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RESUMO 

A brucelose, tuberculose e a raiva são zoonoses que provocam alto impactos negativos tanta para 

a saúde pública, quanto para a animal, bem como, muitos prejuízos econômicos. Na região Nordeste do Brasil 

os programas de controle veem evoluindo positivamente, através da integração dos órgãos oficiais de Defesa 

Sanitária Animal e o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), juntamente com os 

profissionais autônomos. Através de um estudo observacional objetivou avaliar a ocorrência de brucelose, 

tuberculose e raiva na referida região no período de 2020 a 2021, por meio de indicadores de saúde animal 

disponibilizado pelo MAPA. No período avaliado foram registrados 164 casos de brucelose bovina, sendo 21 

em 2020 e 143 em 2021, distribuídos em sete dos nove estados da região Nordeste, com maior ocorrência em 

Sergipe (43,29%) e no Maranhão (34,76%). Em relação à tuberculose foram registrados 16 casos, distribuídos 

em três estados, Alagoas (6,25%), Bahia (31,25%) e Ceará (62,5%). A raiva dos herbívoros está amplamente 

distribuída na região Nordeste, com registro de 106 casos envolvendo bovinos, equinos, caprinos e ovinos. A 

maior ocorrência foi registrada nos estados de Bahia (53,77%), Pernambuco (18,87%) e Alagoas (8,49%). 

Não houve registro de raiva dos herbívoros nos estados de Sergipe e da Paraíba que não houve nenhum 

registro. Os resultados do estudo apontam a necessidade de adoção de medidas sanitárias para controle da 

brucelose, da tuberculose e da raiva dos herbívoros, considerando a importância do ponto de vista social e 

econômico, necessitando cada vez mais de atenção por parte dos órgãos oficiais para controle e/ou erradicação 

dessas enfermidades.  
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INTRODUÇÃO 

Dentre as zoonoses de grande importância destacam-se a brucelose, tuberculose e raiva causadoras 

de grandes perdas econômicas e produtivas em rebanhos bovinos (LIRA, 2015). Nas últimas décadas, as 

zoonoses se tornaram preocupantes, pois a velocidade de locomoção tanto de pessoas como de animais facilita 

a disseminação das doenças. A Brucelose, Tuberculose e a Raiva são enfermidades que tem ocorrência em 

praticamente todos os estados brasileiros. São zoonoses com alto poder de disseminação, as quais devem ser 

notificadas aos órgãos de defesa sanitária animal que tomará as medidas cabíveis para coibir a disseminação. 

A Brucelose em bovinos é causada pela bactéria Brucella abortus, sendo considerada endêmica 

no Brasil, no entanto devido as diferenças regionais podem ocorrer diferenças em relação a prevalência da 

doença em cada unidade da federação (MELLO et al., 2007). A Tuberculose é provocada por micobactérias 

aeróbias estritas, em forma de bastonetes imóveis, que se caracterizam por não formarem esporos, por não 

possuírem cápsulas ou flagelos e por serem álcoolácido resistentes. As principais espécies de importância 

epidemiológica para o homem pertencem ao complexo M. tuberculosis, que compreende: o Mycobacterium 

tuberculosis, o Mycobacterium bovis (ABRAHÃO, 1998). A Raiva bovina é uma zoonose provocada por um 

vírus RNA que possui tropismo pelo tecido nervoso, da família Rhabdoviridae, gênero Lyssavirus, causando 

encefalite aguda em diversas espécies de mamíferos, sendo a espécie bovina a mais acometida pela doença 

(BRAGA et al. 2013). 

O programa de controle da Brucelose e Tuberculose, denominado de Programa Nacional de 

Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT), foi instituído em 2001 pelo Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com o objetivo de reduzir os prejuízos destas 

enfermidades à saúde humana e animal e de aumentar a competitividade da pecuária nacional (BRASIL, 

2006). O programa é composto por estratégias que buscam reduzir a prevalência e a incidência destas 

zoonoses, bem como a criação de um número significativo de propriedades certificadas como livres ou 

monitoradas de brucelose e tuberculose, possibilitando a oferta de produtos de baixo risco sanitário ao 

consumidor (BRASIL, 2006). Já o programa da raiva dos herbívoros foi instituído em 1966 pelo governo 

brasileiro. Atualmente se denomina Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros (PNCRH), 

executado pelo Departamento de Saúde Animal (DSA), do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (BRASIL, 2009). Este programa por sua vez tem o objetivo de reduzir a prevalência da doença 

na população de herbívoros domésticos, com a seguinte estratégia de atuação: controle de transmissores, 

vacinação dos herbívoros domésticos em situações específicas, vigilância epidemiológica e outros 

procedimentos de defesa sanitária animal, que visam à proteção da saúde pública e o controle dessa 

enfermidade em herbívoros, que causa grande prejuízo econômico à pecuária nacional (BRASIL, 2009). O 

presente estudo tem por objetivo relatar a ocorrência de brucelose e tuberculose bovina e raiva dos herbívoros 

na região Nordeste.    

 



METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo observacional descritivo dos casos notificado de Brucelose e Tuberculose 

Bovina e de Raiva dos herbívoros na região Nordeste do Brasil nos anos de 2020-2021, utilizando dados 

secundários extraídos do Sistema Nacional de Informação Zoossanitária. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na tabela 01 estão sumarizadas as ocorrências de Brucelose Bovina na área de estudo. No período 

avaliado foram registrados 164 casos da enfermidade, sendo 21 casos em 2020 e 143 casos em 2021, 

distribuídos em sete dos nove estados da região Nordeste, com maior ocorrência em Sergipe (43,29%) e no 

Maranhão (34,76%). Em dois estados houve registro da Brucelose Bovina nesse período, Alagoas e Piauí. 

Vale destacar o aumento substancial de casos do ano de 2020 para o ano 2021, quando os registros eram de 

21 casos e passaram para 143. Esse aumento de casos deve servir de alerta para os órgãos de Defesa Sanitária, 

sendo necessário a adoção de medidas sanitárias para prevenção e controle da doença na região. 

Tabela 01: Registro da ocorrência de Brucelose Bovina na região Nordeste (2020-2021) 

Estados 2020 2021 
TOTAL 

n % 

Alagoas 0 0 0 0 

Bahia 0 09 09 5,49 

Ceará 13 0 13 7,93 

Maranhão 05 52 57 34,76 

Paraíba 01 0 01 0,61 

Pernambuco 01 0 01 0,61 

Piauí 0 0 0 0 

Rio Grande do Norte 01 11 12 7,32 

Sergipe 0 71 71 43,29 

Total 21 143 164 100 

Fonte: http://indicadores.agricultura.gov.br/saudeanimal/index.htm (2022). 

Em relação a Tuberculose Bovina, foram registrados 16 casos (Tabela 02), com ocorrência em 

três estados, Ceará (62,5%), Bahia (31,25%) e Alagoas (6,25%). Apenas o estado do Ceará registrou casos 

nos dois anos. É importante citar a ausência de registro de casos nos demais estados da região durante o 

período estudado, que pode indicar subnotificação de casos e não representar a realidade da região. 

Tabela 02: Registro da ocorrência da Tuberculose Bovina na região Nordeste (2020-2021) 

Estados 2020 2021 
TOTAL 

n % 

Alagoas 01 0 01 6,25 

Bahia 05 0 05 31,25 

Ceará 07 03 10 62,5 

Maranhão 0 0 0 0 

Paraíba 0 0 0 0 

Pernambuco 0 0 0 0 

Piauí 0 0 0 0 

Rio Grande do Norte 0 0 0 0 

Sergipe 0 0 0 0 

Total 13 03 16 100 

Fonte: http://indicadores.agricultura.gov.br/saudeanimal/index.htm (2022). 



Na tabela 03 estão sumarizados os casos de Raiva dos Herbívoros por espécie, onde observa-se o 

registro de 106 casos no período avaliado, envolvendo bovinos (88 casos), equinos (16 casos), caprinos (1 

caso) e ovinos (1 caso). A maior ocorrência foi registrada nos estados de Bahia (53,77%), Pernambuco 

(18,87%) e Alagoas (8,49%). Não houve registro de casos nos estados da Paraíba e Sergipe. A Raiva dos 

Herbívoros tem ampla distribuição na região Nordeste, necessitando de atenção dos órgãos de Defesa 

Sanitária, considerando que a enfermidade é uma zoonose letal, de alto impacto para a cadeia produtiva dos 

herbívoros e para a saúde pública. 

Tabela 03: Registro da ocorrência de Raiva dos Herbívoros por espécies na região Nordeste (2020-2021) 

Estados Bovino Equino Caprino Ovino 
TOTAL 

n % 

Alagoas 06 03 0 0 09 8,49 

Bahia 46 09 01 01 57 53,77 

Ceará 06 01 0 0 07 6,60 

Maranhão 08 0 0 0 08 7,55 

Paraíba 0 0 0 0 0 0,00 

Pernambuco 20 0 0 0 20 18,87 

Piauí 01 01 0 0 02 1,89 

Rio Grande do Norte 01 02 0 0 03 2,83 

Sergipe 0 0 0 0 0 0,00 

Total 88 16 01 01 106 100,00 

Fonte: http://indicadores.agricultura.gov.br/saudeanimal/index.htm (2022). 

Comparando os resultados encontrados na região avaliada com outras regiões do país, constata-se 

que dados epidemiológicos sobre a ocorrência dessas enfermidades são escassos, o que dificulta um estudo 

sistemático da ocorrência destas enfermidades e seus impactos econômicos. Vale ressaltar que o controle dos 

fatores de risco associados à essas enfermidades são fundamentais para prevenção e controle das mesmas, 

assim como é imprescindível a vigilância contínua para identificação precoce dessas enfermidades que são de 

notificação obrigatória aos órgãos de Defesa Sanitária.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Os resultados encontrados apontam que a Brucelose Bovina foi a enfermidade com mais casos 

notificados no período de 2020 a 2021, com 164 casos, seguido da Raiva dos Herbívoros com 106 casos e a 

da Tuberculose Bovina com 16 casos. A Raiva dos Herbívoros foi notificada na maioria dos estados 

Nordestinos e a Tuberculose Bovina teve menor registro de casos no período avaliado. Os estados sem registro 

de ocorrência dessas enfermidades precisam de atenção quanto a possibilidade de subnotificação dos casos. 

O panorama registrado aponta a necessidade de adoção de medidas sanitárias para controle da Brucelose e 

Tuberculose Bovina e da Raiva dos Herbívoros, considerando a importância do ponto de vista social e 

econômico, necessitando cada vez mais de atenção por parte dos órgãos oficiais para controle e/ou erradicação 

dessas enfermidades 
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