
A Embrapa Pantanal 

Tem como missão encontrar 

soluções para o desenvolvimento 

sustentável do agronegócio do Pantanal, 

por meio da geração, adaptação e 

transferência de conhecimentos e 

tecnologias.  

Entende que a sanidade é um dos 

gargalos do sistema produtivo da pecuária 

de corte pantaneira, mas acredita que a 

pesquisa aplicada, em parceria com o 

produtor é fundamental para obter 

melhores resultados. 

A nossa proposta é que  você, 

pecuarista de corte do Pantanal, venha 

discutir conosco essas doenças e quais 

são os pontos favoráveis e desfavoráveis 

no PNCEBT proposto pelo Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento. 

Os Produtores Pantaneiros 

• Vivenciam restrições sanitárias que 

depreciam o seu produto 

• Buscam por um sistema produtivo 

sustentável e adaptado à 

competitividade do mercado 

• Desenvolvem uma pecuária 

submetida à interferência de fatores 

climáticos e ambientais 

• Encontram dificuldades na 

implantação das tecnologias 

propostas para a região 

Brucelose Bovina 

• É uma doença que contamina a 

propriedade, o rebanho e pode 

deixar as pessoas doentes 

• A pastagem contaminada é fonte 

de infecção de outros animais 

durante muito tempo 

• Provoca perda econômica por 

abortamentos, mas pode haver 

prejuízos silenciosos pela baixa 

fertilidade dos animais infectados 

• É barreira comercial no mercado de 

genética animal e de alimentos 

• Estima-se 5% de vacas positivas 

no Pantanal 

Tuberculose Bovina 

• O contato com animais doentes, o 

consumo de leite e carne 

contaminados pode infectar o 

homem, por isso o controle dessa 

doença é muito importante para a 

saúde pública 

• A sua importância na pecuária de 

corte extensiva, no Brasil, é 

desconhecida 

• É barreira comercial no mercado de 

genética animal e de alimentos 



Ministério da
Agricultura, Pecuária

e Abastecimento 

O PNCEBT – Programa Nacional 
de Controle e Erradicação da 
Brucelose e Tuberculose Animal 
 

• Promover a qualidade sanitária dos 

produtos de origem animal 

• Melhorar a eficácia e das medidas 

de combate a essas doenças 

• Baixar a prevalência e a incidência 

de novos focos 

• Melhorar a produtividade e a 

competitividade comercial da 

pecuária de corte brasileira 

• Apresentar medidas obrigatórias: 

vacinação e controle de trânsito 

• Apresentar medidas voluntárias: 

certificação de propriedade 

monitorada 

 
Realização 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro de Pesquisa Agropecuária do Pantanal

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Rua 21 de Setembro, 1880 - Caixa Postal 109

CEP 79320-900 Corumbá - MS
7 32332430 7 32331011

http://www.cpap.embrapa.br
E-mail: sac@cpap.embrapa.br

Fone (06 ) -  Fax (06 ) -
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