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INTRODUÇÃO 
A brucelose bovina é uma enfermidade de importância socioeconômica que causa vultuosos 

prejuízos à exploração pecuária devido à queda na produção de leite e de carne decorrente de abortos, 

nascimentos prematuros e esterilidade. Trata-se de uma zoonose que acarreta problemas para a saúde 

pública e pode incapacitar o homem, parcial ou totalmente, para o trabalho (BRASIL, 2006). 

O agente etiológico da brucelose é uma bactéria intracelular facultativa, pertencente ao gênero 

Brucella. Dentro deste gênero são descritas seis espécies independentes, cada uma com seu 

hospedeiro preferencial: Brucella abortus (bovinos e bubalinos), Brucella melitensis (caprinos e 

ovinos), Brucella suis (suínos), Brucella ovis (ovinos), Brucella canis (cães), Brucella neotomae (rato 

do deserto) e Brucella maris (representada de duas cepas diferentes, sendo uma isolada de cetáceos e 

a outra de focas, mas ainda não reconhecida oficialmente) MERINO (2004). 

 Não obstante as inovações tecnológicas e a preocupação eminente e incessante por melhorias 

no controle e combate a brucelose bovina, impulsiona a sociedade científica a desenvolver meios 

eficazes para a futura erradicação da doença. Em se tratando da brucelose bovina por ser uma zoonose 

infectocontagiosa, distribuída mundialmente e responsável por consideráveis perdas econômicas na 

pecuária bovina de corte e de leite (Dias, 2012). Essa zoonose é de alta incidência em países que 

negligenciam investimento, causando perdas na produção de carne e leite, repercutindo em sérios 

prejuízos econômicos e problemas sanitários (BASTOS et al., 2012). 

O objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento com produtores do Ceará em busca da 

produção de bovinos e sanidade animal.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Os dados de campo que sustentam este artigo foram levantados para a realização de um 

relatório de uma pesquisa de campo, defendida por Silva (2014) no Programa de Graduação em 

Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará (UECE) – Faculdade de Filosofia Dom 

Aureliano Matos (FAFIDAM). Tal pesquisa utilizou técnicas qualitativas de pesquisa social, 

incluindo o levantamento bibliográfico, a realização de entrevistas semiestruturadas e a análise de 

documentos. 

As entrevistas foram realizadas maio de 2014, aplicação de questionários, todas transcritas. O 

público entrevistado incluiu produtores de cooperativas do estado do Ceará.  

Como recorte geográfico, elegeu-se uma amostragem de 50 produtores, incluindo os 

municípios de Limoeiro do Norte, Russas, Jaguaribe e Morada Nova pertencente ao estado do Ceará. 

 

RESULTADOS 
A análise dos relatos dos produtores dos municípios de Limoeiro do Norte, Russas, Jaguaribe 

e Morada Nova no Ceará. Mostra que o tipo exploração de 44% é mista, mostrado na figura 1. 



 

 
Figura 1. Tipo de exploração no Ceará, 2014. 

 

 Os entrevistados apresentaram rebanhos de diversas raças (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Raças bovinas no Ceará, 2014. 

 

 Apresentando um número de abortos por ano muito alto, mostrado na figura 3, podendo ser 

justificado com um possível efeito da brucelose ou outro agente visto que ocorre a vacinação contra 

a brucelose na maioria das propriedades (Figura 4). 

 
Figura 3. Abortos bovinos no Ceará, 2014. 
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Figura 4. Vacinação de brucelose propriedades do Ceará, 2014. 

 

Corroborando a citação por Paulin & Ferreira Neto (2003), Amaku et al. (2009), relata que 

baixas coberturas vacinais em bovinos não são eficientes na redução da prevalência da brucelose. Já 

para coberturas vacinais acima de 70%, o tempo para reduzir a prevalência a 2% é da ordem de 10 

anos. Esse fato é de extrema importância, pois significa que para produzir uma redução relevante da 

prevalência da brucelose em bovinos não é necessário atingir coberturas vacinais próximas de 100%, 

que naturalmente exigem alto investimento. 

A introdução dos animais infectados em rebanhos sadios constitui o principal risco nas 

propriedades rurais, por isso o comércio de animais só deve ocorrer quando a condição sanitária seja 

conhecida, sendo o ideal a procedência de rebanhos livres ou então que sejam submetidos a testes de 

diagnóstico que garantam a sanidade do rebanho (BRASIL, 2006; LAGE et al., 2008; RIBEIRO et 

al., 2008). 

Os dados de campo desta pesquisa revelam que o envolvimento de muitos produtores na 

erradicação da doença, buscando frequência dos testes, figura 5. 

 

 
Figura 5. Frequência de testes de brucelose, 2014. 

  

Os animais reagentes positivos têm que ser sacrificados. Após a execução dessas ações, a 

propriedade receberá o certificado de propriedade monitorada para brucelose e tuberculose. A 

renovação da certificação é anual, quando se realizará nova amostragem no plantel de reprodutores, 

segundo tabela específica do Regulamento Técnico do PNCEBT, procedendo-se às mesmas ações 

caso sejam encontrados animais positivos aos testes diagnósticos.   
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CONCLUSÕES 

Diante da pesquisa desenvolvida, Pode-se dizer que a Brucelose bovina (Brucella abortus) é 

uma doença de caráter zoonótico que acomete os animais de produção, de distribuição universal, 

acarretando problemas sanitários para a saúde pública e prejuízos econômicos no rebanho bovino. 

Contudo, podemos perceber que acompanhamento técnico no campo possibilita um controle 

na sanidade do rebanho evitando possíveis enfermidades que comprometem o sistema de produção 

da bovinocultura. Devemos no entanto conscientizar os produtores, para a implementação de um 

programa de controle de brucelose em rebanhos, pois somente com envolvimento de todas as pessoas 

relacionadas com o manejo dos animais e com o efetivo empenho de cada um no controle da doença 

podemos ter êxito nos índices zootécnicos. 
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