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RESUMO 

As Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) são síndromes causadas pela 

ingestão de alimentos e água contaminados que vão gerar sintomatologia clínica 

geralmente de origem gastrointestinal, podendo também apresentar sinais e sintomas 

extraintestinais. Sua incidência está atrelada a questões de saúde pública, entretanto as 

subnotificações ainda são uma realidade no Brasil. Os alimentos de origem animal podem 

carrear patógenos que são transmitidos por ele, sendo Brucella spp. de importância nesse 

contexto, em virtude da sua resistência por longos períodos em leite e produtos derivados. 

Por meio desta revisão de literatura objetivou-se salientar a importância do gênero 

Brucella spp. como agente causador de DTHA veiculadas por produtos de origem animal. 

Pesquisas demonstram que a brucelose é uma antropozoonose, com diferentes meios de 

transmissão e apontam a presença de Brucella spp. em queijos e leite provenientes de 

animais infectados.  Métodos de controle e prevenção contra a brucelose como DTHA 

existem, porém necessitam de maior atenção multissetorial, envolvendo governo, 

indústria, comércio e consumidor. 
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As chamadas Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) compreendem um 

grupo de síndromes geradas por microrganismos patogênicos, parasitas, contaminantes 

físicos, químicos e biotoxinas, que podem ser transmitidas para o ser humano via 

alimentação ou ingestão de água contaminada. As DTHA têm sua incidência ligada a 

questões de saneamento básico, fatores ambientais e culturais, constituindo em um sério 

problema de saúde pública que se agrava com os altos índices de subnotificações dos 

casos aos órgãos competentes. Isso ocorre em virtude de os sinais clínicos apresentados 

serem brandos e similares a quadros gripais ou outras viroses, levando os indivíduos 

acometidos a não procurarem auxílio médico (VARGAS et al., 2021). 

Considerando a sintomatologia, essas síndromes, geralmente, irão culminar em sinais 

clínicos gastrointestinais, que incluem anorexia, náuseas, vômito, diarreia, podendo ou 

não ser acompanhada de febre. Entretanto, os sintomas digestivos não são as únicas 

formas de manifestação das DTHA, essas podem se apresentar de forma extraintestinal 

em diversos órgãos e sistemas como rins, fígado, meninges, sistema nervoso, de acordo 

com o agente etiológico envolvido (BRASIL, 2010). 

Algumas das doenças passíveis de serem veiculadas por alimentos são consideradas 

zoonóticas, ou seja, vão ocorrer devido a interação entre humanos, animais, seus produtos 

e o ambiente (ROSSI et al., 2014). Entre os principais alimentos envolvidos em surtos de 

DTHA estão os produtos de origem animal, como ovos, leite e derivados, pescado, carne 

bovina, suína e de aves, além de outros alimentos como cereais e hortaliças (BRASIL, 

2018). 

Dentre os principais agentes etiológicos responsáveis por causar doenças a partir da 

ingestão de alimentos de origem animal contaminados Brucella spp. é de grande destaque, 

já que pode ser transmitida dos bovinos para os humanos principalmente via leite in 

natura, queijos, e outros derivados lácteos, sobretudo aqueles produzidos a partir de leite 

cru (RESENDE et al., 2019). Das espécies conhecidas do gênero Brucella, quatro 



                  

 
                  

possuem importância clínica para o homem, sendo elas B. abortus, B. canis, B. suis e B. 

melitensis, a última sem relatos no Brasil (SOUSA et al., 2020). Estas representam um 

grupo de bactérias resistentes e que podem sobreviver a longos períodos no leite cru e 

produtos derivados, sendo uma característica altamente relevante no que tange a 

transmissão desse patógeno para o ser humano via produtos alimentícios (SILVA et al., 

2018). 

Atualmente, pressupõe-se que, mesmo em países desenvolvidos, a incidência de 

brucelose em humanos possa ser até cinco vezes maior que o sugerido pelos números 

oficiais, atribuindo este fato principalmente ao subdiagnóstico dessa zoonose e DTHA 

tão importante (LAWINSKY et al, 2010). O objetivo deste trabalho foi elucidar, por meio 

de revisão literária, a importância das bactérias do gênero Brucella como agentes 

causadores de doença de transmissão hídrica e alimentar (DTHA), por meio da ingestão 

de leite e derivados, bem como sua relação com a saúde pública.  

 

METODOLOGIA 

O presente estudo caracterizou-se por uma revisão de literatura integrativa sobre a 

brucelose como doença veiculada por alimento e de importância na saúde única. Para tal 

revisão, realizou-se busca sistematizada, utilizando descritores específicos, nas bases de 

dados Scopus, Portal de Periódicos CAPES, Scielo, PUBMED e Science Direct. Para 

pesquisa de títulos relacionados com o tema nas descritas bases de dados, utilizou-se 

como descritores “Brucelose”, “Brucelosis”, “zoonotic”, “zoonoses” “Doença 

transmitida por alimento”, “DTAs”, “milk”, “derivados lácteos”, “leite”, “Brucella” e 

“saúde pública”. Obteve-se, a partir da busca, aproximadamente 20.000 resultados, que 

passaram por seleção com base na presença das informações nos títulos e resumos 

relacionadas ao proposto, sendo então selecionados 40 títulos, dos quais 20 foram 

estudados mais profundamente. 



                  

 
                  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A brucelose é uma doença infectocontagiosa provocada por bactérias do gênero Brucella, 

acometendo tanto animais quanto o homem, sendo uma zoonose de distribuição universal 

(OLIVEIRA, 2018). Nos animais domésticos, os sinais clínicos estão relacionados, 

principalmente, com distúrbios reprodutivos. Já em humanos, a doença pode se apresentar 

como uma doença febril aguda ou subaguda, com febre intermitente ou remitente 

acompanhada de mal estar, anorexia e prostração, e que, em ausência de um tratamento 

específico, pode persistir por semanas ou até meses (CORBEL, 2006). 

A doença é considerada uma antropozoonose, sendo conhecida há muito tempo, por meio 

de descrições de sinais clínicos compatíveis datadas de 460 a.C. As ocorrências de 

infecção em humanos estão diretamente ligadas a prevalência nos reservatórios animais, 

sendo as infecções por B. abortus e B.suis responsáveis por afetar, principalmente, os 

grupos ocupacionais, enquanto as infecções por B. melitensis são mais frequentes na 

população como um todo. Queijos frescos e leite cru de ovelha e cabras contaminados 

por B. melitensis são considerados os veículos de infecção mais frequentes no exterior e 

podem originar casos múltiplos de brucelose (MEIRELLES-BARTOLI et al., 2014). A 

identificação da espécie responsável pela infecção é de grande importância 

epidemiológica e irá ditar a severidade da doença em humanos, sendo influenciada 

diretamente pelo microrganismo e pela fonte de contaminação (CORBEL, 2006). 

De acordo com o Manual Integrado de Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças 

Transmitidas por alimentos (BRASIL, 2010), Brucella spp. como agente causador de 

DTHA é classificada como uma doença de sinais clínicos sistêmicos, que possui um 

período de incubação em geral superior a 72 horas. Os principais alimentos 

incriminadores da infecção são o leite cru e queijo produzido a partir de leite não 

pasteurizado provenientes de gado infectado pelo microrganismos e carne malcozida de 

bovinos, suínos, caprinos e animais de caça. O período de latência da bactéria pode durar 



                  

 
                  

de 7 a 21 dias, provocando como principais sinais clínicos febre, calafrios, sudorese, 

debilidade, mal-estar, mialgia, cefaleia, artralgia e perda de peso.  

Silva et al. (2018) estudaram a prevalência de Brucella spp. em queijo minas artesanal da 

região do Serro, por meio da realização do exame molecular PCR direto (reação em cadeia 

da polimerase) e confirmação por sequenciamento de DNA (ácido desoxirribonucleico). 

Foram obtidos resultados positivos em 17 dos 55 queijos analisados, sendo 30,9 % de 

queijos Minas artesanal positivos, valor superior a outros resultados obtidos em pesquisas 

comparadas pelos mesmos autores. Já no estudo de Miyashiro et al. (2007), foi avaliada 

a prevalência de B. abortus em produtos lácteos ilegais nos estados de São Paulo e Minas 

Gerais, obtendo também resultados positivos para Brucella spp., sendo 18,92 % da 

identificação por PCR de amostras com cepas provenientes de animais infectados, e 

outros 81,08 % de cepas vacinais.  

De acordo com Vasconcellos & Ito (2011), a presença de Brucella spp. no leite de vacas 

infectadas pode ocorrer tanto pelo comprometimento como pela persistência do 

microrganismo na glândula mamária, gerando mastite e provocando a eliminação 

intermitente do agente no leite. Entretanto, a sobrevivência de Brucella spp. em leite e 

produtos lácteos derivados vem sendo estudada constantemente, sendo a fervura do leite 

e pasteurização formas eficientes para a destruição desses microrganismos. Brucella spp. 

são microrganismos considerados medianamente sensíveis às condições do ambiente, 

podendo permanecer viáveis em produtos lácteos e no leite por até 90 dias, dependendo 

das condições a que são submetidas (OLIVEIRA, 2018).  

O controle mais efetivo da brucelose em bovinos e bubalinos no Brasil começou a ser 

realizado por meio do disposto na Instrução Normativa nº 2, de 10 de janeiro de 2001, do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 2001), a qual 

foi revisada recentemente pela Instrução Normativa nº 10, de 03 de março de 2017, do 

MAPA (BRASIL, 2017) que estabeleceu o Regulamento Técnico do Programa Nacional 



                  

 
                  

de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT). Essa instrução 

normativa dispõe de objetivos e estratégias para o controle da brucelose em bovinos, a 

partir de informações sobre vacinação, diagnóstico e destino dos animais positivos. 

Para que se faça a prevenção da brucelose como DTHA, é necessário um empenho 

multissetorial, envolvendo o governo, a indústria alimentícia, o comércio e o próprio 

consumidor. A magnitude e as consequências das doenças de transmissão hídrica e 

alimentar são frequentemente subestimadas pelas autoridades, tendo suas informações 

difundidas somente nos últimos anos, em virtude da ocorrência de surtos ameaçadores 

por todo o mundo (SOUSA, 2005).  

A fervura ou a pasteurização são maneiras eficazes de se eliminar esse microrganismo do 

leite, devendo-se aplicar a técnica de pasteurização em todo o leite destinado ao consumo 

humano, seja ele in natura ou para ser utilizado na produção de derivados lácteos. Além 

disso, destaca-se ainda a importância do consumo de alimentos inspecionados pelos 

Serviços de Inspeção Oficiais, já que a ausência da qualidade e inspeção sanitária faz com 

o que o leite cru não inspecionado e seus derivados representem um risco à saúde dos 

consumidores (RIBEIRO JUNIOR et al., 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No que concerne as doenças transmitidas pelo consumo de alimentos de origem animal, 

a brucelose destaca-se como uma zoonose de grande importância para a saúde pública, 

porém é subnotificada quanto a sua ocorrência. Podendo se manter viável em leite e 

produtos derivados por vários dias, Brucella spp. pode gerar sintomatologia sistêmica em 

seres humanos, sendo importante a utilização de medidas de prevenção e controle, com 

característica multidisciplinar, para coibir a sua ocorrência em alimentos e, 

consequentemente, no ser humano. 
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