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RESUMO

A brucelose que é mundialmente conhecida trás transtorno a muitos
produtores e até mesmo consumidores de forma direta e indireta, mas
devido às possibilidades de manejos sanitários ofertados pela medicina
veterinária temos um grande avanço no controle da mesma. Existem
programas nacionais ofertados que buscam conscientizar os pequenos e
grandes produtores do risco que a brucelose trás tanto no setor financeiro
quanto na saúde. No setor financeiro ira trazer prejuízos para sua
propriedade, como por exemplo, no descarte de bovinos positivos para a
doença.  E no âmbito de saúde poderá acometer seus funcionários, o
próprio produtor e a população que vier a consumir produtos
contaminados provenientes desta fazenda. É uma patologia que tem
como principais formas de transmissão o contato direto com sangue do
animal e/ou secreção do animal, produtos derivado do leite, consumo da
carne, durante o manejo com os bovinos e ate mesmo no ambiente em
que os mesmos vivem, durante a realização da vacinação. Os sinais
clínicos mais evidentes são infecções, como a febre que já é um sinal de
alerta. São de fácil observação também as infecções nas mucosas: nasal,
oral, conjuntivites e até mesmo na pele do animal. Os dados foram
coletados através de pesquisa bibliográfica em materiais presentes na
Scientia Generalis, Repositório Institucional-UFSC e Google acadêmico. Os
artigos selecionados foram aqueles entre os anos de 2016 e 2020. Foram
selecionados 7 artigos para a construção do mesmo. Entende-se que é de
suma importância a assistência médica veterinária a fim de minimizar os
riscos de contaminação da doença citada, bem como realização de
protocolos e manejos sanitários para prevenção e tratamento da mesma.
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