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OBJETIVO
e controle, disponíveis em português e inglês, dos anos

2010 a 2017O objetivo do presente trabalho foi realizar

uma atualização sobre os principais aspetos que

envolvem a Brucelose no Brasil. Realizou-se uma

revisão sistemática na base de dados da biblioteca

virtual da saúde utilizando os descritores brucelose e

casos clínicos. Foram incluídos na pesquiza artigos

completos de estudos de relato de casos e relatos de

casos

A brucelose é doença infectocontagiosa causada por

bactérias do tipo cocobacilos gram-negativos do gênero

Brucella, sendo considerada pela Organização Mundial

da Saúde como doença emergente e agente potencial

para bioterrorismo. Clinicamente a enfermidade é

caracterizada por febre, dor nas articulações, suor, perda

de peso e hepatoesplenomegalia.

INTRODUÇÃO

Os estudos constataram que a falta de informação é um

dos principais fatores condicionantes na infeção pela

brucelose, visto que, muitos proprietários de pequenas

propriedades rurais não possuem informações básicas

sobre a saúde animal, o que poderá acarretar riscos

graves para a saúde humana.

CONCLUSÃO

Foram selecionados 8 artigos, dos quais 5 atenderam

aos critérios de inclusão. No Brasil, a brucelose afeta

principalmente bovinos, sendo o agente mais comum o

B. abortus. Os casos de brucelose humana ocorrem

principalmente por transmissão de alimentos

contaminados ou no ambiente de trabalho. A

transmissão alimentar ocorre devido à ingestão de leite

não pasteurizado e outros laticínios contaminados, mas

devido à pasteurização compulsória dos produtos lácteos

e ao controle rigoroso da doença no gado leiteiro, a

brucelose humana de origem alimentar é rara no Brasil.

Observando assim uma soroprevalência da brucelose

humana em profissionais da pecuária. A transmissão de

humano para humano tem sido descrita em alguns

relatos de casos isolados, incluindo transmissão sexual,

transfusão de sangue, transplante de medula óssea e

aerossol de um paciente infetado.
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BRUCELOSE EM HUMANOS

METODOLOGIA

Realizou-se uma revisão sistemática na base de dados

da biblioteca virtual da saúde utilizando os descritores

brucelose e casos clínicos. Foram incluídos na pesquiza

artigos completos de estudos de relato de casos e relatos

de casos e controle, disponíveis em português e inglês,

dos anos 2010 a 2017

Em relação aos sintomas, os artigos revelaram que

meningoencefalite e meningite foram relatadas em 5%

de todos os pacientes com Brucelose. A meningite

brucelosa crônica e a meningoencefalite frequentemente

têm uma natureza sutil e não podem ser diagnosticadas

facilmente devido ao curso relativamente silencioso da

doença. Estes quadros clínicos têm uma maior

prevalência em pacientes idosos com uma duração

prolongada da doença.
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