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A tuberculose bovina (TB) é uma doença animal crônica causada por uma 

bactéria designada pelo nome de Mycobacterium bovis (M. bovis), que está 

estreitamente relacionada com as bactérias que causam a tuberculose humana 

e aviária. Esta doença pode afetar praticamente todos os mamíferos, causando 

mal estar generalizado, tosse e finalmente a morte. 

O nome de tuberculose deriva dos nódulos ("tubérculos") que se formam 

nos gânglios linfáticos dos animais infectados. Até à década de 1920, em que 

começaram a ser aplicadas medidas de controle nos países desenvolvidos, era 

uma das principais doenças dos animais domésticos a nível mundial. 

Atualmente a TB continua a ser uma doença importante dos bovinos e dos 

animais selvagens e uma zoonose significativa. 

A TB existe em todo o mundo, mas a prevalência da doença é maior em 

grande parte da África, em partes da Ásia e nas Américas. Muitos países 

desenvolvidos reduziram ou eliminaram a TB nos seus eletivos bovinos; porém, 

persistem focos de infecção significativos nas populações de animais 

selvagens do Canadá, do Reino Unido, da Irlanda, dos Estados Unidos e da 

Nova Zelândia. 

Embora os bovinos sejam os principais hospedeiros da M. bovis, têm 

sido referidos casos desta doença em muitos outros animais domésticos e não 

domésticos. 

A tuberculose bovina é responsável por perdas econômicas importantes 

na pecuária brasileira e está presente em todo o território nacional. Embora sua 

prevalência em rebanhos de leite seja de maior relevância, em algumas regiões 

a doença é ainda observada em rebanhos de corte, principalmente 

propriedades com maior concentração de animais, regiões alagadas ou ainda 
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aquelas onde são encontrados reservatórios silvestres da doença, como 

texugos, descritos na Nova Zelândia.  

Devido à manifestação clínica, em muitos casos inaparente, 

freqüentemente a tuberculose bovina é negligenciada em seu diagnóstico. A 

importância do controle da tuberculose bovina no Brasil levou o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a instituir, em 2001, o Programa 

Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose (PNCEBT). 

O programa preconiza a tuberculinização como teste de diagnóstico, 

porém há outros métodos que podem auxiliar na identificação da doença nos 

rebanhos. A inspeção sanitária de produtos de origem animal é uma forma 

rotineira de diagnóstico da doença. A inspeção feita em todas as carcaças 

bovinas durante a linha de abate em frigoríficos e abatedouros inspecionados 

tem um papel importante na detecção de rebanhos infectados contribuindo 

ativamente para o sucesso dos programas de controle e erradicação. 

Adicionalmente, veterinários de campo podem também contribuir para o 

diagnóstico da doença através da realização do exame de necropsia de 

animais suspeitos de tuberculose sendo este exame capaz de detectar de 70 a 

90% dos casos da doença. 

A necropsia é um exame de diagnóstico post mortem que geralmente é 

realizada a campo em animais que vieram a óbito, decorrentes da severidade 

das lesões causadas pela tuberculose ou por outras razões diversas. É 

importante salientar que indivíduos que tem contato direto com animais 

infectados apresentam maior risco de infecção, sendo os principais grupos de 

risco os magarefes, vaqueiros e veterinários. A prática de necropsia em 

cadáveres bovinos com suspeita de tuberculose deve obrigatoriamente estar 

associada ao uso de equipamentos básicos de proteção, como luvas, 

mascaras e óculos de proteção com intuito de evitar a transmissão da doença. 
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TRANSMISSÃO 

A doença é contagiosa, sendo transmitida através do contacto com 

animais domésticos e selvagens infectados.  

A via de infecção habitual é através da inalação de gotículas infectadas 

expelidas dos pulmões pela tosse. Os vitelos e os seres humanos podem 

também ser infectados através da ingestão de leite cru de vacas infectadas. 

Dado que a evolução da doença é lenta, um animal infectado pode transmiti-la 

a muitos outros elementos do rebanho antes de que se manifestem os 

primeiros sinais clínicos. Por conseqüência, os movimentos de animais 

domésticos infectados em que a doença não foi detectada e os contactos com 

animais selvagens infectados são as principais vias de disseminação da 

doença. 

ETIOLOGIA 

A Mycobacterium bovis não é a principal causa da tuberculose humana, 

que é causada pela M. tuberculosis, mas os seres humanos são susceptíveis 

de contrair a TB. Podem ser infectados através da ingestão de leite cru de 

bovinos infectados ou da inalação de gotículas infecciosas Estima se que em 

alguns países até 10% dos casos de tuberculose humana podem ser devidos à 

TB. 

SINAIS CLÍNICOS 

A evolução da TB geralmente é lenta e os sintomas podem só 

manifestar-se ao fim de meses ou anos. Os sinais clínicos habituais são 

cansaço, perda de apetite, perda de peso, febre flutuante, tosse seca 

intermitente, diarréia e gânglios linfáticos grandes e proeminentes. Porém, as 

bactérias podem também manter se em estado latente no hospedeiro, sem 

causar a doença. 
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DIAGNÓSTICO 

O método de referência para o diagnóstico da TB é a prova da 

tuberculina, que consiste na inoculação intradérmica de uma pequena 

quantidade de antígeno e na medição da reação imunológica. O diagnóstico 

definitivo é efetuado através de uma cultura de bactérias em laboratório, um 

processo que exige pelo menos oito semanas. 

PREVENÇÃO E CONTROLE 

O método habitual de controle da TB consiste na realização da prova de 

tuberculina e no abate sanitário. Os programas de erradicação da doença, que 

consistem na inspeção post-mortem da carne, na vigilância intensiva, incluindo 

as visitas à exploração, na realização de testes de diagnóstico sistemáticos e 

individuais aos bovinos e na eliminação dos animais infectados ou que 

estiveram em contacto com a infecção, bem como no controlo dos movimentos 

dos animais, têm sido muito bem sucedidos, contribuindo para conter ou 

eliminar a doença. A pasteurização do leite dos animais infectados a uma 

temperatura suficiente para eliminar as bactérias tem evitado a propagação da 

doença nas populações humanas. A vacinação é praticada na medicina 

humana, mas no caso dos animais não é utilizada em grande escala como 

medida preventiva. 

Fonte: 

http://one-health.eu/ee/index.php/pt/page/tuberculose_bovina/eu_vet_week_2009 

http://www.beefpoint.com.br/radares-tecnicos/sanidade/tuberculose-bovina-diagnostico-a-
campo-30647/ 

 


