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O touro foi positivo para Brucella

abortus no AAT (conforme a figura 2)

e confirmado por PCR. Conforme

preconizado pela IN SDA N°10 do

MAPA, todas as medidas sanitárias

foram adotadas.

A brucelose é uma zoonose de

distribuição mundial. Em bovinos é

causado por Brucella abortus, sua

importância é decorrente da queda na

produção animal e risco para a saúde

humana. Este agente localiza-se

preferencialmente nos órgãos genitais

de fêmeas e machos, ocasionando

distúrbios reprodutivos, orquite e

epididimite.

Introdução

Touro de 5 anos, raça Brahman, 755

Kg, apresentando aumento de volume

de um dos testículos (figura 1), baixa

libido e infertilidade. Ao exame físico, o

animal apresentava aumento de volume

do testículo e epidídimo esquerdo sem

sinais de calor, tumor, rubor ou dor. Foi

realizada coleta de sêmen e o animal

apresentou-se azoospérmico com

presença de depósitos de fibrina na

amostra coletada. A suspeita clínica foi

infecção por Brucella spp., que tem

como base de diagnóstico testes

sorológicos, cultivo ou detecção de base

molecular. A pesquisa de anticorpos é

usada na rotina de diagnóstico, porém

os testes sorológicos não apresentam

sensibilidade absoluta, por isso se deve

associar a outros exames para aumentar

a sensibilidade. Desta forma, foi

implementado, como teste de triagem, o

Teste de Antígeno Acidificado

Tamponado (AAT) e a Reação em

Cadeia da Polimerase (PCR) para

amplificação do gene 16s-23s rDNA

como confirmatório.

Figura 2: Teste do Antígeno Acidificado Tamponado

(AAT) mostrando reação positiva.

Figura 1: Macroscopia testicular externa evidenciando

aumento de volume.

Conclui-se, portanto, que o caráter

crônico da doença pode dificultar o

diagnóstico. Essa falta de diagnóstico

para brucelose em machos resulta na

permanência de animais positivos,

tornando-os fonte de infecção para o

rebanho.

Relato de Caso Resultados e Discussão

Considerações Finais

1 Discente, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, UFAPE, Garanhuns, PE, Brasil. 2 Discente, 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE, Brasil. 3 Docente, Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, Recife, PE, Brasil. 4 Médico Veterinário autônomo, Recife, PE, Brasil.


