e econômicos na 

pecuária, variando de um país para outro. Pois, a mesma pode acometer animais em 

qualquer parte do mundo. Percebe-se que o ser humano é sensível às infecções por 

Brucella melitensis Brucella suis, Brucella abortus e Brucella canis, sendo essa a 

ordem de patogenecidade quando afeta o ser humano (OLIVEIRA, 2000). 

 Tem sua caracterização como coco-bacilos gram negativos, medindo de 0,5 a 

0,7 u de largura por 0,6 a 1,5u de comprimento. Podem aparecer isolados ou em 

agrupados em observação através de microscópio, são aeróbicos ou 

microaeróbicos, não formam esporos, são imóveis (OLIVEIRA, 2000). 

 Em seu habitat há a necessidade de hospedeiros: B. abortus tem como 

hospedeiros naturais os bovinos; B. suis, suínos; B. melitensis, caprinos; B. ovis, 

ovinos, B. canis, caninos, B. neotomoe, ratos (OLIVEIRA, 2000). 

 A brucelose foi descoberta como uma enfermidade humana, tendo sua 

ocorrência em animais sido caracterizada apenas alguns anos mais tarde. Com o 

passar do tempo, a infecção animal ganhou destaque, ficando a infecção humana 

em segundo plano na maioria dos países. Essa situação está relacionada ao fato de 

a infecção humana ficar restrita a determinadas áreas geográficas onde é endêmica 

a ocorrência de Brucella melitensis, a espécie mais patogênica para humanos, ou, 

então, a determinados grupos ocupacionais mais expostos ao risco de infecção, em 

áreas onde não ocorre B. melitensis (OLIVEIRA, 2000). 

 O modo de infecção se dá via digestiva, venérea, através da pele e mucosas, 

ou pode ser congênita. Um dos principais meios de infecção para o homem está na 

contaminação placentária dos bovinos. Também o leite cru e seus derivados como 

queijo, requeijão, que não passaram por tratamento térmico, podem transmitir a 

infecção. No Brasil existe uma grande preocupação tanto com a saúde animal 

quanto do conseqüente risco para a saúde pública, pela brucelose bovina, causada 

pela espécie B. abortus. Quanto a brucelose bovina, o Brasil apresentou um controle 

e uma redução acentuada dessa infecção, embora focos isolados ainda possam 

ocorrer mesmo em granjas tecnificadas (HARTIGAN, 1997).   
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A brucelose, conhecida também como Febre de Malta, Febre Ondulante e 

Febre do Mediterrâneo, tem sua importância no fato da diminuição de leite e carne, 

pois as fêmeas irão apresentar problemas reprodutivos, tais como: aborto, retenção 

de placenta, endometrites. Os machos apresentam inflamações nos testículos e 

epidídimo (orquite e epididimite), podendo acarretar aos mesmos infertilidade total 

(HARTIGAN, 1997). 

 A infecção do homem se dá pelo contato com animais infectados e/ou pelo 

consumo de leite, queijos e derivados tanto de bovinos quanto de caprinos, que não 

foram pasteurizados (HARTIGAN, 1997; GÜR et al., 2003; NAMIDURO et al., 2003). 

Uma vez infectado, o ser humano pode desenvolver infecção de caráter agudo e 

insidioso, com febre contínua, intermitente ou irregular, calafrios, cefaléias, 

constipação, dores generalizadas e no caso de infecções crônicas diminuição da 

fertilidade (VERONESI, 1991). 

 A brucelose é considerada uma enfermidade de caráter ocupacional, uma vez 

que profissionais que trabalham em contato direto com animais tem maior risco de 

se infectarem (MAHAJAN et al., 1986). A infecção de trabalhadores de abatedouros 

é comum, tanto pelo contato direto com as carcaças de animais infectados, como 

pela formação de aerossóis (BARBUDDHE ET al., 2000); veterinários de campo e 

tratadores podem se infectar durante a vacinação dos animais contra brucelose, pelo 

manuseio de vacinas vivas (BERKELMAN, 2003); pessoas que trabalham em 

laboratórios de pesquisa, manipulando o agente, também podem se infectar 

(MEMISH e MAH, 2001).  

 A brucelose está presente em 128 dos 196 países; já foi erradicada em 

algumas áreas e países. No Brasil, em 2001, foi instituído o Programa Nacional de 

Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT), pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) com o objetivo de 

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

promover a competitividade da pecuária nacional (BRASIL, 2006). 

 É considerada hiperendêmica em áreas do Mediterrâneo, Península Arábica, 

Índia, México, América Central e América do Sul. Com isso, mesmo locais livres de 

brucelose animal podem apresentar casos importados, relatado por estudos 

epidemiológicos. Algumas áreas do globo chegam a ter prevalência de 10 casos por 
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100.000 habitantes e, embora seja raramente fatal nos seres humanos (letalidade de 

0,1%), causa principalmente abortos e infertilidade em bovinos de corte e leite, 

levando a perdas econômicas elevadas (BRASIL, 2006). 

 A inspeção sanitária de carnes realizada em estabelecimentos de abate sob 

fiscalização do Serviço de Inspeção Federal realiza atividades preventivas 

importantes para a saúde pública, pois ao examinar carcaças e vísceras à busca de 

situações anormais que condicionam ou impedem o aproveitamento do produto ou 

matéria prima para o consumo, afasta assim do mercado consumidor carnes 

impróprias que podem ser prejudiciais à saúde humana (BRASIL, 2006). 

 A brucelose apresenta alguns reservatórios animais naturais como os 

descritos abaixo: 

 Além do ser humano, as espécies de Brucella spp podem ser encontradas 

em diversas espécies, geralmente com um hospedeiro preferencial: 

· B. melitensis: caprinos, ovinos e camelídeos; 

· B. abortus: bovinos e bubalinos; 

· B. suis: suínos e vários mamíferos selvagens; 

· B. canis: cães; 

· B. ovis: ovinos; 

· B. neotomae: ratos de florestas e do deserto; 

· B. microti: roedores; 

· B. inopinata: humanos; 

· B. delphini, B. pinnipediae e B. ceti: animais marinhos, como golfinhos, focas e 

Baleias (BRASIL, 2006). 

 
 
OBJETIVOS: 

 

O objetivo dessa Revisão de Literatura, é discutir sobre o tema A Importância 

da Brucelose em Saúde Pública. E entender como evitar a disseminação dessa 

doença infecto contagiosa nos animais de propriedades rurais sejam elas grandes 

ou pequena. Bem como controlar e\ou evitar o aparecimento de novos casos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
2.1 A saúde pública e as implicações da brucelose animal  
 
 
 A Brucelose ainda não foi totalmente controlada no Brasil, infelizmente ainda 

existem produtores que não compreendem a real importância de se combater a 

Brucelose animal no país. A Brucelose apresenta algumas variações em formato de 

espécies que podem ser assim classificadas de acordo com o Centers for disease 

control, CDC (2008): 

Das seis espécies classicamente reconhecidas no gênero Brucella spp, 

quatro são comprovadamente patogênicas para humanos: B. melitensis, B. suis, B. 

abortus e B. canis. Também é responsável por muitos casos humanos, inclusive no 

Brasil, a amostra vacinal B19, de B. abortus. A amostra vacinal, também de B. 

abortus, RB51 é potencialmen te patogênica para humanos, com o agravante 

adicional de tratar-se de uma bactéria selecionada com base na resistência à 

rifampicina, antibiótico que pode ser usado no tratamento de brucelose humana 

(CENTERS FOR DISEASE CONTROL, CDC, 2008). 

 Além da Brucelose conhecida de animais domésticos, ainda existe a Brucella 

spp isolada de mamíferos marinhos, cuja classificação vem sendo objeto de diversas 

propostas, também é patogênica para humanos, já havendo descrição de um caso 

adquirido em laboratório, na Inglaterra, e dois casos que não foram contraídos em 

laboratório, relatados no continente americana (TAYLOR&PERDURE, 1989). 

 Do ponto de vista da infecção humana, a epidemiologia da brucelose pode ser 

dividida em duas situações distintas: onde ocorre B. melitensis e onde essa infecção 

não ocorre. Essa diferença ficou bem estabelecida em um trabalho publicado por 

TAYLOR & PERDUE (1989), e outros que o seguiram, realizado no Texas, Estados 

Unidos da América. Esse trabalho mostra claramente que, antes do aumento de 

incidência da infecção por B. melitensis, a enfermidade atingia principalmente 

indivíduos do sexo masculino e na faixa etária que está no mercado de trabalho 

(TAYLOR&PERDURE, 1989). 

  Porém, com o aumento da ocorrência de infecção por B. melitensis, houve 

aumento de participação do sexo feminino, de crianças e de idosos entre os casos 
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novos. Essas evidencias demonstram que a infecção por B. abortus ou por B. suis 

ocorre predominantemente de forma ocupacional, ao passo que a infecção por B. 

melitensis pode mais facilmente atingir a lpopulação em geral (TAYLOR&PERDURE, 

1989). 

 De qualquer maneira, o ser humano não é reservatório natural de Brucella 

spp. Sendo assim, e a infecção se mantém apenas em populações animais. 

Surgindo então a necessidade e a importância dos programas de controle da 

brucelose animal para prevenir a ocorrência de casos humanos. Pois, apesar de não 

ser letal, pode ocorrer óbito em alguns casos humanos (TAYLOR&PERDURE, 

1989). 

 No Brasil, a grande preocupação, tanto de saúde animal quanto do 

conseqüente risco para a saúde pública, é a brucelose bovina, pois, é sabido que a 

população brasileira consome uma grande quantidade de carne bovina em 

diferentes processos de produção, desde a carne in natura, até as carnes enlatadas. 

 A brucelose bovina é causada pela espécie B. abortus.  Quanto a brucelose 

suína, no Brasil, com a tecnificação na exploração comercial dessa espécie, obteve 

um tratamento intensivo tendo assim uma redução acentuada de prevalência, de 

infecções, embora focos esporádicos ainda possam ocorrer mesmo em granjas 

tecnificadas (BRASIL, 2010). 

 Já a B. melitensis é considerada exótica no Brasil, fato que, provavelmente, 

explica a ocorrência predominantemente ocupacional da brucelose humana em 

nosso país. O agente etiológico da brucelose bovina é mantido nessa espécie, assim 

como em outros bovídeos, sendo transmitido quando uma vaca pare ou aborta; 

nessa ocasião, uma grande quantidade de microrganismo é eliminada para o 

ambiente, contaminando a pastagem ou a água. Outro animal se infecta ao ingerir 

alimento ou água contaminada pelos líquidos e anexos fetais. Na brucelose bovina, 

a transmissão venérea do agente etiológico tem importância secundária na 

perpetuação do agente etiológico (BRASIL, 2010). 

 Touros infectados, eliminando o agente etiológico no sêmen, não transmitiram 

a infecção às novilhas cobertas por eles e que touros não transmitiram a infecção a 

novilhas após cobrir vacas infectadas. Entre os bovinos, a categoria mais susceptível 

à brucelose é a vaca em gestação, a qual constitui também a principal fonte de 
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infecção; animais que ainda não atingiram a maturidade sexual são pouco 

susceptíveis a esse agente. O principal sintoma provado pela brucelose nas fêmeas 

bovinas é o abortamento no terço final da gestação, ou então natimorto e 

nascimento de bezerro fraco. Geralmente a vaca aborta uma só vez, passando a 

levar a termo as próximas gestações. Isso pode causar a falsa idéia de que o animal 

está curado, criando uma situação preocupante, pois o animal infectado continua a 

disseminar a infecção durante os partos normais, mesmo sem apresentar sintomas. 

Com isso, esse portador pode circular livremente no rebanho, sem ser detectado, 

situação que exige a realização de testes laboratoriais para detecção e adoção das 

medidas sanitárias pertinentes (THONSEN, 1943). 

Alguns países que adotaram programas de combate à brucelose animal 

registraram quedas rápidas e acentuadas nas taxas de incidência de brucelose 

humana, pois, levaram a sério o problema e mais ainda, a questão de se combater o 

mesmo para proteger a população humana de seu país. E é certo que   esse é o 

caminho para evitar essa infecção no rebanho bovino, e também no suíno. Pois, 

mesmo não sendo tão disseminada na população humana, pode dar origem a 

enfermidade grave, com sérias complicações para as pessoas acometidas (BRASIL, 

2010). 

 Os programas de controle à brucelose baseiam-se em dois pilares principais: 

vacinação das bezerras e detecção dos animais infectados, seguida de sacrifício 

desses animais. Devendo o cuidado com o descarte dos mesmos ser minucioso e 

criterioso, uma vez que é uma infecção grave e que tem que ser bem combatida e 

com muita atenção (ALMEIDA, 2000).  

 A vacinação há muitas décadas, vem sendo feita com a B. abortus B19, e nos 

anos 1990 surgiu a B. abortus RB51, mais uma ferramenta no controle da doença, 

que apresenta a vantagem de não induzir anticorpos que podem proporcionar 

resultados falso-positivos nos testes sorológicos, embora suscite preocupação para 

a saúde humana. A detecção dos animais infectados baseia-se no diagnóstico 

sorológico, havendo ampla variedade de testes para essa finalidade. Outro método 

preventivo está na conscientização dos criadores da necessidade periódica da 

vacinação, e também da observação de seus rebanhos, isso poderá auxiliar e muito 

o controle de tal infecção bacteriana (ALMEIDA, 2000). 
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 Há alguns anos, com a implantação do Programa Nacional de Controle e 

Erradicação de Brucelose e Tuberculose, direcionado aos rebanhos bovinos e 

bubalinos, o Brasil deu um importante passo para combater a brucelose animal, e a 

expectativa é que o programa evolua como previsto e atinja o objetivo de restringir 

os prejuízos que essa infecção causa para a economia do país, para a saúde animal 

e para a saúde pública (ALTON, 1994). 

  

2.2 Estudos de prevalência 

 

 Brucelose é o nome coletivo para um grupo de doenças causadas por 

diferentes espécies da bactéria do gênero Brucella. B. abortus, provoca aborto 

contagioso em bovinos. B. suis causa abortos em suínos e B. Melitenses que produz 

aborto em caprinos. A brucelose bovina ou aborto contagioso em bovinos, é 

disseminada principalmente por descargas uterinas contaminadas. B. abortus pode 

se fixar no úbere e ser excretado no leite, mas não causa lesões visíveis no tecido 

mamário.  No útero gravídico seu local de predileção, os cotilédones estão 

necróticos, moles, com cor amarelo acinzentado e cobertos por um exudato marrom, 

o feto geralmente é abortado no sétimo ou oitavo mês de gestação, podendo 

apresentar-se edematoso, com fluido subcutâneo sanguinolento (GERMANO, 2008). 

 Na inspeção post-mortem, B. abortus pode ser caracterizada por gumos de 

pus entre membrana uterina e a membrana fetal. A brucelose é doença notificável e 

o exame é realizado na propriedade. Se exame resulta positivo, o animal é levado 

para o abate. Isso faz parte do programa de erradicação. A brucelose pode ser 

contraída por seres humanos, a partir de bovinos positivos para Brucella spp, 

cuidados especiais devem ser tomados durante o abate para que o útero não seja 

aberto e o úbere seja removido integralmente e intacto sem que ocorra 

derramamento de leite. Cirurgiões veterinários e açougueiros são mais comumente 

afetados. A febre ondulante pode ser contraída pela ingestão de leite cru ou de seus 

derivados como queijo, requeijão, feitos com leite cru e sem qualquer tratamento 

térmico prévio (WILSON’S, 2009). 
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Quanto a vacinação de Brucelose: 

PARANÁ 2001\02    Inquérito Soroepidemiológico 

  Estado 7 Extratos  

1 Paranavaí e Umuarama 

2 Campo Mourão, Maringá, Londrina 

3 Cornélio Procópio, Ivaiporã e Jacarezinho 

4 Laranjeiras do Sul, Guarapuava, Ponta Grossa  

5 Cascavel e Toledo 

6 Curitiba, Paranaguá, União da Vitória, Irati 

7 Francisco Beltrão e Pato Branco (ADAPAR, 2015). 

 

Inquérito Soroepidemiológico – 2002 

Trabalho conjunto: ADAPAR(SEAB)\MAPA\ USP 

Prevalência em propriedades – 4, 013 % 

Analisadas aproximadamente 2.100 propriedades 

97 positivas 

Prevalência em animais – 1,73% 

Testados aproximadamente 15.000 animais 

149 positivos 

 

Mapa 1: Prevalência de Animais com Brucelose por Extrato Regional do Paraná: 

 

                                              (Fonte: ADAPAR, 2015) 
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Mapa 2: Prevalência de Propriedades com Brucelose por Extrato Regional do 

Paraná.  

 

    

(Fonte ADAPAR, 2015) 

 

 Uma das maiores dificuldades encontradas está em identificar e caracterizar a 

dinâmica da infecção em humanos pela inexistência de uma técnica específica para 

esse fim, sendo, por isso, utilizados nos ensaios sorológicos envolvendo pessoas, os 

mesmos testes de referência empregados para o diagnóstico da brucelose bovina, 

contidos no PNCEBT, implementado pelo MAPA (TENÓRIO, 2008). 

 O período de incubação é muito variável, podendo ser de 5 a 60 dias, até 

meses, porém o início dos sintomas ocorre de duas a três semanas após a 

exposição ao agente (BRASIL, 2001). 
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Mapa 3: Brucelose – Situação Brasileira: 

                   (Fonte: ADAPAR, 2015) 

 

 As Brucellas spp não resistem em ambientes que possibilitem condições de 

pH, temperaturas e luz favoráveis, podendo permanecer em água, fetos, restos de 

placentas, nos derivados de leite cru, fezes, lã, feno, materiais e vestimentas, por 

vários meses. Podem também resistir em locais secos (pó, solo), e também é 

resistente às baixas temperaturas ambientais (BRASIL, 2001).  

 Os reservatórios mais conhecidos dessas bactérias são as vacas, ovelhas, 

cabras e os cães. A região onde existe uma maior prevalência dessa doença, são 

normalmente regiões rurais, e simultaneamente onde não há controle de 
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contaminação por parte dos criadores, podendo assim, infectar o ser humano 

(BRASIL, 2001). 

 Ao nível da Saúde Pública, a doença apresenta algumas conseqüências 

graves. Geralmente o período de incubação é de uma a três semanas, 

manifestando-se por febres altas contínuas, ou irregulares. Assim como em outras 

doenças, febris, o doente transpira muito e manifesta elevação de temperatura.  

Apresenta também uma sensação de fraqueza de modo a sentir cansaço a partir de 

qualquer esforço físico (ALTON, 1994).  

 A febre apresenta-se por vezes normal durante o dia e subindo para 40ºC a 

noite. Outros sintomas bem peculiares são: insônias, impotência sexual, anorexia, 

dores articulares. A doença pode se instalar por semanas, meses ou até mesmo por 

anos, caso não seja tratada corretamente (BOTELHO, 2000). 

 A transmissão para o homem se dá mediante contato com animais doentes, 

por exemplo no transporte de recém nascidos infectados, que nasceram no campo 

sem atendimento veterinário, ao ter contato com placentas e restos fetais, materiais 

contaminados e acidentes vacinais.  Pode também ser transmitida pela pele, ao 

levar as mãos, aos olhos, pela ingestão de carnes contaminadas, leite e queijos 

contaminados, que não passaram pelo processo de pasteurização, manipulação de 

produtos animais com lã, além de inalação de aerossóis em laboratórios ou no 

próprio abatedouro (GERMANO, 2008). 

 O contágio no homem ainda se dá pelo consumo de leite cru, queijos de 

cabra ou de ovelha, produtos industrializados como o iogurte, contaminadas por B. 

melitensis. Algumas vezes leite de vaca isento de brucela pode ser contaminado em 

estabelecimentos clandestinos ao se misturar com o leite contendo B. melitensis 

(GERMANO, 2008). 

 Quanto aos veterinários ou cuidadores de animais que se encontram em 

contato mais direto com os animais, em especial, a fêmea parturiente, certamente 

terão um risco maior de serem infectados. Por esse motivo o cuidado com as 

roupas, luvas, higiene do local, devem ser redobrados (BRASIL, 2001). 

 A Brucella Canis, tende a ocorrer com pessoas que lidam frequentemente 

com cães, sendo necessário que exista um contato próximo e constante com o 
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animal que se encontre infectado para que possa ocorrer a transmissão da doença 

(BOTELHO, 2000). 

 Assim, quanto mais se conhece sobre a questão da brucelose, mais se 

percebe que não é algo tão simples e que possa ser deixado de lado, pois é uma 

doença que pode dar muito problema para o país, assim, levar a sério a questão da 

vacinação é essencial, e acima de tudo, a higiene por parte dos profissionais que 

mexem com as criações de gado em especial, os veterinários e os cuidadores, bem 

como a limpeza dos currais, o tratamento do feno, a limpeza das baias, entre outras 

tantas possibilidades de higiene e limpeza que podem auxiliar na proteção e 

prevenção da Brucelose (TENÒRIO, 2011).  

 O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), elaborou em 

2001, o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose – PNCEB - que 

tem como objetivo atingir uma elevada cobertura vacinal de bezerras entre três e oito 

meses com vacina B19, de forma a reduzir a prevalência de brucelose para níveis 

que permitam passar à fase de erradicação. Apesar de a brucelose não ser doença 

de notificação obrigatória no território nacional, deve ser notificada na vigência de 

surtos, para que se intensifiquem medidas de controle (TENÒRIO, 2011). 

 Os casos de brucelose relacionada ao trabalho deve ser comunicado aos 

órgãos responsáveis pelo controle dos rebanhos, que podem alertar a vigilância 

sanitária e impedir a distribuição e o consumo de produtos infectados, visando a 

redução da morbimortalidade da doença. Surgem a cada ano 5000 mil novos casos 

de brucelose humana (BRASIL, 2010). 

 Há vários anos que a questão da brucelose está associada à ocupação do 

homem, atribuindo-se a essa enfermidade um caráter de doença ocupacional de 

trabalhadores rurais, trabalhadores do setor de limpeza pública, frigoríficos e 

indústrias alimentícias. Esta enfermidade é de grande importância para a Saúde 

Pública, resultando em custos diretos e indiretos para os trabalhadores e para as 

respectivas empresas (TENÓRIO, 2008). 

 A Vigilância Sanitária deve apresentar medidas e colocá-las em execução 

sempre que se fizer necessário, tendo como objetivo principal, prevenir riscos 

potenciais de infecção “bucélica zoonótica”(TENÓRIO, 2008).  



48 

 

48 
 

 Quando o ser humano tem a confirmação de instalação da doença deverá 

urgentemente buscar auxílio, acolhimento e esclarecimento, que deverá ser dado 

por uma equipe previamente capacitada, garantindo o direito à saúde que é 

garantido por lei a todo trabalhador independente do setor que seja (BRASIL, 2010). 

 Desde a classificação da Brucella melitensis por Bruce, em 1887, e sua 

associação com a doença zoonótica transmitida por alimento, a brucelose continuou 

sendo uma doença cosmopolita, tendo como fatores de risco, a ingestão de 

alimentos contaminados, o contato com animais e o exercício de atividades que 

envolvem o contato com eles (FREITAS et. al., 2001). 

 O Brasil tem um Programa de Controle e Erradicação da Brucelose que 

“Visam diminuir a prevalência e a incidência destas enfermidades no rebanho bovino 

e bubalino” Brasil: 2001 – Institui o Programa Nacional de Controle e Erradicação da 

Brucelose e da Tuberculose - PNCEBT Paraná: 2002 – Institui o PECEBT por meio 

da Resolução nº 079/2002 

 

 

2.3 Dificuldades de tratamento de brucelose em humanos 

 

 As manifestações clínicas podem se manifestar por quadros agudos ou 

crônicos, com síndrome febril, mal-estar, fadiga fácil, artralgia, mialgia, dor lombar e 

nas panturrilhas, cefaléia, desatenção e depressão. Nas formas agudas, a duração 

da doença é de até dois meses, e nos crônicos ultrapassa a dois anos (BRASIL, 

2001). 

 Quanto ao tratamento é feito com doxiciclina ou minociclina (100 mg, VO, 

12/12 horas, por 45 dias) associada com rifampicina (600 – 900 mg/dia, VO, uma 

vez ao dia por 45 dias), porém a doxiciclina não deve ser usada em crianças com 

idade inferior a sete anos ou em grávidas após o sexto mês de gestação (ARAÚJO 

JÚNIOR, 2008). 

 O trabalho em frigoríficos compreende atividades repetitivas devido ao intenso 

processo de produção. Trabalhadores executam suas atividades em ambientes 

muitas vezes, inapropriados e insalubres, onde as dificuldades incluem desde a 
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iluminação, ruídos, poeiras e espaço físico. Isso torna o trabalho exaustivo e 

perigoso (JÚNIOR, 2008). 

 Sobre os meios de infecção mais frequentes para o homem, (ARAÚJO 

JÚNIOR, 2008): 

 (a) produtos alimentícios preparados do leite cru de animais infectados;  

 (b) legumes crus contaminados por excrementos de animais infectados;  

 (c) as vísceras, medula espinhal e gânglios linfáticos de carnes infectadas, 

nas quais a Brucella pode permanecer por mais de um mês após o abate, e mais 

tempo ainda se congelada ou refrigeradas;   

 (d) a água de cisternas e poços contaminados por excrementos de animais 

doentes (JÚNIOR, 2008). 

 Então, o homem pode contrair a doença ainda pelo contato com a carcaça do 

animal, sangue, urina, secreções vaginais, fetos abortados ou placenta. Também 

pode ocorrer contaminação por meio de acidente em laboratório. O abate de 

animais, uma das atividades de risco, tem importante significado na transmissão das 

espécies de Brucella spp. (SOUZA, 1977). 

 A Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal 8080/90), em seu artigo 6º, parágrafo 

3º, regulamentou os dispositivos constitucionais sobre Saúde do Trabalhador como 

“um conjunto de atividades” que se destina, através das ações de vigilância 

epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção, assim como visa à 

recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos advindos das condições de trabalho (BRASIL, 2007).  

 Quando ocorrerem situações de epidemia, a vigilância sanitária, deverá 

investigar fontes de contaminação comum, que em geral são o leite cru e os 

derivados não pasteurizados. Confiscar os alimentos suspeitos até que sejam 

instituídas as medidas de prevenção definitivas (BRASIL, 2001). 

 Os equipamentos de proteção individual incluem:  

luvas, máscaras, gorros, óculos de proteção, aventais e atendem às seguintes 

indicações: 

 • Luvas - sempre que houver possibilidade de contato com sangue, secreções 

e excreções, com mucosas ou com áreas de pele não íntegra (ferimentos, escaras, 

feridas cirúrgicas e outros) 
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 • Máscaras, gorros e óculos de proteção - durante a realização de 

procedimentos em que haja possibilidade de respingo de sangue e outros fluidos 

corpóreos nas mucosas da boca, nariz e olhos do profissional. 

 • Aventais - devem ser utilizados durante os procedimentos com possibilidade 

de contato com material biológico, inclusive em superfícies contaminadas. 

 • Botas - proteção dos pés em locais úmidos ou com quantidade significativa 

de material infectante (centros cirúrgicos, áreas de necrópsia e outros) (BRASIL, 

2010). 

 Em alguns casos, pode ser necessário o controle da infecção em animais por 

meio de provas sorológicas para diagnóstico precoce e, se necessário, sacrifício do 

animal infectado.  Recomenda-se a verificação da adequação e cumprimento, pelo 

empregador, das medidas de controle dos fatores de risco ocupacionais e promoção 

da saúde identificados no Programa e Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA (NR 

9) - e no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -PCMSO (NR7)-  

além de outros regulamentos sanitários e ambientais (BRASIL, 2010). 

 Suspeita ou confirmada a relação da doença com o trabalho, deve-se informar 

ao trabalhador; examinar os expostos, visando a identificar outros casos; notificar o 

caso aos sistemas de informação do SUS, à Ministério do Trabalho e Emprego – 

TEM - e ao sindicato da categoria; providenciar a emissão do Centro de Apoio ao 

Trabalhador –CAT- caso o trabalhador seja segurado pelo SAT da Previdência 

Social, orientar o empregador para que adote os recursos técnicos e gerenciais 

adequados para eliminação ou controle dos fatores de risco (BRASIL,2001). 

 A Saúde do Trabalhador reflete uma resposta institucional aos movimento 

sociais que, entre a metade dos anos 70 e os anos 90, reivindicavam que as 

questões de saúde relacionadas ao trabalho fizessem parte do direito universal à 

saúde, incluídas no escopo da Saúde Pública (FREITAS, 2001).   

 Entre os fatores que contribuíram para a institucionalização da Saúde do 

Trabalhador no âmbito do Sistema Único de Saúde, temos: 

-  o movimento de Oposição Sindical dos anos 70 e 80; 

- o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira; 

- o movimento pelas eleições diretas e pela Assembléia Nacional Constituinte e;  
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- a promulgação da “Constituição Cidadã” em 1988, com a conquista do direito 

universal à saúde e o advento do Sistema Único de Saúde. (BRASIL, 2006). 

 Em 1988 o povo brasileiro conquistou, após quase 500 anos de história, o 

direito universal à saúde, disposto na Constituição da República Federativa do 

Brasil, em seu Art.196 como “... um direito de todos e um dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas” (BRASIL, 2006). 

 A Carta Magma traz em seu texto que “... As ações e serviços de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único...” 

e, em seu artigo 200, está definido que “... ao Sistema Único de Saúde compete... 

executar as ações de saúde do trabalhador...”, assim como “... colaborar na proteção 

do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho...” (BRASIL, 2006). 

 A lei 8080/90 em seu artigo 60 parágrafo 30 apresenta sobre a constituição a 

Saúde do Trabalhador, com o seguinte respaldo: 

 “Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de 

atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e 

vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como 

visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos 

e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo: 

 I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de 

doença profissional e do trabalho;  

 II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde 

(SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais 

à saúde existentes no processo de trabalho; 

 III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde 

(SUS), da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, 

extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de 

produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do 

trabalhador; 

 IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde; 

 V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às 

empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do 

trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames 
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de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética 

profissional; 

 VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de 

saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas; 

 VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo 

de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais; e 

 VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão 

competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de 

trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos 

trabalhadores (BRASIL, 2006). 

 Dessa forma, a configuração da Saúde do Trabalhador se dá diretamente no 

âmbito do direito à saúde, previsto como competência do SUS. Devido à 

abrangência de seu campo de ação, apresenta caráter intra-setorial (envolvendo 

todos os níveis de atenção e esferas de governo do SUS) e inter-setorial 

(envolvendo a Previdência Social, Trabalho, Meio Ambiente, Justiça, educação e 

demais setores relacionados com as políticas de desenvolvimento), exigindo uma 

abordagem interdisciplinar e com a gestão participativa dos trabalhadores (BRASIL, 

2006). 

 Nos últimos dez anos o SUS representou um considerável avanço no que 

tange ao acesso do cidadão às ações de atenção à saúde e à participação da 

comunidade em sua gestão, por meio das instâncias de controle social, legalmente 

definidas (BRASIL, 2006).  

 Tal avanço tem se refletido na melhora substancial dos indicadores gerais de 

saúde, como por exemplo o da mortalidade infantil. Porém, é sabido que, para o 

direito pleno à saúde, requer ainda que o SUS alcance a melhoria da qualidade e da 

eqüidade em suas ações, incluindo as ações em Saúde do Trabalhador (BRASIL, 

2006). 

 As ações em Saúde do Trabalhador, no âmbito do SUS, têm se desenvolvido 

de forma isolada e fragmentada das demais ações de saúde (BRASIL, 2006). 

 Após essa verificação da condição de trabalhadores e de seus direitos ao 

atendimento saudável, fica claro que a questão da Saúde Pública em Brucelose, 

permite aos trabalhadores todos os direitos de atendimento caso haja infecção. 
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Permite compreender também que o controle dessa doença deverá ser levado a 

sério pelo estado e também pelos produtores de maneira geral (BRASIL, 2006).  

 

2.3.1 A brucelose em crianças um risco em evidência 

 

Infelizmente, a brucelose pode acometer também o ser humano, foi 

descoberto a pouco tempo, que essa enfermidade pode acometer crianças, não pelo 

contato com o animal em si, mas através de alimentos contaminados (FREITAS, 

2001). 

 É uma doença passível de tratamento desde que, descoberta em seu início, 

pois as reações são semelhantes a algumas outras doenças. O que muitas vezes 

preocupa a Saúde Pública, é a questão de alguns médicos concluírem a doença 

como sendo uma outra patologia, e assim, prejudicando a saúde do menor, pois, 

existe um tratamento adequado quando a criança é infectada (FREITAS, 2001). 

 Os primeiros estudos sobre a brucelose em crianças aconteceu no país de 

Portugal, onde médicos se preocuparam com a incidência de casos ocorridos na 

década de 80\90. 

 A transmissão ao Homem é feita essencialmente pelas vias cutâneomucosa, 

digestiva e inalatória. Outra formas possíveis na criança, embora raras, são a via 

placentária e o leite materno (FREITAS, 2001). 

 Sendo principalmente uma doença do adulto, também surge na criança (20 % 

dos casos) com maior incidência na idade escolar, podendo ter nesta uma 

apresentação clínica mais benigna e auto- limitada (GERMANO, 2008).  

 A gravidade da doença relaciona-se com o estado imunitário do hospedeiro, a 

existência de patologia subjacente e da espécie em causa (casos mais graves nas 

formas B. melitensis e B. suis (GERMANO, 2008). 

 

 A Brucelose pode apresentar-se de duas formas (1): 

 1. Brucelose sub-clínica: rara na criança, é detectada em rastreio de 

populações de risco e caracteriza-se pela existência de sorologia positiva sem 

evidência clínica de doença. 
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 2. Brucelose sintomática: quando existe clínica compatível e confirmação 

laboratorial. De acordo com o tempo de evolução podem ser consideradas três 

fases: a) aguda (corresponde à septicemia e é a mais frequente nas idades 

pediátricas), b) subaguda (os sintomas persistem por mais de 6 meses), c) crónica 

(os sintomas mantêm-se por mais de 1 ano (GERMANO, 2008). 

 

 Não existe um conjunto de sinais e sintomas patognomónicos da doença. Os 

mais frequentemente encontrados são a febre, sudorese (profusa, 

predominantemente noturna), artralgias (grandes articulações, como a coxo-femural 

e o joelho), adenopatias (cervicais), hepatoesplenomegalia, astenia, anorexia, 

mialgias, cefaléias, náuseas, vômitos, dores abdominais e alterações do trânsito 

intestinal (GERMANO, 2008). 

 O diagnóstico é feito de acordo com a clínica e recorrendo aos exames 

microbiológicos, sorologia e de técnicas de imagem, no caso de existirem 

focalizações. O diagnóstico definitivo é obtido quando se isola a Brucella nos 

exames culturais. As hemoculturas devem efetuar-se antes do início da terapêutica e 

podem ser positivas em 70 a 90% dos casos (BRASIL, 2010).  

 As mieloculturas são, contudo eficazes nos casos em que já se iniciou 

antibioterapia e nas formas mais arrastadas. Os exames culturais só devem ser 

considerados negativos após 6 semanas de incubação (BRASIL, 2010).  

 Dada a importância de um diagnóstico precoce na evolução da doença, 

recorre-se aos testes sorológicos: 

 

 •Wright (teste de aglutinação lenta em tubo; detecta fundamentalmente IgM, 

sendo considerado positivo quando o título é  1 : 160. É o teste mais informativo na 

fase aguda da Brucelose, tendo ainda a vantagem de ser quantitativo. Pode tornar-

se rapidamente negativo nas formas subagudas e é praticamente sempre negativo 

nas formas crônicas. (Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, Manual de 

Zoonoses, 2009). 

 Deve-se ter atenção ao fato de poderem ocorrer falsos positivos, por reação 

cruzada com antigênios de Salmonella, Yersínia enterocolítica, Francisella tulerensis 



55 

 

55 
 

e Vibrio cholerae, ou falsos negativos quer por excesso de anticorpos aglutinantes 

(fenômeno de zona), ou por presença de anticorpos bloqueantes. 

 

 • Reacção de Huddleson (reação rápida em lâmina que detecta IgM, IgG e 

IgA. Apesar de sensível é pouco específica). Tempo de execução: 1 Dias úteis 

Método: Aglutinação. Condições de Colheita: Soro (500µL) Estabilidade da 

amostra: Refrigerada a 2-8ºC Valores de Referência: Parâmetro: Reação de 

HUddleson. 

 

 • Imunofluorescência Indirecta e Elisa (dosam as várias classes de Ig. 

Técnicas mais sensíveis e específicas mas também dispendiosas que as anteriores, 

pelo que não estão acessíveis em muitos hospitais, nomeadamente distritais).  

 O início precoce da terapêutica antibiótica encurtará a duração da doença e 

reduzirá a incidência de complicações.  

 Vários esquemas têm sido propostos, mas a controvérsia mantém se sobre 

qual o mais eficaz, isto porque a Brucella spp é um agente patogênico intracelular e 

as concentrações adequadas de antibióticos no interior da célula difíceis de obter. 

Esquemas de curta duração e em monoterapia, associam-se mais frequentemente a 

recaídas e recidivas, que podem ocorrer em 5-10% dos casos. 

 Os antibióticos mais frequentemente utilizados em Pediatria são: Doxiciclina 

(5 mg/Kg/dia), Cotrimoxazol (10-40mg/Kg/dia), Gentamicina ou Netilmicina (5-

7,5mg/Kg/dia), Rifampicina (10-20mg/Kg/dia) ou Estreptomicina (15-20mg/Kg/dia). O 

prognóstico após terapêutica antibiótica específica é excelente. Se não for tratada, a 

mortalidade ronda os 3% (Conselhos Regionais de Medicina, 2009). 

 

 PCR (Reação de análise de Restrição):  O PCR tem sido amplamente 

estudado para detectar membros do complexo M. Tuberculoses, podendo ser 

especialmente útil para a detecção direta de M. bovis em amostras de tecidos 

bovinos. Testes baseados na PCR vem apresentando resultados promissores na 

detecção de M. bovis, em amostras clínicas como sangue, tecidos, fluídos cérebro – 

espinhal, muco nasal. A viabilidade do teste depende do DNA livre de contaminantes 
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que podem interferir na escolha correta dos primers para amplificação dos matérias, 

e emprego de métodos adequados para amostras paulibacilares (OLIVEIRA, 2000). 

Apesar da doença ser muito desgastante para o paciente, ela pode ser 

tratada e é passível de cura total. Basta que a Saúde Pública em questão de 

Brucelose seja acionada e colocado em prática as recomendações necessárias para 

que o caso seja contornado e assim, a qualidade de vida seja restaurado 

(WILSON’S, 2009). 

 

Quadro 1 Sobre os Métodos de Diagnóstico 

 

Resposta induzida: humoral e mediada por células ¸  

Clínico: aborto, retorno ao cio, retenção da plascenta, distocia ¸  

Bacteriológico – B. abortus Diferenciação entre cepa de campo e B19 ¸  

Sorológico – principal teste utilizado em programas  

AAT – Antígeno Acidificado Tamponado – triagem – anticorpos IgG1  

2-ME – 2- mercaptoetanol – confirmatório – anticorpos IgG1 e IgG2  

FC – Fixação de Complemento - anticorpos  

TPF – Teste de Polarização Fluorescente – movimento mol  

TAL – Teste do Anel do leite – anticorpos no leite  

Elisa Indireto  

Elisa Competitivo 

             (Fonte portal do veterinário: www.soveterinaria.com, acesso em 12\11\2016) 

 

 

http://www.soveterinaria.com/
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                                                          (Fonte: SESA, 2015)  

 

Figura 1: Fluxograma de Atenção, Conduta e Vigilância para Brucelose Humana  

 

2.3.2 Da transmissão da brucelose para seres humanos 

 

 Muitas vezes a infecção do ser humano pela brucelose se torna inevitável.  

Pois pode se dar a transmissão pelo contato com material contaminado de animais 

durante as atividades profissionais do paciente, deve-se estar atento para 
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caracterizar a brucelose, nessa situação, como doença relacionada ao trabalho 

(OLIVEIRA, 2000). 

 Brucella spp pode permanecer viável na água e no solo úmido mais de 10 

semanas, sendo inativada por agentes desinfectantes comuns ou calor. A 

temperatura elevada é um excelente inativador dessa bactéria. O tempo de 

sobrevivência em produtos não adequadamente processados varia bastante, sendo 

sumarizado na tabela 1. 

 

 Tabela 1: Tempo de sobrevivência de Brucella spp em diferentes meios (não  

Pasteurizados) e tempo de cocção necessário para inativação: 

 

 

Meio                                                                    Tempo 

Leite                                                                  17 dias 

Leite congelado                                                 > 800 dias 

Queijos                                                              até 6 meses 

Manteiga                                                            até 4 meses 

Iogurte                                                                até 96 dias 

Temperatura de 60ºC                                        10 minutos ¸  

Temperatura de 71,7ºC                                     15 segundos ¸ 

 Luz solar direta                                                 4 - 5 horas ¸  

Solo seco                                                           4 dias ¸  

Solo úmido                                                         66 dias ¸  

a baixas temperaturas                                       151 - 185 d ¸  

Fezes                                                                 120 dias  

Obs.: não se replicam no ambiente                 

                       (Fonte: material da médica veterinária Marza Koloda, Curitiba, 2016) 
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Tabela 2: Tempo de Sobrevivência da Brucella abortus 
 

Sobrevivência da Brucella Abortus  

Meio Tempo 
Luz direta 4,5 horas 
Solo seco 4 dias 
Solo úmido  66 dias 
Solo frio 151 – 185 dias 
Fezes fluídas 8 – 240 dias 
Fezes (altas Temperaturas) 2 dias 
Água tratada 5 – 114 dias 
Água poluída 30 – 150 dias 
Feto à sombra 180 dias 
Urina  5 dias 

(Fonte portal do veterinário: www.soveterinaria.com, acesso em 12\11\2016) 

 
 
2.3.3 Do tratamento da Brucelose em humanos 
 
 
 A Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta que sejam tratados apenas 

os casos confirmados, ou seja, que tenham quadro clínico e epidemiologia 

compatível, além da comprovação laboratorial (teste de triagem e teste confirmatório 

positivo). Num contexto de impossibilidade da realização dos testes confirmatórios, 

admite-se a possibilidade de tratamento dos casos prováveis (clínica+ 

epidemiologia+ teste de triagem positivo (BRASIL, 2006). 

 Os medicamentos usados seguem protocolo da OMS, atualizados por 

revisões publicadas em revistas de renome internacional e são sumarizados no 

quadro 1 (atentar para efeitos colaterais das drogas e reforçar SEMPRE a adesão, 

haja vista ser tratamento prolongado, muitas vezes em pacientes 

oligossintomáticos)(BRASIL, 2006). 

 Deve-se observar que a associação de doxiciclina com rifampicina, embora 

de posologia mais fácil (via oral), tem sido preterida por alguns especialistas pela 

associação de doxiciclina com um dos aminoglicosídeos (preferencialmente 

estreptomicina e como segunda escolha eritromicina), que, embora sejam drogas 

injetáveis, parecem apresentar uma melhor resposta terapêutica (ALSON, 1988). 

 Quando estiver diante de paciente com suspeita de infecção associada à 

cepa vacinal de Brucella abortus RB51, o esquema de tratamento não deverá 

http://www.soveterinaria.com/
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conter rifampicina, pois esta cepa é intrinsecamente resistente à droga (ALSON, 

1988). 

 

Quadro 2:  Esquema de tratamento Brucelose Humana 
 

 

          Doença       Esquema                               
Tempo 

Brucelose 
não 
complicada 
em adulto 
ou maior 
que 30 
quilos 

1ª escolha Doxicilina 100mg  12\12 h  +   
Gentamicina  5 mg \ kg 

42 dias 
7 dias 

 
Alternativa 

Doxiciclina 100 mg  12\12 h   + 
Rifampicina  300 mg 21\12 h  

42 dias  
42 dias 

Brucelose não complicada 
em criança ≤ 7 anos ou < 30 
kg 

SMX/TMP 40/8 mg/kg, 12/12 h + 
Gentamicina 5 mg/kg 

42 dias  
7 dias 

Brucelose em gestantes SMX/TMP 40/8 mg/kg, 12/12 h + 
Gentamicina 5 mg/kg 

42 dias  
7 dias 

Espondilodiscite Doxiciclina 100 mg, 12/12 h + 
Gentamicina 5 mg/kg +  
 Rifampicina 300 mg, 12/12 h 

56 dias  
14 dias  
56 dias 

Neurobrucelose Doxiciclina 100 mg, 12/12 h +  
SMX/TMP 100/20 mg/kg, 3 a 4x ao 
dia +  
Rifampicina 300 mg, 12/12 h 

56 dias  

Endocardite** Doxiciclina 100 mg, 12/12 h +  
Gentamicina 5 mg/kg +  
Rifampicina 300 mg, 12/12 h 

56 dias  
7 dias  
56 dias 

(*Evitar nas últimas 4 semanas (substituir por rifampicina). **Indicar cirurgia. Obs.: Para casos que 
não sejam contemplados nas situações acima, deverá ser consultado profissional de referência 
(médico infectologista) via plataforma telessaúde do Hospital de Clínicas da UFPR) (PARANÁ,2004). 

   

 

 É importante atentar para o fato das recidivas acontecerem principalmente no 

primeiro ano após o tratamento. No acompanhamento, o paciente deve ser 

monitorado, além da sorologia, com o exame clínico e exames laboratoriais 

inespecíficos, como proteína C reativa, VHS e transaminases, que funcionam como 

indicativos de doença em atividade.  O paciente deve ser orientado a retornar ao 

serviço antecipadamente se os sintomas retornarem. Caso a suspeita seja da forma 

aguda e numa primeira avaliação laboratorial os exames específicos forem negativos 

se deve repeti-los em torno de 30 dias. Se o   teste de triagem for repetido e 
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continuar negativo, manter acompanhamento ambulatorial para realizar diagnóstico 

diferencial (ALSON, 1988). 

 

2.3.4 Quando existem casos de brucelose confirmados 

 

 A utilização de teste sorológico no controle dos pacientes deve ser feita com 

bastante cautela, tendo em vista que pode não ajudar adequadamente em recidivas, 

pois os títulos de anticorpos decrescem lentamente e podem negativar apenas entre 

seis a doze meses após o tratamento. Caso a suspeita de recidiva ocorra neste 

período (6 a 12 meses), os anticorpos detectados podem ser inerentes à primeira 

infecção, razão pela qual se recomenda a comparação entre os resultados dos 

testes realizados durante a primeira infecção e durante a suspeita de recidiva, desde 

que sejam do mesmo laboratório e com a mesma metodologia.  O paciente deve ser 

orientado a retornar ao serviço antecipadamente se os sintomas retornarem 

(BRASIL, 2010). 

A solicitação de exames poderá ser feita tanto pelo médico assistente quanto 

pela equipe de VE do município de origem, em concordância com este protocolo. A 

coleta deverá ser feita no município de origem e o material encaminhado para o 

LACEN/SC. Pessoas que foram expostas à Brucella spp, sejam pelo contato com 

material infectado em suas atividades profissionais ou pela ingestão de alimentos 

não adequadamente processados devem passar por avaliação clínica e laboratorial, 

inicialmente em unidade de saúde (ALTON, 1988).  

 Apresentando sintomatologia, devem ser enquadrados como caso suspeito ou 

confirmados (após a realização dos exames) e manejados como tais, em unidade de 

referência, doença e reavaliar o paciente, inclusive com novo teste de triagem, caso 

haja aparecimento de clínica compatível. Indivíduos expostos que permanecem 

assintomáticos devem ser acompanhados.  É importante orientar quanto aos 

principais sintomas da doença e reavaliar o paciente, inclusive com novo teste de 

triagem, caso haja aparecimento de clínica compatível (ALTON, 1988). 

 Outro fator importante está na questão da higiene que a pessoa afetada deve 

ter constantemente pra ajudar na recuperação do indivíduo. Quando a pessoa 

demora para descobrir o que tem, mais demorado ainda se torna o tratamento. A 
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Saúde Pública está atenta para esses acontecimentos em nosso país, mantendo 

dados atualizados todo ano e verificando se houve aumento de infectados. Também 

existe o controle através da vacinação do gado bovino (ALTON, 1988). 

 

2.4 Acidentes com vacinas contra a brucelose e os riscos dessa para a saúde 

do ser humano 

 

 Durante o processo de vacinação de um rebanho de novilhos contra a 

brucelose, um médico veterinário deverá acompanhar o trabalho atentamente, essa 

é uma das regras que a Saúde Pública cobra dos donos dos grandes, médios e 

pequenos rebanhos, em especial na vacinação do gado bovino. O médico 

veterinário deverá inicialmente realizar algumas aplicações da vacina no gado, para 

que o ajudante tenha noção do que é necessário fazer.  Por saber que essa doença 

pode afetar o ser humano e algumas vezes pode até levar ao óbito (BRASIL, 2010). 

 

 
(Fonte: SESA, 2015)  

  
Figura 2: Fluxograma para Casos de Acidente Vacinal. 
 
 

A Saúde Pública alerta que situação de infecção pode ocorrer, e como esta, 

pode gerar dúvidas quanto ao risco, existe a necessidade do uso de 

antibioticoterapia profilática, além de exames laboratoriais indicados na abordagem 
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inicial e no seguimento do trabalhador. Assim, considerando que sua saúde seja 

protegida (BRASIL, 2006). 

 A exposição acidental à vacina da brucelose representa um potencial risco de 

infecção ao ser humano, por conter cepas de bactérias vivas e atenuadas. Muitas 

vezes, este risco é desconhecido ou negligenciado tanto pelos trabalhadores 

expostos como pela equipe de saúde envolvida no atendimento do acidentado. 

 No Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

instituiu, em 2001, o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e 

Tuberculose Animal (PNCEBT) (BOTELHO, 2000).  

 A principal estratégia do programa é a vacinação de fêmeas bovinas com 

idade entre três e oito meses com a vacina B19. Esta medida preventiva geralmente 

resulta na eliminação do principal quadro clínico da brucelose, que é o aborto, e na 

redução do número de microrganismos excretados por animais infectados 

(BOTELHO, 2000).  

 A Organização Mundial de Saúde Animal recomenda uma única dose de 5,0 a 

8,0x1010 bactérias viáveis. Devido ao risco de contaminação, o PNCEBT recomenda 

que a vacina da brucelose deverá ser sempre aplicada sob a responsabilidade 

técnica de um médico veterinário (BRASIL, 2010).  

 Como citado acima, a presença do médico veterinário é indispensável para a 

segurança dos trabalhadores que estão em contato direto com os animais (Brasil, 

2010). 

 Com o aumento do uso da vacina da brucelose, principalmente na imunização 

de bovinos, conforme o PNCEBT preconiza, o problema da exposição acidental à 

bactéria torna-se cada vez mais difundido. Considerando o impacto que a brucelose 

humana pode causar à saúde do trabalhador e a possibilidade de sérias 

complicações, incluindo sequelas e até o óbito, julga-se necessário que a equipe de 

saúde esteja preparada para conduzir o atendimento ao acidentado de maneira 

adequada, reduzindo os riscos de infecção e doença no trabalhador (VERONESI, 

1991). 

 A Brucella spp caracteriza-se por ser altamente contagiosa, podendo ser 

transmitida através do contato direto com mucosas (conjuntiva, orofaringe e trato 

respiratório) ou solução de continuidade da pele. Estima-se que a exposição ao 
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aerossol contendo 10 a 100 bactérias é suficiente para causar infecção no ser 

humano. Considerando a grande quantidade de bactérias viáveis na vacina, uma 

pequena exposição acidental com agulha, contato direto com ferida aberta ou 

mucosa, representa um potencial risco de infecção ao trabalhador exposto 

(VERONESI, 1991). 

 No ser humano, o período de incubação pode variar de uma a três semanas, 

até vários meses. Os sinais e sintomas são, na maioria das vezes, inespecíficos e 

independem da rota de transmissão. Há necessidade de um alto grau de suspeição 

para estabelecer o diagnóstico. A enfermidade pode se apresentar como infecção ou 

doença (BRASIL, 2010). 

 O primeiro caso refere-se à presença de anticorpos séricos contra a 

brucelose, na ausência de sintomatologia. Já a doença é caracterizada por episódios 

septicêmicos agudos seguidos por uma fase crônica podendo comprometer vários 

órgãos e tecidos. Os principais sintomas são a febre intermitente e recorrente (90–

95%), mal-estar (80–95%), sudorese noturna (40–90%), dores musculares e 

articulares (40–70%) (BRASIL, 2010). 

 Os principais sistemas envolvidos em ordem decrescente são: 

• Osteoarticular, especialmente sacroileíte; 

• Geniturinário, especialmente epididimite e orquite; 

• Neurobrucelose, geralmente com meningite; 

• Endocardite; 

• Abscessos hepáticos (BRASIL, 2010). 

 Outras complicações mais raras têm sido descritas e incluem abscesso 

esplênico, epidural ou em tireóide, pneumonites, derrame pleural ou empiema, 

uveíte, infecções de próteses articulares ou marca passo. O índice de mortalidade 

devido as afecções da brucelose são poucas, porém a Saúde Pública em Brucelose 

tem um cuidado especial na época das vacinações, organizando visitas, observando 

as vendas de vacinas nos locais de distribuição. A mortalidade é baixa nos casos 

não tratados (menos de 2%), geralmente relacionados à endocardite e meningite. 

Portanto, a brucelose caracteriza-se pelo alto grau de contágio e morbidade, 

combinado com sintomatologia prolongada e incapacitante (SOUZA, 1977). 
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 Os exames laboratoriais de rotina geralmente são inespecíficos. Os exames 

de imagem como radiografia, cintilografia óssea, ecografia, tomografia, ressonância 

magnética e ecocardiografia podem ser úteis na avaliação de doença focal. O 

diagnóstico definitivo da brucelose requer o isolamento da bactéria por métodos 

diretos como cultura, imuno-histoquímica e a detecção de ácidos nucléicos (DNA) do 

microorganismo. A cultura é o método de escolha e pode ser obtido de amostras de 

sangue, medula óssea, outras secreções ou de fragmento de tecido (BRASIL, 2010).  

 Devem ser coletadas antes do início do tratamento, duas a três amostras, 

utilizando-se técnica padrão (sistema BACTEC 9050) e incubadas por 30 dias. A 

sensibilidade da cultura é alta nos casos de infecção aguda, chegando a ser maior 

que 90%, porém pouco (Hyeda A, et. al., 2011). 

 Quando a confirmação bacteriológica direta não é possível, existem diversos 

testes sorológicos que podem ser usados como método de detecção indireto.  

 O teste de aglutinação sérica (TAS) ou soroaglutinação lenta (SAL) pode ser 

realizado em tubo (Wright) ou em lâmina (Huddlesson), detecta a presença de an-

ticorpos totais, sobretudo da classe IgM, característico da infecção aguda. A soro 

aglutinação em tubos para B. abortus com títulos de anticorpos maiores que 1/80 ou 

1/160, respectivamente, em 24 a 48 horas do período de incubação, ou um aumento 

de quatro vezes nos títulos em testes pareados, indicam a presença de doença 

(GERMANO, 2008).  

 A interpretação desses testes, em pacientes com quadro crônico, fica 

prejudicada porque os títulos em geral são baixos. Teste falso-negativo pode ocorrer 

pela presença de anticorpos bloqueantes (tipo IgG e IgA), presentes principalmente 

nos casos crônicos ou história de exposição prévia. Teste falso-positivo pode surgir 

por reação cruzada com outras infecções (Yersinia enterocolitica, Campylobacter, 

Vibrio cholerae ou Francisella tularensis). Para complementar o TAS, pode-se tratar 

o soro com 2-mercaptoetanol (2-ME), o qual faz a degradação dos anticorpos IgM, 

possibilitando a diferenciação da classe de anticorpo aglutinante. Resultados 

positivos no soro tratado e não tratado com 2-ME sugere presença de anticorpos IgG 

relacionados com infecção ativa (GERMANO, 2008).  

 O teste de aglutinação tem uma sensibilidade alta nos casos de infecção 

aguda, porém é pouco eficaz na detecção de infecções crônicas, localizadas e nas 
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recaídas. Nas regiões endêmicas, a sensibilidade da soroaglutinação é baixa, 

possivelmente pela maior presença de anticorpos bloqueantes (GERMANO, 2008).  

 O tratamento da brucelose humana consiste em antibioticoterapia com 

doxiciclina combinada com rifampicina ou estreptomicina ou gentamicina, por tempo 

prolongado (de dois até seis meses), sem necessidade de isolamento. Nos casos de 

doença focal, o tratamento cirúrgico pode ser considerado. Aproximadamente 10% 

dos pacientes tratados sofrem recaída, a maioria até os três primeiros meses, 

podendo ocorrer em até seis meses GERMANO, 2008).  

 Conforme a Portaria nº 2.472 do Ministério da Saúde, de 31 de agosto de 

2010, a brucelose humana não é classificada como doença de notificação 

compulsória. Entretanto, o acidente com a vacina da brucelose se enquadra no 

anexo III da mesma portaria em “acidentes com exposição de material biológico 

relacionados ao trabalho” e, portanto, deveria ser notificado. Avaliando o Anuário 

Estatístico de Acidentes do Trabalho do Ministério da Previdência foi identificado, no 

ano de 2009, um total de 10 casos de brucelose humana no Brasil (BRASIL, 2010).  

 Quanto aos acidentes com injeção e vacina em geral, foram 1.140 casos no 

país no mesmo ano, porém sem informação de quantos destes estariam re-

lacionados com a vacina da brucelose (OLIVEIRA, 2000). 

 São poucos os estudos quanto à exposição acidental a vacina da brucelose. 

Nos casos de acidente com a vacina B19, recomenda-se o tratamento com 

doxiciclina 100 mg duas vezes ao dia e rifampicina 600 mg uma vez ao dia. Se hou-

ver contraindicação à doxiciclina, considerar o uso de sulfametoxazol com 

trimetroprim 800/160 mg duas vezes ao dia. O tempo de tratamento é de três 

semanas e, em caso de inoculação conjuntival ou exposição em ferida aberta, 

considerar seis semanas de terapêutica. Se houver inoculação conjuntival, utilizar 

colírio com cloranfenicol ou tetraciclina (OLIVEIRA, 2000). 

 No Brasil, 95% das vacinas utilizadas são a B19 e apenas 5% usam a RB51. 

É importante lembrar que está contraindicado o uso de rifampicina nos casos de 

acidente com a vacina RB51, devido à resistência intrínseca da bactéria a este 

antibiótico. Nesses casos, recomenda-se utilizar a doxiciclina isolada, na dose de 

100 mg duas vezes ao dia. Ressalta-se que a cepa RB51 não induz anticorpos 
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mensuráveis e, portanto, existe uma maior dificuldade no seguimento e na avaliação 

de infecção ativa (BRASIL, 2006). 

 Os trabalhadores expostos acidentalmente à vacina deveriam ser 

monitorados quanto aos sintomas periodicamente, nos primeiros seis meses, em 

conjunto com os exames sorológicos. A temperatura corporal deveria ser avaliada 

rotineiramente nas primeiras quatro semanas (BRASIL, 2006). 

 Profissionais envolvidos com a segurança do trabalho deveriam priorizar as 

medidas de prevenção primária, fundamental na redução do risco de acidente com a 

vacina da brucelose. Recomenda-se que seja inspecionado o sistema de contenção 

do animal a ser vacinado, evitando movimentos bruscos. O trabalhador deverá usar 

óculos e luvas de proteção. O frasco de vacina, assim como a agulha e a seringa, 

devem ser manuseados com cuidado e, após o uso, devidamente esterelizados e 

descartados. A promoção de treinamento periódico é essencial para o controle 

desse risco ocupacional (BRASIL, 2010). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
   

A Brucelose é uma doença infecto contagiosa de grande prejuízo econômico e à 

Saúde Pública. Tendo difícil diagnóstico no ser humano, podendo ser confundida 

com outras doenças, pois seus sinais são semelhantes.  

 Por falta de consciência dos proprietários no período vacinal, muitas vezes 

são contaminados, devido à negligência do próprio produtor quanto à vacinação. 
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Algumas Resoluções e Portarias necessárias no controle da Brucelose 
 
 
 
                                DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL 
 
 

                         INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DDA Nº 21 / 01 
 
 
ASSUNTO: Comercialização e utilização de vacina contra a brucelose. 
 
 
 
 O Departamento de Defesa Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, nas atribuições que lhe confere o Artigo 18, da Portaria Ministerial nº 
574 de 08 de dezembro de 1998, e  
 
 Considerando a necessidade de complementar o Regulamento Técnico do 
Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal 
(PNCEBT), aprovado pela Instrução Normativa nº 2, de 10 de janeiro de 2001, da 
Secretaria de Defesa Agropecuária, padronizando e regulamentando o comércio e a 
utilização de vacina contra a brucelose no país, resolve: 
 
 1- A vacinação de bovinos e bubalinos contra brucelose obedecerá as normas 
estabelecidas no Regulamento Técnico do PNCEBT, devendo ser efetuada sob 
responsabilidade de médico veterinário cadastrado no serviço de defesa oficial da 
Unidade Federativa. No ato de cadastramento do médico veterinário, deverá 
registrar-se seu nome completo, número de registro no Conselho de Medicina 
Veterinária, endereço e telefone para contato. 
 
 2- A comercialização de vacina contra brucelose será feita exclusivamente por 
estabelecimentos comerciais devidamente registrados e autorizados e será 
fiscalizada pelo serviço de defesa oficial. 
  I- A aquisição da vacina só será permitida mediante apresentação de 
receita própria, conforme exemplo no anexo 1, emitida por médico veterinário 
cadastrado no serviço de defesa oficial da Unidade Federativa. 
 
  II- A receita do médico veterinário ficará retida na casa comercial e 
deverá conter nome completo e assinatura do mesmo, registro no Conselho de 
Medicina Veterinária, número de cadastro no serviço de defesa oficial da Unidade 
Federativa, número de doses a serem adquiridas, local e data. 
 
 3- O estabelecimento comercial fica obrigado a comunicar mensalmente, à 
unidade local do serviço de defesa oficial, a compra, a venda e o estoque de vacina 
contra brucelose, em modelo próprio, devendo fazer constar todos os dados 
especificados no exemplo do anexo 2. 
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 4- O médico veterinário responsável pela vacinação deverá emitir atestado de 
vacinação, em modelo próprio, em três vias, destinando-se a primeira ao 
proprietário, a segunda à unidade local do serviço de defesa oficial da Unidade 
Federativa e a terceira via ao emitente. O atestado de vacinação de fêmeas 
marcadas a ferro candente, do lado esquerdo da cara, deverá seguir modelo 
apresentado no anexo 3. O atestado de vacinação de fêmeas que, de acordo com o 
Regulamento Técnico do PNCEBT, estão isentas desse tipo de marcação, seguirá 
modelo apresentado no anexo 4. 
 
 Os Serviços de Sanidade Animal das Delegacias Federais de Agricultura 
ficam responsáveis pela divulgação da presente Instrução de Serviço aos órgãos de 
defesa oficial estadual e a outras entidades e pessoas envolvidas no Programa 
Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal. 
 
 
 
 
 Esta Instrução de Serviço entra em vigor no dia 18 de fevereiro de 2002. 
 
 
 
 
 
    Brasília, 07 de dezembro de 2001. 
 
 
 
    Denise Euclydes Mariano da Costa 
      Diretora do Departamento de Defesa Animal 
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                       Serviço Público Federal 
   Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
    Secretaria de Defesa Agropecuária 

          DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL 
 
 
 
 
 
 
          INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DDA Nº 19 /02. 
 
 
ASSUNTO: Distribuição de antígenos e tuberculinas para diagnóstico de brucelose e 
de tuberculose. 
 
 
O Departamento de Defesa Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, nas atribuições que lhe confere o Artigo 18, da Portaria Ministerial nº 
574 de 08 de dezembro de 1998, e considerando: 
 
 
A necessidade de complementar o Regulamento Técnico do Programa Nacional de 
Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT), aprovado 
pela Instrução Normativa nº 2, de 10 de janeiro de 2001, da Secretaria de Defesa 
Agropecuária, padronizando a forma de distribuição de antígenos e tuberculinas 
para diagnóstic 
o de brucelose e de tuberculose no país; 
 
 
A prorrogação de prazo para que médicos veterinários cadastrados possam realizar 
testes de diagnóstico específicos do PNCEBT, conforme aprovado pela Instrução 
Normativa nº 38, de 17 de junho de 2002, da SDA, resolve: 
 
 
 1- O controle da distribuição de antígenos de brucelose e de tuberculinas será 
efetuado exclusivamente pelo serviço de defesa oficial da Unidade Federativa. A 
aquisição desses insumos de diagnóstico será feita mediante requerimento 
preenchido por  médico veterinário autorizado a executar diagnóstico de brucelose 
ou tuberculose animal, identificando seu nome e registro no Conselho de Medicina 
Veterinária da Unidade Federativa, assim como o número de doses a serem 
adquiridas, local e data de emissão. 



77 

 

77 
 

 
 
 2- Para executar técnicas de diagnóstico de brucelose e de tuberculose, 
médicos veterinários credenciados ou, até 31 de dezembro de 2003, médicos 
veterinários cadastrados, assim como os Responsáveis Técnicos de laboratórios 
credenciados ou de laboratórios oficiais credenciados, ficam obrigados a apresentar 
relatório de utilização dos antígenos e tuberculinas, com periodicidade mensal, no 
local do serviço de defesa oficial onde os mesmos foram adquiridos. Instituições de 
ensino ou pesquisa em medicina veterinária ficam isentas de apresentar relatório  de 
utilização das tuberculinas, com periodicidade mensal, no local do serviço de defesa 
oficial onde as mesmas foram adquiridas. utilização de antígenos de brucelose e 
tuberculinas, adquiridas para projetos de pesquisa ou com finalidade de ensino. 
 
 
 3- As tuberculinas poderão ser adquiridas por médicos veterinários 
cadastrados no serviço oficial, Responsáveis Técnicos de Granjas de Suídeos 
também cadastradas no serviço oficial, devendo ser utilizadas conforme normas 
vigentes de certificação de granjas de suídeos, para uso exclusivo nestas granjas. 
Esses Responsáveis Técnicos ficam obrigados a apresentar relatório de utilização 
das tuberculinas, com periodicidade mensal, no local do serviço de defesa oficial 
onde as mesmas foram adquiridas. 
 
 
 4- Fica revogada a Instrução de Serviço DDA nº 22/01, de 07 de dezembro de 
2001. 
 
 
 
Os Serviços de Sanidade Animal das Delegacias Federais de Agricultura ficam 
responsáveis pela divulgação da presente Instrução de Serviço aos órgãos de 
defesa oficial estadual e a outras entidades e pessoas envolvidas no PNCEBT. 
 
 
 
Esta Instrução de Serviço entra em vigor no dia 1º de julho de 2002. 
 
 
 
   Brasília, 28 de junho de 2002. 
 
 
 
        Denise Euclydes Mariano da Costa 
       Diretora do Departamento de Defesa Animal 
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           DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E DEFESA AGROPECUÁRIA – DEFIS 
                               DIVISÃO DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL – DDSA 
 
                                 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 009/2008 – DDSA 
 
Assunto: Campanha de vacinação contra a brucelose bovina. 
 
 

O Chefe da DDSA, no uso de suas atribuições 
e considerando a Resolução nº 79/2001 que 
institui o Programa Estadual de Controle e 
Erradicação da Brucelose e da Tuberculose 
Animal e aprova o Regulamento Técnico do 
referido Programa, alterada pela Resolução 
023/2004 de 10/02/04, visando facilitar o 
manejo dos animais durante as vacinações 
calendarizadas pela Divisão de Defesasanitária 
Animal, determina: 

 
1. É obrigatória a comprovação da vacinação contra a brucelose bovina, com a 
vacina viva liofilizada, elaborada com amostra 19 de Brucella abortus (B19), de todas 
as fêmeas bovinas e bubalinas até 8 meses de idade, entre os dias 1º e 30 de maio 
e 1º e 30 de novembro; 
 
2. A vacinação de todas as fêmeas bovinas e bubalinas que tenham até 8 meses de 
idade deve ser comprovada, durante o período citado acima, pelo proprietário dos 
animais junto a uma Unidade Veterinária da Secretaria de Estado da Agricultura, 
levando uma via do “atestado de vacinação”, emitido por um Médico Veterinário 
cadastrado junto a Seab. 
 
3. Fica revogada a Instrução de Serviço nº 006/2008 - DDSA 
 
 
     CUMPRA-SE 
 
                                   MARCO ANTONIO TEIXEIRA PINTO 
                                                 CHEFE DA DDSA 
 
                                        Curitiba, 24 de outubro de 2008. 
 


