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CARTILHA DO

PRODUTOR

Esta cartilha elaborada para o produtor rural traz informações e ilustrações didáticas 
sobre a brucelose – uma doença contagiosa nos bovinos e que também prejudica a 
saúde humana. São informações importantes sobre as causas, consequências, for-
mas de transmissão e sinais clínicos da doença.
 
Também apresenta aspectos relacionados ao impacto econômico causado pela dis-
seminação da brucelose no rebanho, esclarecendo medidas de controle da doença 
e as estratégias que podem ser adotadas para melhorar a produtividade.
 
A brucelose bovina está distribuída por todo o Estado de Mato Grosso, com sua pre-
valência e riscos bem caracterizados por dois estudos epidemiológicos feitos pelo 
Instituto de Defesa Agropecuária (Indea-MT) e Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) no Estado. 
 
A vacinação das bezerras, combinada com exames sorológicos e abate de animais com 
brucelose, causou um efeito positivo na diminuição da prevalência da doença no Estado.
 
Sendo assim, nosso objetivo com esta cartilha é demonstrar as estratégias a serem 
implementadas para que possamos avançar no controle da brucelose nas proprie-
dades e, consequentemente, em todo o território mato-grossense. Essas mesmas 
estratégias, além de contribuir para o controle da doença, reduzirão as perdas eco-
nômicas nas propriedades. 
 
Sabemos que quanto menor for a prevalência da brucelose, melhor para o setor pro-
dutivo e para a saúde da população. Consideramos de suma importância desenvolver 
o conhecimento sobre as estratégias de controle da brucelose adotadas pelos pro-
dutores, pois eles e os médicos veterinários autônomos serão os responsáveis por 
colocar em prática as técnicas definidas pelo serviço oficial.
 
Boa leitura!
 
Normando Corral
Presidente do Sistema Famato

CARTA DO PRESIDENTE
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APRESENTAÇÃO

As doenças contagiosas dos animais podem causar danos graves à saúde 
humana e animal, às atividades econômicas (por seu impacto na renda, 
mercados e comércio) e a toda a sociedade. Notadamente a brucelose 
bovina que é transmissível ao homem e causa diversos prejuízos na ativi-
dade pecuária.

Essa doença leva à diminuição da produtividade, causando a perda de 
competitividade nos mercados, vulnerabilidade da produção a barreiras 
sanitárias e consequentemente aumentando o risco e diminuindo a renda 
do produtor.

Assim sendo, foi criado o Comitê Consultivo sobre Brucelose Bovina 
do Estado de Mato Grosso, do qual participaram médicos veterinários 
indicados pelos órgãos oficiais e da iniciativa privada, com o objetivo de 
analisar e propor sugestões no âmbito do controle da brucelose bovina 
no Estado de Mato Grosso. 

A brucelose bovina representa um sério desafio a ser superado pelos 
produtores rurais e pelas autoridades veterinárias, que devem indicar a 
melhor estratégia sanitária a ser implementada.

Deste modo surgiu este documento, que traz em seu conteúdo diversas 
informações que são de extrema importância para a pecuária mato-gros-
sense, com explicações e indicações de rotinas práticas que poderão ser 
utilizadas imediatamente nas propriedades, visando à diminuição da 
prevalência da doença e sua futura erradicação, proporcionando maior 
segurança e rentabilidade ao produtor. 
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OS MECANISMOS DE

AÇÃO DA BRUCELOSE1
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1 - 1 

CONHEÇA AS
CARACTERÍSTICAS DA BACTÉRIA

Diferentes Brucellas podem acometer diversas espécies de mamíferos terrestres 
ou marinhos.

Nesta cartilha abordaremos especifi camente a Brucella abortus que causa 
doença nos bovinos e bubalinos, comprometendo especialmente o siste-
ma reprodutivo e as articulações.

A brucelose bovina é uma importante zoonose que pode ser transmitida 
para o ser humano, principalmente no manejo de animais brucélicos, ma-
nipulação de carcaça e ingestão de leite e derivados não inspecionados.

1 - 2

CONHEÇA A PRINCIPAL FORMA
DE TRANSMISSÃO ENTRE BOVINOS

Fêmeas com brucelose

Feto, líquido e 
restos placentários 
eliminados no parto 

ou aborto

Fonte de 
Infecção

Vias de 
Eliminação

da Brucelose

Porta de 
entrada

Mucosas:
boca, nariz e olhos

Vias de  
Transmissão  

Água, pastagem e 
materiais contaminados 

restos placentários 
eliminados no parto 
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1 - 2

CONHEÇA A PRINCIPAL FORMA
DE TRANSMISSÃO ENTRE BOVINOS

Atenção: a brucelose tem grande capacidade de 
sobreviver no meio ambiente, principalmente em lugares 
úmidos contendo matéria orgânica, ao abrigo da luz solar 

direta e pH neutro. 

TABELA 1 - Estimativa do tempo de vida da bactéria no meio ambiente

A infecção por B. abortus se dá pelo contato da bactéria com a mucosa do ani-
mal suscetível, principalmente a narina, a boca, a língua e os olhos. As fontes 
de infecção são os produtos de aborto ou parto de animais infectados.

No solo com luz solar direta 4 horas

No solo com matéria orgânica, sem luz solar direta e 
umidade

Até 7 meses

Restos de fetos abortados (dependendo das condições 
ambientais) 

Até 8 meses

Nas secreções uterinas 200 dias ou mais

FIGURA 1 - A brucelose é uma doença crônica, as vacas infectadas que abortam ou parem conti-

nuam eliminando grande quantidade de B. abortus nas secreções vaginais pela vida toda



16 CARTILHA DO
PRODUTOR

FIGURA 2 - O hábito das vacas de lamberem os bezerros recém-nascidos de outras vacas aumenta as 

chances de infecção e disseminação da doença. No feto abortado e nos restos placentários o número 

de bactérias é extremamente grande, causando a contaminação do ambiente e difusão da doença

FIGURA 3 - Cuidado com o piquete maternidade! Deve-se realizar o vazio sanitário, confor-

me a orientação do médico veterinário.
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1 - 3

ENTENDA QUAIS SÃO OS SINAIS DA BRUCELOSE
NO REBANHO E SEUS IMPACTOS ECONÔMICOS:

ABORTO NO TERÇO 
FINAL DE GESTAÇÃO1

A brucelose bovina caracteriza-se por provocar abortos geralmente no 
terço final da gestação, nascimento de bezerros fracos, mortalidade de be-
zerros recém-nascidos, retenção de placenta, repetição de cio e descargas 
uterinas com grande eliminação da bactéria.

FIGURA 4 - A transmissão da brucelose de um touro infectado a uma vaca sadia pela monta natural é 

baixíssima, mas o touro perde a função reprodutora e deve ser eliminado. Touros doadores de sêmen 

são examinados regularmente e não podem ter brucelose

FIQUE ATENTO COM:
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A infecção causa a destruição progressiva dos placentomas (estrutura 
da placenta que auxilia na fixação do feto, na nutrição e oxigenação). No 
terço final de gestação é quando o bezerro necessita de maiores quan-
tidades de nutrientes e oxigênio para se desenvolver; a ausência disso 
leva-o à morte.

Por que o aborto ocorre normalmente no terço final de gestação?

MORTE DE BEZERROS
RECÉM-NASCIDOS2
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MORTE DE BEZERROS
RECÉM-NASCIDOS

NASCIMENTO DE ANIMAIS
PEQUENOS OU PREMATUROS 
E QUEDA NA PRODUÇÃO DE LEITE

4

3

RETENÇÃO DE PLACENTA
E INFECÇÃO UTERINA
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Ao observar esses sinais no rebanho procure um médico veteri-
nário para controlar a doença e evitar os prejuízos econômicos.

REPETIÇÃO DE CIO E AUMENTO DO 
INTERVALO ENTRE PARTOS

INFERTILIDADE TEMPORÁRIA
OU PERMANENTE

5

6
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1 - 4

CONHEÇA A TRANSMISSÃO
DA BRUCELOSE AOS SERES HUMANOS

Brucelose é uma doença ocupacional

Produtores

Assistentes agropecuários

 Veterinários

 Vacinadores

 Magarefes

A brucelose é uma doença ocupacional, ou seja, é mais comum em algumas 
profi ssões. Produtores, assistentes agropecuários, vaqueiros e veterinários 
contraem a doença por contato direto da pele e/ou mucosas com a bactéria 
ao realizar partos de vacas com brucelose ou ao entrar em contato com res-
tos de abortos, placentas e corrimento vaginal das fêmeas doentes.

Os magarefes (funcionários dos frigorífi cos) podem contrair brucelose ao 
manipularem carcaças e órgãos infectados.

A vacina, por conter a bactéria viva, também pode causar a doença no va-
cinador, sendo uma das maiores causas de brucelose humana. Deve-se to-
mar muito cuidado para não haver acidentes ao realizar a vacinação com a 
B19 ou RB51®.

Toda pessoa corre risco de contrair a brucelose pela via oral, com a ingestão 
de leite cru ou queijo fresco produzido com leite não pasteurizado contaminado 
com a bactéria. 

Não há perigo em se consumir carne bovina inspecionada, porque a Brucella 
normalmente não é encontrada nos músculos de bovinos e morrem quando 
submetidas às temperaturas utilizadas na culinária tradicional.
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§ 4º OS ANIMAIS REAGENTES POSITIVOS A TESTES DIAGNÓSTI-
COS PARA BRUCELOSE, NA AUSÊNCIA DE LESÕES INDICATIVAS, 
PODEM TER SUAS CARCAÇAS LIBERADAS PARA CONSUMO EM 
NATUREZA.

§ 5º NAS HIPÓTESES DOS § 2º, § 3º E § 4º, DEVEM SER CONDE-
NADOS OS ÓRGÃOS, O ÚBERE, O TRATO GENITAL E O SANGUE.

Decreto Federal Nº 9013/17 que regulamenta a inspeção industrial e sa-
nitária de produtos de origem animal no Brasil. 

Veja abaixo os procedimentos de abate de bovinos com brucelose.

ART. 138. AS CARCAÇAS E OS ÓRGÃOS DE ANIMAIS COM SOROLOGIA 
POSITIVA PARA BRUCELOSE DEVEM SER CONDENADOS QUANDO 
ESTES ESTIVEREM EM ESTADO FEBRIL NO EXAME ANTE MORTEM.

§ 1º OS ANIMAIS REAGENTES POSITIVOS A TESTES DIAGNÓS-
TICOS PARA BRUCELOSE DEVEM SER ABATIDOS SEPARA-
DAMENTE E SUAS CARCAÇAS E ÓRGÃOS DEVEM SER ENCA-
MINHADOS OBRIGATORIAMENTE AO DEPARTAMENTO DE 
INSPEÇÃO FINAL. 

§ 3º AS CARCAÇAS DOS BOVINOS E DOS EQUINOS, REAGEN-
TES POSITIVOS OU NÃO REAGENTES A TESTES DIAGNÓSTICOS 
PARA BRUCELOSE, QUE APRESENTEM LESÃO LOCALIZADA, PO-
DEM SER LIBERADAS PARA CONSUMO EM NATUREZA, DEPOIS 
DE REMOVIDAS E CONDENADAS AS ÁREAS ATINGIDAS.
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1 - 5

CONHEÇA OS SINAIS CLÍNICOS
DA DOENÇA NOS SERES HUMANOS

Geralmente pessoas infectadas desenvolvem sintomas semelhantes a 
uma gripe severa, mas a doença persiste durante várias semanas ou meses, 
agravando-se o seu quadro progressivamente. 

Os sinais iniciais são:

Fadiga/ 
cansaço

Calafrios

Dores 
de cabeça/nuca

Dores 
nas articulações

Perda de peso
e apetite.

Febre contínua ou 
intermitente e suores 

noturnos intensos, com 
cheiro desagradável.

Respiração 
aceleradaDor nas 

costas e coluna

Atenção: a doença também causa impacto no Sistema 
Nervoso Central levando à neurastenia, depressão, insônia 
e IMPOTÊNCIA SEXUAL. Pode ocorrer inchaço dos testículos 
nos homens e seios das mulheres e, eventualmente, aborto.
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e higromas nos joelhos, mãos e ombros;
- Doenças na coluna como espondilites, hérnia de disco, osteítes;
- Infecção nos ossos e osteoporose,
- Hepatite, hepatomegalia, esplenomegalia,
- Dermatites pustulares.

Por apresentar inúmeros sintomas, que podem ser comuns a uma série de 
doenças, é recomendado aos produtores, peões, vacinadores, veterinários 
e magarefes (às pessoas que pertencem ao grupo de risco para a bruce-
lose) que solicitem ao seu médico o monitoramento periódico através de 
exames para detectar a brucelose.

O diagnóstico laboratorial específi co da brucelose pode ser realizado por 
meio de testes sorológicos e para identifi cação do agente infeccioso.

Visita 
ao médico

Lembre-se: a brucelose é uma das mais importantes zoonoses 
bacterianas, com mais de meio milhão de casos novos em hu-

manos reconhecidos anualmente no mundo.

É uma doença de curso crônico e a falta de tratamento pode levar ao agra-
vamento do quadro clínico, podendo ocorrer:

- Dores reumáticas e neurálgicas generalizadas;
- Lesões nas articulações baixas dos membros levando a artrites, bursites 
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1 - 6

ENTENDA A DIFICULDADE DO
TRATAMENTO DA BRUCELOSE NAS PESSOAS

A doença pode causar a perda total ou parcial da capacidade de trabalho 
devido à convalescença demorada ou curso crônico.

O tratamento exige o uso de vários antibióticos combinados e administra-
dos por períodos prolongados, podendo chegar até um ano, conforme o 
caso, pois trata-se de uma bactéria intracelular.

É obrigatório o acompanhamento médico, inclusive porque 
comumente podem ocorrer recaídas.

1 - 7

ATENÇÃO PRODUTORES,
VETERINÁRIOS E VACINADORES

A prevenção da brucelose depende de você! Proteja-se! Use os equipamen-
tos de proteção individual (EPI) recomendados.

Luvas

Avental / Camisa / 
Macacão

Máscaras

Óculos de 
proteção

Botas

Desinfetante à 
base de iodo, 
cloro, amônia
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O vacinador deve estar capacitado pelo Senar-MT e atuar sob a responsa-
bilidade do médico veterinário. É obrigatório o uso de equipamento de pro-
teção individual: luvas, óculos com proteção lateral, máscara (N95), bota e 
camisa de manga comprida.

Lembre-se: a bactéria da vacina é VIVA e pode entrar pelos 
olhos, nariz, boca e cortes na pele, causando a doença.

Produtor, ao auxiliar o médico veterinário no parto de uma vaca ou se mani-
pular restos placentários, utilize equipamento de proteção individual: luvas 
de palpação, óculos com proteção lateral, máscara (N95), aventais plásticos, 
e dispor de produtos desinfetantes sempre por perto, tais como: hipoclorito 
de sódio, iodo ou amônia quaternária.

A desinfecção do local, do curral ou tronco de contenção também deve 
ser realizada.
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segurança e rentabilidade ao produtor. 

2 CONHECER A
PREVALÊNCIA DA 

BRUCELOSE NO
ESTADO DE

MATO GROSSO
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2 - 1

CONHEÇA OS RESULTADOS DOS
ESTUDOS SORO-EPIDEMIOLÓGICOS

No Estado de Mato Grosso, em 2002, o inquérito soro-epidemiológico en-
controu elevada prevalência da doença, acometendo 10,25% do rebanho 
e 41,19% das propriedades.

Após 12 anos da introdução do Programa Estadual de Controle e Erradi-
cação da Brucelose, em 2014 realizou-se o segundo estudo para mensurar 
a evolução da doença, quando se constatou a redução de 50% da preva-
lência da brucelose no rebanho, com 5,1% de animais acometidos em um 
universo de 24% das propriedades.

Para a realização dos estudos em 2002 e 2014 o Estado foi dividido em 
4 grandes regiões:
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2 - 1

CONHEÇA OS RESULTADOS DOS
ESTUDOS SORO-EPIDEMIOLÓGICOS

Mapa do Estado de Mato Grosso com as prevalências de fêmeas soroposi-
tivas para brucelose bovina nos estudos de 2002 e 2014.

2014 24,0%

24,3%
(19,8 - 29,4) 34,0%

(28,8 - 39,6)

17,2%
(13,3 - 22,0)21,2%

(17,2 - 25,9)

(21,3 - 26,8)
2002 10,2%

7,9%
(3,0 - 12,9)

15,3%
(3,0 - 12,9)

8,1%
(5,2 - 11,1)

4,1%
(2,8 - 5,4)

(7,4 - 13,1)

2014 5,1%

4,4 %

(3,5 - 7,2)

(2,6 - 7,3)

7,2%
(3,2 - 15,2)

6,4%
(3,1 - 12,8)

3,7%
(2,1 - 6,5)
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Essa redução signifi cativa da brucelose é uma grande vitória 
de Mato Grosso, conquistada com a dedicação dos produtores 
rurais, vacinadores, médicos veterinários e Serviço Veterinário 

Ofi cial (SVO).

2002

50,3%
(44,5 - 56,1) 40,4%

(38,8 - 46,2)

27,2%
(22,8 - 32,1)36,9%

(29,2 - 45,2)

41,2%
(38,0 - 44,4)

2014 24,0%

24,3%
(19,8 - 29,4) 34,0%

(28,8 - 39,6)

17,2%
(13,3 - 22,0)21,2%

(17,2 - 25,9)

(21,3 - 26,8)

2012 10,2%

7,9%
(3,0 - 12,9)

15,3%
(3,0 - 12,9)

8,1%
(5,2 - 11,1)

4,1%
(2,8 - 5,4)

(7,4 - 13,1)

Mapa do Estado de Mato Grosso com as prevalências de focos para bruce-
lose bovina nos estudos de 2002 e 2014.
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COMPREENDA A CONCLUSÃO
DO ESTUDO SORO-EPIDEMIOLÓGICO DE 2014

A partir de uma análise criteriosa, o inquérito soro-epidemiológico permi-
tiu que algumas perguntas fossem respondidas.

Por exemplo, você saberia responder: 

1. Em qual propriedade é mais comum encontrar brucelose? 
De corte ou de leite?

2. A prevalência da doença é maior em propriedades grandes 
ou pequenas?

Para a surpresa de muitos, o estudo apontou que propriedades de corte 
têm 3,26 vezes mais chance de ter brucelose que propriedades de leite, e o 
mesmo acontece nas propriedades mistas: 2,95 vezes mais probabilidade. 

Quando comparamos a prevalência da doença pelo tamanho da proprieda-
de, levando em consideração a quantidade de fêmeas acima de 24 meses, 
identificamos que nas propriedades em que há mais de 86 matrizes, a pos-
sibilidade de encontrar brucelose é 2,15 vezes maior. 

Ou seja, a brucelose está presente em maior número nas propriedades 
grandes quando comparadas com as pequenas.

Assim, podemos concluir que a brucelose está mais presente 
em propriedade de corte ou mista com mais de 86 matrizes e 

que nos últimos anos adquiriu animais em reprodução.

Variável OR IC 95%

Número de fêmeas com idade > 24 meses
< 85*
> 86

2,15 16 - 2,9

Tipo de exploração
Leite
Mista
Corte

2,95
3,26

1,2 - 3,5
2,7 - 4,9
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Porém isso não significa que pequenos produtores não possam aderir à 
nova estratégia; a erradicação da brucelose depende de todos.

Diante dessas informações, novas estratégias para controle da doença foram 
apontadas, a partir da criação do Comitê Consultivo sobre Brucelose Bovina 
do Estado de Mato Grosso, do qual participaram médicos veterinários indi-
cados pelos órgãos oficiais e da iniciativa privada, que analisaram e sugeriram 
mudanças no Programa Estadual de Controle da Brucelose Bovina.

Visando à melhor utilização dos recursos público-privados, a nova estra-
tégia para controle da doença é a realização de uma campanha educativa 
focada nas fazendas com rebanho acima de 200 matrizes, pois apresentam 
maior risco epidemiológico. 

Fêmeas > 24 m (%) de Proprie-
dades Propriedades (%) Rebanho 

fêmeas > 24 m Fêmeas > 24 m

200 12,7% 11.323 66,36% 7.450.038



3 COMBATER A
DOENÇA NA

PROPRIEDADE
DE FORMA

ESTRATÉGICA
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EXECUTE A VACINAÇÃO
NAS BEZERRAS DE 3 A 8 MESES DE IDADE

A vacinação das bezerras nessa faixa etária, em dose única, visa protegê-las o 
mais precocemente possível, diminuindo o risco de infecção já nos primeiros 
meses de vida.

Atenção: em todo o Estado de Mato Grosso, é obrigatória a 
vacinação contra brucelose em fêmeas bovinas e bubalinas 
com idade entre 3 e 8 meses, em dose única, utilizando vaci-

na B19 ou RB51®.

A compra da vacina somente é permitida com o receituário emitido 
pelo médico veterinário cadastrado no Indea-MT.

ETAPAS DE VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE

Logo após a vacinação apresente o atestado ao Indea, o prazo final 
para a comunicação da vacinação para a primeira etapa é o 2° dia útil de 
julho e para a segunda etapa o 2° dia útil de janeiro;

Deve-se comprovar a vacinação das bezerras pelo menos uma vez por 
semestre no Indea;

As propriedades que não realizarem a vacinação contra brucelose se-
rão notificadas e autuadas e obrigadas a vacinarem com RB51®;

Se não houver bezerras para vacinar no semestre, comunicar ao Indea 
para checagem da ficha sanitária!!!

A emissão de GTAs só é possível para propriedades que realizaram e 
comunicaram a vacinação ao Indea.

Primeira Etapa Segunda Etapa

Jan. Mar. Mai. Jul. Set. Nov.

Fev. Abr. Jun. Ago. Out. Dez.

De 1º de janeiro até 30 de junho De 1° de julho até 31 de dezembro
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EXECUTE A VACINAÇÃO
NAS BEZERRAS DE 3 A 8 MESES DE IDADE

Para a vacinação no Baixo Pantanal Mato-grossense, em proprieda-
des inundáveis, será permitida a realização de esquema diferenciado, des-
de que solicitada com antecedência ao Indea. A vacina e a comprovação 
podem ser realizadas apenas uma vez no ano, utilizando a RB51®.

A vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas entre 3 e 8 meses de idade foi 
o principal fator para redução da prevalência em 50% dos animais acome-
tidos pela brucelose em Mato Grosso.

Para conseguir esse resultado significativo, foi muito importante o índice 
de vacinação dentro do Estado superior a 80% por vários anos consecuti-
vos. Veja no gráfico abaixo.

GRÁFICO 1 - Taxa de vacinação anual de bezerras com a B19 no estado 
de Mato Grosso

A vacinação é a principal arma que o produtor tem para diminuir a pre-
valência da doença em sua propriedade. É muito importante o produtor 
continuar vacinando 100% das bezerras.

Atenção vacinadores! Precauções devem ser tomadas du-
rante a vacinação para se evitar contágio da doença e para 
manter a viabilidade da vacina. A vacina deve ser sempre 
mantida sob refrigeração de 2 a 8°C e, depois de reconsti-
tuída, deve ser utilizada no prazo máximo de duas horas.

CARTILHA DE
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MARCAR AS BEZERRAS VACINADAS NO LADO ESQUERDO 
DA FACE

Atenção: a marca ao utilizar a vacina B19 é DIFERENTE da marca ao vacinar 
com a RB51® 

RB51® marcar no lado esquerdo da cara da bezerra SOMENTE o “V”;

B19 utilizar o último dígito do ano no lado esquerdo da cara, por exem-
plo, o ano de 2018 marcar SOMENTE o número “8”

Marcar as bezerras 
vacinadas no lado 
esquerdo da face

Se usar a vacina RB51® 
Marcar as fêmeas vacinadas 
SOMENTE COM O “V”

Se usar a vacina B19
Marcar as fêmeas vacinadas 
SOMENTE COM O ÚLTIMO 
DÍGITO DO ANO: “8”

3 - 2

EXECUTE A VACINAÇÃO
DE COBERTURA COMO UMA NOVA ESTRATÉGIA

A vacina de cobertura utilizando a RB51® nas novilhas antes da estação de 
monta é uma segunda chance que os produtores têm para realmente con-
seguir a proteção imunológica das futuras matrizes contra a brucelose.

Dependendo do risco da doença na propriedade (de corte com mais de 200 
matrizes) pode ser usada a vacinação com RB51® de todas as matrizes.
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EXECUTE A VACINAÇÃO
DE COBERTURA COMO UMA NOVA ESTRATÉGIA

CONSULTE O MÉDICO VETERINÁRIO PARA OBTER RECOMEN-
DAÇÕES DESSE MANEJO.

Para comprar a vacina RBR1 é obrigatória a emissão do receituário pelo 
médico veterinário cadastrado no Indea/MT

A vacinação contra brucelose, independentemente da vacina utilizada, 
só pode ser realizada por Médico Veterinário Oficial, Médico Veterinário 
Cadastrado ou por vacinadores, sob responsabilidade dos mesmos, me-
diante cadastramento junto ao Indea/MT

O QUE FAZER PARA INICIAR UMA VACINAÇÃO
DE COBERTURA NA PROPRIEDADE

1 -

2 -
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Não há etapa estabelecida para a vacinação de cobertura, pode ser rea-
lizada em qualquer época do ano. Entretanto para facilitar o manejo é 
indicado que o produtor realize antes de colocar as fêmeas para entourar

Pode-se optar pela utilização de pistola automática de vacinação com 
capacidade de até 30 ml, regulagem de 1 a 5 ml, dosagem precisa de 2 
ml e tubo de vidro, seguindo medidas de biossegurança na manipulação 
do equipamento, antes, durante e após o uso

3 -

4 -
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Após a vacinação de cobertura com RB51 as novilhas estarão mais pro-
tegidas contra brucelose

O atestado da vacinação de brucelose deve ser emitido pelo médico ve-
terinário autônomo cadastrado no Indea/MT, em até trinta dias após a 
realização da vacinação contra a doença, o que constitui formalmente a 
comunicação ao Indea/MT da referida vacinação

5 -

6 -
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A RB51® foi desenvolvida e está sendo utilizada em diversas partes do 
mundo. É uma vacina que pode ser utilizada tanto para a vacinação de fê-
meas jovens quanto para a vacinação de fêmeas adultas. 

A proteção conferida por essa vacina é semelhante à conferida pela vacina 
com a amostra B19, apresentando a vantagem de não interferir no diag-
nóstico sorológico da brucelose!

VACINA B19 VACINA RB51

Aplicar somente em fêmeas bovinas e bubalinas
Aplicar somente em fêmeas bovinas e 

bubalinas

Apenas entre 3 e 8 meses de idade Acima de 3 meses até as fêmeas adultas

Interfere no exame de diagnóstico tradicional
Sem interferência no diagnóstico tradi-

cional

Vacina viva atenuada bactéria lisa (mais fácil a 
homogeneização)

Vacina viva atenuada bactéria rugosa (mais 
difícil de homogeneizar)

Pode ser usada seringa descartável ou pistola auto-
mática de até 30 ml com dosagem precisa de 2 ml

Pode ser usada seringa descartável ou pis-
tola automática de até 30 ml com dosagem 

precisa de 2 ml

Uso de EPI obrigatório Uso de EPI obrigatório

Deve ser aplicada somente por médicos veteriná-
rios ou vacinadores cadastrados

Deve ser aplicada somente por médicos 
veterinários ou vacinadores cadastrados

Marca face esquerda da bezerra com o último 
algarismo do ano (ex. 8)

Bezerras: marca face esquerda apenas 
com “V”.

Na vacinação de cobertura NÃO marcar as 
novilhas nem as vacas
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Em caso de acidente com exposição a essa cepa, como, por exemplo, autoi-
noculação durante procedimento de vacinação animal, ou acidente causa-
do pelo contato do spray da vacina com a mucosa ocular, o exposto (vaci-
nador) deve solicitar ao serviço de saúde estadual uma avaliação clínica e 
exames laboratoriais por um período de até dois anos.

A vacinação tem que vir combinada com dois outros pontos fundamentais 
para o sucesso do controle da brucelose bovina.

Esses dois pontos são o nível de biossegurança na propriedade e um pro-
grama de exame e eliminação de animais positivos.

3 - 3

FAÇA EXAMES E DESCARTE
OS ANIMAIS COM BRUCELOSE

O desenvolvimento de um programa de exame e eliminação dos animais 
positivos é importante para suprimir as fontes de infecção e diminuir o ris-
co de transmissão da bactéria mesmo para os animais vacinados.

Animais positivos a teste de diagnóstico para brucelose serão marcados 
pelo médico veterinário habilitado responsável pelo exame, a ferro can-
dente ou nitrogênio líquido, no lado direito da cara com um “P” contido 
num círculo de oito centímetros de diâmetro, conforme figura a seguir:
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Os animais reagentes positivos deverão ser isolados do rebanho, afasta-
dos da produção leiteira e abatidos em estabelecimento sob serviço de 
inspeção oficial. Conforme já foi citado anteriormente nesta cartilha, o 
Decreto Federal Nº 9013/17 Art. 138 recomenda:

§ 4º OS ANIMAIS REAGENTES POSITIVOS A TESTES DIAG-
NÓSTICOS PARA BRUCELOSE, NA AUSÊNCIA DE LESÕES IN-
DICATIVAS, PODEM TER SUAS CARCAÇAS LIBERADAS PARA 
CONSUMO EM NATUREZA.

É proibida a saída de animais positivos e inconclusivos do estabelecimento 
de criação, salvo quando comprovadamente destinados ao abate sanitário 
em estabelecimento sob serviço de inspeção oficial.

Atenção: fazer exames para identificar e eliminar os animais 
positivos da propriedade é uma medida muito importante. 

Consulte para isso o seu veterinário.

3 - 4

FAÇA O CONTROLE
DA ENTRADA DE ANIMAIS NA PROPRIEDADE 

A introdução da brucelose em um rebanho se dá, principalmente, pela aqui-
sição de vacas portadoras da infecção. Portanto, realizar exames nas vacas 
antes da aquisição é fundamental para manter o rebanho livre da doença.

Em propriedades que movimentam mais fêmeas há aumento do risco de 
introdução da doença no plantel. A introdução de matrizes para reprodu-
ção aumenta muito o risco de brucelose e o compartilhamento de pasto 
entre propriedades eleva ainda mais esse risco.

A compra de animais infectados é reconhecida como o principal fator de in-
trodução de brucelose em rebanhos livres da doença.

Atenção: o nível de biossegurança é basicamente a garantia 
do recebimento de animais livres da doença, sendo obtido com 
exames com resultado negativo realizados por médico veteri-

nário de sua confiança.



3 - 4

FAÇA O CONTROLE
DA ENTRADA DE ANIMAIS NA PROPRIEDADE 4ENTENDER A

ANÁLISE ECONÔMICA 
PARA O CONTROLE

DA BRUCELOSE
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ENTENDA O CUSTO-BENEFÍCIO
DA VACINAÇÃO CALCULADO PELO IMEA

METODOLOGIA

A elaboração da ferramenta que calcula o impacto econômico da brucelo-
se nas propriedades rurais mato-grossenses envolveu a coleta de informa-
ções de diversas instituições.

Os dados sobre a prevalência de brucelose em Mato Grosso e os impactos 
dessa no rebanho de bovinos foram coletados junto aos estudos desenvol-
vidos pelo Indea-MT e Mapa. Na tabela abaixo estão os valores utilizados 
como padrões na ferramenta

TABELA 1 - Indicadores técnicos sobre a brucelose e seus impactos sobre 
o rebanho.

Índices zootécnicos Valores em %

Taxa de prevalência da brucelose 
em Mato Grosso

5,1% das fêmeas

Taxa de aborto 15% das fêmeas positivas

Taxa de infertilidade 20% das fêmeas com abortos

Taxa de mortalidade perinatal
10% dos bezerros das vacas 

positivas

Taxa de mortalidade das vacas 1% das fêmeas com abortos

As informações referentes à propriedade que foi utilizada como exemplo 
na ferramenta foram extraídas por uma média das propriedades modais de 
cria em Mato Grosso, levantamento feito anualmente pelo Imea.

As cotações dos animais de reposição empregadas são referentes ao pe-
ríodo de janeiro a dezembro de 2017 e foram coletadas pelo Imea.
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ENTENDA O CUSTO-BENEFÍCIO
DA VACINAÇÃO CALCULADO PELO IMEA

RESULTADOS DIRETOS

De posse dos cálculos realizados, a ferramenta demonstra que na proprie-
dade modal de cria mato-grossense o impacto econômico direto da bruce-
lose, com uma suposta prevalência de 5,10%, pode chegar a R$ 2.712,99/
ano. Isso quase equivale à receita adquirida com a venda de três bezerros 
desmama. Ou seja, o pecuarista pode perder esse montante todo ano se 
a propriedade dele tiver uma prevalência de fêmeas brucélicas de 5,10%.

INDICADORES VALORES

Rebanho de fêmeas com mais de 24 meses (cabeças) 291

Tempo de reprodução da fêmea (dias) 330

Custo variável (R$/cab./dia) R$ 0,59

Preço do bezerro desmama (R$/cab.) R$ 985

Preço da vaca parida (R$/cab.) R$ 1.750

TABELA 2 - Indicadores das propriedades modais de cria em Mato Grosso 
e cotações de mercado do bezerro desmama, da vaca parida.

Cabe ressaltar que como este estudo se trata da elaboração de uma ferra-
menta para utilização dos pecuaristas, essa é adaptável ao produtor e pode 
ser alterada conforme a sua realidade.

Os únicos itens que não são alteráveis na tabela se referem às informações 
científicas coletadas junto ao Indea-MT, como: taxa de aborto, taxa de mor-
talidade perinatal, taxa de infertilidade e taxa de mortalidade das vacas.
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Ao se estratificar este custo total da brucelose por ano (R$ 2.712,99) por 
índice zootécnico impactado, como demonstrado no gráfico 1, nota-se 
que o aborto das fêmeas tem um custo de R$ 433,51/ano e corresponde 
a 15,98% do impacto total. O fato de ficarem no pasto se alimentando du-
rante cerca de 330 dias (estação de monta + período de gestação) e não 
gerarem um bezerro foi calculado como um custo de oportunidade, visto 
que o pecuarista poderia ter realocado o dinheiro gasto nesta fêmea com 
outro ativo ou outro animal.

A mortalidade perinatal é o índice que, ao ser afetado pela brucelose, cau-
sa mais prejuízo ao pecuarista de cria, visto que uma propriedade modal 
com 291 fêmeas aptas à reprodução pode registrar perda de até 1,5 be-
zerros por ano, causando um prejuízo de R$ 1.461,42/ano, montante que 
equivale a 53,87% do impacto econômico total da brucelose. 

A infertilidade, que acomete 20% das fêmeas com abortos, é capaz de cau-
sar um prejuízo de R$ 779,10/ano, equivalente a 28,72% do custo total da 
brucelose, visto que as fêmeas inférteis precisam ser repostas, pois não 
geram mais valor ao pecuarista. 

GRÁFICO 1 - Impactos diretos causados pela brucelose em uma proprie-
dade modal de cria mato-grossense (R$/ano)

Custo de oportunidade
sobre a taxa de aborto

Custo da mortalidade
das fêmeas brucélicas

Custo da mortalidade perinatal

Custo da infertilidade
das fêmeas brucélicas

R$ 1.461,4
R$ 779,1

R$ 433,5

R$ 39

Custo total: R$ 2.713,0

Fonte: Imea
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RESULTADOS INDIRETOS

Além dos impactos diretos, há ainda impactos indiretos que podem aco-
meter o pecuarista de cria que esteja com problemas de brucelose em sua 
propriedade, dentre eles está a perda no rendimento produtivo de leite 
que é 15% menor nas vacas brucélicas, podendo resultar em bezerros mais 
fracos e, consequentemente, gerar diminuição na receita do produtor.

Há também o atraso genético que pode ser causado pela brucelose, visto 
que o pecuarista irá priorizar a substituição das fêmeas brucélicas ao invés 
daquelas que geram menor retorno financeiro, resultando assim em um 
atraso no inventário genético do rebanho da fazenda.

Por fim, a mortalidade das vacas com brucelose, que acomete cerca de 1% 
das fêmeas com aborto, pode causar um impacto de R$ 38,95/ano, o que 
corresponde a 1,44% do impacto econômico total gerado pela brucelose 
na propriedade.

CONCLUSÃO

Conclui-se que, se a propriedade modal investisse na nova estratégia de 
combate à brucelose, ao fazer a vacinação de cobertura nas novilhas que 
entrassem todos os anos em reprodução, e inferindo-se ainda que a proprie-
dade tenha uma taxa de substituição de 15% ao ano, isso significaria que 43 
novilhas entrariam em estação de monta. Considerando que uma dose da 
vacina RB51 custe RS 6,00 já com a prestação de serviço do vacinador, o 
produtor gastaria com a vacinação das 43 novilhas R$ 258,00 por ano.

Ao calcular apenas os prejuízos diretos da brucelose em um ano (R$ 
2.712,99) e ao dividir pelo custo da vacinação de cobertura nas novilhas 
de (R$ 258,00), chega-se à conclusão que seria possível vacinar o rebanho 
de novilhas que entrarão na estação de monta desta propriedade por pelo 
menos 10,5 anos seguidos.

Dessa forma, nota-se que a brucelose ainda é capaz de causar grandes 
impactos aos pecuaristas de cria mato-grossenses e apesar de sua pre-
valência ter se reduzido nos últimos anos a brucelose está presente nas 
propriedades rurais de Mato Grosso, e ainda que o protocolo atual de va-
cinação, quando feito da maneira correta, garanta um nível de segurança 
considerável, o pecuarista deve ficar atento aos protocolos que já existem 
no mercado e que buscam mitigar ainda mais a prevalência dessa zoonose.
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AVALIE O RESULTADO ECONÔMICO
DO CONTROLE DA BRUCELOSE NO ESTADO

No estado de Mato Grosso, foi constituída uma parceria entre Indea/MT, 
Mapa, Fesa/MT, UnB, USP, CVP e IICA, para a realização de uma avaliação 
econômica das ações de controle da brucelose bovina, no período de 2003 
a 2014.

Este estudo teve como objetivo mensurar, de forma retrospectiva, o im-
pacto econômico resultante da implantação do programa de controle da 
brucelose em 2003 até a realização do 2º estudo epidemiológico em 2014, 
analisando a diminuição da prevalência no período, considerando a relação 
custo-benefício das estratégias empregadas no Estado.

Outro objetivo do estudo foi de que a análise econômica em saúde animal ser-
visse de subsídio para a tomada de decisão dos gestores públicos e da inicia-
tiva privada na implantação de outros estratégias em defesa sanitária animal.

Diante das análises observou-se que houve um grande benefício alcança-
do pelas ações promovidas pelo Programa de Controle da Brucelose Bo-
vina, em Mato Grosso, aumentando a produtividade geral do rebanho de 
bovídeos no Estado, além de outros benefícios indiretos não computados 
no estudo, como,  por exemplo, os impactos na Saúde Pública com custos 
de tratamento e perda de força de trabalho nas pessoas infectadas.

Para esse estudo foram calculadas as perdas diretas e indiretas da doença 
nos bovinos. Como perdas diretas foram considerados os abortos, mortali-
dade perinatal, perdas de fertilidade, mortalidade de vacas e perdas na pro-
dução de leite. Como perda indireta foi considerada a substituição de vacas.
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AVALIE O RESULTADO ECONÔMICO
DO CONTROLE DA BRUCELOSE NO ESTADO DESCRIÇÃO DOS

INDICADORES TÉCNICOS VALOR

Taxa de aborto 15% das fêmeas positivas

 Infertilidade 20% das fêmeas com abortos

 Mortalidade perinatal
10% dos bezerros de vacas 

positivas

 Perda rendimento leite 15% da produção das positivas

 Mortalidade vacas 1% das fêmeas com abortos

 Taxa de substituição vacas 15% das fêmeas positivas

TABELA 1 - Indicadores técnicos utilizados na Avaliação Econômica do 
controle da brucelose bovina no Estado de Mato Grosso de 2003 a 2014.

Considerou-se no estudo que entre os anos de 2003 e 2006 não havia  
ainda benefícios provenientes das ações implementadas pelo programa 
em 2003, devido aos baixos índices de vacinação nesse período e por não 
haver novilhas vacinadas enquanto bezerras em uma quantidade aceitá-
vel. Portanto essas variáveis foram contabilizadas a partir do ano de 2007.

Outras perdas não computadas foram os custos de tratamento das fêmeas 
com complicações clínicas devido à doença, a condenação ou perda de ren-
dimento de carcaças devido a lesões causadas pela brucelose, a taxa de 
substituição de touros positivos e possíveis restrições de mercados.

Foram considerados os custos de controle da doença a partir da instituição 
do PNCEBT em Mato Grosso, tais como os custos da Vacinação das bezer-
ras pelos os criadores, o custo de diagnósticos de brucelose realizados por 
médicos veterinários autônomos e financiados pelo produtor e os custos 
do Serviço Veterinário Oficial (SVO), conforme tabela a seguir.
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DESCRIÇÃO DOS 
INDICADORES 
ECONÔMICOS

VALOR (R$) FONTE

  Custo da vacinação 6,561 / 3,562  Veterinários

  Custo do diagnóstico 12,50 Veterinários

  Custo de produção 
bezerro (5,5@)

697,40 Imea/MT 2017

  Custo de produção 
bezerra (5@)

634,00 Imea/MT 2017

  Preço do leite 0,58 Imea/MT 2017

  Preço da Vaca de 
leite

3.000,00 Produtores

  Preço da vaca de 
corte

1.295,83 Imea/MT 2017

  Custo de produção 
da @ na cria

126,80 Imea/MT 2017

1 Valor estimado para a vacinação de uma bezerra em pequenas propriedades
2 Valor estimado para a vacinação de uma bezerra em grandes propriedades

Os custos com a vacinação das bezerras foram estimados calculando o 
preço da dose de vacina, a perda devido à apresentação comercial do fras-
co da vacina e mão de obra. Foi estimado o valor de R$ 6,56 para pequenas 
propriedades e R$ 3,56 para grandes.

Para os custos do diagnóstico foram apurados valores entre R$ 10,00 e R$ 
15,00, utilizando-se para efeito do cálculo a média de R$ 12,50, incluídos 
todos os custos de deslocamento, insumos, treinamentos e laboratório 
dos habilitados.

TABELA 2 - Indicadores econômicos e financeiros utilizados na Avaliação 
Econômica do controle da brucelose bovina no Estado de Mato Grosso de 
2003 a 2014.
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Também foram levantados os custos do Serviço Veterinário oficial (Indea 
e Mapa), sendo considerados aspectos como a fiscalização da vacinação e 
comércio de vacinas, treinamento e habilitação de veterinários, educação 
e comunicação social, controle de trânsito e eventos agropecuários, fisca-
lização de propriedades e o estudo de prevalência.

Do montante gasto com a sanidade animal a parcela aplicada nas ações do 
controle da brucelose bovina correspondeu a 11,21% do recurso financei-
ro total destinado ao Indea no período.

Para as análises financeiras foi aplicada uma taxa de desconto de 6%, sen-
do este valor a mediana da diferença entre a taxa Selic e o IPCA entre os 
anos de 2003 e 2014, que representa a taxa de juros da economia do país.

TABELA 3 - Total de custos e benefícios absolutos obtido no período de 
2003 a 2014

CUSTOS ABSOLUTOS NO PERÍODO

Vacinação R$ 116.475.470,07

Diagnóstico R$ 36.655.292,55

Custo do SVO R$ 126.409.730,65

TOTAL CUSTOS R$ 279.540.493,27

BENEFÍCIOS ABSOLUTOS NO PERÍODO

Abortos evitados R$ 310.667.532,07

Mortalidade perinatal evitada R$ 176.044.934,84

Redução da substituição de vacas R$ 11.895.132,12

Ganho de produção de leite R$ 17.281.260,03

Redução da mortalidade vacas R$ 6.441.026,10

TOTAL BENEFÍCIOS R$ 522.329.885,15

Como resultado podemos afirmar que os benefícios corrigidos foram 
superiores aos custos corrigidos no período de 2003 a 2014, conforme 
demonstra o gráfico 1.

O Valor Presente Líquido (VPL) que determina se um investimento é 
viável ou não, dentro de determinado período, utilizando a taxa de des-
conto 6%, diminuindo o investimento inicial, acrescido do fluxo de caixa 
(benefícios-custos) para obter a verdadeira noção do valor do dinheiro 
em 2017; VPL foi estimado em R$116.671.956,51.
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O percentual de rentabilidade do projeto (Taxa Interna de Retorno) é de 
24,2% ao ano.  

A Razão Benefício/Custo (RB/C) resultou em R$ 1,62, signifi cando que 
neste período para cada R$ 1,00 aplicado no controle da doença, retorna-
ram para a economia do Estado R$ 0,62.

Para ilustrar, demonstramos em gráfi co a ascendência da RB/C Anual ver-
sus Curva da Prevalência no período de 2003 a 2014, no Estado de Mato 
Grosso, conforme gráfi co 2, sendo observada uma curva ascendente para 
a RB/C e descendente para a prevalência. 

GRÁFICO 1 - Relação dos Benefícios e Custos corrigidos no período de 
2003 a 2014 (*em milhões)

GRÁFICO 2 - Razão Benefício/Custo versus Curva de Prevalência no pe-
ríodo de 2003 e 2014, no Estado de Mato Grosso
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5 CONSIDERAÇÕES
FINAIS
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1) A brucelose, além de ser um importante problema de saúde pública, causa 
grandes prejuízos na bovinocultura e torna o produto da pecuária nacional 
vulnerável, diminuindo sua competitividade no comércio internacional.

2) A brucelose nos bovinos caracteriza-se por provocar abortos geralmen-
te no terço final da gestação, nascimento de bezerros fracos, mortalidade 
de bezerros recém-nascidos, retenção de placenta, repetição de cio e des-
cargas uterinas com grande eliminação da bactéria.

1) A infecção por B. abortus se dá pelo contato da bactéria com a mucosa 
do animal suscetível, principalmente narina, boca, língua e olhos.

2) A brucelose tem grande capacidade de sobreviver no meio ambiente, 
principalmente em lugares úmidos, contendo matéria orgânica, ao abrigo 
da luz solar direta e pH neutro.

1) Produtores, assistentes agropecuários, vaqueiros e veterinários con-
traem a doença por contato direto da pele e/ou mucosas com a bactéria 
ao realizar partos de vacas com brucelose ou ao entrar em contato com 
restos de abortos, placentas e corrimento vaginal das fêmeas doentes.

2) Os vacinadores podem contrair a doença pela vacina e todas as pessoas 
correm risco de pegar brucelose pela via oral, através da ingestão de leite 
cru com brucella ou comendo queijo fresco feito com leite não pasteuriza-
do com a bactéria.

IMPACTO ECONÔMICO

PRINCIPAIS FORMAS DE TRANSMISSÃO ENTRE OS BOVINOS

TRANSMISSÃO DA BRUCELOSE AO SER HUMANO
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1) Em 2014 realizou-se o segundo estudo para mensurar a evolução da 
doença, em que se constatou a redução de 50% da prevalência da brucelo-
se no rebanho, com 5,1% de animais acometidos em um universo de 24% 
das propriedades sendo positivas.

2) Por esse estudo concluiu-se que a brucelose está mais presente em pro-
priedade de corte ou mista, que possui mais que 86 matrizes e que nos 
últimos anos adquiriu animais em reprodução. 

3) Diante destas informações, novas estratégias para controle da doença 
foram apontadas, a partir da criação do Comitê Consultivo sobre Brucelo-
se Bovina do Estado de Mato Grosso. 

1) A vacinação é a principal arma que o produtor tem para diminuir a pre-
valência da doença em sua propriedade, é muito importante o produtor 
continuar vacinando 100% das bezerras todos os anos e iniciar um pro-
grama voluntário de vacinação de cobertura nas novilhas usando a RB51. 

Portanto continue executando a vacinação nas bezerras de 3 a 8 me-
ses de idade.

Execute voluntariamente a vacinação de cobertura como uma 
nova estratégia.

2) A vacina de cobertura, utilizando a RB51, nas novilhas antes da estação 
de monta é uma segunda chance que os produtores têm para realmente 
conseguir a proteção imunológica das futuras matrizes contra a brucelose.

3) Dependendo do risco da doença na propriedade (de corte com mais de 
200 matrizes), pode ser usada a vacinação com RB51® de todas as matrizes.

ESTUDO DA PREVALÊNCIA DA BRUCELOSE

COMO COMBATER A BRUCELOSE
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1) Economicamente é muito vantajoso para o produtor executar correta-
mente esses dois programas de vacinação.

2) Para o Estado de Mato Grosso o Valor Presente Líquido (VPL) apu-
rado desde a instituição do Programa contra a Brucelose foi de R$ 
117.143.998,99. A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada foi de 24,3% 
e a Razão Custo/Benefício (RC/B) foi de R$ 1,69, significando que neste 
período para cada R$ 1,00 aplicado no controle da doença, retornou para 
a economia do Estado R$ 1,69.

BENEFÍCIOS DO COMBATE DA BRUCELOSE

PARA MAIS INFORMAÇÕES
CONSULTE O MÉDICO VETERINÁRIO
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