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RESUMO  

Os negócios que envolvem a criação e utilização do cavalo ocupam uma posição de 

destaque nos países desenvolvidos e em muitos daqueles em desenvolvimento, como o 

Brasil. Muitas pessoas acreditam que, a “indústria” do cavalo está relacionada ao interesse 

restrito de uma elite e distante da realidade do brasileiro médio., todavia a relação 

harmônica entre equinos e humanos vem há milhares de anos o que traz diversos 

benefícios para ambos. Em contrapartida a espécie equina podem adquirir doenças de 

caráter zoonótico, como a brucelose (Brucella spp.), sendo o micro-

organismo Brucella abortus que pode contaminar bovinos, bubalinos e 

equinos. A brucelose é uma doença de distribuição mundial, estando na Lista B da 

Organização Internacional de Epizootia, sendo uma doença na qual o tratamento não é 

recomendado devido ao alto risco de insucesso, onde as ações dos antibióticos são 

impedidas de atuarem pela presença intracelular da bactéria e, além disso, a brucelose 

equina não possui medidas especificas de controle e profilaxia.  A trabalho elucida a 

importância do estudo da enfermidade, visto que os dados epidemiológicos da brucelose 

equina no Brasil são escassos, diante disso a informação é um veículo importante para 

difundir de maneira exponencial a brucelose na espécie.  
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INTRODUÇÃO  
 

O Brasil possui o quarto maior rebanho de equinos do mundo, com cerca de 5,9 

milhões de cabeças (ANUALPEC, 2017), perdendo para os Estados Unidos, México e 

China (QUEIROZ, 2020).  Com esse mercado em crescimento, e tornando-se uma 

potência econômica do agronegócio, a equideocultura (ZAGO, 2020) movimenta 

anualmente cerca de R$ 16 bilhões no Brasil (MAPA, 2016). Cerca de 67% do rebanho 

é utilizado no manejo diário com o gado, enquanto, aproximadamente, 1,1 milhões de 

animais pertencem ao segmento de esporte e lazer. (QUEIROZ, 2020).  

O convívio entre equinos e humanos existe há milhares de anos, pois são utilizados 

para diversas funções, como meio de transporte, lazer, esporte, para o desenvolvimento 

biopsicossocial de pessoas com deficiência (equoterapia), etc (RIBEIRO et al., 2008), 

porém, os equinos podem adquirir doenças transmissíveis para os humanos, as chamadas 

doenças zoonóticas, o que demanda um maior cuidado no manejo, principalmente com 

animais testados positivos. Embora pouco relatada na espécie equina, a Brucelose é uma 

doença de caráter zoonótico, de fácil contágio e afeta diversas espécies de animais bem 

como os bovinos, suínos, equinos, inclusive o homem. Causada por bactérias do 

gênero Brucella, (RIBEIRO et al, 2008), e não há espécie-especificidade do micro-

organismo quanto aos hospedeiros que infectam, porém, existe certa seletividade por 

determinadas espécies animais, um exemplo é o B. abortus que acomete principalmente 

os bovinos, bubalinos e equídeos, enquanto o B. suis, os suínos. Entretanto, os equinos 

podem ser infectados pelas 

bactérias Brucella abortus, Brucella suis e Brucella melitensis, sendo seu agente 

etiológico a B. abortus, devido a vivência com bovinos e suínos, que podem dar início a 

infecção (ACHA e SYZFRES, 2001; RIET-CORREA et., 2007). Os micro-organismos 

do gênero Brucella são resistentes a diversas condições ambientais, incluindo extremos 

de pH, luz solar, temperatura. Além de poderem resistir por até mais de seis meses na 

água, em pastos contaminados, em fetos abortados, fezes, restos de placentas, no solo e 

no feno (GONAZALES et., 2006; LUCERO et al., 2008; BRASIL, 2009).  

De distribuição mundial e sendo uma doença zoonótica mais importante e 

difundida, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) e OIE (Organização 

Internacional de Epizootia), em equinos tem baixa importância econômica, entretanto, é 

preocupante, pois podem tornar-se potenciais hospedeiros e transmitir a doença em locais 



livres da doença (ARAUJO et al., 2008). A OIE coloca a brucelose como uma doença da 

Lista B, onde estão classificadas doenças que possuem importância socioeconômica e/ou 

para saúde pública (ACHA e SYZFRES, 2003), porém, a doença merece preocupação em 

virtude da debilidade orgânica que ela provoca nos animais, pelos prejuízos decorrentes 

da eutanásia dos infectados, além de constituírem uma fonte de infecção (FERNANDES 

e GRADELA, 2014).  

A infecção nos equinos ocorre predominantemente pela via oral, através da 

ingestão de água e alimentos que estão contaminados por secreções do trato reprodutivo 

de bovinos e suínos (ARAUJO et al, 2008). Nos equinos, a Brucelose não se caracteriza 

por transtornos reprodutivos como se observa em outras espécies, mas apresenta lesões 

mais sugestivas e são caracterizadas por inflamações de caráter purulento em bursas, 

ligamentos, tendões, sinoviais e articulações, localizado preferencialmente na região da 

cernelha e/ou espinha da escápula (denominado bursite supra-espinhal), podendo ter ou 

não a presença de fístulas, chamado como “Mal de Cernelha”, “Bursite Cervical” ou 

“Abscesso de Cernelha” (PAULIN, 2003; RIBEIRO et al., 2003), em forma de abscessos, 

na qual fistulam e drenam um material mucopurulento, de cor turva e flocumento, onde 

está contido o agente infeccioso da Brucelose (ARAUJO et al., 2008). Esses sintomas 

debilitam o animal para qualquer tipo de atividade, causando mal-estar, fugindo dos 

princípios de bem-estar animal.   

Em humanos, a brucelose é uma doença considerada ocupacional, e de relevância 

para profissionais de saúde e animal, sendo médicos veterinários, zootecnistas, criadores 

e laboratoristas, podendo se contaminar com a presença de animais doentes (USDA, 

2009). A infecção por B. abortus em humanos se manifesta geralmente por febres 

intermitentes, cefaleia, dores musculares e nas articulações. A manifestação clínica 

por B. abortus são mais brandas comparadas as B. melitensis e B. suis (PAULIN, 2006). 

A infecção pela brucelose, assim como nos humanos, nos animais estimula-se o 

aparecimento simultâneo ou ligeiramente diferenciado de Ig (imunoglobulina), das 

classes IgG e IgM. A evolução da doença no percorrer de sua atividade, ocorre um 

declínio e tendência do desaparecimento da IgM, porém, o IgG estabelece e persiste por 

longo período (ARAUJO et al., 2008).   

A rotina de diagnóstico de brucelose equina é essencial nos achados clínicos na 

questão epidemiológica, realizando exames laboratoriais, podendo ser realizado de forma 

direta e indireta, sendo feito pelo isolamento, crescimento e identificação da bactéria 



(direto) e pela pesquisa da resposta imunológica à infecção (indireta) 

(CASTRO et., 2005).  

O Antígeno Acidificado Tamponado (AAT), é um teste rápido e simples, sendo 

utilizado por médicos veterinários em laboratórios oficiais e credenciados. A presença de 

aglutinação, irá classificar o animal como reagente ao teste, animais  não reagentes serão 

considerados como negativos, e aqueles que apresentam reações poderão ser sujeitos a 

testes confirmatórios, como o teste 2-Mercaptoetanol (2-ME) e teste de fixação do 

complemento. Portanto, animais que testam positivos serão encaminhados para a 

eutanásia. Há outros meios de testes indiretos ou sorológicos em equinos realizados no 

Brasil são os testes de Soroaglutinação Lenta em Tubo (SAL) e o 

Ensaio Imunoenzimático (ELISA) (MATHIAS et al., 1998; FERNADES e GRADELA, 

2014).  

O teste positivo para a presença de Brucella abortus devem ser superiores a 1:50 

e maiores do que 1:100 e 1:150 (REED e BAYLY, 2000). Em equinos que testam positivo 

sem sintomas clínicos, a titulação é igual ou superior a 1:100 e o título de 1:50 em animais 

que possuem bursites e fístulas de cernelha (SILVA et al., 2001).   

Não é recomendado o tratamento de animais para brucelose, pois há um grande 

risco de insucesso no procedimento, devido à presença intracelular da bactéria, que 

impede as ações dos antibióticos de chegarem nas concentrações e eliminá-las, além da 

manutenção do agente etiológico presente no ambiente, que acaba levando a prejudicar o 

controle e erradicação da doença do local (RADOSTITS et al., 1994; FERNANDES e 

GRADELA, 2014).  

   

METODOLOGIA  

Estudos realizados nesta pesquisa através de bibliografias publicadas com foco 

em zoonoses, brucelose equina, controle de brucelose e importância deste estudo; e base 

de dados científicos como Scielo, Google Acadêmico, PubMed e PubVet; artigos com 

idiomas em inglês, português e espanhol.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os dados epidemiológicos a respeito da brucelose equina são escassos no Brasil e 

não há detalhamento sobre as estratégias de controle da doença neste animal. 

(RIBEIRO et al., 2003; BRASIL, 2006), o que acaba limitando o conhecimento da 

situação epidemiológica dessa zoonose no país (ARAUJO et al, 2008).   

A brucelose equina não possui medidas específicas de controle e profilaxia. No 

Brasil, as ações de controle de brucelose estão voltadas para os bovinos e bubalinos, pela 



razão de possuírem maior prevalência da doença, segundo a normativa oficial de conduta 

do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) 

e, além do fato de ser a Brucella abortus que infecta os equinos, sendo uma infecção que 

afeta preferencialmente bovinos, bubalinos e suínos. Contudo, realiza-se a vacinação 

sistemática de bezerras com idade de três e oitos meses com a vacina B19 para auxiliar o 

controle de brucelose em equinos, principalmente em propriedades que há convivência 

entre essas espécies. O método de controle e profilaxia dessa doença, são deixar os 

equinos em quarentena em propriedades livres ou não endêmicas para brucelose 

(RIBEIRO et al., 2008).  

FEITOSA et al. (1991) fizeram um levantamento sorológico com 348 equinos 

pelo método de SAL e evidenciaram 16,67% das amostras reagentes. DUFF (1933) 

realizou estudos em 85 cavalos que possuíam fístula de cruz ou abcessos supurativos e 

isolou Brucella abortus entre 80%. Destes, 92% tinham contato com bovinos que 

estavam infectados. Langoni et al (1997) examinou 734 testes de soro de equídeos e 

dentro deles pode ter 6 testes que testaram positivos para brucelose (0,82%). SILVA et 

al. (2001) fizeram análise do soro de 52 equinos que portavam bursite de cernelha 

ou nucal pelo método de soroaglutinação rápida em placa e encontram soro positividade 

de 73,1%.    

ALMEIDA et. (2007) fizeram avaliação de 875 amostras de soros de equinos que 

foram abatidos na região Sul e Sudeste, utilizando o teste de AAT e foi notado 15 (2%) 

animais reagentes. STARK et al. (2008) realizaram testes sorológicos em 28 equinos de 

tração, neles foi encontrado um animal reagente ao teste AAT. ARAUJO et al., (2008), 

relatam que através da escassez de trabalhos, deram o primeiro passo para a compreensão 

da doença no Estado de Minas Gerais e entender a situação epidemiológica. O mesmo, 

testou 477 animais, por meio de três exames, sendo eles o Antígeno Acidificado 

Tamponado (AAT) e os reagentes nesta prova foram submetidos ao 2-Mercaptoetanol (2-

ME), que é um concomitantemente a prova de Soroaglutinação Lenta em Tubos (SAL). 

Desses 477 equinos testados, 39 foram reagentes (8,18%) na prova de AAT (neste 39, 

sendo 29 fêmeas e 10 machos). Nesses animais que foram reagentes nesta prova, 13 foram 

reagentes na diluição 1:25 e um animal foi reagente na de 1:50, realizado pela prova de 

SAL (13 fêmeas e 1 macho). Agora, nenhum dos 39 testou reação positiva na prova de 2-

ME.  

ARRUDA et al. (2012) analisaram 857 amostras, sendo que 32 (3,7%) foram 

reagentes ao teste AAT, nestes, 23 (2,7%) foram machos e 9 (1,0%) foram fêmeas. Na 



Paraíba estudos mostram que das 857 amostras de soro sanguíneo de equinos para 

diagnóstico de brucelose pela pesquisa de anticorpos anti-Brucella abortus, 32 (3,7%) 

foram reagentes no AAT (teste do antígeno acidificado tamponado), sendo 23 (2,7%) 

machos e 9 (1,0%) fêmeas. Esses resultados indicam a presença de anticorpos circulantes 

na população eqüina do estado, representando risco de transmissão da bactéria para 

outras espécies. SANTOS et al (2012) em Uberlândia-MG analisou amostras de 187 

equinos em áreas rurais (sendo 96 machos, 79 fêmeas e 12 sem identificação) e utilizando 

os testes AAT, 100% demonstraram negativo para brucelose (Brucella abortus).  

De acordo com Comissão nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (2017, 

25p), no período entre 2013 a 2016 houveram registro de 1.493 notificações de brucelose 

humana, sendo 328 confirmadas, de acordo com o Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN).   

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A brucelose equina é uma doença de caráter zoonótico, todavia com estudos 

escassos quanto os dados epidemiológicos, o que caracteriza um panorama apreensivo 

em caráter de saúde pública, assim sendo mais estudos e consequentemente maiores 

informações técnicas devem ser elaborados para que ações sanitárias efetivas possam ser 

executadas.    
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