IMPORTANTE
O produtor deve comprovar a
vacinação contra brucelose nos meses
de maio e novembro no escritório da
Divisão Sanidade Animal - DSA da
Secretaria de Estado de Agricultura SEAB, mais próximo

Brucelose Bovina
PROTEJA SEU REBANHO

APOIO

VACINE AS BEZERRAS
DE SUA PROPRIEDADE

O atestado de vacinação é a prova que
o animal já foi vacinado

!

DEFIS

Vacinar várias fêmeas de várias
propriedades no mesmo dia reduz o
custo de vacinação
Em caso de suspeita chame o médico
veterinário habilitado
Animais doentes devem ser marcados
com um “P” na cara, isolados do
restante do rebanho
Sua propriedade pode ser certificada
como LIVRE da brucelose e
tuberculose. Informe-se na Unidade
Veterinária da SEAB de seu município
Consuma somente alimento de origem
animal somente com inspeção sanitária
(SIM/SIP/SIF)
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O que é Brucelose?

Sinais da brucelose
nos animais e seus prejuízos:

É uma doença muita contagiosa , que ataca
bovinos, bubalinos , cabras, ovelhas, suínos
e pode ser transmitida ao homem.

Ÿ Aborto

Vacinação contra a
Brucelose É OBRIGATÓRIA
Desde 2002

Ÿ Nascimento de bezerros fracos
Ÿ Retenção de placenta

A brucelose não tem cura ou tratamento, e
os animais doentes devem ser sacrificados.

Ÿ Vacinar bezerras entre 3 e 8 meses

Ÿ Repetição de cio

Ÿ As bezerras vacinadas são
Ÿ Orquite - inflamação dos testículos
Ÿ Diminuição da produção de leite e de

Contaminação do homem?

A vacinação é a melhor forma de evitar
a brucelose:

bezerros

marcadas com um V na cara,
seguido do último número
do ano da vacinação
Ÿ Não vacinar fêmeas acima de 8 meses

nem machos de qualquer idade
Pode ocorrer no contato
direto:

Ÿ

Como os animais
são contaminados:

com animais doentes
com fetos abortados
com carcaças contaminadas no abate
Ÿ

Na hora da parição

No momento da inseminação

Ÿ

Ÿ Pelo contato com restos de

abortos, placenta, etc. de
animais contaminados
Ÿ Ao lamber a cria de uma vaca

doente
Ÿ Em pastagens, água, cochos,

Ÿ Ao dar leite de vacas doentes

Ao comer queijos, iogurtes, coalhadas e outros
derivados de leite sem
inspeção sanitária

Ÿ Pela inseminação artificial sêmen contaminado ou pela
monta natural - macho contaminado

Ÿ

de animais com o exame negativo ou
vacinados
Ÿ A vacinação deve ser feita sob a

responsabilidade de médico
veterinário habilitado
Ÿ O exame deve ser

feito por médico
veterinário
habilitado

alimentos e instalações contaminados

Ao tomar leite cru sem
inspeção sanitária

Ÿ

Ÿ Só permitir a entrada na propriedade

para os bezerros
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VAMOS MANTER O BRASIL

LIVRE DESTA DOENÇA.
Participe do
CSA do seu
município.
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Fetos abortados e restos de placenta
devem ser enterrados e/ou queimados.
Este é um informe técnico, um dia poderá ser útil, não jogue fora.
O Meio Ambiente agradece.

