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RESUMO 

A brucelose é uma doença causada por bactérias do gênero Brucella spp. Sua 

periculosidade deve-se a seu potencial zoonótico e ao fato de ser uma doença crônica e 

muitas vezes silenciosa. A infecção pode ocorrer através da monta (natural ou assistida), 

por meio da inalação de aerossóis ou infecção oral. Esta doença também possui 

transmissão vertical. Durante a bacteriemia ocorre a dispersão da Brucella spp. por todo 

o organismo do animal, com predileção para tecidos ricos em células reticuloendoteliai 

e hormônios esteroides gonadais. Nas cadelas, os principais sinais clínicos são 

abortamento e nos machos por epididimite e orquite. O diagnóstico laboratorial pode ser 

obtido por técnicas laboratoriais como testes sorológicos, bacteriológicos ou de biologia 

molecular. O tratamento, pode ser realizado com minociclina associada a di-

hidroestreptomicina ou doxiciclina com gentamicina. Não há vacina disponível para 

brucelose em cães. A prevenção baseia-se em exames laboratoriais indiretos e diretos de 

todos os cães do plantel, anualmente.   
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INTRODUÇÃO 

A brucelose é uma doença causada por bactérias do gênero Brucella spp. sendo 

responsável principalmente por problemas reprodutivos, independente da espécie 

acometida. Sua periculosidade deve-se a seu potencial zoonótico e ao fato de ser uma 

doença crônica e muitas vezes silenciosa, podendo-se manter assintomática por anos e, 

mesmo quando é detectada, possui difícil tratamento (Alton et al., 1976; Keid, 2019). 

Nas cadelas, os principais sinais clínicos são abortamento seguido de secreção 

vaginal e nos machos, a infecção pode ser caracterizada por epididimite e orquite, dor e 

dermatite escrotal ulcerativa por lambedura. Além do sistema reprodutivo, a brucelose 

pode provocar outras alterações clínicas como linfadenite, esplenomegalia, 

hepatomegalia, discoespondilite e uveíte.  (Hollett, 2006; Greene; Carmichael, 2015; 

Keid, 2019)  

No ser humano, a brucelose é uma doença subdiagnosticada. Os principais sinais 

clínicos são febre, dores musculares e ósseas, sendo que as crianças normalmente 

apresentam o quadro sistêmico mais grave, podendo desenvolver linfoadenomegalia, 

alterações hepáticas, esplênicas, hematológicas, reprodutivas e complicações 

respiratórias. Em contra partida, em adultos apresentam as maiores taxas de meningite, 

endocardite e espondilite (Dean et al., 2012; Megged et al., 2014; Zheng et al., 2018) 

 Por se tratar de uma zoonose subdiagnosticada em pessoas, capaz de provocar 

alterações clínicas graves, e por muitos cães serem assintomáticos, este trabalho tem 

como objetivo fazer uma revisão de literatura sobre a brucelose canina, divulgando 

informações a respeito de ciclo biológico, sinais clínicos, diagnóstico, tratamento e 

controle da doença em cães.  

 

 



                  

 
                  

REVISÃO DE LITERATURA 

A brucelose é uma zoonose infectocontagiosa causada por bactérias do gênero 

Brucella spp. A principal espécie que acomete cães é a B. canis, mas estes podem ser 

infectados por outros tipos como a B. abortus, B. melitensis e B. suis, pelo contato, 

respectivamente, com bovinos, caprinos/ovinos e suínos infectados e seus produtos, 

especialmente do trato reprodutivo como secreções, placenta ou abortos (Mascolli et al., 

2016; Hafemann et al., 2018 Keid, 2019).  

As espécies de Brucella são distintas em lisas e rugosas, segundo a composição 

do lipopolissacarídio (LPS) da parede celular. Nas espécies lisas, o LPS apresenta-se 

completo, constituído de lipídio A, um núcleo de oligossacarídios e a cadeia O. Nas 

espécies rugosas, o LPS não contém a cadeia O. A B. canis é uma espécie rugosa, 

enquanto a B. abortus, B. melitensis e B. suis são espécies lisas (Alton et al., 1976; 

Azevedo et al., 2003;  Fernandes et al., 2013; Keid, 2019).  

A infecção pode ocorrer através da monta natural ou por inseminação com 

sêmen contaminado, ou de maneira indireta, por meio da inalação de aerossóis 

provenientes de resíduos placentários contaminados com a bactéria, restos de fetos 

provenientes de aborto e corrimentos vaginais de fêmeas acometidas, ou infecção oral, 

por lambedura ou ingestão de tecidos contaminados. Esta doença também possui 

transmissão vertical caso a fêmea infectada esteja gestante, sendo a principal via de 

contágio de filhotes. (Serikawa; Muraguchi, 1979; Hollett, 2006; Castro et al., 2013). 

Durante a bacteriemia ocorre a dispersão da Brucella spp. por todo o organismo 

do animal, com predileção para tecidos ricos em células reticuloendoteliais, ou seja, nos 

quais os macrófagos se localizam, como baço, figado, linfonodos e medula óssea. 

Também há a disseminação em tecidos ricos em hormônios esteroides gonadais, como 

útero (especialmente nas fêmeas gestantes), placenta, próstata, epidídimos e testículos. 

Outros tecidos como discos intervertebrais e rins podem ser acometidos, assim como é 



                  

 
                  

possível a formação de imunocomplexos na câmara anterior dos olhos (Hollett, 2006; 

Chacón-Díaz, et al., 2015; Keid, 2019). 

Mesmo sendo uma infecção sistêmica, de modo geral, os cães com brucelose 

manifestam pouca sintomatologia clínica. Alguns animais podem apresentar sianais 

inespecíficos como apatia, anorexia e emagrecimento. A febre não é um achado clínico 

frequente, mesmo durante o período de bacteremia, devido à atividade endotóxica 

reduzida (Costerton et al., 1999; Hollett, 2006; Roop et al., 2009; Greene; Carmichael, 

2015). 

 Nas fêmeas acometidas, a fase aguda da infecção costuma ser caracterizada por 

abortamento, observado principalmente entre 45 e 55 dias de gestação, seguido de 

secreção vaginal mucoide, serossanguinolenta ou purulenta, podendo persistir por sete a 

42 dias. Nem todas as fêmeas infectadas abortam, podendo haver natimortos e 

nascimento de filhotes fracos. E as cadelas cronicamente infectadas podem apresentar 

ninhadas subsequentes normais, após um período de abortamento. Nas fêmeas não 

gestantes, não são observadas outras manifestações clínicas além da linfadenopatia 

(Hollett, 2006; Makloski, 2011; Holst et al., 2012).  

Nos machos, a infecção aguda pode ser caracterizada por epididimite e orquite, 

dor e dermatite escrotal ulcerativa por lambedura. Nas infecções crônicas pode-se 

observar atrofia testicular podendo levar à esterilidade inclusive. Existem relatos 

também da ocorrência de prostatite. Alterações seminais tornam-se evidentes entre 4 e 8 

semanas após a infecção (Hollett, 2006;  Greene; Carmichael, 2015; Keid, 2019)  

Além do sistema reprodutivo, a brucelose pode provocar outras alterações 

clínicas como linfadenite, esplenomegalia, hepatomegalia, discoespondilite e uveíte.  

Mesmo com essa gama de potenciais afecções sistêmicas que a brucelose pode causar, 

existe uma parcela importante de animais infectados e assintomáticos (Keid et al., 2004; 

Hollett, 2006; Silva et al., 2012; Greene; Carmichael, 2015; Keid, 2019).  



                  

 
                  

O diagnóstico laboratorial da brucelose canina pode ser obtido por técnicas 

laboratoriais indiretas e diretas. Os métodos indiretos são geralmente baseados em testes 

sorológicos para detecção de anticorpos específicos contra Brucella, já os diretos, visam 

a detecção direta do agente em tecidos ou secreções do paciente, por meio de testes 

bacteriológicos ou técnicas de biologia molecular (Carmichael; Shin, 1996; Hollett, 

2006; Silva et al., 2012; Greene; Carmichael, 2015; Keid et al., 2017; Keid, 2019).  

 O sorodiagnóstico da brucelose canina pode feito através dos testes: prova de 

soroaglutinação rápida (SAR), prova de soroaglutinação lenta (SAL), prova de 

imunodifusão em gel de ágar (IDGA), teste imunoenzimáticos (ELISA) e ensaios 

imunocromatográficos (EIC) (Makloski, 2011; Greene; Carmichael, 2015; Keid, 2019).  

As provas sorológicas podem empregar antígenos de superficie bacteriana, cujo 

principal componente antigênico é o LPS da parede celular. Epítopos no LPS de 

Brucella spp. podem ser compartilhados com outros gêneros bacterianos, como 

Bordetella bronchiseptica e Pseudômonas spp., ou seja, podendo resultar em reações 

cruzadas entre estes e anticorpos não específicos presentes no soro de animais não 

infectados (Hollett, 2006; Makloski, 2011; Greene; Carmichael, 2015).  

Os títulos de anticorpos anti-LPS tendem a se manter elevados enquanto persistir 

a bacteriemia. A tendência é que ocorra redução dos títulos de anticorpos séricos com o 

decorrer da infecção, à medida que a bacteriemia cessa, de modo que animais em fases 

mais crônicas da infecção permanecem com títulos baixos ou sorologicamente negativos 

(Hollett, 2006; Keid et al., 2009). 

O cultivo microbiológico da B. canis pode ser realizado em amostras de sangue, 

secreções vaginais, sêmen, urina, leite e tecidos (linfonodos, baço, figado, medula óssea 

e órgãos reprodutivos). Porém, a identificação bacteriana demanda prolongado período 

de incubação e estão sujeitos a resultados falso-negativos (Serikawa; Muraguchi, 1979; 

Keid et al., 2004; Hollett, 2006; Keid et al., 2017). 



                  

 
                  

A reação em cadeia pela polimerase (PCR) é uma ferramenta promissora ao 

diagnóstico direto. Podem ser utilizados no diagnóstico amostras de sangue, swab 

vaginal e sêmen, com sensibilidade e especificidade de 100% quando empregada em 

amostras de sangue total (Silva et al., 2012; Keid et al., 2009).  

Quanto ao tratamento, o protocolo aparentemente mais efetivo consiste na 

associação de minociclina por via oral (VO) na dose de 12 mg/kg a cada 12 h, durante 2 

semanas e di-hidroestreptomicina intramuscular na dose de 5 mg/kg a cada 12 h, 

durante 1 semana. O tratamento deve ser repetido de 2 a 3 vezes, com intervalos de 1 a 

2 meses. A minociclina pode ser substituída pela doxiciclina e a di-hidroestreptomicina, 

pela gentamicina. O tratamento deve ser realizado após a castração, para reduzir o 

número de sítios teciduais de persistência do agente, bem como sua eliminação do 

ambiente e as chances de transmissão (Hollett, 2006; Apparicio; Vicente, 2015). 

Não há vacina disponível para brucelose em cães, portanto, o diagnóstico 

laboratorial é a principal ferramenta de controle e prevenção da doença. A prevenção 

baseia-se em exames laboratoriais indiretos e diretos de todos os cães do plantel, 

anualmente, assim como dos animais previamente ao acasalamento. Animais recém-

adquiridos ou introduzidos no plantel após a participação em eventos devem antes ser 

submetidos aos exames clínico e laboratorial e, então, mantidos em quarentena durante 

8 a 12 semanas (Hollett, 2006; Silveira et al., 2015; Clausse et al., 2017; Keid, 2019).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A brucelose é uma zoonose subdiagnósticada tanto em cães como em humanos, 

com graves repercussões em ambas as espécies, e de tratamento e controle difícieis. 

Diante do contato próximo com cães é de suma importância o conhecimento do ciclo 

biológico e de como detectá-la nestes animais, além de obter informações corretas sobre 

tratamento e manejo, para um maior controle da doença.    



                  

 
                  

REFERÊNCIAS 

Alton, G. G., Jones, L. M., Pietz, D. E., & World Health Organization. (1977). La 

brucellose: techniques de laboratoire. Genève: Organisation mondiale de la Santé. 
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