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RESUMO 

 

A brucelose humana é uma zoonose negligenciada com forte caráter ocupacional, cujas 

formas de transmissão mais descritas são o contato direto com animais e o consumo de leite in 

natura e seus derivados não pasteurizados. Sua incidência ainda é pouco conhecida em muitos 

países, devido principalmente ao fato de não ser uma doença de notificação compulsória. No 

Estado do Tocantins, desde o ano de 2008, são registrados anualmente casos novos de 

brucelose humana, e por isso, a partir de 2015 ela passou a integrar a relação de doenças de 

notificação compulsória de interesse estadual, mas ainda pouco se sabe sobre seu perfil 

epidemiológico. Este estudo teve como objetivo caracterizar o padrão de distribuição espaço-

temporal e socio-demográfico dos casos confirmados de brucelose humana e residentes no 

Estado do Tocantins, entre 2008 e 2015, bem como estimar a incidência e apontar as 

atividades de riscos associadas à ocorrência da doença. O estudo é do tipo ecológico e 

descritivo, com análise de dados secundários e o indicador utilizado foi o da incidência, 

calculada por município e para o Estado. No Tocantins, de 2008 a 2015, foram confirmados 

101 casos de brucelose humana, e a incidência anual média foi de 0,9/100.000 habitantes, 

enquanto a anual variou de 0,2 a 2,1/100.000 habitantes. Os casos eram oriundos de 25 dos 

139 municípios do Estado, distribuídos em sete das oito regiões de saúde, e a incidência anual 

variou entre eles de 0,3 a 5,6/100.000 habitantes. Os municípios de Juarina (5,6), Carmolândia 

(5,2), Araguaína (5,1), Nova Olinda (4,5) e Cariri do Tocantins (3,2) foram os que tiveram 

maiores incidências para a brucelose humana. Na série histórica de 2012 a 2015, foram 

confirmados 37 casos da doença, sendo a maioria destes indivíduos pertencentes ao sexo 

masculino (75,7%); faixa etária de 20 a 49 anos (64,8%); escolaridade até ensino médio 

completo (72,7%); cor parda (70,3%); e residentes da zona urbana (78,4%). Quanto as 

atividades de risco, a ocupação em atividades agropecuárias (59,5%), o contato com tecidos 

e/ou secreções de animais (51,4%) e o consumo de leite in natura ou seus derivados (37,8%) 

foram os mais encontrados. Conclui-se que a brucelose humana possui transmissão ativa e é 

de grande relevância epidemiológica em todo o Estado do Tocantins. O caráter ocupacional 

e/ou contato direto ou indireto com animais devem subsidiar as suspeições e ajudar na 

intensificação das medidas de prevenção e controle da brucelose humana nos municípios e 

populações mais expostas. 
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ABSTRACT 

The human brucellosis is a neglected zoonosis with strong occupational character, whose the 

most described forms of transmission are the direct contact with animals and the consumption 

of milk in natura and its unpasteurized derivatives. Its incidence is still little known in many 

countries, due mainly to the fact that it’s not a disease of compulsory notification.  In the 

Tocantins state, since 2008, new cases of human brucellosis are registered annually, therefore, 

from 2015 it has been integrated in the list of compulsory notification diseases of state 

interest, but little is known about its epidemiological profile. This study aimed to characterize 

the  space-time distribution pattern and socio-demographic distribution pattern of the 

confirmed cases of human brucellosis and residents in the Tocantins State, from 2008 to 2015, 

as well as estimate the incidence and point out risky activities that were associated with the 

occurrence of the disease. The study is ecological and descriptive, with secondary data 

analysis and the indicator used was the incidence, calculated by municipality and by State. In 

Tocantins, from 2008 to 2015 were confirmed 101 cases of human brucellosis, and the 

average annual incidence was 0,9/100.000 citizens, while the anual varied from 0,2 to 

2,1/100.000 citizens. The cases were from 25 of 139 cities of the Estate, distributed in seven 

of the eight health regions, and the annual incidence varied between them from 0,3 to 

5,6/100.000 citizens. The cities of Juarina (5,6), Carmolândia (5,2),Araguaína (5,1), Nova 

Olinda (4,5) and Cariri do Tocantins (3,2) were the ones that had the highest incidence to the 

human brucellosis. In the historical series from 2012 to 2015, were confirmed 37 cases of the 

diseases, and the most part of these people were male (75,7%); age group from 20 to 49 years 

old (64,8%), education until the full high school (72,7%); brown color (70,3%); and living in 

the urban zone (78,4%). Regarding risk activities, the occupation in agriculture activitie 

(59,5%), the contact with tissues or animal secretions (51,4%) and the consumption of milk in 

natura or its derivatives (37,8%) were the most found. It is concluded that the human 

brucellosis has active transmission and it is of great epidemiological relevance in all the State 

of Tocantins. The occupational character and the directed contact or indirected contact with 

animals should subsidize the suspicious and help in the intensification of preventive measures 

and control of human brucellosis in the cities and population more exposed. 
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INTRODUÇÃO 

 

De ocorrência mundial, a brucelose humana tem sido diagnosticada especialmente na 

bacia do Mediterrâneo, na península arábica, no subcontinente indiano, partes do México e 

das Américas Central e do Sul (MAURÉLIO et al., 2016). Porém, ainda é uma zoonose 

negligenciada e subnotificada em muitos países, inclusive no Brasil (WHO, 2012). Possui 

caráter ocupacional e por isso, a investigação do vínculo epidemiológico compatível às suas 

formas de transmissão é de grande relevância para a sua suspeição (PERÚ, 2009; MENDES; 

VENTURINI, 2013). O diagnóstico da brucelose é dificultado principalmente por seus sinais 

e sintomas serem pouco específicos, pela não obrigatoriedade da notificação compulsória em 

muitos territórios, por existir poucos laboratórios da rede pública com meios de diagnóstico 

preconizados pelas autoridades de saúde (POESTER; ALVES; LAGE, 2002; LAWINSKY et 

al., 2010; TOCANTINS, 2015; MENDES; VENTURINI, 2013), e também, muitas vezes, 

pelo desconhecimento da doença por parte dos profissionais de saúde.  

Embora a brucelose animal seja considerada uma zoonose endêmica no Brasil 

(SOARES et al., 2015), a infecção humana ainda não é de notificação compulsória nacional, o 

que prejudica a estruturação de uma vigilância epidemiológica ativa com meios de 

diagnóstico laboratoriais padronizados e disponíveis aos serviços de saúde pública. Apenas 

quatro estados da federação possuem vigilância estruturada para a vigilância da brucelose 

humana, sendo o Tocantins um deles. E como a infecção em humanos ocorre à medida que a 

doença acontece entre os animais, de uma mesma região (PESSEGUEIRO; BARATA; 

CORREIA, 2003), seu controle é complexo e requer tanto medidas de saneamento de 

rebanhos animais como a conscientização dos produtores rurais e dos trabalhadores que lidam 

diretamente com estes animais, além de uma vigilância integrada entre os serviços de saúde 

animal e humano nas áreas endêmicas.  

Até o momento, a maioria dos relatos sobre brucelose humana é proveniente de 

estudos soro-epidemiológicos pontuais realizados em diversas partes do país, especialmente 

em grupos ocupacionais expostos, que comprovam a transmissão ativa da doença. Segundo a 

Portaria GM nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, apenas os surtos de brucelose humana devem 

ser notificados e investigados (SOARES et al., 2015), mas ela já é de notificação compulsória 

em quatro estados (Santa Catarina, Rondônia, Paraná e Tocantins), que reconheceram a sua 

relevância epidemiológica devido aos vários casos confirmados em seus territórios.  

No Estado do Tocantins, ela passou a ser de notificação compulsória a partir do ano de 

2015, porém desde 2008, vem sendo registrados casos anualmente pela Secretaria de Estado 
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da Saúde. Considerando que apesar dos casos que surgem constantemente, os dados sobre a 

brucelose humana não são publicados, e devido à relevância que a doença pode ter no cenário 

estadual, torna-se necessário conhecer sua incidência e seu comportamento nos municípios do 

Tocantins. Portanto, a realização deste estudo é o de conhecer o comportamento da brucelose 

humana no Tocantins, estabelecendo o seu perfil epidemiológico, sua distribuição espacial e 

possíveis atividades de riscos associadas ao adoecimento da população, para assim, contribuir 

para a formulação de estratégias de prevenção e controle da doença, bem como, para a 

divulgação das informações aos profissionais de saúde e destacar a relevância que a brucelose 

humana possui no Estado do Tocantins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

1. REVISÃO DE LITERATURA 

 

“A doença raramente mata alguém, mas faz 

muitas vezes o paciente desejar estar morto” 

(Texto de autor desconhecido e citado como da 

Revista Americana Times, ano 1943, por Sanches 

(2012)). 

 

A brucelose é uma zoonose de distribuição cosmopolita e de caráter ocupacional 

relacionada à lida com animais e seus produtos e subprodutos (MENDES; VENTURINI, 

2013). É definida por Meirelles-Bartolei, Sousa e Mathias (2014) como uma antropozoonose, 

ou seja, doença transmitida ao homem pelos animais infectados. Possui como sinonímias 

“Febre de Malta”, “Febre Ondulante”, “Febre do Mediterrâneo” (CORBEL et al., 2006). 

 

1.1. Breve histórico da brucelose: 

 

A primeira descrição clínica da brucelose humana foi feita no século XIX, com casos 

de febre intermitente seguidos de morte observados na ilha de Malta, no mar Mediterrâneo, 

daí um dos nomes da doença ser “febre de Malta” (CORBEL ET AL, 2006). Em 1886, foi 

descrita a infecção em cabras e em 1887, a bactéria foi isolada do baço de soldados em Malta, 

por David Bruce, recebendo o nome inicial de Micrococcus melitensis (LAWINSKY et al., 

2010; MENDES; VENTURINI, 2013). Em 1897 foi introduzido o teste diagnóstico de 

soroaglutinação para humanos e a bactéria também foi isolada em gado bovino (MENDES; 

VENTURINI, 2013).  

Em 1905, a brucelose ficou caracterizada como zoonose, devido o isolamento da 

Brucella sp. em leite de cabras (PACHECO; MELO, 1950). No ano de 1914, a bactéria foi 

isolada em um leitão abortado de suíno, por Jacob Traum (LAWINSKY et al., 2010; 

MENDES; VENTURINI, 2013), e no ano de 1920, os pesquisadores Meyer e Shaw, 

constataram que todos os agentes isolados das cabras, humanos, bovinos e suínos se tratavam 

da mesma bactéria, dando a ela o nome de Brucella, em homenagem a David Bruce, e de 
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brucelose a doença causada por ela (MENDES; VENTURINI, 2013). Porém, depois se 

descobriu que existiam quatro espécies diferentes de Brucella que infectavam os animais e 

causavam a doença em humanos. 

No mundo, o primeiro caso de brucelose humana pela Brucella suis, foi descrito em 

1930; no ano seguinte, foi relatado o primeiro caso humano causado pela B. abortus; e em 

1968 e 1969, foram descritas infecções humanas por Brucella canis; sendo posteriormente 

descoberto que as espécies de Brucella tinham um hospedeiro animal preferencial, porém este 

não era exclusivo para cada espécie (MENDES; VENTURINI, 2013). 

No Brasil, o primeiro estudo sobre a doença foi de 1903, no qual se questionava se não 

existia a Febre de Malta no Estado da Bahia e recomendava-se que os clínicos suspeitassem 

dela em quadros febris de ordem desconhecida. O relato do primeiro caso humano de 

brucelose no país ocorreu em 1913, sem isolamento da espécie da bactéria, e foi ocasionado 

pela ingestão de leite de vaca in natura, no município de Cidreira, Rio Grande do Sul 

(PACHECO; MELLO, 1950). Em 1932, a bactéria foi isolada por hemocultura e foi descrito o 

primeiro caso humano por B. suis, e já nos dois anos seguintes, foram descritos os primeiros 

casos humanos causados pela B. abortus e por B. melitensis (MENDES; VENTURINI, 2013). 

Entre os anos de 1930 e 1950, foram descritos vários casos da doença em diferentes estados 

do Brasil, sendo a maioria deles relacionados aos riscos ocupacionais dos indivíduos, 

principalmente com atividades em matadouros de animais (POESTER; ALVES; LAGE, 

2002).  

Bem como aconteceu posteriormente, a maioria dos relatos da doença é de estudos 

soro-epidemiológicos pontuais realizados em diversas partes do país e especialmente em 

grupos ocupacionais, como fazendeiros, vaqueiros, médicos veterinários e funcionários de 

matadouro, que comprovam a transmissão ativa da doença ocorrendo no país e a necessidade 

da implantação da vigilância epidemiológica e vigilância em saúde do trabalhador de casos 

humanos nas populações de risco.  

Mesmo sendo já demonstrada a sua transmissão ativa no país através destes estudos, 

ela ainda não é uma doença de notificação compulsória nacional, conforme Portaria GM nº 

204, de 17 de fevereiro de 2016 (SOARES et al., 2015). Enquanto isso, os estados de Santa 

Catarina, Rondônia, Paraná e Tocantins a incluíram nos últimos anos em suas listas de 

doenças de interesse estadual e instituíram protocolos de manejo clínicos e vigilância em 

saúde para a brucelose humana em seus territórios. No país, as informações de casos de 

brucelose humana são escassas e caracterizam a doença como subnotificada e como uma 

doença subestimada (CORBEL et al., 2006; LAWINSKY et al., 2010).  
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1.2. Agente Etiológico: 

 

O agente etiológico da brucelose é composto por bactérias gram-negativas 

intracelulares facultativas do gênero Brucella (CORBEL et al., 2006). Até o momento já, 

foram descritas dez espécies de Brucella com seus potenciais hospedeiros: Brucella abortus 

(bovinos, bubalinos, cães, equinos, caprinos, ovinos, camelos, veados e homem); B. melitensis 

(caprinos, ovinos, bovinos e homem), B suis (suínos domésticos e selvagens, bovinos, 

equinos, coelhos, cães e homem), B. canis (cães domésticos, carnívoros selvagens e homem), 

B. ovis (ovinos), B. neotomae (rato do deserto), B. ceti (baleias e golfinhos), B. pinnipedialis 

(focas), B. microti (ratazana comum e raposa) (XAVIER et al., 2009; MEIRELLES-

BARTOLEI; SOUSA; MATHIAS, 2014; MAURÉLIO et al., 2016; SABES; GIRARDI; 

OLIVEIRA, 2016), e B. inopinata, observada em uma ferida de prótese mamária de humano 

(SABES; GIRARDI; OLIVEIRA, 2016). 

Das dez espécies descritas atualmente, quatro são de importância médica em humanos 

e cada uma possui um hospedeiro preferencial e alguns biótipos da bactéria foram isolados no 

Brasil: Brucella abortus, biótipos 1, 6 e 9 (bovinos e bubalinos); B. melitensis biotipos 1 e 3 

(caprinos e ovinos); B. suis, biótipos 1 e 5 (suínos);  e B. canis (canídeos) (MEIRELLES-

BARTOLEI; SOUSA; MATHIAS, 2014). Destas, a gravidade da enfermidade decresce de 

ordem da B. melitensis, B. suis, B. abortus até a B. canis (BRASIL, 2010; HYEDA; 

SBARDELLOTTO, 2011).  

No Brasil, a maioria dos quadros de brucelose está associada à B. abortus (BRASIL, 

2010; CORBEL et al., 2006; PESSEGUEIRO; BARATA; CORREIA, 2003; MENDES; 

VENTURINI, 2013), sendo estes caracterizados por serem assintomáticos ou agudos leves da 

doença (MENDES; VENTURINI, 2013), e de fácil controle terapêutico (PERÚ, 2009). A 

transmissão da doença pela Brucella abortus ocorre especialmente em determinados grupos 

ocupacionais vulneráveis aos riscos de infecção, dentre estes, pela exposição e acidentes com 

a vacina viva liofilizada B19 (amostra 19 de Brucella abortus) ou com a vacina de B. abortus 

atenuada com Rifampicina, amostra RB51, ambas utilizadas na vacinação de bovinos e 

bubalinos no país (MATHIAS, 2008), e pelo contato direto com secreções e tecidos de 

animais infectados, na lida diária de criação de bovinos e bubalinos ou por trabalhar em 

estabelecimentos frigoríficos.  

A B. melitensis é tida como a de maior virulência e maior capacidade invasiva (PERÚ, 

2009; LAWINSKY et al., 2010), responsável por recidivas e cronicidade da doença (PERÚ, 

2009). No Brasil, a Brucella melitensis é considerada exótica (POESTER; ALVES; LAGE, 
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2002; MATHIAS, 2008), mas não para Racloz et al. (2013), que afirma que esta espécie tem 

circulação autóctone no país. Diferentemente da B. abortus que acomete grupos ocupacionais, 

a B. melitensis acomete a população em geral, especialmente pela ingestão de leite e seus 

derivados não pasteurizados (MATHIAS, 2008). 

A B. suis é bastante comum em criações suínas de quintal (XAVIER et al., 2009), 

sendo responsável por causar formas localizadas crônicas da doença, com necrose e supuração 

(PERÚ, 2009). A transmissão pela B. suis costuma ocorrer em grupos ocupacionais expostos 

aos riscos de infecção (MATHIAS, 2008), como criadores e trabalhadores de frigoríficos que 

abatem esta espécie animal. Para Freitas et al. (2001), as pessoas que abatem de forma 

clandestina suínos, correm um grande risco de adoecer.  Para Poester, Samartino e Santos 

(2013), ela ocasiona nos suínos uma septicemia com duração de vários meses e assim, 

predispõe à transmissão da doença nos grupos ocupacionais. 

  A infecção em humanos por B. canis é mais frequentemente assintomática ou com 

sinais e sintomas inespecíficos. Também está relacionada aos indivíduos 

imunocomprometidos, e são relatados como casos pontuais e atingindo grupos pequenos de 

pessoas (HESPANHOL, 2013), principalmente pessoas que trabalham em canis de criação, 

onde a densidade populacional dos cães é grande e facilita a propagação da doença entre os 

mesmos e para o homem (CORBEL et al., 2016). 

A Brucella sp  é muito sensível ao calor, sendo a temperatura ideal de 37° C, e 

resistente ao frio e à dissecação (MENDES; VENTURINI, 2013); e também às temperaturas 

próximas a 5ºC e à acidez (pH abaixo de 4,2), mas persistem em temperaturas de congelação 

(PESSEGUEIRO; BARATA; CORREIA, 2003). Também é sensível ao álcool a 96º e ao 

mertiolate 1/100.000 e, estercos e pastos que contenham animais doentes, especialmente com 

a presença de fetos abortados, são fontes de bactérias viáveis durante meses (MENDES; 

VENTURINI, 2013).  

Possui elevado tempo de sobrevivência em vários produtos e subprodutos de origem 

animal como o leite crú e fresco não pasteurizado (2 semanas a 3 meses) (MARTINS, 1994); 

e leites com coalho (até 30 dias) (LAWINSKY et al., 2010). Segundo Lawinsky et al. (2010), 

requeijões obtidos pela acidificação do leite e queijos curados, com o mínimo de 60 dias de 

cura, são inócuos a Brucella sp., e para Pessegueiro, Barata e Correia (2003) em produtos 

lácteos não pasteurizados a Brucella pode sobreviver de 2 semanas até 3 meses.  

Devido sua capacidade de baixa dose infecciosa e relativa estabilidade em aerossol, é 

uma potencial arma para o bioterrorismo (CORBEL et al, 2006). 
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1.3. Ciclo de transmissão da doença: 

 

O ciclo de transmissão da brucelose ocorre entre reservatórios silvestres e domésticos, 

e com o homem, não sendo transmitida do homem para os animais. Como reservatórios 

silvestres da brucelose, são descritos cervídeos, capivaras e bisões (ELISEI et al., 2010). E 

estudos no Brasil já descreveram soroprevalência para Brucella sp em queixadas no Pantanal 

Sul-Matogressense, raposa do campo no semi árido Paraibano, tamanduás bandeira no Parque 

Nacional Serra da Canastra, capivaras em Corumbá-MS e no cervo do pantanal na Região de 

Várzea do rio Tietê (RIBEIRO; JESUS; BAPTISTA, 2010).  

Os reservatórios domésticos da doença são bovinos, bubalinos, suínos, caprinos, 

ovinos e cães (BRASIL, 2010; PARANÁ, 2015). Embora existam vários reservatórios 

naturais da doença, os bovinos e suínos representam maiores riscos ao homem (MENDES; 

VENTURINI, 2013). E com o avanço das atividades agropecuárias nas áreas silvestres, está 

ocorrendo a aproximação dos animais de produção e do próprio homem com os animais 

silvestres, podendo esta implicar em um maior risco de transmissão da doença entre os seus 

reservatórios naturais (RIBEIRO; JESUS; BAPTISTA, 2010). 

As principais formas de transmissão da doença (Figura 1) são: pelo contato direto da 

pele lesionada e mucosas com tecidos, urina, secreções vaginais e de aborto (placenta e fetos 

abortados), ou sangue de animais infectados e carcaças de animais mortos; pela via oral 

principalmente por ingestão de leite in natura e derivados lácteos não pasteurizados, mas 

também de carnes, medula óssea e vísceras mal cozidas; pela via inalatória através da 

aerossolização (limpeza de currais, movimentação de gado e atividades em abatedouros ou 

laboratórios); por inoculação ou contaminação de mucosas ou pele não íntegra, em acidentes 

de laboratórios ou durante a aplicação de vacinas (PERÚ, 2009; BRASIL, 2010; LAWINSKY 

et al., 2010 ). Verduras não cozidas, irrigadas com água ou adubadas com esterco de animais 

contaminados, podem conter Brucella sp. viáveis (LAWINSKY et al., 2010; MENDES; 

VENTURINI, 2013).  

Segundo Corbel et al. (2006), as principais formas de transmissão da doença são pelo 

contato direto ou indireto com animais infectados (excreções genitais) e pelo consumo de leite 

in natura. Para Pessegueiro, Barata e Correia (2003), o contato direto com animais representa 

60% dos casos. O consumo de queijo fresco não pasteurizado, por ser uma cultura bastante 

comum em muitos países, é também citado como uma fonte importante de infecção em 

humanos (POESTER; ALVES; LAGE, 2002; MENDES; VENTURINI, 2013), já o requeijão 

obtido pela acidificação do leite é considerado um alimento seguro (MAURÉLIO et al., 
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2016). A transmissão homem a homem embora seja rara (PERÚ, 2009), já foi descrita em 

vários casos como por aleitamento materno e por transmissão intrauterina (LAWINSKY et 

al.,  2010), pela via sexual (LAWINSKY et al., 2010;  SOARES et al., 2015), e também por 

transfusão de sangue e por transplante de órgãos (MENDES; VENTURINI, 2013). 

Figura 1: Resumo das principais formas de transmissão da brucelose ao homem. 

 
 

 

1.4. Patogenicidade e Imunidade: 

 

As brucelas, ao entrarem no organismo humano, seja pelo contato direto com pele 

lesada ou mucosas, pela via oral, por inalação ou por inoculação do agente, primeiramente são 

carreadas para os gânglios linfáticos e posteriormente atingem a corrente sanguínea 

disseminando-se por todo o organismo e se instalam nos órgãos e/ou tecidos do sistema 

fagócitário mononuclear, como o fígado, gânglios linfáticos, baço, medula óssea (MENDES; 

VENTURINI, 2013).  

Baldi e Giambartolomei (2013) mencionam que a patogênese da brucelose está ligada 

principalmente à interação da Brucella com as células do sistema imunológico, e algumas 

vezes também, com células do próprio metabolismo, como nos casos das infecções osteo-

articulares, e que, as inflamações ocasionadas destas interações podem ser sistêmicas ou 
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localizadas, dependentemente das células de quais órgãos as bactérias se alojam e do período 

da sua persistência nesses tecidos, podendo ocorrer lesões agudas ou crônicas. 

A imunidade em relação às Brucellas não é permanente (SANTA CATARINA, 2012). 

A resposta imunológica do organismo produz títulos de anticorpos IgM a partir da primeira 

semana do início dos sintomas enquanto os anticorpos IgG são produzidos da segunda semana 

em diante, permanecendo elevados até a quarta semana e podendo persistir até um ano após o 

tratamento e a melhora clínica do paciente (DAHOUK; SPRAGUE; NEUBAUER, 2013). 

Para Santa Carina (2012), a produção destas imunoglobulinas atinge o seu auge com quatro 

semanas após a exposição.  

Dahouk, Sprague e Neubauer (2013) afirmam que quando as imunoglobulinas IgG são 

detectadas em altos níveis, caracteriza-se a recidiva da doença e a falha no tratamento 

utilizado. Já segundo Skendros e Boura (2013), as Brucellas conseguem-se manter vivas no 

interior das células por longos períodos devido a mecanismos de imunossupressão e, por 

possuírem baixa atividade de estimulação das células de defesa dos organismos, conseguem 

sobreviver por mais tempo nos órgãos e tecidos, explicando-se assim as recidivas e a 

cronicidade da doença.  

 

1.5. Período de Incubação: 

 

O período de incubação da brucelose humana é variável, sendo citado por Brasil 

(2010) como de 1 a 3 semanas, podendo se prolongar por vários meses. Mendes e Venturini 

(2013) relatam que o mesmo varia de acordo com a quantidade de microrganismos 

inoculados, sendo de 10 dias quando esta é maior ou de 2 a 3 semanas, quando é menor. O 

fato desta variabilidade de períodos condiz com as particularidades de cada organismo e de 

sua resposta sorológica à infecção por Brucella sp., o que dificulta e pode resultar em 

diagnósticos sorológicos da doença falso-negativos.  

 

1.6. Manifestações clínicas: 

 

As manifestações clínicas da doença, a gravidade e as complicações vão depender da 

espécie infectante envolvida (MENDES; VENTURINI, 2013) e pela fonte de infecção 

(CORBEL et al., 2006).  

As manifestações clínicas mais comuns são febre, calafrios, cefaléia, fadiga, sudorese, 

anorexia e perda de peso (FERREIRA et al., 2002; MENDES; VENTURINI, 2013), sendo 
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todos muito inespecíficos e semelhantes para várias outras doenças. Por isso, nas áreas 

endêmicas, a observação da existência do vínculo epidemiológico para a brucelose é 

importante na suspeição e diagnóstico da doença (PERÚ, 2009). 

É uma doença febril, atingindo temperaturas maiores de 39ºC, que pode ter início agudo 

ou insidioso, de duração variável (remitente, intermitente, irregular ou ondulante), com 

acentuação vespertina e permanência noturna, acompanhada de mal-estar, astenia intensa, 

suor profuso com cheiro ativo, cefaléia, debilidade, calafrios, artralgia, mialgia generalizada, 

estado depressivo e perda de peso (PERÚ, 2009; BRASIL, 2010; LAWINSKY et al., 2010; 

PARANÁ, 2015). A irritabilidade e nervosismo podem ocorrer devido às perturbações 

psiquiátricas (MENDES; VENTURINI, 2013). E quando a transmissão é alimentar ocorrem 

náuseas, desconforto abdominal, vômito, e algumas vezes, ileíte, colite e peritonite bacteriana 

(PARANÁ, 2015). Mendes e Venturini (2013) mencionam que a doença pode ocorrer em três 

quadros de duração, sendo eles descritos a seguir como agudos, subagudos ou crônicos. 

No quadro agudo, o período de incubação da doença é descrito por Paraná (2015) 

como sendo de duas a três semanas e manifestações de febre, sudorese e mialgia generalizada 

são evidentes. O quadro agudo pode durar até dois meses e a febre geralmente é remitente 

(MENDES; VENTURINI, 2013) e alta sendo superior a 38º C (PARANÁ, 2015), com 

períodos febris de 8 a 15 dias, intercalados com períodos apiréticos de 2 a 4 dias ou mais 

(MENDES; VENTURINI, 2013). A sudorese é abundante e com cheiro forte (PARANÁ, 

2015), comparada ao cheiro de “palha em putrefação” ou de “urina de rato” por Mendes e 

Venturini (2013), sendo mais intensa à noite (PERÚ, 2009; PARANÁ, 2015). Segundo 

Corbel et al. (2006) as articulações e ossos são comumente atingidos (40%), sendo 

caracterizado principalmente por dores articulares e nas costas e estas, irradiando até as 

pernas. 

Já no quadro subagudo, a doença permanece de dois meses a um ano e a tríade “febre, 

sudorese intensa e mialgia generalizada” são citadas como comuns (MENDES; VENTURINI, 

2013). Paraná (2015) não classifica este quadro evolutivo da doença em suas citações. 

E no quadro crônico, a brucelose persiste por mais de um ano e os pacientes 

geralmente são afebris ou com febre baixa, ocorrendo também a sudorese intensa e a mialgia 

generalizada (MENDES; VENTURINI, 2013). Corbel et al. (2006) subdivide o quadro 

crônico em três novas classificações da doença que são: a) recaídas – acontecem bastante e 

geralmente nos seis meses após o término do tratamento, com a presença de febre e títulos de 

imunoglobulinas  IgG elevados no soro; b) infecção crônica localizada – mais comumente 

ocorre nos casos de osteomielite ou abscessos locais e profundos, com a presença de febre 
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indicando que as bactérias não foram totalmente eliminadas e títulos de imunoglobulinas IgG 

elevados no soro; e c) convalescença tardia – cujos mecanismos para seu aparecimento não 

estão bem definidos, o paciente ainda manifesta febre e alta frequência de distúrbios 

psicológicos, porém a titulação de imunoglobulinas pode ser baixa ou nula.  

Assim como em outras doenças, a brucelose humana pode ter complicações e afetar 

vários órgãos e tecidos. Nos ossos e articulações, pode causar especialmente sacroileítes 

(LAWINSKY et al., 2010; HYEDA; SBARDELLOTTO, 2011; BRASIL, 2010), artralgia, 

artrite supurativa, espondilite e osteomielite (MENDES; VENTURINI, 2013), 

espondilodiscite (FERREIRA et al., 2002;  MELLO et al., 2007), sendo estas complicações 

osteoarticulares de incidência relevante, em cerca de 23 % (FERREIRA et al., 2002) ou até 

60% dos casos (LAWINSKY et al., 2010).  

No sistema geniturinário, epididimites e orquites em homens são as mais comuns 

(LAWINSKY et al., 2010; HYEDA; SBARDELLOTTO, 2011; BRASIL, 2010), atingindo de 

2 a 20% dos casos, e em mulheres, são abscessos pélvicos e salpingites (LAWINSKY et al., 

2010), podendo ocasionar impotência sexual (BRASIL, 2010; SOARES et al., 2015), além de 

comprometimento renal como nefrite, pielonefrite e nefropatia (MENDES; VENTURINI, 

2013).  

No sistema nervoso central (chamada neurobrucelose), pode causar meningite 

(HYEDA; SBARDELLOTTO, 2011), meningoencefalite, meningorradiculoneurite, 

meningomielite, lesão de pares cranianos, vasculite cerebral, abscessos cerebrais, empiema 

epidurais, infartos, hemorragias e ataxia cerebelar (BRASIL, 2010), com alterações motoras 

frequentes como paresias e distúrbios de marcha, e com manifestações sensoriais como 

parestesia (MENDES; VENTURINI, 2013).  

No coração pode causar endocardite em 2% dos casos (HYEDA; SBARDELLOTTO, 

2011; BRASIL, 2010; MENDES; VENTURINI, 2013), especialmente em pacientes com 

sistema imune debilitado e em casos de brucelose grave (MENDES; VENTURINI, 2013). 

Embora a endocardite não seja comum, deve ser sempre lembrada quando o tratamento 

convencional para ela não tiver surtido efeito no paciente e quando este possui vínculo 

epidemiológico sugestivo para brucelose (DRAGOSAVAC et al., 2007).  

No aparelho respiratório, são relatados linfadenopatia, pneumonia intersticial, 

broncopneumonia, efusões pleurais (HYEDA; SBARDELLOTTO, 2011), nódulos 

pulmonares (HYEDA; SBARDELLOTTO, 2011; MENDES; VENTURINI, 2013), infiltrados 

peri-hilares e peribrônquicos, consolidação, abscessos pulmonares, derrame pleural e 
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adenopatias hiliar ou paratraqueal, mas sendo todas alterações raras (MENDES; 

VENTURINI, 2013).  

No fígado, podem ocorrer abscessos hepáticos (HYEDA; SBARDELLOTTO, 2011), 

discreta hepatomegalia e em alguns casos hepatite, sendo raros os quadros com icterícia 

(MENDES; VENTURINI, 2013). E no sistema hematopoético, geralmente ocorre anemia, e a 

leucometria encontra-se normal em até 70% dos casos (MENDES; VENTURINI, 2013). 

Outra característica importante da brucelose são as possíveis recidivas ou recaídas da 

doença, mesmo após o tratamento do paciente. Para Hyeda e Sbardellotto (2011), as recaídas 

ocorrem em cerca de 10% dos pacientes tratados, mas para Perú (2009) e Santa Catarina 

(2012), esta porcentagem pode chegar até 20%. A maioria delas pode acontecer nos primeiros 

meses e até seis meses (HYEDA; SBARDELLOTTO, 2011), ou até um ano após o tratamento 

(PERÚ, 2009; SANTA CATARINA, 2012), e apresentar-se até o prazo de dois anos (PERÚ, 

2009). Geralmente as recidivas não estão associadas à resistência bacteriana, mas ao não 

cumprimento correto do tratamento (PERÚ, 2009) ou pelo uso de monoterapia no tratamento 

dos pacientes (SANTA CATARINA, 2012).  Segundo Corbel et al. (2006), a monoterapia 

com tetraciclinas é responsável por 10 a 20% das recidivas da doença. 

 

1.7. Diagnóstico da doença: 

 

O diagnóstico da brucelose humana deve ser realizado com mais de uma metodologia, 

sendo necessários o uso de um teste de triagem e este quando reagente, de outro teste 

confirmatório. Segundo Dahouk, Sprague e Neubauer (2013), o diagnóstico da doença deve 

ser clínico e laboratorial, recomendando a realização de exames tanto para o diagnóstico da 

doença e como para o seguimento do tratamento, sendo que para a confirmação da doença 

deve-se usar mais de um método ou amostras pareadas, como a Soroaglutinação em Tubos, 

com observação do aumento de títulos entre elas, porém a interpretação dos testes muitas 

vezes é difícil, incorrendo em erros dependendo do profissional médico que faz a leitura dos 

mesmos.   

Os métodos de diagnóstico descritos na literatura para a brucelose humana são os 

exames indiretos (sorológicos) e os diretos (biologia molecular e a cultura para isolamento 

bacteriano). Os principais exames utilizados no Brasil estão descritos abaixo.  

Os métodos indiretos de diagnóstico da brucelose humana são os métodos sorológicos, 

sendo descritos como os mais utilizados: o teste de soroaglutinação com antígeno brucélico 

corado pelo Rosa Bengala, a soroaglutinação em tubos e o teste imunoensaio enzimático. Para 
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Dahouk, Aprague e Neubauer (2013), os testes sorológicos são os testes mais rápidos, 

sensíveis e eficazes mas não devem ser realizados isoladamente pois, por não serem ainda 

padronizados, necessitam de cuidados na sua interpretação, devido a presença de anticorpos 

para a doença mesmo após o uso de terapia correta e lembrando que não detectam a B. canis 

pois são testes específicos para cepas do tipo lisas e não rugosas como é o caso da B. canis. 

O teste de soroaglutinação com antígeno brucélico, corado pelo Rosa Bengala, mais 

conhecido apenas como Rosa Bengala é o teste mais recomendado na triagem rápida de 

pacientes suspeitos, possuindo sensibilidade maior que 99% (CORBEL et al., 2006). Segundo 

Dahouk, Aprague e Neubauer (2013), as análises qualitativas dele possui desempenho fraco e 

podem gerar diagnósticos falso-positivos, ressaltando a importância do uso de um teste 

confirmatório para complementar o diagnóstico destes pacientes. Porém, em populações de 

alto risco, o Rosa Bengala quando diluído, pode ser uma alternativa prática e razoável para a 

confirmação de casos da doença, sem a necessidade de um número considerável de testes 

confirmatórios, servindo como um teste de rastreio rápido nos serviços de emergência quando 

associado a sinais e sintomas compatíveis da brucelose humana, com limitações apenas em 

casos de pacientes com infecção anterior ou com exposição constante ao agente (DAHOUK; 

SPRAGUE; NEUBAUER, 2013). 

O exame de Soroaglutinação em Tubos (SAT) é reconhecido como um teste padrão 

confirmatório, sendo mais sensível para a forma aguda da doença (CORBEL et al., 2006; 

DAHOUK; SPRAGUE; NEUBAUER, 2013) e é um método quantitativo de grande valia para 

o diagnóstico da brucelose, cujo resultado igual ou maior que 1/160 ou o aumento do título 

em quatro vezes entre amostras pareadas confirmam a doença (MENDES; VENTURINI, 

2013). Para Corbel et al. (2006) é um teste muito útil, especialmente se for possível mensurar 

os títulos em Unidades Internacionais (UI), devendo ser considerados reagentes títulos iguais 

ou superiores que 1/160, desde que ainda existam sinais e sintomas no paciente, sendo 

descrita a positividade deste teste em 91,7% dos casos. Embora a SAT seja o método de 

referência para confirmação da brucelose humana, vem sendo substituído por outros testes 

mais práticos como o Rosa Bengala com diluições (DAHOUK; SPRAGUE; NEUBAUER, 

2013).   

O imunoensaio enzimático, mais conhecido como Elisa, é mais sensível na detecção 

de anticorpos IgG do que IgM, sendo portanto mais confiável que o SAT no diagnóstico da 

forma crônica da doença, porém possui sensibilidade semelhante ao SAT na detecção de 

anticorpos IgM, mas por ser mais caro que este, acaba sendo menos utilizado nos laboratórios 

da rede pública e mais disponibilizado no diagnóstico em laboratórios de análises clínicas por 
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ter também uma leitura mais rápida que o anterior (DAHOUK; SPRAGUE; NEUBAUER, 

2013). Com o uso do Elisa, ainda pode haver algumas falhas no diagnóstico, como quando a 

amostra analisada possui grande quantidade de anticorpos IgG e os resultados podem ser 

falso-negativos ou quando as amostras possuem fatores reumatóides presentes, o resultado 

pode ser falso-positivo (DAHOUK; SPRAGUE; NEUBAUER, 2013). Para Corbel et al. 

(2006), o ELISA pode ser utilizado para comparação entre títulos de IgM e IgG, no momento 

da identificação da infecção e após o tratamento, devendo os títulos destas imunoglobulinas 

diminuir após o tratamento e em casos de recaída, títulos de IgG estarão elevados.  

Além dos métodos indiretos, temos também os diretos, e na literatura são citados o de 

biologia molecular (PCR) e o isolamento bacteriano para o diagnóstico da brucelose humana. 

Como teste de biologia molecular, a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) é o mais 

utilizado para a brucelose humana. Para Dahouk, Sprague e Neubauer (2013), ele é mais 

sensível e rápido que o isolamento bacteriano e mais específico que os testes sorológicos 

servindo tanto para a confirmação da espécie de Brucella envolvida na infecção como para a 

detecção da doença em pacientes assintomáticos, porém, por ser bastante caro é pouco 

utilizado nos laboratórios da rede pública. Para Santa Catarina (2012), o PCR é mais utilizado 

em pesquisas científicas do que na rotina da vigilância da doença, devido alguns testes 

comerciais não possuírem validação.   

Já o isolamento bacteriano, segundo Dahouk, Sprague e Neubauer (2013), está 

recomendado especialmente quando os resultados de exames sorológicos foram negativos 

mas persistem a suspeição clínica da doença, pois por ser de difícil execução e de resultado 

demorado, não é comumente realizado na rotina do diagnóstico da brucelose humana. Para 

Mendes e Venturini (2013), o isolamento da B. abortus em hemoculturas é muito difícil, 

enquanto o cultivo de medula óssea é mais eficiente, não só para esta como para as demais 

espécies de brucelas. Ainda para Dahouk, Sprague e Neubauer (2013), seu resultado é 

totalmente dependente do momento da coleta da amostra e de vários fatores como: a evolução 

da doença, sendo mais eficaz nas primeiras semanas do início dos sintomas e em pico febril 

do paciente; ao número de bactérias encontradas na amostra coletada, sendo a coleta de 

medula óssea a de mais fácil detecção da bactéria; ao uso ou não de tratamento pelo paciente; 

e dos meios de cultura utilizados.   

No Brasil, o Ministério da Saúde ainda não possui uma normatização específica para 

padronizar no país os métodos diagnósticos para a brucelose humana e segundo os protocolos 

de manejo clínico existentes, as recomendações de utilização dos diferentes métodos 

divergem entre os protocolos e são padronizadas conforme a disponibilidade dos mesmos nos 
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laboratórios de saúde pública de cada território. Dentre os estados que tem a brucelose 

humana como uma doença de notificação compulsória estadual (Santa Catarina, Rondônia, 

Paraná e Tocantins), apenas o protocolo de manejo clínico do Estado de Rondônia não foi 

encontrado disponível nos meios virtuais, para consulta e comparação das normas 

preconizadas nesse estado.   

Para o Ministério da Saúde, em sua publicação “Doenças infecciosas e parasitárias: 

guia de bolso” (BRASIL, 2010), havendo casos suspeitos de brucelose, a confirmação 

diagnóstica da doença é feita pelo isolamento da bactéria ou por provas sorológicas, sendo 

citada a soroaglutinação em tubos para B. abortus (títulos >80 em 24 horas, ou > 160 em 48 

horas de incubação do soro com o antígeno), em amostras de soro pareadas indicando 

elevação de títulos em quatro vezes, mencionando ainda que esta elevação de títulos não será 

encontrada em casos de brucelose crônica.  

O Estado de Santa Catarina menciona em seu protocolo, publicado no ano de 2012, 

que diante de casos suspeitos com história clínica e epidemiologia compatíveis para 

brucelose, deve-se realizar o teste Rosa Bengala como método de triagem, devendo os 

pacientes com resultados negativos serem re-testados após 30 dias ou descartados para a 

doença, e os indivíduos com resultados positivos, devem ser confirmados por meio de testes 

confirmatórios que não são especificados, porém, diante da não possibilidade de realização 

destes, o caso deve ser considerado como confirmado e o tratamento deve ser iniciado 

(SANTA CATARINA, 2012). 

Já para o Estado do Paraná, em seu protocolo publicado no ano de 2015, havendo 

casos suspeitos com clínica e com vínculo epidemiológico sugestivo, deve-se proceder com o 

teste de triagem Rosa Bengala e sendo este positivo, realizar exames confirmatórios como 

PCR e Elisa IgM e IgG, e encaminhar para tratamento imediato apenas os pacientes com PCR 

e Elisa IgM positivos. Para os reagentes apenas no Rosa Bengala, os exames devem ser 

repetidos após 30 dias, e para os reagentes no Rosa Bengala e no Elisa IgG, 

concomitantemente, que não apresentem sinais e sintomas aparentes, estes não devem ser 

tratados pois indicam uma infecção anterior (PARANÁ, 2015). 

E no Estado do Tocantins, que publicou seu protocolo também no ano de 2015, as 

recomendações são que, para pacientes suspeitos, faça-se uso do teste soroaglutinação com 

antígeno brucélico corado com Rosa Bengala (TOCANTINS, 2015). Este teste é utilizado 

através dois métodos, a análise qualitativa usada comumente como triagem e a semi-

quantitativa (diluições do soro realizadas em placa de Kline), como confirmatória do 

diagnóstico anterior. Os pacientes com resultados negativos numa primeira amostra são 
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descartados enquanto os positivos nos testes de triagem, quando não é possível realizar a 

análise semi-quantitativa, ou quando confirmados por esta última, com a presença de clínica e 

história epidemiológica compatíveis com a doença, são encaminhados para tratamento. 

 

1.8. Diagnóstico Diferencial: 

 

O diagnóstico diferencial para a brucelose humana é de grande relevância devido aos 

sinais e sintomas da doença serem bastante inespecíficos e condizentes com várias outras 

doenças. Para Santa Catarina (2012), a história epidemiológica de contato com animais e seus 

produtos e subprodutos não industrializados são fortes indícios para a suspeição da brucelose.  

Diante da suspeição o diagnóstico diferencial deve ser sempre realizado para doenças 

como “tuberculose, febre tifóide, endocardite infecciosa, leptospirose, criptococose, 

histoplasmose, mononucleose, malária, doenças do colágeno/vasculites, síndrome da fadiga 

crônica, neoplasias, transtornos neuropsiquiátricos (principalmente depressão)” (SANTA 

CATARINA, 2012, p. 8; PARANÁ, 2015, p. 28). Além destas, Brasil (2010) cita febres de 

origem obscura e Paraná (2015), a febre de chikungunya, a febre maculosa brasileira, a 

listeriose e a hepatite, como doenças para diagnóstico diferencial, ressaltando também a 

importância da história epidemiológica para ajudar na suspeição ou não da brucelose. 

 

1.9. Definições de casos de brucelose humana: suspeito, provável, confirmado e 

descartado: 

 

 São descritos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde como 

casos suspeitos de brucelose humana todo aquele paciente que apresentar quadro clínico 

compatível com a doença e possuir histórico de vínculo epidemiológico compatível, tendo 

sido exposto ao contato com animais e/ou seus produtos e subprodutos contaminados 

(CORBEL et al., 2006; BRASIL, 2010). Segundo o protocolo do Estado do Paraná, são 

considerados como casos suspeitos todos os pacientes com: 

 “doença aguda ou insidiosa, caracterizada por febre e um ou mais dos 

sinais e sintomas: sudorese noturna, artralgia, cefaléia, fadiga, anorexia, 

mialgia,e peso, artrite/espondilite, meningite, ou envolvimento focal dos 

órgãos (endocardite, orquite/epididimite, hepatomegalia e esplenomegalia)” 

e com história epidemiológica sugestiva de contato com produto de origem 
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animal contaminado, exposição ocupacional ou manejo de animal com 

brucelose” (PARANÁ, 2015, p. 32).  

E para Santa Catarina (2012, p. 14) e Tocantins (2015, p.1), os casos suspeitos são os 

pacientes “com clínica compatível, com vínculo epidemiológico com animal suspeito ou 

confirmado ou com produto derivado de animal contaminado”. 

A definição para caso provável ou compatível para brucelose humana, segundo o 

Centro de Controle de Doenças(CDC), é todo “caso compatível clinicamente, com vínculo 

epidemiológico e com prova sorológica de triagem (isto é, prova de aglutinação de Brucella 

com título maior ou igual a 160 em uma ou mais amostras de soro, após o início dos 

sintomas)” (CDC, 1990, p. 8). O Ministério da Saúde e o Estado do Paraná não fazem 

referência a esta definição de caso. Já o Estado de Santa Catarina menciona que são aqueles 

com sintomatologia clínica e história epidemiológica compatível e com apenas um teste de 

triagem positivo, e devido muitas vezes não ser possível a realização dos testes 

confirmatórios, estes casos compatíveis devem ser tratados (SANTA CATARINA, 2012). 

Paraná (2015) não recomenda tratar indivíduos apenas com um teste de triagem positivo, mas 

sim repetir todos os exames em 30 dias, porém o autor não leva em consideração a hipótese 

da impossibilidade da realização dos exames confirmatórios pelos laboratórios de saúde 

pública. 

E a definição de caso confirmado para a brucelose humana, segundo o CDC é de todo 

aquele clinicamente compatível com a doença e que possua confirmação laboratorial feita 

através de um dos testes confirmatórios, sendo descritos: o isolamento da Brucella sp.; o 

aumento em quatro vezes ou mais do título de aglutinação de Brucella entre amostras 

pareadas de soro, intervaladas por no mínimo 2 semanas e realizadas no mesmo laboratório, e 

quando o paciente apresenta sintomatologia para a brucelose; ou ainda, a demonstração de 

anticorpos para Brucella por imunofluorescência (CDC, 1990). Já a descrição da clínica 

compatível para a brucelose humana é de “uma doença caracterizada por início agudo ou 

insidioso com febre, sudorese norturna, fadiga, anorexia, perda de peso, dor de cabeça e 

artralgia” (CDC, 1990, p. 8). Para o Ministério da Saúde, a definição de caso confirmado é 

aquele caso suspeito ou provável, que possui confirmação laboratorial da doença, sendo 

descritos como métodos de confirmação diagnósticos “a cultura de sangue, medula óssea, 

tecidos ou secreções do paciente; e as provas sorológicas (aglutinação em tubos), realizadas 

com soros pareados em laboratórios com experiência e para se observar a elevação de 

anticorpos em quatro vezes entre as amostras” (BRASIL, 2010, 104). 
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Para Paraná (2015) e Santa Catarina (2012), são casos confirmados de brucelose 

humana aqueles com sintomatologia clínica, vínculo epidemiológico compatível e com um 

teste confirmatório positivo. Para Santa Catarina (2012), pacientes com clínica e histórico 

epidemiológico compatível com a brucelose, reagentes no teste de triagem e quando não for 

possível a realização de testes confirmatórios, devem ser considerados como casos 

confirmados. Já para Tocantins (2015), são confirmados todos os pacientes reagentes no teste 

de Rosa Bengala, nas análises qualitativas e/ou semi-quantitativas deste método.  

E são definidos como casos descartados todos aqueles não confirmados 

laboratorialmente (TOCANTINS, 2015; PARANÁ, 2015), desde que tenha sido realizada 

pelo menos a coleta de duas amostras pareadas, com intervalo de 30 dias e ambas com 

resultados negativos (SANTA CATARINA, 2012; PARANÁ, 2015), ou quando do 

diagnóstico confirmatório para outra doença (PARANÁ, 2015). 

Quanto às definições de casos confirmados, podemos verificar as semelhanças nas 

definições entre as referências no assunto, porém ressaltamos as particularidades quanto aos 

testes utilizados como confirmatórios da doença. Estas provavelmente são devido a 

capacidade e disponibilidade de exames diagnósticos na rede de referência pública de cada 

entidade mencionada. Assim, enquanto a referência internacional (CDC) e nacional 

(Ministério da Saúde) tentam padronizar e definir os testes confirmatórios necessários, as 

unidades federativas do Brasil (SC, PR e TO) tentam manter a vigilância e confirmação de 

casos de brucelose humana, de acordo com os métodos disponibilizados pelos Laboratórios de 

Saúde Pública de seus estados. 

 

 

1.10. Tratamento: 

 

O tratamento da brucelose humana em geral é prolongado e com grande risco de 

recidivas da doença (HYEDA; SBARDELLOTTO, 2011 ). Para o tratamento adequado deve 

ser levado em consideração o grau da gravidade da doença, a escolha do (s) antibiótico (s) e 

do esquema terapêutico, além das medidas gerais que podem ser necessárias, como a correção 

do desequilíbrio hidreletrolítico, tratamento sintomático (antitérmicos e antiálgicos), 

internação hospitalar ou não, acompanhamento nutricional e psicológico do paciente 

(MENDES; VENTURINI, 2013). Soares et al. (2015) acrescentam que o risco em pacientes 

gestantes e crianças deve ser avaliado antes do início do tratamento. E ainda, pode ser 
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necessário o uso de procedimento cirúrgico, em casos de brucelose localizada (HYEDA; 

SBARDELLOTTO, 2011).  

A terapia de eleição, segundo a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da 

Saúde, é feita com o uso dos antibióticos Doxiciclina (200mg/dia), em associação com a 

Rifampicina (600 a 900mg/dia) por seis semanas (CORBEL et al., 2006; BRASIL, 2010), mas 

o fundamental na escolha do tratamento a ser utilizado é a definição de qual forma da 

brucelose vai ser tratada (sem complicações; com complicações endocardite, neurobrucelose 

ou endocardite; durante a gravidez;  em crianças menores ou maiores que oito anos; ou a 

profilaxia pós exposição acidental), fazendo a escolha de antibióticos eficazes e o uso destes 

por um período de tempo adequado (CORBEL et al., 2006). Paraná (2015) recomenda para 

casos de brucelose não complicada em adultos ou maiores de 30 kg, o uso de Doxiciclina 

(100mg) por 42 dias associada à Gentamicina (5mg/kg) por 7 dias. Em gestantes, não devem 

ser utilizadas tetraciclinas (CORBEL et al., 2006) e em menores de sete anos de idade, não é 

recomendado o uso da Doxiciclina, podendo esta ser substituída pelo Sulfametoxazol 

(40mg/Kg) e Trimetoprim (8mg/Kg), por 42 dias, e estes serem associados à Gentamicina 

(5mg/Kg) por sete dias (BRASIL, 2010; PARANÁ, 2015) ou à Rifampicina (7,5-10mg/Kg) 

por 42 dias, ou à Estreptomicina (30mg/Kg) por 21 dias ou ainda à Gentamicina (5mg/Kg) 

por 10 dias (SANTA CATARINA, 2012).  

Para o tratamento de recidivas da doença, recomenda-se a repetição do tratamento 

anterior, com os mesmos medicamentos, mas por período mais prolongado (PERÚ, 2009; 

SANTA CATARINA, 2012). Para Dahouk, Sprague e Neubauer (2013), não é possível a 

confirmação da eficácia do tratamento a partir da análise de amostras sorológicas no término 

do tratamento, bem como não é possível prever se haverá recidivas ou não da doença. 

E para exposições com cepas vacinais de uso em animais (acidentes ocupacionais), 

Hyeda e Sbardellotto (2011) e Paraná (2015) recomendam antibioticoterapia profilática, com 

acompanhamento do quadro clínico e laboratorial para redução das complicações. Santa 

Catarina (2012) recomenda este tratamento apenas em pacientes com quadro clínico e 

sintomatologia compatível, além de comprovação laboratorial da doença (casos confirmados). 

Mas para Paraná (2015), este tratamento profilático (doxiciclina 100mg/12 em 12 horas por 

42 dias) deve-se iniciar imediatamente pós-exposição, independente do tipo de vacina e da 

presença ou não de quadro clínico e comprovação laboratorial da doença. Para expostos à 

cepa vacinal RB51, Santa Catarina (2012) recomenda a associação de Doxiciclina (100mg) e 

Estreptomicina (1g), ou apenas a Gentamicina (160mg); enquanto Hyeda e Sbardellotto 

(2011) e Paraná (2015) indicam o uso apenas da Doxiciclina (100mg). Todos enfatizam que, 
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como a cepa vacinal de Brucella abortus RB51 é atenuada com Rifampicina, a mesma possui 

resistência intrínseca a este antibiótico, e por isso, o mesmo não deve ser usado no tratamento 

destes indivíduos. E Santa Catarina (2012) ressalta ainda a importância da confirmação do 

acidente ter sido ou não com esta cepa vacinal, pois como a mesma produz anticorpos da cepa 

rugosa da B. abortus e os testes diagnósticos disponíveis são para detecção de anticorpos da 

cepa lisa da B. abortus (inclusive os de triagem), os testes diagnósticos nestes indivíduos 

serão sempre negativos (falsos-negativos). 

Segundo Corbel et al. (2006), a auto-inoculação acidental por punção da agulha possui 

risco menor de infecção do que os casos de inoculação conjuntival (vacina espirrada na 

conjuntiva ocular), sendo para os casos de acidentes por punção da agulha recomendado, além 

do tratamento local da lesão, o uso de doxiciclina por seis semanas e a verificação da 

necessidade da vacinação contra o tétano; enquanto que, para os casos por inoculação 

conjuntival recomenda-se além dos cuidados oftalmológicos locais, o uso de monoterapia ou a 

associação de dois fármacos por seis semanas. 

 

 

1.11. Perfil epidemiológico da brucelose humana: 

 

Embora a brucelose possua letalidade muito baixa (0,1%) (CORBEL et al., 2006 ), é 

uma doença de elevada morbidade e com caráter incapacitante (MENDES; VENTURINI, 

2013). Quando não tratada adequadamente, pode persistir e progredir para uma doença 

crônica incapacitante com graves complicações (CORBEL et al., 2006), levando à 

incapacidade parcial ou total do indivíduo para o trabalho (CORBEL et al., 2006; 

LAWINSKY et al., 2010). E sua letalidade, quando não tratada, pode chegar a 2% 

(LAWINSKY et al., 2010). 

Como principais fatores associados à doença, pode-se citar caráter ocupacional, com 

maior porcentagem do sexo masculino sendo atingido, e a faixa etária de idade produtiva mais 

acometida, porém varia conforme os estudos existentes que foram realizados em grupos de 

indivíduos expostos.  

De acordo com a Food and Agriculture Organization (FAO), a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), a brucelose é atualmente 

uma das doenças mais importantes e difundidas mundialmente (SOARES et al., 2015), sendo 

citada na lista da OIE entre as sete principais zoonoses negligenciadas (WHO, 2012). 
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Estima-se que anualmente cerca de 500.000 novos casos aconteçam no mundo todo 

(NJERU et al., 2016), ocorrendo principalmente em países de baixa renda (WHO, 2012), 

sendo endêmica especialmente no Oriente Médio, na África, na Ásia Central (LAWINSKY et 

al., 2010), em áreas do Mediterrâneos, na América Central e na América do Sul, na Índia e no 

México (LAWINSKY et al., 2010), e na Península Arábica (SANTA CATARINA, 2012).  

Além de ser uma doença comum e um importante problema de saúde pública há várias 

décadas para muitos países (MELLO et al., 2007; SOARES et al., 2015), enfrenta desafios 

para sua erradicação e controle (SOARES et al., 2015). Segundo a OMS, em países 

desenvolvidos, a incidência real da brucelose supera cinco ou mais vezes os números 

declarados (LAWINSKY et al., 2010). As fontes de infecção e o biótipo variam conforme a 

região geográfica, sendo predominantemente uma doença ocupacional, de pessoas que 

trabalham com animais como tratadores, funcionários de frigoríficos e médicos veterinários 

(LAWINSKY et al., 2010).  

De uma maneira geral, acomete mais homens (PESSEGUEIRO; BARATA; 

CORREIA, 2003; LAWINSKY et al., 2010; MENDES; VENTURINI, 2013; SOARES et al., 

2015), com alguns estudos apontando a relação de que para cada mulher acometida existe 

uma proporção maior de homens, sendo de 1,4 no Kuait; 1,7 na Arábia Saudita e de 21,2 nos 

Estados Unidos da América (MENDES; VENTURINI, 2013). E quanto às faixas etárias, varia 

conforme os autores, mas geralmente são pessoas adultas, que para Soares et al. (2015) são 

principalmente indivíduos com idade entre 30 e 49 anos, e para Pessegueiro, Barata e Correia 

(2003) entre 55 e 64 anos. A incidência em áreas endêmicas pode variar de valores abaixo de 

0,01 a maiores que 200 por 100.000 habitantes, e áreas endêmicas com baixa incidência 

podem refletir falhas na vigilância e notificação da doença (LAWINSKY et al., 2010). 

No continente americano, os países endêmicos para brucelose humana são México, 

Equador, Perú, Argentina e Colômbia (MENDES; VENTURINI, 2013). Na maioria destes, 

prevalece a espécie Brucella abortus, cujos reservatórios são os bovinos (MELLO et al., 

2007), exceto no Perú que a doença basicamente se deve a Brucella melitensis e alguns casos 

foram relacionados com a B. canis (PERÚ, 2009). Na Colômbia, entre 2000 e 2012, estudos 

demostraram a prevalência da brucelose humana em populações com risco ocupacionais 

variando de 0,14% a 10,4%, e que a doença é subdiagnosticada e subnotificada, por não ser de 

notificação compulsória (GUARNIZO, 2014). 

A brucelose humana no Brasil é pouco conhecida e muito negligenciada, e embora se 

reconheça a brucelose animal como uma importante zoonose, ainda a infecção humana é 

ignorada (SOARES et al., 2015). São apontados como influenciadores desta situação, o difícil 
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diagnóstico por seu quadro clínico variável, o fato dela não ser uma doença de notificação 

obrigatória, a existência de poucos laboratórios da rede pública que disponibilizam os meios 

de diagnóstico apropriados (POESTER; ALVES; LAGE, 2002; LAWINSKY et al., 2010; 

TOCANTINS, 2015; MENDES; VENTURINI, 2013), além da ausência de fluxo definido 

para o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento dos pacientes confirmados, além da 

ausência de fornecimento da medicação específica para o tratamento destes (TOCANTINS, 

2015).  

Apesar da brucelose humana ser uma doença comum e reconhecida mundialmente, no 

Brasil ainda não existe um rede organizada de saúde pública para a identificação dos casos 

(SOARES et al., 2015), nem exames padronizados de diagnóstico e medicamentos 

disponibilizados para o tratamento específico da doença. No país, a espécie B. abortus é a 

mais frequentemente encontrada nos casos humanos da doença (MELLO et al., 2007). Para 

Nimri (2003) e Vasconcelos (2003), para cada novo caso diagnosticado em humanos, estima-

se que existam outros 10 a 25 casos não reconhecidos pelos serviços de saúde. 

Segundo Hyeda e Sbardellotto (2011), a brucelose humana é caracterizada 

especialmente por episódios agudos seguidos por crônicos, de sintomas como febre 

intermitente e recorrente (90 a 95%), mal-estar (80 a 95%), sudorese noturna (40 a 90%), 

dores musculares e articulares (40 a 70/%). Poester, Alves e Lage (2002) citam que no Rio 

Grande do Sul, estudos realizados comprovaram as taxas de infecção maiores em áreas rurais, 

no sexo masculino e em pessoas com idades compreendidas entre 20-49 anos.  

De acordo com o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), do Ministério da Saúde, o número de internações hospitalares por brucelose no 

Brasil, de 2007 a 2015, foi de 200 (duzentas) internações, sendo 65 (sessenta e cinco) na 

Região Sudeste, 65 (sessenta e cinco) na Região Sul, 30 (trinta) na Região Nordeste, 26 (vinte 

e seis) na Região Norte, e 14 (catorze) na Região Centro-Oeste (BRASIL, 2016). Ainda, a 

faixa etária que mais precisou de internação hospitalar por causa da brucelose, no mesmo 

período, foi a de 50 a 59 anos com 44 internações (22%), sendo que as faixas etárias contínuas 

de 20 a 59 anos, corresponderam a 75% do total das internações hospitalares (BRASIL, 

2016). 

De caráter predominantemente ocupacional e relacionada principalmente com 

atividades profissionais com bovinos (LAWINSKY et al., 2010), a brucelose humana se 

encontra na Portaria GM nº 1.339/1999, do Ministério da Saúde, que define a lista nacional de 

doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho e que cita como potenciais riscos 

ocupacionais para a ocorrência da brucelose as atividades em abatedouros, frigoríficos, 
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manipulação de produtos cárneos, ordenha e fabricação de lacticínios e atividades 

assemelhadas (BRASIL, 2001, 2008a). Lawinsky et al. (2010) menciona que os danos 

causados pela brucelose nos pacientes crônicos justifica a importância da vigilância desta 

doença.  

No Estado do Tocantins, foram encontrados apenas três estudos publicados de 

brucelose humana, sendo o primeiro desenvolvido por Ramos et al. (2008), em grupos 

ocupacionais com atuação no campo no município de Araguaína, nos anos de 2005 e 2006, e 

que encontrou uma frequência de 4% (26/645) de soropositivos, sendo de 4,1% (23/551) para 

funcionários de frigoríficos, de 8,1% (03/37) para trabalhadores rurais, e de 0% nos grupos de 

estudantes de veterinária (0/27) e de médicos veterinários (0/30). No mesmo estudo, a maioria 

dos casos confirmados pertencia ao sexo masculino (88%); nas faixas etárias de 18 a 30 anos 

(38%) e acima de 41 anos (35%); e como fatores associados à infecção por B. abortus, 

destacou-se a faixa etária acima de 41 anos, os antecedentes e o trabalho anterior em contato 

direto com animais de produção (RAMOS et al., 2008). 

O segundo trabalho, de Braga et al. (2011), descreve um estudo com 123 amostras de 

sangue de grupos ocupacionais de alguns municípios do Estado, tendo sido testados 44 

vaqueiros e 56 vacinadores que manipulam amostras vacinais B19 de Brucella abortus, e 23 

médicos veterinários, revelando uma prevalência global de 6,5%, e de 9%, 3,6% e 8,7% para 

os grupos citados acima, respectivamente. Ainda, o mesmo autor citou como fatores 

associados à infecção, o consumo de leite cru, a não utilização de equipamentos de proteção, a 

ajuda em partos e a manipulação de carcaças de animais.  

E o terceiro estudo, descrito por Brasil (2008b) foi realizado pela Secretaria de 

Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, em conjunto com a Secretaria de Estado da 

Saúde do Tocantins – SES/TO, em Araguaína no ano de 2008, para investigação de surto da 

doença em 12 funcionários de um frigorífico do município, que foram encaminhados ao 

Hospital de Doenças Tropicais – HDT, também em Araguaína. A partir daí, foi feito um 

estudo descritivo com os prontuários deste hospital com dados de 1º de janeiro de 2006 a 14 

de junho de 2008, sendo encontrados 23 casos confirmados de brucelose pelo critério 

laboratorial. A mediana de idade foi de 36 (22 a 57 anos); sendo a maioria do sexo masculino 

(95%); quanto à ocupação, 14 (67%) eram funcionários do frigorífico investigado e 9 (33%) 

eram donas de casa, trabalhadores rurais e funcionários de outro frigorífico; e os principais 

sinais e sintomas encontrados foram de febre (89%), sudorese (58%), dor testicular (58%), 

inapetência (42%), mialgia (37%), lombalgia (37%) e linfadenite (37%) (BRASIL, 2008b). 



34 
 

É importante mencionar que com o surto da doença em 2008 e as recomendações 

realizadas pela equipe que investigou o evento, foi dada maior visibilidade à brucelose no 

Estado, e foi quando começou realmente a vigilância epidemiológica da doença, havendo 

melhorias na estruturação dos serviços de diagnóstico laboratorial para a brucelose humana, 

que são realizados no Laboratório de Saúde Pública de Araguaína (LSPA), unidade 

descentralizada do LACEN-TO. A princípio, confirmava-se a doença baseado apenas no teste 

de triagem, soroaglutinação com antígeno brucélico corado pelo Rosa Bengala, em análise 

qualitativa, mas agora é realizado também a análise semi-quantitativa do Rosa Bengala. Os 

resultados positivos destes testes devem estar associados ao quadro clínico e vínculo 

epidemiológico compatível com a brucelose humana, para confirmar a doença. E embora os 

serviços de diagnóstico da doença tenham melhorado ao longo dos anos, ainda existem 

dificuldades como a ausência de kits que interrompem o diagnóstico da doença por períodos 

determinados devido à demora na aquisição dos mesmos através de processos administrativos, 

e também, a metodologia empregada como confirmatória da doença não está conforme as 

recomendações das autoridades em de saúde pública.  

Posteriormente, nenhum outro estudo foi publicado, mas anualmente são detectados 

casos de brucelose humana em vários municípios do Estado, e por isso, a Secretaria de Estado 

da Saúde do Tocantins – SES/TO incluiu em 2015, esta doença na sua lista de doenças, 

agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória de interesse para o Estado do 

Tocantins, segundo Portaria nº 1.482, de 18 de dezembro de 2015.  

A partir daí, todo caso suspeito da doença deve ser notificado no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), através da Ficha de Notificação Individual, 

e na SES/TO, através do preenchimento e envio da Ficha de Investigação de Brucelose 

Humana (Anexo 1). Em 2016, a Portaria nº 236, de 09 de março de 2016, publicada no Diário 

Oficial do Estado nº 4.577 de 10 de março de 2016, revogou a Portaria nº 1.482/2015, mas 

manteve a brucelose humana como de notificação compulsória.  

E de acordo com o DATASUS, do Ministério da Saúde, o número de internações 

hospitalares por brucelose no Tocantins, de 2007 a 2015, foram 08 (oito) internações, 

correspondendo a 30,77% das internações da Região Norte (BRASIL, 2016). As faixas etárias 

dos pacientes internados por causa da brucelose, no mesmo período, foram de 20 a 29 anos 

(12,5%), de 30 a 39 anos (37,5%), de 40 a 49 anos (25%) e de 70 a 79 anos (25%) (BRASIL, 

2016). 
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1.12. Brucelose animal – situação e relevância no Brasil, Tocantins e para o conceito 

“One Health”: 

 

No Brasil, a brucelose bovina apresentou em 1975, prevalência de 7,5% na região 

Sudeste, 6,8% na Centro-Oeste, 4,1% na Norte, 4,0% na Sul e 2,5% na região Nordeste 

(MEIRELLES-BARTOLEI; SOUSA; MATHIAS, 2014). Dados de notificação oficial animal, 

entre os anos de 1988 e 1998, demonstraram que a prevalência nacional em bovinos variou de 

4 a 5% (RIBAS, 2010). O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA, com 

o intuito de controlar e tentar erradicar a brucelose bovina no país instituiu em 2001, o 

Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose – PNCEBT. Este 

programa possui como objetivos específicos, baixar a prevalência e a incidência da brucelose 

animal, através de medidas de prevenção compulsórias como a vacinação obrigatória de 

fêmeas bovinas e bubalinas, entre 03 e 08 meses de idade, com a vacina B19, e em casos 

particulares, como animais de idade superior a 08 meses e que não foram vacinados com a 

amostra B19, com o uso da vacina RB51. Segundo Ferreira Neto (2009), a prevalência da 

brucelose bovina tende a ser maior em áreas produtoras de carne, e com a vacinação regular 

de bezerras com coberturas vacinais acima de 80%, é possível diminuir a prevalência desta 

doença nos territórios. O PNCEBT indica ainda métodos de diagnóstico sorológico para fins 

de controle da doença, comercialização ou trânsito de animais, sendo obrigatório o sacrifício 

sanitário de todos os animais reagentes (BRASIL, 2009).  

Em comparação, as informações sobre a prevalência da brucelose suína são escassas 

no Brasil, sendo de 2,2% em 1981 (SABES; GIRARDI; OLIVEIRA, 2016), de 0,3% em 

2000, e nos anos de 2005 a 2007, nenhuma das amostras de rotina enviadas aos laboratórios 

credenciados pelo MAPA foi reagente, comprovando que ela é baixa no país (MOTTA et al., 

2010). Presume-se que sua prevalência tenha diminuído ao longo dos anos especialmente pela 

intensificação e integração da produção de suínos iniciada nos anos de 1980 a 2000 (SABES; 

GIRARDI; OLIVEIRA, 2016), mas para Leite et al. (2014), mesmo em granjas tecnificadas, 

focos da doença podem ocorrer e ela ainda permanece como importante problema entre os 

pequenos criadores. As ações de controle da brucelose suína estão contempladas no Programa 

Nacional de Sanidade Suína – PNSS, do MAPA, que foi instituído conforme Instrução 

Normativa nº 47, de 18 de junho de 2004. 

O Estado do Tocantins, em 2015, possuía um rebanho bovino e bubalino estimado em 

cerca de 8.409.696 animais, ocupando assim, o 11º lugar em quantitativo destas espécies 

animais no Brasil (BRASIL, 2015a). Nele, o uso de vacinas contra a brucelose animal está 
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regido conforme normativas da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (ADAPEC-

TO), sendo elas a Portaria nº 162, de 09/05/2013, que menciona sobre a obrigatoriedade da 

vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas de 03 a 08 meses de idade com a vacina B19 e 

regulamenta o uso da vacina RB51 no estado, e também a Portaria nº 279, de 31/07/2014, que 

define critérios especiais de vacinação de bovinos e bubalinos na Ilha do Bananal, região com 

períodos regulares de alagamento no Estado do Tocantins. As regras quanto ao cadastramento 

e recadastramento de auxiliares de médicos veterinários para a realização de vacinação contra 

brucelose no Estado do Tocantins são mencionas na Portaria nº 121, de 10/05/2011, da 

ADAPEC-TO. 

No Tocantins, já foram isolados os biovares 1, 2 e 4 da Brucella abortus 

(MINHARRO et al., 2009) e a prevalência da brucelose bovina foi descrita por Ogata et al. 

(2009) como sendo de  4,4% por animal e 21,2% de focos em propriedades, entre os anos de 

2002 a 2003, onde foram testadas fêmeas bovinas maiores de 24 meses de idade. Ainda no 

mesmo estudo, foi descrito que os municípios dos circuitos de Araguatins e Colinas, 

relacionados à região norte do Estado, foram os que obtiveram maiores prevalências da 

doença (OGATA et al., 2009).  

Entre 2001 e 2004, Mota (2011) descreveu no estado a prevalência de 20,99% de 

focos em propriedades, sendo os fatores associados a esta alta prevalência, rebanhos com mais 

de 120 vacas e o abate de reprodutores na propriedade, enquanto a vacinação contra a 

brucelose, a exploração leiteira e a presença de piquetes contribuíram como fatores de 

proteção para a doença.  

Outros estudos em municípios da região norte do Tocantins, como o de Ramos et al. 

(2010) encontraram prevalência de 3,8% por animal e 44,7% de focos da doença em 

propriedades com fêmeas leiteiras, apontando como fator de risco a não realização de 

quarentena na introdução de novos animais ao rebanho; enquanto Baptista et al. (2012) obteve 

6,2% por animal e 43,5 de focos da doença em propriedades de vacas com 24 ou mais meses 

de idade. Carvalho et al. (2013), realizou um estudo da prevalência da doença em 198 bovinos 

de um projeto de assentamento no município de Aragominas, também da região norte do 

Tocantins, no ano de 2008, e encontrou a prevalência de 0,5% da doença nos animais deste 

projeto.   

No ano de 2007, Viana et al. (2010) publicou um estudo realizado em um frigorífico 

do Tocantins, sob serviço de inspeção federal, que analisou 845 amostras de sangue de 

bovinos abatidos neste estabelecimento, sendo que destes animais, 284 eram oriundos do 

próprio estado e a prevalência total para B. abortus foi de 16,8%, enquanto para os animais do 
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Tocantins foi de 17,2%. O mesmo autor mencionou que não foi possível comprovar a 

vacinação para brucelose nesses animais, nos exames “ante e post-mortem” não foram 

detectadas lesões ou sinais sugestivos da doença e os animais foram abatidos sem as 

condições sanitárias necessárias para animais reconhecidamente com brucelose, colocando em 

risco a saúde de trabalhadores do frigorífico e no comércio, a saúde da população devido o 

consumo de carne de animais infectados. 

Quanto à prevalência da brucelose suína no Tocantins, foi encontrado apenas um 

estudo realizado em granjas tecnificadas e granjas de subsistência, com resultados de 100% e 

25,7% de focos da doença nos referidos estabelecimentos, respectivamente (MOTTA et al., 

2010).  

Assim, a brucelose bovina e suína possuem relevantes prevalências no Estado do 

Tocantins e devem ser consideradas conforme o conceito “One Health” que propõe uma visão 

global da complexidade das doenças que são comuns aos homens e animais, como é o caso da 

brucelose. Para Evans e Leighton (2014), o conceito “One Health” dá à saúde um conceito 

mais abrangente, que envolve riscos de transmissão de doenças e integra problemas de saúde 

veterinária com os de saúde pública, sendo trabalhado por estudiosos das várias áreas 

envolvidas e caracterizam o ambiente comum como compartilhado.  

Segundo Pessegueiro, Barata e Correia (2003), a distribuição geográfica dos casos 

humanos de brucelose coincide com a endemia animal. E diante deste conhecimento e da 

prevalência de animais positivos para brucelose, isto pode ser indício de que a doença vem 

sendo transmitida no Tocantins ao longo dos anos para as pessoas que lidam diretamente com 

os animais infectados. E para Sabes, Girardi e Oliveira (2016), a brucelose é uma doença que 

ocasiona grandes problemas para o comércio nacional e internacional de animais e seus 

produtos e subprodutos, e também à saúde humana e animal, com perdas da qualidade de vida 

em humanos e diminuição da produção animal. A WHO (2012) menciona também os 

elevados custos que a brucelose humana traz para aos serviços de saúde pública e privada.  

Infelizmente, no Brasil, ainda não existe um comitê interministerial para acordos com 

uma visão “One Health”. Porém, em 2016, foi dado o primeiro passo no país, com um 

encontro satélite “Desafios para saúde humana e animal em ecossistemas em transformação 

na perspectiva One Health (Saúde Única)”, realizado no 52º Congresso da Sociedade 

Brasileira de Medicina Tropical, em Maceió/Alagoas, que levantou discussões sobre a 

situação atual de zoonoses emergentes virais, doenças parasitárias, leptospirose e 

leishmaniose visceral, bem como sobre a criação da Rede de Ensino-Pesquisa-Serviço-

Extensão em One Health no Brasil (Brazilian One Health Network). No mesmo congresso, 
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observou-se a participação de representantes de entidades federais da área animal (Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), e da saúde humana (Ministério da Saúde), em 

mesa redonda com o tema “Brucelose no Brasil: uma doença subdiagnosticada”, 

demonstrando assim que a necessidade de ações conjuntas entre órgãos de serviços de saúde 

animal e humana já estão sendo considerados como importantes no país.  

No Tocantins, ainda não existe uma parceria oficial firmada entre a Secretaria de 

Estado da Saúde e a Agência de Defesa Agropecuária, quanto ao compartilhamento de 

informações e ações estratégicas criadas em conjunto para a prevenção e controle da 

brucelose humana e animal no Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral: 
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O objetivo geral deste estudo é a caracterização espaço-temporal de casos de brucelose 

humana e das atividades de risco associadas à ocorrência da doença no Estado do Tocantins, 

nos anos de 2008 a 2015.  

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 

Os objetivos específicos são: 

1. Estimar a incidência de brucelose humana nos 139 municípios do Tocantins 

(2008-2015);  

2. Caracterizar a dinâmica espaço-temporal de casos confirmados da brucelose 

humana no Tocantins (2008-2015); 

3. Descrever o perfil demográfico, laboral e as atividades de risco associadas aos 

casos de brucelose humana no Tocantins (2012-2015); 

 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Desenho do Estudo: 

  

 O estudo é do tipo ecológico e descritivo e visa caracterizar o padrão de distribuição 

espacial e temporal dos casos confirmados de brucelose humana ocorridos no Estado do 

Tocantins entre 2008 e 2015, bem como estimar a incidência e caracterizá-los com 

informações socio-demográficas e apontando as atividades de riscos associadas à ocorrência 

da doença. 

 

3.2. Área e população do estudo: 

 

A área de estudo foi o Estado do Tocantins, localizado na região norte do Brasil, com 

área territorial de 277. 720,412 Km2 (IBGE, 2017a), dividida em 139 municípios. Em 2015, 

sua população foi estimada em 1.515.126 habitantes, variando de 272.726 habitantes na 

capital, Palmas, até 1.098 habitantes no município de Oliveira de Fátima. Possui para a 

organização das ações e serviços de saúde, oito regiões de saúde, conforme Resolução da CIB 

nº 161/2012, de 29 de agosto de 2012 (TOCANTINS, 2012), implementada pela Resolução da 

CIB nº 042/2014, de 20 de março de 2014. A população deste estudo foi compreendida pelos 
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casos confirmados de brucelose humana, com residência em municípios do Estado do 

Tocantins, e ocorridos entre os anos de 2008 a 2015.  

 

3.3. Fonte de Dados: 

 

Neste estudo, foram utilizados como fontes de informações os dados secundários 

contidos em planilha do Excel da Assessoria de Animais Peçonhentos e Zoonoses, e esses 

dados foram complementados com informações das Fichas de Notificação Individual do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), Fichas de Investigação de 

Brucelose Humana (Anexo I) e ainda do Sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial 

(GAL) do Laboratório de Saúde Pública do Tocantins (LACEN), da Secretaria de Estado da 

Saúde do Tocantins (SES-TO). Devido à existência de algumas inconsistências no 

preenchimento destas fontes de dados, as informações comuns entre elas foram comparadas e 

complementadas no banco de dados deste estudo, levando-se sempre em consideração as 

informações mais fidedignas e similares. Também, foram utilizados dados de estimativas 

populacionais, referentes aos anos do estudo, que foram retiradas do site do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016).  

 

3.4. Variáveis: 

 

As variáveis analisadas para a incidência da brucelose humana nos municípios e no 

Estado do Tocantins foram o número de casos confirmados da doença por município de 

residência e as estimativas populacionais dos municípios, no período de 2008 a 2015. As 

fontes destas variáveis foram a planilha em Excel da Assessoria de Animais Peçonhentos e 

Zoonoses e o site do IBGE.  

  As variáveis que descreveram o perfil demográfico, laboral e as atividades de risco 

associadas aos casos confirmados de brucelose humana e suas respectivas fontes foram:  

a) Perfil demográfico: gênero; faixa etária; escolaridade; raça/cor; e zona de residência. As 

fontes de dados foram as Fichas de Notificação Individual do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN), as Fichas de Investigação de Brucelose Humana e ainda o 

GAL/LACEN/SES-TO; 

b) Perfil laboral: ocupação e se a doença estava relacionada ao trabalho. Os dados foram 

retirados da Ficha de Investigação de Brucelose Humana/SES-TO; 
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c) Atividades de risco: atividades de risco a que as pessoas estavam expostas como consumo 

de leite in natura ou seus derivados; consumo de carne mal passada; contato com secreções 

e/ou tecidos animais; e contato com vacina da brucelose animal. Estas variáveis foram 

encontradas na Ficha de Investigação de Brucelose Humana/SES-TO. 

 Devido à insuficiência de dados quanto aos perfis demográfico, laboral e às atividades 

de risco relacionadas aos casos confirmados de brucelose humana que ocorreram entre os 

anos de 2008 a 2011, foram coletadas informações apenas dos casos ocorridos a partir de 

2012, que coincide também com o início das notificações disponíveis sobre a doença no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

  Nesse mesmo período, a partir de 2012, foram analisadas também variáveis relativas 

ao quadro clínico e manejo do paciente com brucelose humana, sendo para o quadro clínico 

descrito os sinais e/ou sintomas apresentados e para o manejo do paciente com brucelose 

humana, o município de notificação e/ou atendimento; a unidade de notificação e/ou 

atendimento; a necessidade de internação hospitalar; o diagnóstico laboratorial confirmatório 

utilizado; a gestão do laboratório de diagnóstico (se públicos e/ou privados); o uso de 

tratamento específico; e os medicamentos prescritos para o tratamento específico da doença. 

Como fontes de dados destas variáveis foram utilizadas as Fichas de Notificação Individual 

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), as Fichas de Investigação de 

Brucelose Humana e ainda o GAL/LACEN/SES-TO.  

A Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (ADAPEC-TO), disponibilizou 

dados sobre municípios do Tocantins com registro de casos de brucelose em bovinos, 

ocorridos entre 2011 a 2015, em resposta ao Ofício nº 2.223/2017 – SES/GABSEC, do dia 01 

de março de 2017, via e-mail institucional do dia 31 de março de 2017. 

 

3.5. Indicador: 

 

Foi utilizado como indicador a incidência por 100.000 habitantes, sendo para o Estado 

calculada a incidência anual a cada ano e no período de 2008 a 2015, enquanto para os 

municípios foram calculadas a incidência anual média a cada dois anos e a incidência anual 

do período estudado. Para o cálculo da incidência anual da doença para o Tocantins, o 

numerador foi o total de casos confirmados da doença por ano, dividido pela população 

estimada para o mesmo ano, multiplicado por 100.000, enquanto a incidência anual do 

período foi calculada somando-se os casos confirmados da doença e dividindo eles pela soma 

da estimativa da população de todos os anos avaliados. Para os municípios de residência dos 
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casos confirmados, foi calculada a incidência anual média e a cada dois anos (2008-2009; 

2010-2011; 2012-2013; e 2014-2015) estas foram somadas e divididas por dois; e as 

incidências anuais do período, foram calculadas através da soma do número de casos 

confirmados, dividido pela somatória da estimativa populacional de todos os anos avaliados. 

 

3.6. Instrumentos e procedimentos de coleta de dados: 

 

 Foi utilizado como instrumento de coleta de dados planilhas em Excel e o 

procedimento de coleta de dados adotado foi a digitação direta de informações em planilhas 

Excel, com posterior análise. 

 

3.7. Plano de Análise: 

 

Os dados foram analisados quantitativamente e as informações relativas aos casos 

humanos da doença seguiram as normas éticas de preservação de sigilo profissional. Para a 

descrição espacial e temporal dos casos confirmados da doença, foi utilizada a base 

cartográfica digital do Tocantins, contida no softwareArcGis, versão 10.3.1, da Secretaria de 

Planejamento e Orçamento do Estado do Tocantins (SEPLAN), disponibilizado para uso da 

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins. O ArcGis encontra-se instalado na Assessoria de 

Operação de Campo e Geoprocessamento/Gerência de Operação de Campo, desta secretaria, e 

para análise e processamento dos dados deste estudo, contou com o apoio desta área técnica 

para o uso deste sistema.  

Também foi utilizada análise estatística para verificar se havia associação significativa 

entre a ocorrência de casos de brucelose em humanos e em animais nos municípios do 

Tocantins, através de Tabela 2 x 2, disponível no site da OpenEpi (Estatísticas 

Epidemiológicas de campo aberto para a Saúde Pública), e com o cálculo do Odds Ratios, 

com intervalo de confiança de 95%. 

  

4. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS: 

 

 Este projeto de pesquisa foi submetido à análise do Comitê de Ética do Instituto de 

Saúde Coletiva – ISC/UFBA e aprovado conforme Parecer Consubstanciado nº 1.929.504, de 

16 de fevereiro de 2017. Por se tratar de um estudo com dados secundários, não foi utilizado o 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, instituído pela Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS: 
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No Estado do Tocantins, de 2008 a 2015, foram confirmados laboratorialmente 101 

casos de brucelose humana em indivíduos residentes. A variação do número de casos 

absolutos da doença foi de 3 a 27 casos por ano, enquanto a incidência anual foi de 0,2 a 

2,1/100.000 habitantes (Gráfico 1).  

Gráfico 1: Número de casos absolutos e incidência anual por 100.000 habitantes da brucelose 

humana, Estado do Tocantins, 2008 a 2015. 

 
Fonte de dados: Assessoria de Zoonoses e Animais Peçonhentos/SES-TO. 

 

A incidência anual da brucelose humana para o Tocantins foi de 0,9/100.000 

habitantes, no período avaliado. A distribuição dos casos confirmados e as incidências de 

brucelose humana por regiões de saúde e municípios de residência do Tocantins estão 

descritos na Tabela 1. Essa distribuição ocorreu em sete das oito regiões de saúde e em 25 dos 

139 municípios do Tocantins. As regiões de saúde Médio Norte Araguaia e Cerrado Tocantins 

Araguaia foram as que tiveram maiores incidências, sendo a Médio Norte Araguaia a única 

que confirmou casos da doença em todos os anos da série histórica estudada. 

Em relação à incidência anual por município de residência, os municípios com 

maiores coeficientes foram, respectivamente, Juarina (5,6), Carmolândia (5,2), Araguaína 

(5,1), Nova Olinda (4,5) e Cariri do Tocantins (3,2). Outros oito municípios do Estado 

tiveram incidência anual entre 2,3 a 2,9/100.000 habitantes; doze, entre 0,3 a 1,9/100.000 

habitantes (Tabela 1).  
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Tabela 1- Número de casos absolutos e incidência anual por 100.000 habitantes da brucelose 

humana, por região de saúde e município de residência, Estado do Tocantins, 2008 a 2015. 

REGIÕES DE SAÚDE/  

Municípios de Residência 

Nº Casos Confirmados/Ano Incidência 

Anual     

(100.000 

hab.) 2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

T
o

ta
l 

AMOR PERFEITO - 2 - - - - - 1 3 0,4 

Porto Nacional - 2 - - - - - 1 3 0,8 

BICO DO PAPAGAIO 2 - 1 - - - - - 3 0,2 

Aguiarnópolis 1 - - - - - - - 1 2,4 

Araguatins - - 1 - - - - - 1 0,4 

São Bento do Tocantins 1 - - - - - - - 1 2,6 

CANTÃO - 1 - - - - 2 2 5 0,5 

Cristalândia - - - - - - 1 - 1 1,7 

Divinópolis do Tocantins - - - - - - 1 - 1 1,9 

Marianópolis do Tocantins - - - - - - - 1 1 2,7 

Paraíso do Tocantins - 1 - - - - - 1 2 0,5 

CAPIM DOURADO - 1 1 3 - - 1 - 6 0,2 

Miracema do Tocantins - - - 1 - - - - 1 0,6 

Palmas - 1 1 2 - - 1 - 5 0,3 

CERRADO TOCANTINS ARAGUAIA 1 1 - 1 1 1 2 - 7 0,6 

Arapoema - - - - - - 1 - 1 1,8 

Colinas do Tocantins - - - - 1 1 1 - 3 1,2 

Goianorte 1 - - - - - - - 1 2,4 

Juarina - - - 1 - - - - 1 5,6 

Palmeirante - 1 - - - - - - 1 2,4 

ILHA DO BANANAL 1 - - - 1 3 - - 5 0,4 

Cariri do Tocantins 1 - - - - - - - 1 3,2 

Gurupi - - - - 1 3 - - 4 0,6 

MÉDIO NORTE ARAGUAIA 23 18 2 6 1 2 5 15 72 3,4 

Araguaína 21 18 2 4 1 2 3 10 61 5,2 

Babaçulândia - - - - - - 1 - 1 1,2 

Carmolândia 1 - - - - - - - 1 5,2 

Darcinópolis - - - 1 - - - - 1 2,3 

Filadélfia - - - 1 - - - 1 2 2,9 

Nova Olinda - - - - - - - 4 4 4,5 

Pau D'Arco 1 - - - - - - - 1 2,6 

Wanderlândia - - - - - - 1 - 1 1,2 

SUDESTE - - - - - - - - 0 0,0 

ESTADO DO TOCANTINS 27 23 4 10 3 6 10 18 101 0,9 

Observação: 114 municípios não apresentaram casos de brucelose humana no período avaliado.  

Fonte de dados: Assessoria de Zoonoses e Animais Peçonhentos/SES-TO. 
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Entre os municípios com incidência anual maiores, três deles (Carmolândia, 

Araguaína e Nova Olinda) estão localizados na região de saúde Médio Norte Araguaia. Esta 

região de saúde apresentou oito municípios com casos da doença e responde pela maior 

concentração (71,3%) de casos confirmados de brucelose humana (72/101). Seguidos desta, a 

Cerrado Tocantins Araguaia (05), a Cantão (04) e o Bico do Papagaio (03) foram as que 

tiveram números de municípios maiores.  

Ainda na Tabela 1, os municípios com o maior número de casos confirmados da 

brucelose humana por ordem decrescente foram Araguaína (61), Palmas (05), Gurupi (04), 

Nova Olinda (04), Colinas do Tocantins (03), Porto Nacional (03), Filadélfia (02), Paraíso do 

Tocantins (02), enquanto os demais registraram apenas um caso cada um, da doença.  

Quanto à dinâmica espaço-temporal de transmissão da brucelose humana, por 

município de residência e incidência anual média por 100.000 habitantes, a cada dois anos 

entre os anos de 2008 a 2015, pode-se verificar que houve um aumento no número de 

municípios com casos confirmados da doença ao passar dos anos, porém este crescimento não 

foi contínuo entre os anos avaliados (Figura 2). 

Na Figura 3, observa-se a distribuição espaço-temporal por incidência anual por 

100.000 habitantes dos municípios com casos da brucelose humana, ocorridos de 2008 a 

2015. Também foi apontada nesta figura, a relação entre o município de residência e os 

municípios que realizaram o atendimento e/ou notificação destes casos; os municípios que 

tiveram casos de brucelose animal entre 2011 e 2015; e os que possuem frigoríficos com 

Serviços de Inspeção Federal (SIF) (BRASIL, 2017) ou Estadual (SIE) (TOCANTINS, 2017). 

Verifica-se que a incidência da brucelose humana é maior entre os municípios mais ao norte 

do Estado e se concentram principalmente ao redor dos municípios com a presença de 

estabelecimentos frigoríficos. E embora tenham sido apenas 25 municípios com registro da 

doença, os mesmos estão distribuídos por quase todo o Estado. 

Ao comparar a dinâmica da ocorrência de brucelose animal com a brucelose humana, 

dos 41 municípios com brucelose animal, 13 tiveram também casos em humanos, e existe um 

padrão de distribuição coincidente entre os mesmos, ao longo de todo o Tocantins, exceto na 

região sudeste. Municípios que relataram brucelose animal tiveram aproximadamente três 

vezes mais chances de apresentar brucelose humana (OR = 3.32; IC 1.36-8.13).  
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Figura 2: Distribuição espaço-temporal da incidência anual média por 100.000 habitantes 

da brucelose humana, a cada dois anos, por município de residência, Estado do Tocantins, 

2008 a 2015. 

 
Observações: Incidência anual média por 100.000 habitantes da brucelose humana: Figura 2 – A 

(2008 e 2009); Figura 2–B (2010 e 2011); Figura 2–C (2012 e 2013) e Figura 2–D (2014 e 2015). 

Fonte de dados: Assessoria de Zoonoses e Animais Peçonhentos/SES-TO. 

Figura 2 – A Figura 2 – B 

Figura 2 – C Figura 2 – D 
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Figura 3: Distribuição espacial da incidência anual por 100.000 habitantes da brucelose humana, 

correlação entre municípios de atendimento e/ou notificação e atividades de risco, por município de 

residência, Estado do Tocantins, 2008 a 2015. 

 
Observações: As atividades de riscos apontadas foram o registro de casos de brucelose animal entre 2011 e 

2015, e a presença de estabelecimentos frigoríficos com Serviços de Inspeção Federal (SIF) ou Estadual (SIE). 

Fonte de dados: Sistema de Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Assessoria de 

Zoonoses e Animais Peçonhentos/SES-TO; dados fornecidos pela Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins 

(ADAPEC-TO); e sites do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2017) e da ADAPEC-

TO (TOCANTINS, 2017).  
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Ao analisar o número de notificações de brucelose humana contidas no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), a partir de 2012, verificou-se que foram 

notificados 223 casos suspeitos da doença em 59 dos 139 municípios do Estado, e sendo um 

total de 25, 39, 70 e 89 notificações registradas, respectivamente, nos anos de 2012, 2013, 

2014 e 2015 (Apêndice 1). Quanto ao município de notificação, apenas 06 (seis) municípios 

foram notificadores, sendo que 141 (63,2%) notificações ocorrerem em Araguaína, 74 

(33,2%) em Palmas, e 08 (3,6%) nos municípios de Nova Olinda, Porto Nacional, Miracema 

do Tocantins e Sandolândia. Quanto às unidades de atendimento que notificaram estes 

pacientes no SINAN, 89,2% (199/223) foram hospitais de referência do Estado, 6,3% 

(14/223) Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou Postos de Saúde; e 4,5% (10/223) Serviços de 

Assistência Especializada (SAE) dos municípios notificantes. Os hospitais que mais 

notificaram foram os de Araguaína, com 59,6% (133/223) dos casos e com destaque para o 

Hospital de Doenças Tropicais (HDT) que notificou 77,4% (103/133) do total de casos. Em 

Palmas, os hospitais notificaram 86,5% (64/74) dos casos suspeitos no município, sendo o 

Hospital Geral de Palmas (HGP) responsável por 87,5% (56/64) destas notificações. 

Destes casos notificados, 30 foram confirmados, porém um deles, após este estudo, foi 

excluído devido o indivíduo ser residente e ter adoecido no Estado do Pará, e não no 

Tocantins, como informava o SINAN. Ainda, foram identificados pelo seu diagnóstico 

laboratorial positivo no sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial (GAL), do 

LACEN-TO, oito outros casos que não estavam notificados no SINAN, e suas Fichas de 

Investigação da Brucelose Humana foram preenchidas e os casos descritos neste estudo.  

Portanto, no período de 2012 a 2015, foram confirmados laboratorialmente 37 casos 

de brucelose humana no Estado do Tocantins, a maioria pertencia ao sexo masculino (75,7%); 

faixa etária de 20 a 49 anos (64,9%); escolaridade até ensino médio completo (72,7%); cor 

parda (70,3%); e residia na zona urbana (78,4%) (Tabela 2).  

Quanto ao quadro clínico da doença, os principais sinais e sintomas apresentados pelos 

casos confirmados da doença foram fraqueza (65,7%), febre (62,8%), cefaléia (54,3%), mal-

estar (54,3%), cansaço (51,4%), artralgia (42,8%), calafrios (40,0%), perda de peso (40,0%), 

sudorese (37,1%) e mialgia (28,6%). Os casos confirmados foram suspeitos e/ou notificados 

para brucelose humana em apenas 06 (seis) municípios do Estado e na sua grande maioria 

foram atendidos em hospitais da rede pública do Estado (86,5%), sendo o município de 

Araguaína o que mais suspeitou e notificou casos da doença (70,3%) (Tabela 3). 
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Tabela 2 - Número e proporções das variáveis do perfil demográfico dos casos confirmados de  

brucelose humana, no Tocantins, 2012 a 2015. 

Variáveis Demográficas 
 

Nº Pessoas (% do Grupo) 

Sexo (n=37)  

Masculino 28 (75,7%) 

Feminino 9 (24,3%) 

Faixa Etária (anos) (n=37)  

1 a 4 1 (2,7%) 

10 a 14 1 (2,7%) 

15 a 19 4 (10,9%) 

20 a 29 9 (24,3%) 

30 a 39 9 (24,3%) 

40 a 49 6 (16,2%) 

50 a 59 3 (8,1%) 

60 a 69 3 (8,1%) 

70 a 79 1 (2,7%) 

Escolaridade (n=33)  

Não se aplica (crianças até 3 anos de idade) 1 (3,0%) 

Fundamental Incompleto 10 (30,3%) 

Fundamental Completo 2 (6,1%) 

Ensino Médio Incompleto 1 (3,0%) 

Ensino Médio Completo 10 (30,3%) 

Superior Incompleto 1 (3,0%) 

Superior Completo 8 (24,3%) 

Raça/Cor (n=37)  

Parda 26 (70,3%) 

Branca 10 (27,0%) 

Preta 1 (2,7%) 

Zona de Residência (n=37)  

Urbana 29 (78,4%) 

Rural 8 (21,6%) 
Observação: n= Número de pessoas do grupo com respostas para as variáveis demográficas. 

Fonte de dados: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Fichas de Investigação da 

Brucelose Humana/SES-TO. 

 

Ainda na Tabela 3, quanto ao manejo clínico dos pacientes observa-se que a maioria 

não precisou de internação hospitalar (75,7%) e em relação ao diagnóstico laboratorial da 

doença, a maioria confirmou a doença através da associação dos testes Rosa Bengala 

qualitativo e semi-quantitativo (48,7%) ou apenas pelo uso do método semi-quantitativo 

(Soroaglutinação) (27,0%), sendo os exames realizados principalmente em laboratórios da 

rede pública de saúde (64,9%). Dos 37 casos confirmados da doença, apenas 27 possuíam 

dados relativos ao tratamento específico da doença, sendo o mesmo realizado em 22 (81,5%) 

destes; os medicamentos de escolha foram principalmente o uso associado da doxiciclina com 

a rifampicina (36,4%) e da doxiciclina com a gentamicina (31,8%); e os esquemas 

terapêuticos empregados não estavam bem definidos na fonte de dados para serem avaliados. 
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Tabela 3 - Número e proporções das variáveis do quadro clínico e manejo dos pacientes 

confirmados para brucelose humana, no Tocantins, 2012 a 2015. 

Quadro Clínico e Manejo do Paciente 
 

Nº Pessoas (% do Grupo) 

Sinais e Sintomas (n=35)  

Fraqueza 23 (65,7%) 

Febre 22 (62,8%) 

Cefaléia 19 (54,3%) 

Mal-estar 19 (54,3%) 

Cansaço 18 (51,4%) 

Artralgia 15 (42,8%) 

Calafrios 14 (40,0%) 

Perda de peso 14 (40,0%) 

Sudorese 13 (37,1%) 

Mialgia 10 (28,6%) 

Hepatomegalia 6 (17,1%) 

Esplenomegalia 4 (11,4%) 

Astenia 2 (5,7%) 

Tosse seca 2 (5,7%) 

Anemia 1 (2,9%) 

Anorexia 1 (2,9%) 

Desconforto faríngeo 1 (2,9%) 

Diarréia 1 (2,9%) 

Dispnéia 1 (2,9%) 

Edema leve (extremidades) 1 (2,9%) 

Edema testicular (homens=28) 1 (3,6%) 

Hiperemia conjuntival 1 (2,9%) 

Inapetência 1 (2,9%) 

Insônia 1 (2,9%) 

Lombalgia 1 (2,9%) 

Urina fétida 1 (2,9%) 

Vômito 1 (2,9%) 

Dor testicular (homens/n= 28)  4 (14,3%) 

Impotência sexual (homens/n=28) 3 (10,7%) 

Município de Atendimento/Notificação 1 (n=37)  

Araguaína 26 (70,3%) 

Palmas 6 (16,2%) 

Paraíso do Tocantins 2 (5,4%) 

Gurupi 1 (2,7%) 

Nova Olinda 1 (2,7%) 

Porto Nacional 1 (2,7%) 

Unidade de Saúde Atendimento/Notificação1 (n=37)  

Hospitais 32 (86,5%) 

Unidade Básica de Saúde (UBS) 3 (8,1%) 

Serviço de Assistência Especializada (SAE) 2 (5,4%) 

Necessidade de Internação Hospitalar (n=37)  

Não 28 (75,7%) 

Sim 9 (24,3%) 

Diagnóstico Laboratorial (n=37)  

RB qualitativo + Soroaglutinação 18 (48,7%) 

Soroaglutinação2 (RB semi-quantitativo) 10 (27,0%) 

Imunoenzimático (Elisa IgM/IgG) 4 (10,8%) 

Teste de Rosa Bengala3 (RB qualitativo) 3 (8,1%) 

RB qualitativo + Elisa IgM/IgG 1 (2,7%) 

RB qualitativo + Soroaglutinação + Elisa IgM/IgG 1 (2,7%) 
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Gestão do Laboratório de Diagnóstico (n=37)  

Público 23 (62,2%) 

Privado 13 (35,1%) 

Público + Privado 1 (2,7%) 

Uso do Tratamento Específico (n=27)  

Sim 22 (81,5%) 

Não 5 (18,5%) 

Medicamento (s) Prescrito (s) (n=22)  

Doxiciclina + Rifampicina 8 (36,4%) 

Doxiciclina + Gentamicina 7 (31,8%) 

Doxiciclina 2 (9,1%) 

Doxiciclina + Rifampicina + Claritromicina 1 (4,5%) 

Gentamicina 1 (4,5%) 

Sulfametoxazol + Trimetoprima + Rifampicina 1 (4,5%) 

Trimetoprima + Gentamicina 1 (4,5%) 

Não Informado 1 (4,5%) 
Observações: n= Número de pessoas do grupo com respostas para as variáveis de quadro clínico e manejo do 

paciente; 

 1 Município ou unidade de saúde do primeiro atendimento do paciente com suspeição e/ou 

notificação no SINAN para a brucelose humana; 
2 Método diagnóstico semi-quantitativo do Teste Rosa Bengala, realizado em placa de Kline, que 

fornece titulações que variam de 1/1 a 1/512 nos resultados.   
 3 Método diagnóstico qualitativo de Coloração do antígeno acidificado por Rosa Bengala (Teste 

Rosa Bengala), utilizado como triagem e que fornece apenas resultados como negativo ou positivo; 

Fonte de dados: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Fichas de Investigação da 

Brucelose Humana/SES-TO. 

 

 

Quanto ao perfil laboral dos indivíduos confirmados, a maioria tinha relação com o 

trabalho (59,5%) em atividades agropecuárias como lavrador/agricultor, engenheiro 

agrônomo, funcionários de estabelecimento frigorífico, médico veterinário, pecuarista, 

vacinador, vaqueiro e zootecnista; sobressaindo deste grupo os funcionários de 

estabelecimento frigorífico (24,4%), vacinadores (10,8%) e lavradores/agricultores (10,8%). E 

quanto às atividades de risco para a transmissão da brucelose humana, o contato com tecidos 

e/ou secreções de animais (51,4%) e o consumo de leite in natura ou seus derivados (37,8%) 

foram as mais mencionadas, sendo que 51,4% dos casos da doença referiram apenas uma 

dentre as quatro atividades de risco disponíveis na Ficha de Investigação da Brucelose 

Humana (Tabela 4).  

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Tabela 4 - Número e proporções do perfil laboral e atividades de risco dos casos confirmados para 

brucelose humana (n=37), no Tocantins, 2012 a 2015. 

Perfil laboral e Atividades de Risco 
 

Nº Pessoas (% do Grupo) 

Ocupação  

Funcionário de Estabelecimento Frigorífico 9 (24,4%) 

Agricultor/Lavrador 4 (10,8%) 

Estudante do Ensino Médio 4 (10,8%) 

Vacinador 4 (10,8%) 

Do lar 2 (5,4%) 

Mecânico de Manutenção Industrial 2 (5,4%) 

Engenheiro Agrônomo 1 (2,7%) 

Criança (até 3 anos de idade) 1 (2,7%) 

Enfermeiro 1 (2,7%) 

Estudante do Ensino Superior 1 (2,7%) 

Funcionário de Estação de Tratamento de Águas 1 (2,7%) 

Médico 1 (2,7%) 

Médico Veterinário 1 (2,7%) 

Pecuarista 1 (2,7%) 

Professor 1 (2,7%) 

Serralheiro 1 (2,7%) 

Vaqueiro 1 (2,7%) 

Zootecnista 1 (2,7%) 

Doença Relacionada ao Trabalho  

Sim 22 (59,5%) 

Não 15 (40,5%) 

Consumo de leite in natura e seus derivados 1  

Não 23 (62,2%) 

Sim 14 (37,8%) 

Consumo de carnes mal passadas 1  

Não 26 (70,3%) 

Sim 11 (29,7%) 

Contato com secreções e/ou tecidos animais 1  

Sim 19 (51,4%) 

Não 18 (48,6%) 

Contato com vacina animal 1  

Não 26 (70,3%) 

Sim 11 (29,7%) 

Associação com atividades de risco 2  

Apenas uma 19 (51,4%) 

Duas 7 (18,9%) 

Três 6 (16,2%) 

Nenhuma 4 (10,8%) 

Quatro 1 (2,7%) 
    Observações: n= Número de pessoas do grupo com respostas para as variáveis de quadro clínico e manejo do 

paciente; 
       1 Atividades de risco para transmissão da doença descritas na Ficha de Investigação da 

Brucelose Humana/SES-TO; 
      2 Associação entre as atividades de risco descritas na Ficha de Investigação da Brucelose 

Humana/SES-TO 

Fonte de dados: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Fichas de Investigação da 

Brucelose Humana/SES-TO.      
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6. DISCUSSÃO: 

 

No período de 2008 a 2015, ao analisar a quantidade de casos confirmados de 

brucelose humana no Tocantins, verifica-se no Gráfico 1, que nos anos de 2008 e 2009, a 

confirmação permaneceu elevada, registrando um grande número de casos durante todo o 

período avaliado. Após 2009, observa-se uma queda abrupta que se mantem abaixo de dez 

casos nos anos de 2010, 2012 e 2013, oscilando com uma detecção melhor de casos no ano de 

2011. De 2012 a 2015 ela é crescente, sendo que em 2015, o número de casos da doença volta 

a se elevar, com valores mais próximos aos primeiros anos avaliados. O registro maior de 

casos confirmados de brucelose humana nos dois primeiros anos da série histórica deve-se 

provavelmente a uma investigação de surto da doença em Araguaína, com a participação de 

técnicos do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Municipal, que incluiu busca ativa de 

pessoas adoecidas no Hospital de Doenças Tropicais (HDT), capacitações aos profissionais de 

saúde, recomendações para a instituição da vigilância epidemiológica da doença no Estado, 

com melhorias na estruturação do diagnóstico laboratorial para brucelose no Laboratório de 

Saúde Pública de Araguaína (LSPA), unidade descentralizada do Laboratório de Saúde 

Pública do Tocantins (LACEN-TO) em Araguaína, e assim, houve maior sensibilidade quanto 

à detecção dos casos (BRASIL, 2008b).  

Já nos anos de 2010, 2012 e 2013, a confirmação da doença foram as menores da série 

histórica, talvez pela diminuição da sensibilidade de suspeição da doença pelos profissionais 

de saúde ou pela falta de kits para o diagnóstico laboratorial da brucelose humana na rede 

pública. Conforme dados do sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial (GAL) do 

Laboratório de Saúde Pública do Tocantins (LACEN), a partir de 2012, houve em todos os 

anos, por algum período, a falta de kits para o diagnóstico laboratorial da brucelose humana 

na rede pública, especialmente no ano de 2013, o que pode ter inviabilizado a confirmação de 

um maior quantitativo de casos da doença. Ainda, de acordo com o GAL/LACEN, no ano de 

2013 foram analisadas apenas quatro amostras devido a falta de kits, e nos outros anos, 

mesmo com a falta de kits de diagnóstico, conseguiu-se analisar várias amostras de pacientes 

suspeitos de brucelose humana, o que pode justificar um maior número de casos confirmados 

nos anos de 2014 e 2015.  

As incidências anuais da doença para o Tocantins, entre 2008 e 2015, acompanharam 

o comportamento do número de casos registrados a cada ano. Não foram encontrados na 

literatura valores de referência para a incidência de brucelose humana para o Brasil ou seus 

Estados, apenas citações de estimativa dela ou de incidência em outros países, sendo estas 
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bastante variáveis entre os autores.  Lawinsky et al. (2010) estima que a incidência mundial da 

brucelose humana varia de 0,01 a valores maiores que 200 por 100.000 habitantes em áreas 

endêmicas. Já Sanches (2012) cita de 0,03 a 160 por 100.000 habitantes, sendo de 1/100.000 

habitantes nos Estados Unidos da América, Reino Unido e Austrália; de 20 a 30/100.000 

habitantes nos países do sul da Europa; ou maiores que 70/100.000 habitantes em países do 

Oriente Médio.  Maurélio et al. (2016) faz uma citação que entre os anos de 2002 a 2012, a 

incidência da brucelose humana, em vários países do mundo, variou de 0,02 nos EUA até 

268,8/100.000 habitantes no Iraque, sendo que a Argentina foi o único país mencionado da 

América do Sul e sua incidência foi estimada em 12,84/100.000 habitantes.  

Assim, como não existem valores padrões que definam uma incidência baixa ou alta 

para a brucelose humana, apenas pode-se afirmar que os valores encontrados no Estado do 

Tocantins estão dentro dos citados para áreas endêmicas. E embora o Tocantins tenha 

conseguido registrar casos anuais de brucelose humana, o quantitativo existente ainda pode 

não representar a dimensão real da doença no Estado. Segundo Nimri (2003) e Vasconcelos 

(2003), para cada novo caso diagnosticado em humanos, outros 10 a 25 casos são estimados 

como não diagnosticados pelos serviços de saúde. Para Corbel et al. (2006), a quantificação 

da incidência é até improvável devido ao subdiagnóstico da doença. De acordo com Carvalho 

et al. (1995), a incidência em humanos é muito variável às condições local, regional e do país, 

estando essa incidência ainda associada ao grau da endemia em animais, à densidade 

populacional de rebanhos, aos níveis socioeconômicos da população e aos hábitos alimentares 

da população. E Lawinsky et al. (2010) afirma que a baixa incidência pode refletir falhas na 

vigilância e notificação. Mesmo assim, o aumento no registro de casos da doença nos últimos 

anos demonstra uma melhora significativa na vigilância e também na sensibilização dos 

profissionais de saúde quanto à endemia da brucelose humana no Tocantins. 

Quanto à distribuição da brucelose humana por região de saúde (Tabela 1), observa-se 

que as regiões de saúde Médio Norte Araguaia, Cerrado Tocantins Araguaia e Bico do 

Papagaio concentraram vários casos de brucelose humana e localizam-se ao norte do Estado, 

justamente onde os estudos da brucelose bovina apontaram altas prevalências de foco da 

doença em propriedades de animais (OGATA et al., 2009; RAMOS et al., 2010; BAPTISTA 

et al., 2012; CARVALHO et al., 2013). Dentre as oito regiões de saúde do Tocantins, a 

Sudeste foi a única que não confirmou casos no período estudado, porém segundo dados da 

ADAPEC e conforme Figura 3, já houve registro da doença em animais nos últimos anos, nos 

municípios de Aurora do Tocantins e Ponte Alta do Bom Jesus. Assim, os serviços de saúde 
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desta região deve melhorar a vigilância para a doença, pois provavelmente a doença também 

tem acometido pessoas.  

No Brasil, os trabalhos sobre brucelose humana são raros e são estudos soro 

epidemiológicos realizados de maneira pontual, em determinada microrregião ou município 

do país, e geralmente associados a grupos ocupacionais expostos, não sendo possível 

comparar as incidências encontradas para o Estado do Tocantins, com as referidas nestas 

publicações. Entre os estudos encontrados sobre a doença, três foram com trabalhadores de 

frigoríficos: em Salvador, no Estado da Bahia, onde 85 indivíduos foram testados e a 

positividade da brucelose foi de 66,4%, mas nenhum dos indivíduos apresentava sinais e 

sintomas da doença (SPINOLA; COSTA, 1972); na região norte do Paraná, com 150 

trabalhadores participaram e a positividade foi de 0,66% (GONÇALVES et al., 2006); e em 

São Luis, no Estado do Maranhão, 59 trabalhadores participaram do estudo e 10,17% destes 

foram positivos para brucelose (SANTOS et al., 2007). Também foi encontrado um trabalho 

realizado em propriedades rurais de Jataizinho, no Estado do Paraná, onde 270 pessoas foram 

submetidas ao diagnóstico de brucelose e 12,1% destas foram positivas (GONÇALVES et al., 

2013). E Soares et al. (2015) realizou um estudo em uma unidade de saúde de Marechal 

Deodoro, no Estado de Alagoas, com 455 indivíduos de faixa etária entre 18 a 64 anos  e 

obteve a prevalência de 4,4% para a brucelose humana. Assim, verifica-se que não existe 

padronização e possibilidade de comparação dos resultados destes estudos para o restante do 

país. 

Quanto aos municípios de residência com casos de brucelose humana, é importante 

destacar que o município de Araguaína foi o único entre os 25 municípios que manteve a 

confirmação de casos da doença durante todo o período de 2008 a 2015, com pelo menos um 

caso confirmado residente de brucelose humana, além de ter contribuído com a maioria das 

notificações do SINAN (141/223) e das confirmações de casos (26/37) no período de 2012 a 

2015. Essa se deve principalmente pela presença de um Hospital de Referência em Doenças 

Tropicais (Hospital de Doenças Tropicais - HDT), que possuía gestão estadual no período 

avaliado, e que atende todo o Estado mas especialmente a região norte dele, que inclui as 

regiões de saúde Bico do Papagaio, Médio Norte Araguaia, Cerrado Tocantins Araguaia, além 

de sua região de saúde, Médio Norte Araguaia. A presença deste hospital e de seus 

profissionais que reconhecem a existência de uma endemia da brucelose humana no 

Tocantins, com certeza contribuiu para o maior registro de casos da doença no Estado. 

Quanto à distribuição espacial apresentada na Figura 3, ao comparar a dinâmica da 

ocorrência de brucelose humana com a brucelose animal, verifica-se que a dispersão de ambas 
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aconteceu de forma coincidente por quase todo o território do Estado, sendo a animal ainda 

mais abrangente (41 municípios) e foi comprovado uma chance maior (OR=3,32; IC 1.36-

8.13) de ocorrência de casos de brucelose humana naqueles municípios com registro de casos 

de brucelose animal. O comportamento das duas reforça assim, a existência da endemia em 

humanos e em animais ao longo de todo o Tocantins, exceto na região sudeste. Carvalho et al. 

(1995) cita que existe uma correlação íntima entre a localização dos casos de brucelose 

animal e humana. E Pessegueiro, Barata e Correia (2003) mencionam que a infecção em 

humanos ocorre à medida que a doença acontece entre os animais, de uma mesma região. O 

Estado do Tocantins tem a atividade agropecuária como predominante em todo o seu 

território, seja com grandes rebanhos ou pequenos para subsistência familiar, e assim, esta 

atividade econômica contribui para o contato estreito entre homens e animais infectados. Os 

casos de brucelose humana também se concentraram em municípios ou municípios próximos 

aos que possuem estabelecimentos frigoríficos cadastrados nos Serviços de Inspeção Estadual 

(SIE) ou Federal (SIF), sendo o trabalho em algumas áreas destes estabelecimentos, quando 

não são tomadas as devidas medidas de prevenção, bastante insalubres e propícias ao 

adoecimento dos funcionários. Existem também outros estabelecimentos de abate de animais 

no Estado, de menor porte e de responsabilidade municipal, porém não foram passíveis de 

quantificação.  

Ao avaliar as notificações contidas no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), entre os anos de 2012 e 2015, observa-se uma melhora progressiva na 

suspeição e notificação de casos de brucelose no decorrer dos anos, porém ainda continua 

muito baixo o número de municípios que notificaram (apenas seis), sendo um indicativo ruim 

da baixa suspeição e vigilância não ativa da doença em muitos municípios do Tocantins. 

Levando em consideração que os pacientes, dependendo dos critérios de gravidade da doença, 

são encaminhados às unidades de atendimento de maior complexidade (hospitais), isso pode 

justificar o quantitativo elevado de pacientes atendidos em hospitais de referência do Estado 

(89,2%). E em relação aos oito casos de brucelose humana confirmados, porém que não 

estavam notificados no SINAN, embora a Portaria SES-TO nº 1.482, de 18 de dezembro de 

2015, que definiu a obrigatoriedade de notificação compulsória de casos da brucelose 

humana, tenha sido publicada apenas no final do ano de 2015, desde 2008, quando ocorreu 

um surto da doença, a sua notificação já era um serviço institucionalizado de rotina, 

especialmente no município de Araguaína, o que justifica a maioria das notificações sendo 

realizadas por ele. É também importante lembrar que, esta situação de não notificação da 
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doença, remete à ocorrência da subnotificação da brucelose humana no Tocantins, seja por 

descuido ou por desconhecimento da doença por parte dos profissionais de saúde.  

Quanto ao perfil demográfico dos 37 casos de brucelose humana confirmados no 

período de 2012 a 2015, o gênero masculino como maioria (75,7%), foi condizente com 

estudos de outros autores (CARVALHO et al., 1995; POESTER; ALVES; LAGE, 2002; 

PESSEGUEIRO; BARATA; CORREIA, 2003; SANCHES, 2012; MAURÉLIO et al., 2016), 

sendo o caráter ocupacional citado como o responsável pela doença acometer com mais 

frequência o homem (CARVALHO et al., 1995; SANCHES, 2012). E em relação à razão da 

doença entre os gêneros, neste estudo foi de cerca de três homens para uma mulher (3:1), 

enquanto em outros, a proporção mais descrita é de 2:1 entre os gêneros (PESSEGUEIRO; 

BARATA; CORREIA, 2003; MAURÉLIO et al., 2016).  

A faixa etária predominante encontrada foi de 20 a 49 anos (64,9%), coincide com a 

citado por Poester, Alves e Lage (2002), e se aproxima bastante das faixas etárias descritas 

por Carvalho et al. (1995) e Sanches (2012), que foram de 20 a 50 anos e de 20 a 45 anos, 

respectivamente. Pessegueiro, Barata e Correia (2003), porém, descrevem a faixa etária de 55 

a 64 anos, como sendo a mais comumente encontrada. 

Para discutir as porcentagens de níveis de escolaridade e cor/raça deste estudo, não foi 

encontrado nada sobre estas variáveis fazendo referência à brucelose humana na literatura. 

Dados do censo demográfico de 2010 informou que a cor/raça predominante no Estado do 

Tocantins era a parda (63,1%), seguida da branca (25,0%) (IBGE, 2017b). E quanto à 

escolaridade, também a maioria da população com 25 anos ou mais, em 2010, no Estado do 

Tocantins, possuía escolaridade até ensino médio completo, sendo 17,1% de analfabetos, 

46,8% com ensino fundamental completo e 34,5% com ensino médio completo (BRASIL, 

2015b). Ambas as informações podem ter contribuído para a cor parda e a escolaridade até 

ensino médio completo, serem as mais encontradas neste estudo.  

Em relação à zona de residência, a maioria dos indivíduos deste estudo residia na zona 

urbana (78,4%), mas este dado é discordante do que relata a literatura, que menciona a zona 

rural como a mais frequente entre os indivíduos acometidos por brucelose humana, 

especialmente devido ao contato maior entre o homem e os animais (POESTER; ALVES; 

LAGE, 2002; MAURÉLIO et al., 2016). Dados do censo demográfico de 2010 demonstram 

que a maioria da população do Tocantins residia em 2010, na zona urbana (78,8%) (IBGE, 

2017b). Portanto, além da maioria residir na zona urbana, esta situação pode ser explicada 

também devido à proximidade em muitos municípios do Estado, entre a zona rural e urbana, 

onde os indivíduos possuem endereço na zona urbana, mas também possuem uma chácara ou 
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propriedade da família que propicia o contato com os animais. Ou ainda, pelo fato de, ao dar 

entrada numa unidade de saúde de maior complexidade, geralmente localizada em outro 

município, o indivíduo prefere fornecer o endereço de um parente ou amigo que reside na 

zona urbana para facilitar o seu acesso ao atendimento ou a sua procura pela equipe de saúde.     

Quanto ao quadro clínico da doença, entre os sinais e sintomas mais apresentados 

pelos casos confirmados de brucelose humana, apenas o cansaço foi o não especificado na 

literatura como um dos principais.  Para Corbel et al. (2006), os mais comuns são: fraqueza, 

febre, mialgia, sudorese, dores articulares e nas costas, calafrios, cefaléia, perda de apetite e 

perda de peso. Já para Soares et al. (2015), são cefaleia, mal estar, suor profuso, perda de 

peso, fadiga e febre irregular. E para Lawinsky et al. (2010), em casos de brucelose aguda, 

ocorrem principalmente febre, dor de cabeça, artralgia, mialgia, fadiga e perda de peso.  

Quanto ao manejo clínico dos pacientes, descrito na Tabela 3, observa-se que a 

brucelose humana não se apresentou com muita gravidade para a maioria dos casos, pois 

houve a necessidade de internação hospitalar para apenas 09 (24,3%) dos indivíduos com a 

doença. Isso demonstra que os pacientes acometidos por brucelose humana, na maioria das 

vezes, podem ter seu atendimento e acompanhamento realizados em unidades de saúde de 

menor complexidade, desde que ali exista um profissional médico que conheça o manejo 

clínico preconizado para a brucelose humana. 

Em relação ao diagnóstico laboratorial da doença, o método utilizado no Estado do 

Tocantins é o de Coloração do antígeno acidificado por Rosa Bengala, conhecido como Rosa 

Bengala, porém seu processamento é feito tanto para análises qualitativas (como é mais 

referido na literatura), que foi pouco foi utilizado isoladamente (8,1%), como para análises 

semi-quantitativas, através da diluição da amostra em solução fisiológica a 0,9% e 

processamento em até dez diluições diferentes, realizadas em placa de Kline, fornecendo 

assim, várias titulações que variam de 1/2 a 1/512. Esta metodologia semi-quantitativa é 

referida no Sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial do LACEN, para fins 

práticos no Tocantins, como Soroaglutinação.  Para Santa Catarina (2012), na ausência de 

métodos confirmatórios preconizados, os casos podem ser confirmados apenas com o teste de 

Rosa Bengala qualitativo, não fazendo referência ao uso do Rosa Bengala como método 

semi-quantitativo.  

A respeito do assunto, Díaz et al. (2011) afirma que o Rosa Bengala quando adaptado 

para testar diluições de soro (análise semi-quantitativa expressa em titulações) pode ser 

utilizado como teste de diagnóstico confirmatório quando for associado a achados clínicos 

compatíveis com a brucelose humana, sendo seu uso justificado pela simplicidade, 
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acessibilidade, alta sensibilidade (87,4% em pacientes infectados) e alta especificidade (100% 

de pessoas saudáveis que tiveram contato com patógeno). Ainda, o mesmo autor menciona 

que embora sejam bastante discutidas as suas limitações, como sensibilidade e baixa 

especificidade em regiões endêmicas, um estudo de sua autoria comparou o Rosa Bengala em 

diluições com outros métodos como a Soroaglutinação em Tubos (SAT) e o ELISA, e o Rosa 

Bengala obteve os melhores resultados, portanto sendo considerado um teste “próximo ao 

ideal”, de fácil execução e quando realizado em laboratórios de referência, é altamente 

sensível para casos de brucelose aguda e de longa evolução (DÍAZ et al., 2011). Segundo 

Oomen e Waghela (1974) e Metri et al. (2011), o Rosa Bengala em diluições é altamente 

confiável no diagnóstico da brucelose humana. Em análise realizada por Oomen e Waghela 

(1974), foi encontrada uma boa correlação entre o Rosa Bengala em diluições e o SAT, com 

percentagem de resultados falso-negativos de 3% no Rosa Bengala quando comparada com o 

SAT. E Metri et al. (2011), também verificou uma estreita relação entre o Rosa Bengala e o 

SAT, com sensibilidade de 100% e especificidade de 99% quando comparado ao SAT. 

Segundo Dahouk, Aprague e Neubauer (2013), embora a SAT seja o método de referência 

para confirmação da brucelose humana, vem sendo substituído por outros testes mais práticos 

como o Rosa Bengala com diluições, que pode ser utilizado em áreas endêmicas por ser uma 

alternativa prática e razoável para a confirmação de casos da doença, quando os indivíduos 

possuírem sinais e sintomas compatíveis com a brucelose humana. 

Lawinsky et al. (2010) refere que os laboratórios de saúde pública no Brasil ainda não 

possuem metodologias padronizadas de diagnóstico para a brucelose humana, ressaltando a 

importância dessa padronização acontecer o quanto antes. E já Maurélio et al. (2016) descreve 

a estrutura para diagnóstico da brucelose humana no Brasil como incipiente. Assim, o 

Laboratório de Saúde Pública do Estado do Tocantins, como não existem kits e nem 

metodologias para o diagnóstico laboratorial da brucelose humana padronizados no país, vem 

atuando conforme suas possibilidades no intuito de não deixar de atender de maneira oportuna 

a demanda constante de diagnóstico laboratorial para pacientes suspeitos de brucelose 

humana, e tem utilizado o método Rosa Bengala semi-quantitativo como diagnóstico 

laboratorial para a brucelose humana. Todos os indivíduos reagentes neste teste são avaliados 

por profissionais médicos quanto à existência de vínculo epidemiológico e do quadro clínico 

compatível para brucelose humana, para que a doença seja confirmada.  

Dentre os 37 indivíduos confirmados da doença entre 2012 e 2015, apenas sete não 

apresentaram sinais e sintomas aparentes, porém três destes eram funcionários de frigoríficos, 

três sofreram acidentes com exposição à cepa vacinal e um era cônjuge com outro indivíduo 
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que apresentava sintomatologia, possuindo, portanto, vínculo epidemiológico. Lawinsky et al. 

(2010) afirma que em áreas endêmicas pessoas podem ser sororeagentes mas não desenvolver 

sinais e sintomas numa brucelose não aguda. Para Dahouk, Sprague e Neubauer (2013), os 

títulos de IgG podem permanecer elevados até um ano após o tratamento e a melhora clínica 

do paciente, o que dificulta a interpretação do diagnóstico laboratorial em testes sorológicos.  

Quanto ao tratamento específico para brucelose humana, dos 37 casos confirmados da 

doença, apenas 27 possuíam dados relativos a ele, sendo que, 22 (81,5%) foram tratados 

enquanto outros cinco não receberam tratamento. Entre estes cinco, todos tinham um ou mais 

dos seguintes sinais e sintomas da doença, febre, mal-estar, calafrios, perda de peso, cansaço, 

fraqueza, cefaléia e artralgia. O motivo da não realização do tratamento só foi esclarecido 

para um dos indivíduos, que foi a recusa da mãe. Esse campo na Ficha de Investigação de 

Brucelose Humana como se pode ver, foi pouco preenchido e ainda deixou onze indivíduos 

sem informações, resultando em oportunidade perdida para a análise e interpretação dos dados 

relativos ao tratamento da brucelose humana. 

  Em relação à escolha da combinação terapêutica para o tratamento específico da 

doença, o uso associado da doxiciclina com a rifampicina, que foi a mais encontrada neste 

estudo (36,4%), segue as recomendações da antibioticoterapia preferencial citadas pela 

Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde (OMS, 1986; BRASIL, 2010).   

Segundo a OMS (1986) essa associação de doxiciclicina com rifampicina é o tratamento 

preferencial em pacientes adultos e em crianças de 8 a 14 anos. Como foi mencionado 

anteriormente, devido às falhas no preenchimento dos campos da Ficha de Investigação de 

Brucelose Humana, também não foi possível especificar quais esquemas terapêuticos foram 

empregados. E considerando como recidiva de brucelose, o ressurgimento da doença em até 

um ano após o início dos sintomas e do tratamento específico, neste estudo, ela ocorreu em 03 

(8,1%) indivíduos, sendo que, dois destes receberam monoterapia (doxiciclina) no primeiro 

atendimento. Segundo Corbel et al. (2006), o uso de monoterapia no tratamento dos pacientes, 

especificamente a monoterapia com tetraciclinas, é responsável por 10 a 20% das recidivas da 

doença.  

Quanto ao perfil laboral dos indivíduos confirmados, este estudo comprovou o caráter 

ocupacional da brucelose humana para a maioria dos indivíduos. A exposição ocupacional é 

tida por Sanches (2012) como importante risco de infecção, especialmente para trabalhadores 

da indústria de transformação da carne, médicos veterinários e produtores rurais. Para Mendes 

e Venturini (2013), a infecção por contato entre pessoas que trabalham com animais ou seus 

produtos é bem comum, citando médicos veterinários, magarefes, funcionários de frigoríficos 



62 
 

e os que ordenham vacas ou cabras como os mais acometidos. Segundo Corbel et al. (2006), 

as atividades laborais que estão associadas a um alto risco de infecção com brucelose, seja 

pelo contato direto com animais ou pela exposição ao ambiente contaminado, são: 

agricultores, trabalhadores agrícolas, criadores de animais (bovinos, e suínos), médicos 

veterinários e inseminadores. E para Maurélio et al. (2016), entre os trabalhadores dos centros 

de abate, médicos veterinários, agricultores e técnicos de laboratório, a brucelose tornou se 

uma doença ocupacional.  

Dentre as ocupações encontradas neste estudo que não eram ocupações de risco, os 

indivíduos que eram mecânicos de manutenção industrial (02) e funcionário de estação de 

tratamento de água (01), já tinham sido funcionários de frigoríficos; o médico (01) se 

acidentou com a vacina contra brucelose animal; e o enfermeiro (01) e serralheiro (01), 

tinham hábitos de ingerir leite in natura e seus derivados. Ainda, embora apenas quatro 

pessoas declararam como atividade laboral, ser vacinador, no total foram 11 (29,7%) 

indivíduos que tiveram contato com a vacina animal, sendo que 10 receberam tratamento 

específico, enquanto 01 não havia informação sobre o assunto, e 08 dos 11 totais, 

apresentavam sinais e sintomas da doença. Sanches (2012) afirma que as vacinas animais 

induzem a brucelose em humanos, com curso da doença menor e mais ligeiro. Portanto, a 

investigação minuciosa do histórico laboral do indivíduo doente e das atividades de risco a 

que o mesmo esteve exposto, ajuda na definição das possíveis fontes de infecções da 

brucelose humana e no início oportuno do tratamento específico da doença, especialmente 

para os casos de acidentes vacinais, pois existe recomendação de profilaxia pós-exposição, 

independentemente da apresentação de sinais e sintomas da doença.  

Quanto às atividades de risco para a transmissão da brucelose humana, dentre as 19 

(51,4%) pessoas que referiram o contato com tecidos e/ou secreções de animais, 13 (35,1%) 

eram ou já foram funcionários de frigoríficos. E dentre os 19 (51,4%) que declararam apenas 

uma atividade de risco associada para a transmissão da doença, 08 (42,1%) citaram o contato 

com tecidos e/ou secreções de animais; 05 (26,3%) o contato com a vacina animal; 04 

(21,1%) o consumo de leite in natura e seus derivados; e 02 (10,5%) o consumo de carnes 

mal passadas. Este contato com tecidos e/ou secreções animais, além de ocorrer entre os 

trabalhadores de frigoríficos, acontece também durante o manejo de animais, que segundo 

Carvalho et al. (1995) e Pessegueiro, Barata e Correia (2003), 60% dos casos de brucelose 

humana são devidos ao contato direto com animais. Para Corbel et al. (2006), o controle da 

doença em animais e as medidas individuais de higiene e proteção, são importantes para a 

prevenção da doença. 
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Já a transmissão da brucelose humana pela via digestiva acontece em 25% dos casos 

(CARVALHO et al., 1995). Segundo Sanches (2012), o consumo de leite e seus derivados 

não processados (queijos, manteiga, natas), é uma das principais vias de transmissão da 

doença no meio urbano, sendo esta situação de risco a segunda mais encontrada neste estudo 

(37,8%). No Estado do Tocantins, devido a maioria dos municípios (135/139) possuírem uma 

população estimada abaixo de 50.000 habitantes, os hábitos de alimentação saudável e o 

acesso ao consumo de produtos in natura como leite e seus derivados é bastante comum, 

favorecendo assim o consumo de alimentos não inspecionados por órgãos sanitários. As feiras 

livres semanais são a forma mais fácil de adquirir estes alimentos não inspecionados, e até na 

capital Palmas, estas feiras livres fornecem além do leite in natura, os queijos artesanais que 

podem servir como fonte de infecção da brucelose. Corbel et al. (2006) ressalta que em países 

onde existe a endemia animal, as medidas de prevenção e sensibilização sobre a brucelose 

junto aos indivíduos que lidam com animais devem ser disseminadas, bem como, as medidas 

de segurança alimentar devem ser reforçadas. 

Ainda sobre as atividades de risco, 04 dos 37 indivíduos confirmados com brucelose 

humana, não especificaram nenhuma das quatro atividades (vínculo epidemiológico) 

disponíveis para escolha na Ficha de Investigação da Brucelose Humana, porém três destes 

apresentavam quadro clínico da doença e um, era cônjuge de outro paciente com 

sintomatologia. A falta de associação do vínculo epidemiológico da doença, ocorrido com 

estes quatro indivíduos, pode ser devido ao mau preenchimento da ficha de investigação ou 

ainda pela falta de astúcia do investigador em realmente buscar uma possível fonte de 

infecção para o paciente, principalmente quanto ao passado recente do mesmo. E embora 

existam apenas quatro atividades de risco disponíveis para escolha do investigador, na Ficha 

de Investigação da Brucelose Humana, outras formas de transmissão da doença podem 

ocorrer, como a transmissão homem a homem, que são descritas como raras (PERÚ, 2009; 

PARANÁ, 2015), mas podem acontecer, como a via sexual (LAWINSKY et al., 2010; 

PARANÁ, 2015; SOARES et al., 2015). E para Sanches (2012), a contaminação pela via 

inalatória é outra importante forma de transmissão da doença, porém ainda subestimada. 

Quanto ao referido casal do estudo, este foi o único indício de investigação de contatos 

de um doente dentre os indivíduos estudados. Segundo Sanches (2012) é muito importante 

que haja sempre a busca ativa de contatos de um indivíduo infectado, devido geralmente um 

único foco animal poder ser a fonte de infecção para grupos familiares ou pessoas expostas ao 

mesmo risco. E para Mendes e Venturini (2013), a investigação destes contatos deve ser feita 
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entre os indivíduos que vivem no mesmo domicílio, pois comumente são encontrados casos 

novos da doença, e muitos deles são assintomáticos. 
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7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 Como limitações do estudo, pode-se apontar principalmente população reduzida, 

devido a falta de informações para a maioria dos indivíduos que adoeceram no Estado do 

Tocantins. Só foi possível analisar 37 dos 101 casos confirmados da doença, entre 2008 e 

2015. Dentre estes 37 indivíduos, ainda existiam muitas informações em branco nas fontes de 

dados, como escolaridade (04), sinais e sintomas (02) e tratamento utilizado (10). Esta perda 

de dados se deve principalmente pela Ficha de Investigação de Brucelose Humana, ser um 

documento avulso com fluxo de envio insipiente à Assessoria de Zoonoses e Animais 

Peçonhentos, através de e-mail, e por não haver um registro histórico destas fichas na área 

desde 2008. As fichas de 2012 a 2015 foram sendo resgatadas aos poucos pela pesquisadora 

para que este estudo fosse realizado. Também, o Sistema de Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN) possuía várias duplicidades, muitos campos em branco e 

com preenchimento errado, sendo muitas vezes necessário buscar as informações sobre cada 

paciente em notificações para outros agravos ou no Sistema de Gerenciamento de Ambiente 

Laboratorial (GAL/LACEN), para diminuir a quantidade de campos em branco e melhorar as 

informações desta análise. 

Outra importante limitação deste estudo é sobre o diagnóstico laboratorial para a 

brucelose humana realizado no Estado do Tocantins, que é a metodologia Rosa Bengala semi-

quantitativa (“Soroaglutinação”), que não configura entre as metodologias padronizadas e 

preconizadas pelas autoridades em saúde como confirmatória da doença, embora já haja 

trabalhos publicados quanto a sua eficiência. O fato de que no Brasil não existe uma 

padronização de metodologias de diagnóstico laboratorial da brucelose humana para a rede 

pública de saúde, e até o laboratório de referência para o Estado do Tocantins (Instituto 

Adolfo Lutz) não realiza nenhum dos testes confirmatórios preconizados para a doença, faz 

com que, embora o diagnóstico laboratorial realizado no Laboratório de Saúde Pública do 

Tocantins, não seja o preconizado pelas autoridades de saúde, tem sido um método capaz de 

identificar a doença em tempo hábil e ajudar no tratamento oportuno dos pacientes. Também, 

o Estado do Tocantins é um dos poucos estados do Brasil que instituiu a brucelose humana 

como doença de notificação obrigatória e que vem conseguindo manter uma vigilância de 

casos ao longo dos anos, sendo este mérito em grande parte devido à possibilidade desse 

diagnóstico laboratorial oportuno da doença. 

E ainda, outra limitação é a subnotificação de casos da brucelose humana no SINAN, 

comprovada pelo achado neste estudo de oito novos casos confirmados que não estavam 
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notificados no sistema. Assim, como a doença é tida como subnotificada em muitos países e 

regiões, no Estado do Tocantins devido às várias atividades de risco existentes e a 

confirmação de casos da doença em animais, a subnotificação também foi uma limitação da 

dimensão real da incidência desta doença no estado. 

 

    

8. CONCLUSÕES 

 

De acordo com as análises realizadas neste estudo, pode-se concluir que: 

 A brucelose humana é uma doença endêmica no Estado do Tocantins, podendo 

acontecer em todo o seu território; 

 A vigilância ativa da doença, embora já esteja implantada desde 2008, ainda 

está concentrada em alguns poucos municípios e em hospitais de referência do 

Estado, podendo ser considerada de baixa atuação na maioria dos municípios; 

 Assim como em outros locais, provavelmente ainda existe uma subnotificação 

da brucelose humana no Tocantins, o que dificulta a identificação e o 

acompanhamento dos casos pela rede de serviços de saúde pública; 

 Foram mais acometidos pela brucelose humana, os homens, as pessoas da faixa 

etária produtiva e com menor grau de escolaridade, de cor parda e residentes 

da zona urbana; 

 O caráter ocupacional contribuiu para o aparecimento da doença, 

especialmente em trabalhadores de frigoríficos e pessoas que tiveram contato 

com a vacina animal contra a brucelose;  

 O contato direto com secreções e/ ou tecidos animais, bem como a ingestão de 

leite in natura e seus derivados, foram as possíveis fontes de infecção mais 

associadas aos casos de brucelose humana; 

 Nos municípios com registro de casos de brucelose animal, as chances de 

ocorrência de casos da doença em humanos são três vezes maiores. 
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9. RECOMENDAÇÕES 

 

 As recomendações aos serviços de saúde pública sobre a brucelose humana, refletidas 

diante dos resultados apresentados neste estudo são as seguintes, conforme área de atuação: 

 Área de vigilância epidemiológica da Brucelose Humana: 

 Reestruturar o protocolo vigente da brucelose humana, para que seja um 

documento mais claro e traga detalhes das ações de vigilância e manejo clínico 

da doença para facilitar o acesso e o entendimento destas informações pelos 

profissionais de saúde do Estado do Tocantins; 

 Criar um banco de dados para pacientes com brucelose humana mais eficiente 

e que possa perpetuar as informações dos mesmos, para futuras análises e 

conhecimento do comportamento da doença no Tocantins;  

 Implantar e/ou implementar a vigilância da brucelose humana nas equipes de 

vigilância epidemiológica dos municípios, de modo a que consigam identificar 

as populações expostas às atividades de risco para a doença em seus 

municípios, e atuar de maneira mais ativa e com um olhar diferenciado nestas 

populações, através principalmente de ações de educação em saúde para as 

medidas de prevenção da doença;  

 Divulgar informações sobre a brucelose humana entre os profissionais médicos 

e os demais de saúde, para que haja uma sensibilização por parte destes, da 

ocorrência da endemia da doença no Estado do Tocantins, e assim, que a 

suspeição e o diagnóstico da brucelose sejam melhorados e alcance níveis cada 

vez mais próximos da realidade do Estado;  

 Criar parcerias entre os serviços de vigilância epidemiológica da brucelose 

humana e da saúde do trabalhador, para atuação oportuna em casos da doença 

ocorridos devido à exposição ocupacional, resguardando assim, a saúde de 

outros indivíduos envolvidos no mesmo processo de trabalho; 

 Instituir uma vigilância compartilhada entre os órgãos de saúde pública, 

humana e animal, para troca de informações e atuações em conjunto nas 

medidas de prevenção e controle da brucelose no Estado do Tocantins. 

 

 Área de vigilância epidemiológica da Saúde do Trabalhador: 

 Atuar de maneira conjunta com o serviço de vigilância epidemiológica da 

brucelose humana, em locais de trabalho com identificação de casos 
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confirmados da doença, para o enfrentamento dos riscos de exposição à doença 

nesses ambientes e assim, diminuição da incidência da brucelose humana.  

 

 Área de Saúde Animal: 

 Manter uma vigilância compartilhada com o serviço de vigilância 

epidemiológica da brucelose humana, através da comunicação oportuna de 

casos confirmados de brucelose em animais e com a realização de ações de 

educação em saúde com a população exposta a estes animais, no intuito de 

diminuir os riscos de ocorrência da doença em humanos.  
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Anexo 2: Declaração de anuência e compromisso 
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APÊNDICE 1: Histograma do número de casos notificados como suspeitos no SINAN e 

casos confirmados da brucelose humana, Estado do Tocantins, 2012 a 2015. 
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