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BRUCELOSE

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA
 BRUCELOSE

POR QUE A VACINA SÓ PODE 
SER APLICADA POR VETERINÁRIO 
E AUXILIARES CADASTRADOS?

•   A vacina é feita com a bactéria viva 
atenuada e, por isso, pode causar infecção 
nas pessoas se for mal manipulada.

Vacine suas bezerras (bovinas e bubalinas) de 3 a 
8 meses de idade!

•   1ª Etapa: 01 de janeiro até 31 de maio
•   2ª Etapa: 01 de julho até 30 de novembro

O produtor deve comunicar a vacinação ao 
escritório da ADAF, onde possui cadastro, com o 
atestado de vacinação e a nota fiscal da vacina.

ATENÇÃO: A vacina deverá ser aplicada por um 
médico veterinário ou auxiliares cadastrados na 
ADAF.

 
É PROIBIDA A VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE 
EM MACHOS  DE QUALQUER IDADE .

Os exames de brucelose e tuberculose são 
realizados por médicos veterinários habilitados



O QUE É BRUCELOSE E QUAIS 
SEUS SINTOMAS?
•   É uma doença que afeta principalmente 
bovinos e bubalinos, mas também pode 
acometer cães, equinos, suínos, caprinos, 
ovinos e seres humanos. 

•   Os sintomas em animais são: aborto no final 
da gestação (foto 1), nascimento de crias 
fracas, retenção de placenta, artrite (inchaço 
nas juntas) e dificuldade para caminhar, nos 
machos pode causar inchaço dos testículos e 
infertilidade (não conseguem emprenhar as 
vacas).

•   Em humanos: febre que vai e volta, dores de 
cabeça, dores nas juntas, suores noturnos e 
inflamação dos testículos e infertilidade.

•   ATENÇÃO: nem sempre o animal doente 
apresenta sintomas, mas ainda assim pode 
causar prejuízos, se tornando uma fonte de 
contaminação dentro do rebanho.

Foto 1: Vaca com feto abortado. Fonte: 
http://girpaineiras.blogspot.-
com/2011/05/brucelose-vacina-das-
-bezerras.html?m=1

Foto 2: Equipe realizando vacinação de 
bezerras contra brucelose. Fonte: Arquivo 

Foto 3: Fêmea vacinada com B19 Foto 4: Fêmea vacinada com RB51

COMO OCORRE 
A CONTAMINAÇÃO?

COMO SE PREVENIR?

COMO FUNCIONA A VACINAÇÃO?

•   Através do contato direto com o animal 
doente e suas secreções, incluindo restos de 
placenta e indireto através do leite e queijo 
não pasteurizado. 

•   Compre apenas fêmeas vacinadas ou 
machos com exame negativo para Brucelose.

•   Elimine animais doentes do rebanho.

•   Sempre ferva ou pasteurize o leite antes de 
beber ou de fabricar queijos.

•   Realize a vacinação das bezerras fêmeas 
(foto 2).

• Só pode ser realizada por Médicos 
Veterinários e seus auxiliares cadastrados na 
ADAF
•  Vacinação obrigatória em fêmeas com 
idade de 3 a 8 meses
•    A vacinação é realizada uma única vez e é 
válida para a vida toda do animal
•  A marcação é obrigatória, utilizando-se 
ferro cadente ou nitrogênio líquido, do lado 
esquerdo da cara da seguinte forma: 

Fêmeas vacinadas com a vacina B19 deverão 
ser marcadas com o algarismo final do ano de 
vacinação, por exemplo em 2021, será o 
numero 1 (foto 3); ou 

Fêmeas vacinadas com RB51 serão marcadas 
com um V (foto 4).


