
RESUMO 

 
Este estudo caracterizou a tuberculose bovina em Portugal continental, de modo a 

determinar as zonas de maior risco para a tuberculose zoonótica. 

Foram analisados os dados referentes à tuberculose bovina em 2004 e 2005 para todos os 

concelhos do continente e identificadas as zonas com maior prevalência de explorações e 

de bovinos positivos ao teste de intradermotuberculinização de comparação (IDT), assim 

como com maior prevalência de focos de tuberculose (TB) confirmados laboratorialmente. 

A Região Agrária do Alentejo é a que apresenta maior prevalência de explorações positivas 

(13 explorações positivas à IDT /1.000 explorações controladas), assim como de focos 

confirmados laboratorialmente (5 explorações infectadas /1.000 explorações existentes). 

Foi encontrada uma correlação significativa entre o número de explorações positivas à IDT 

e o número total de focos registados (r = 0.60; p <0.0001), assim como entre o número de 

bovinos positivos à IDT e o número total de focos registados (r = 0.61; p <0.0001). 

Nos dois anos em análise, a nível do continente, a média da cobertura encontrada das 

explorações bovinas existentes no despiste de TB foi de 69% e na cobertura dos bovinos 

pelo teste de IDT foi de 59%. A média de focos detectados por IDT foi de 58%, tendo os 

restantes 42% dos focos sido detectados a partir de suspeitas em matadouro. 

A partir dos resultados dos laboratórios acreditados e correspondentes aos bovinos 

abatidos com TB em 2004 e2005, foram caracterizados os isolamentos e lesões 

histopatológicas encontradas. Dos 464 bovinos analisados, em 29% não se encontraram 

lesões histopatológicas características de TB, embora tenham sido isoladas bactérias do 

género Mycobacterium. Nos bovinos que apresentaram resultados laboratoriais com lesões 

histopatológicas características de tuberculose e com a indicação da sua localização, 64.6% 

tinham lesões a nível respiratório e 25.3% tinham lesões localizadas só a nível dos gânglios 

da cabeça. 

Para uma zona com alta prevalência e incidência de explorações bovinas positivas à IDT e 

com focos de tuberculose bovina (os concelhos da zona de Basto no norte do País), foram 

analisados os dados existentes para ver se se encontrava alguma relação entre os casos 

registados de tuberculose humana e as pessoas que faziam parte do agregado familiar dos 

proprietários das explorações bovinas infectadas. Não foi possível encontrar nenhuma 

relação entre os mesmos. 

Podemos concluir que nenhuma relação pôde ser encontrada entre a tuberculose humana e 

bovina, que o teste da IDT dos bovinos falhou na detecção duma percentagem considerável 

de explorações infectadas de TB e que a inspecção em matadouro dos bovinos abatidos é 

uma importante ferramenta na detecção das explorações infectadas. 


