
          É a sigla para o Programa Estadual de 
Controle e Erradicação da Tuberculose e Brucelose 
Bovídea, instituído pelo Estado do Rio Grande do 
Sul (RS), com o objetivo de incentivar a certificação 
de propriedades em livres ou monitoradas para 
essas doenças, de acordo com as normas do 
Programa Nacional de Controle e Erradicação da 
Brucelose e Tuberculose (PNCEBT). 

         A principal finalidade do programa é buscar a 

certificação das propriedades do Estado 

diminuindo os riscos à saúde pública, criando um 

diferencial e garantindo qualidade e um maior 

valor agregado aos nossos produtos de origem 

animal. 
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        Este folheto informativo foi 

confeccionado na disciplina de 

Higiene e Profilaxia Animal, como 

método de avaliação da mesma, por 

duas alunas: Camila Prietsch e 

Lizandra Dias, ambas graduandas do 

curso de Bacharelado em Zootecnia 

da UFPel. 
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  O que é 

PROCETUBE? 



  

 

  

O que é Brucelose? 

 É uma doença grave, contagiosa e crônica. 

 É causada por bactérias do gênero 

Brucella; 

 Conhecida também como febre de Malta, 

 febre Mediterrânea, febre de Gilbratar ou 

Mal das Cernelhas (em equinos); 

 Considerada Zoonose  

pois atinge 

equinos, suínos, ovinos,  

caprinos, cães, ao homem  mas 

principalmente bovídeos. 

 

Quais são os sintomas? 

Em animais: 

 Aborto espontâneo (terço final da 

gestação); 

  Retenção de placenta; 

  Artrite (manqueira sem causa 

aparente); 

  Inflamação nos testículos; 

  Baixa fertilidade nas 

 fêmeas; 

  Esterilidade nos 

machos; 

 Mal das cernelhas (equinos). 

 

Quais são os sintomas? 

Em humanos: 

 Febre constante; 

 Cansaço; 

 Fraqueza; 

 Dores nas articulações; 

 Dores no corpo; 

 Feridas na pele; 

 Dor de cabeça. 

Como ocorre a transmissão? 

        Humanos 

 Consumo de leite cru e queijo 

contaminado; 

 Auxílio em partos sem proteção 

adequada; 

 Contato com placentas e líquidos fetais; 

 Contato com vísceras contaminadas. 

 

Animais 

 Convívio com animais 

doentes; 

 Contato com pastagens e 

águas contaminadas por fetos, 

placentas ou líquidos fetais. 

 

 

 ↓ na produção de leite; 

 ↓ perda da capacidade produtiva das fêmeas; 

 ↓ na valorização do rebanho; 

 ↑ no intervalo entre partos; 

 Abortos; 

 Morte de terneiros; 

 Infecções humanas. 

 

 Vacinando as terneiras entre 3 e 8 meses; 

 Testando todo o rebanho pelo menos uma vez ao ano; 

 Comprando somente animais testados; 

 Não manuseando material de aborto sem proteção; 

 Enterrando os fetos e placentas; 

 Desinfectando as instalações; 

 Consumindo somente leite pasteurizado; 

 Consumindo alimentos inspecionados. 

Importância Econômica 

Como evitar? 

CONTROLE 

 Se houverem animais positivos é necessário comunicar ao 

serviço oficial da devesa sanitária animal e estes animais 

devem ser retirados da produção, isolados do rebanho, 

marcados com um “P” no lado direito da face e deverá ser 

realizado o abate sanitário em até 30 dias. 

Caso a carcaça não apresente lesões, a carne é liberada para o 

consumo após o abate sanitário, de acordo com a IN nº 

n19/2016. 



 


