
 

O QUE É BRUCELOSE? 

✓ É uma doença dos animais que pode ser transmitida ao ser humano – ZOONOSE;  

✓  Outros nomes para a doença nos animais : Aborto Infeccioso, Aborto contagioso ou 

Doença de Bang.  

✓ Outros nomes para a doença no homem: Febre de Malta, Febre Mediterrânea ou 

Febre Ondulante.  

✓  Causada por uma bactéria do gênero Brucella sp., que se localiza no útero, na 

placenta e/ou no úbere das fêmeas doentes, e nos testículos de machos infectados. 

✓ Diversas espécies animal podem ser acometidas pela Brucella ( bovinos, suínos, 

ovinos, caprinos, cães) 

QUEM É SUSEPTÍVEL A DOENÇA? 

✓ Quase todos os animais, bovinos, suínos, ovinos, caprinos, caninos, ratos do deserto, 

camundongos, cetáceos, pinípedes e o HOMEM 

QUAIS AS MANEIRAS DE TRANSMISSÃO DA BRUCELOSE ENTRE OS ANIMAIS? 

O principal meio de introdução da brucelose num rebanho sadio é pela aquisição de 

bovinos infectados. A transmissão da bactéria é principalmente pela via oral, devido a dois 

fatores: 

1) O hábito de um bovino sadio lamber a genitália de uma fêmea doente. 

2)   A ingestão de alimentos contaminados por:  

o Urina de bovinos doentes.  

o Fezes de bezerros recém-nascidos de vacas doentes.  

o Corrimento uterino. 

o Restos da placenta.  

o Líquidos fetais.  

o Restos fetais.  

Observação: As lesões da pele podem, também, ser via de penetração de germes. A 

cobertura pelo touro infectado praticamente não tem importância na transmissão da 

doença. 

QUAIS OS SINAIS CLÍNICOS DA BRUCELOSE NAS FÊMEAS? 

✓ Aborto no terço final da gestação e natimortos;  

✓  Nascimentos de bezerros fracos e corrimentos vaginais.  

✓ É comum haver retenção de placenta e infertilidade temporária ou permanente. 

 

QUAIS OS SINAIS CLÍNICOS DA BRUCELOSE NOS MACHOS? 

✓ Inflamação aguda do sistema reprodutivo (vasculite, epididimite, orquite) levando a 

infertilidade 
 

 
COMO É TRANSMITIDA A DOENÇA AO SER HUMANO? 

✓ Ingestão de leite não pasteurizado, produtos lácteos contaminados (queijo e manteiga, 

por exemplo) carne mal passada e seus subprodutos contaminados com a bactéria 

(Brucella) 

✓ Contato direto com descargas uterinas, produtos de abortamento, carcaças infectadas, 
urina, sêmen;  

✓  Contato indireto com utensílios e ambiente contaminado com o agente etiológico.  
✓  Inalação de aerossóis durante a excreção urinária dos animais infectados;  
✓ Contato de feridas na pele e nas mucosas com material contaminado; 



✓ O risco de contrair a infecção é maior no caso de homens adultos que trabalham com a 

saúde, criação e manejo de animais ou nos abatedouros e casas de carne. 

  
QUAIS OS SINAIS CLÍNICOS DA BRUCELOSE HUMANA? 

✓ Inicia em dias ou meses após a exposição 

✓ Sintomas podem ser leves ou graves 

✓ Tonturas, dor de cabeça, depressão, irritabilidade; • 

✓ Perda de apetite ,perda de peso;  
✓ Tosse, dificuldade em respirar;  
✓  Dor no peito, dor abdominal, aumento do fígado, baço e/ou dos testículos. 
✓ Febre, suor em excesso;  
✓  Dores no corpo, dor nas articulações; fadiga, fraqueza; 

Ao apresentar estes sintomas procure atendimento médico!!!! 

QUAIS AS MEDIDAS DE CONTROLE DA BRUCELOSE? 

✓ Realização de testes diagnósticos em todo o rebanho, 
✓ Diagnóstico e eliminação dos animais positivos, 

✓ Isolamento das vacas que abortarem, 

✓ Desinfecção com cal ou creolina de todo o material que teve contato com o feto, 

membranas fetais e líquidos fetais., 

✓ VACINAÇÃO. 

PREVENÇÃO DA BRUCELOSE ATRAVÉS DA VACINAÇÃO, COMO FUNCIONA? 

✓ Vacinação com vacina B19 e RB51  
✓  É obrigatória a vacinação de todas as fêmeas bovinas e bubalinas, entre 3 e 8 meses 

de idade com a amostra B19;  
✓  A RB51 pode ser utilizada em todas as faixas etárias apenas para a espécie bovina;  
✓  Animais machos não podem ser vacinados;  
✓  A vacinação com B19 e RB51, só pode ser feita por médicos veterinários e vacinadores 

auxiliares cadastrados na ADAF;  
✓  É obrigatória a comprovação da vacinação das bezerras na Inspetoria Veterinária  do 

seu município. Sempre apresentando os atestados de vacinação originais emitidos pelo 
veterinário cadastrado. 

 
 

COMO É REALIZADA A COMPROVAÇÃO DA VACINA? 
✓ MARCAÇÃO DAS BEZERRAS - IN 10/2017  
✓  Lado esquerdo da cara com ferro candente ou nitrogênio líquido da seguinte forma:  
✓  Vacina B19- Último algarismo do ano da vacinação Ex: em 2021, será o número “1”.  
✓  Vacina RB51 - Somente a letra “V”.  
✓ Excluem-se da obrigatoriedade de marcação as fêmeas destinadas ao Registro 

Genealógico, quando devidamente identificadas 
 

 

Você sabia? 

O regulamento técnico do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose 
e da Tuberculose Animal - PNCEBT, instituído em 2001, recentemente foi revisto 
pela Instrução Normativa SDA nº 10, de 03/03/2017. O programa tem por objetivo 
reduzir a prevalência e a incidência dessas doenças em bovinos e bubalinos, visando a 
erradicação. 

LEMBRE-SE! 

• A brucelose gera grandes perdas econômicas além de ser uma zoonose! 

• Previna-se, use luvas ao manipular animais doentes! 

• Procure realizar a vacinação de animais doentes com seringas e agulhas 

descartáveis!  

• VACINE TODAS AS FÊMEAS DO SEU REBANHO! 

• Não consuma produtos de origem animal sem inspeção 

Realização: 
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