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Resumo: Este trabalho teve como objetivo relatar a infecção de equinos por B. abortus B19. Foram 

analisadas por PCR cinco amostras, obtidas de abscessos localizados na região da nuca de equinos, que 

coabitavam com bovinos em uma propriedade certificada como livre de brucelose. Utilizou-se primers 

para gênero Brucella e específicos para Brucella abortus, cepas de campo e cepa B19. Todas as 

amostras analisadas apresentaram amplificação compatível com B. abortus cepa B19. Esses resultados 

sugerem que vacas previamente vacinadas com a cepa B19 de B. abortus servem de fonte de infecção 

para outros animais, dentre os quais equinos. E devido à natureza viva atenuada da vacina, as infecções 

podem resultar em sintomatologia clínica. 
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MOLECULAR IDENTIFICATION OF BRUCELLA ABORTUS B19 IN ABSCESSES OF EQUINE 

 

Abstract: This work aimed to report the infection of horses by B. abortus B19. Five samples obtained 

by aspiration of abscesses located in the nuchal region of horses, which cohabitated with cattle on a 

property certified as free of brucellosis, were analyzed by PCR. Primers for Brucella sp. and specific for 

Brucella abortus field and B19 strains were used. All samples analyzed showed amplification 

compatible with B. abortus B19 strain. These results suggest that cows previously vaccinated with strain 

B19 may represent sources of infection for other animals, including horses. And, since the vaccine is 

live attenuated, infections can result in clinical symptomatology. 
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Introdução 

A Brucelose é uma doença infectocontagiosa, causada por cocobacilos gram-negativos do gênero 

Brucella, que pode acometer humanos, ruminantes, equinos e outros animais. Ocorre de forma endêmica 

em muitos países, resultando em prejuízos econômicos significativos aos sistemas de produção e sérias 

implicações à saúde pública, devido ao seu caráter zoonótico (Brasil, 2006).  

Brucella abortus é a principal espécie no Brasil, acometendo principalmente bovinos e bubalinos. 

Possui alta afinidade pelo eritritol (álcool polihídrico de quatro carbonos - presente no útero gravídico), 

tecidos mamários, osteoarticulares e órgãos do sistema reprodutor masculino. Outras espécies, no entanto, 

apesar de susceptíveis a infecção, possuem ausência ou baixa produção do eritritol (humanos, equinos, 

coelhos e roedores), fato este que justifica o reduzido impacto da infecção sobre o aparelho reprodutivo 

nessas espécies (Sola et al., 2014).  

Em equinos, os principais sinais clínicos de infecção por B. abortus são fístulas ou abscessos de 

cernelha ou nuca. Os microrganismos localizam-se na bursa supraespinhal ou supra-atlantal, causando 

bursite piogranulomatosa. A bursa torna-se distendida por exsudato claro e viscoso e desenvolve uma 

parede espessa, que pode se romper liberando grande quantidade de bactérias viáveis (Sola et al. 2014).  

A principal vacina disponível no Brasil para controle da brucelose em bovinos e bubalinos é 

baseada na cepa B19 viva atenuada de B. abortus. A vacina é considerada patogênica para humanos e 

algumas categorias animais, como os bovinos machos, não sendo, portanto, utilizada nessas categorias. 

Tem sido observado que fêmeas vacinadas eliminam a cepa vacinal (B19) por um longo período 

de tempo, servindo como fonte de contaminação ambiental e infecção para outros animais, além disso, B. 

abortus B19 tem sido encontrada também em sêmen de bovinos (Pacheco et al., 2012). 

Objetivou-se relatar a identificação de B. abortus B19 em abscessos em equinos em Mato Grosso 
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do Sul. As possíveis implicações do achado são discutidas. 

 

Material e Métodos 

Foram analisadas cinco amostras obtidas de abscessos da região da nuca de equinos, utilizados 

para o trabalho, em uma propriedade de criação de bovinos na região de Miranda, Mato Grosso do Sul. 

Essa propriedade possui certificado de estabelecimento de criação livre de brucelose de acordo com o 

preconizado no Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal 

(PNCEBT) (Brasil, 2006). 

As amostras foram inicialmente submetidas a técnicas microbiológicas para isolamento bacteriano, 

e em seguida encaminhadas para exame molecular. Para tanto, as amostras foram submetidas à extração 

de DNA de acordo com protocolo de Araújo et al. (2009), acrescida de uma etapa inicial de digestão com 

proteinase K (20 mg/ml) a 56°C durante 12 horas. Posteriormente as amostras foram submetidas à técnica 

de PCR com os iniciadores IS711F (5’-GCTTGAAGCTTGCGGACAGT-3´) e IS711R (5´-

GGCCTACCGCTGCGAAT-3’) (Hinić et al. 2008), que identificam o gênero Brucella.  

Em seguida as amostras positivas foram submetidas a uma reação de semi-nested PCR para 

identificação de cepas de B. abortus (de campo ou vacinal). Para tanto foram utilizados os seguintes 

iniciadores: eri 1 (5’-TTGGCGGCAAGTCCGTCGGT-3’) e eri 2 (5’-

CCCAGAAGCGAGACGAAACG3-’) na primeira reação, e eri 3 (5’-CGCCATGTTAGCGGCGGTGA-

3’) em conjunto com eri 1 na segunda reação. A primeira reação (eri 1 e eri 2) amplifica sequência de 

1063 pb para B. abortus (cepa de campo) e 361 pb para B. abortus B19. A semi-nested PCR com os 

iniciadores (eri 1 e eri 3) amplifica apenas uma sequência de 240 pb de B. abortus cepa de campo. 

As PCRs foram realizadas em um volume total de 25 uL, contendo aproximadamente 100 ng de 

DNA, 1,5mM MgCl2, 10 pmol de cada primer (eri 1 e eri 2 na primeira reação, e eri 1 e eri 3 na 

segunda), 0,3 mM de cada dNTP e 1,5 UI de Taq DNA polimerase. A termociclagem empregada 

consistiu de 35 ciclos divididos em três etapas: desnaturação a 94° C por 60 segundos, anelamento a 68° 

C por dois minutos e extensão a 72° C por dois minutos. A semi-nested PCR (segunda reação) foi 

realizada em 29 ciclos de desnaturação a 94° C por 60 s, anelamento 54,8° C por 60 segundos e 

extensão a 72° C por 45 segundos. Os produtos amplificados foram examinados em transiluminador UV 

após por eletroforese em um gel de agarose 1% corado com GelRed (Biotium). 

 

Resultados e Discussão 

Todas as amostras analisadas apresentaram resultado negativo no exame microbiológico. No 

entanto, apresentaram amplificação para o gênero Brucella por PCR. Quando submetidas a reação 

específica para B. abortus (cepa vacinal ou de campo), todas apresentaram amplificação compatível com 

B. abortus cepa B19 (vacinal). 

Pacheco et al. (2012) avaliaram a excreção de B. abortus B19 em fêmeas bovinas, vacinadas entre 

três e oito meses de idade. Foi observado que a eliminação persistiu até os nove anos de idade. 

Considerando que se trata de uma cepa viva atenuada, essa eliminação pode causar a contaminação 

ambiental e servir de fonte de infecção para outros animais, inclusive categorias não vacinadas.  No 

entanto, até o presente momento, não foram relatados casos de doença associada a infecções pela cepa 

B19 de B. abortus. 

A frequência de infecção de equinos por Brucella spp., conforme levantado em estudo sorológico 

realizado por Aguiar et al. (2008) foi de 3,7% (06/161) no município de Monte Negro, Rondônia. Além 

disso, casos de infecção de equinos por B. abortus, associado a abscessos de cernelha têm sido relatados 

no Brasil. 

No presente estudo, os equinos avaliados apresentavam abscessos na nuca, nos quais encontrou-se 

apenas B. abortus (B19). Esses resultados sugerem que a infecção pela cepa B19 pode causar 

sintomatologia em equinos. E é provável que a infecção desses animais ocorreu pelo contato direto ou 

indireto com fêmeas bovinas vacinadas.   

A vacinação das fêmeas bovinas com a cepa B19 têm se mostrado eficiente no controle da 

brucelose nessa espécie, tendo em vista que na propriedade de origem dos equinos, avaliados no presente 

estudo, não há relatos de abortos ou problemas reprodutivos na espécie bovina. No entanto, não é possível 

garantir a inocuidade da cepa vacinal para outras espécies animais, assim como os equinos. Dessa forma, 

são necessários maiores estudos para se avaliar o real potencial patogênico da cepa B19 de B. abortus em 

outras espécies. 
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Conclusões 

A infecção de equinos pela cepa B19 de B. abortus pode causar sintomatologia clínica. 

 

Literatura Citada 

AGUIAR, D.M.; CAVALCANTE, G.T.; LARA, M.C.C.S.H. et al. Prevalência de anticorpos contra 

agentes virais e bacterianos em eqüídeos do Município de Monte Negro, Rondônia, Amazônia Ocidental 

Brasileira Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci., São Paulo, v. 45, n. 4, p. 269-276. 2008. 

ARAÚJO, F.R.; RAMOS, C.A.N.; PERES, I.A.H.F.S. et al. Avaliação de um protocolo de extração de 

DNA genômico a partir de sangue total. Comunicado Técnico, 120, Embrapa Gado de Corte, Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul, 5pp. 2009. 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Programa Nacional de Controle e    

Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT). Brasília: MAPA/SDA/DSA, 188 p. 2006. 

HINIĆ, V.; BRODARD, I.; THOMANN, A. et al. Novel identification and differentiation of Brucella 

melitensis, B. abortus, B. suis, B. ovis, B. canis, and B. neotomae suitable for both conventional and real-

time PCR systems. Journal of Microbiology Methods, v. 75, p. 375-378, 2008. 

PACHECO, E.A.; GENOVEZ, M.E.; POZZI, C.R.; et al. Excretion of Brucella abortus vaccine B19 

strain during a reproductive cycle in dairy cows. Brazilian Journal of Microbiology, v. 43, p. 594-601, 

2012. 

SOLA, M.C.; FREITAS, F.A.; SENA, E.L.S.; et al. Brucelose Bovina: Revisão. ENCICLOPÉDIA 

BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.18; p.686, 2014. 
 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pozzi%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24031869

