
 
BRUCELOSE EM HUMANOS 

 
 

 
 

 
É COISA SÉRIA !!!! 
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O QUE É BRUCELOSE? 
É uma doença que afeta muitas espécies animais e também o 
homem. 

 
É considerada uma doença ocupacional porque alguns 
trabalhadores estão mais expostos ao risco de ter brucelose: 

 

 
COMO OS TRABALHADORES RURAIS 
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MÉDICOS VETERINÁRIOS 

 

 
AÇOUGUEIROS 

 

E o pessoal que trabalha em laboratórios, que tem contato com 
material contaminado pela bactéria que causa a brucelose. 
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Mas é preciso ficar atento porque a brucelose também pode estar 
em lugares que você nem imagina! 

Alimentos crus ou não pasteurizados 

               
      Leite                  Queijo                          Carnes 

Você pode estar em contato com a doença através desses 
materiais: 

                          
Vacina anti-brucelose                  Fetos abortados 

 
                                       Placentas 

Se você estiver dentro do grupo de risco, fique atento aos 
SINTOMAS: febre, dores articulares e inflamação (inchaço e dor) 
nos testículos. Se não for tratada pode provocar sérios problemas 
no coração e dores crônicas nas articulações 

PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA 
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LEMBRE-SE 

A melhor maneira de cuidar da saúde é a  

 

PREVENÇÃO  DA  BRUCELOSE !! 
 

Ferva o leite, cozinhe bem os alimentos e dê preferência aos 
produtos pasteurizados e inspecionados. 

 
 

Use equipamentos de proteção para vacinar os animais e proteja-
se com luvas quando for manipular fetos, placentas e ferimentos 
com pus. 

 

 
Mantenha sempre as mãos limpas. 
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