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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 ex3lorações 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 
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de explorações infectadas då TB e que a inspecção em matadouro dos bovinos abatidos é 

uma importante ferramenta na detecção das explorações infectadas. 
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SUMMARY 
 

The objective of this study was to characterize the prevalence of bovine tuberculosis (TB) in 

continental Portugal, in order to identify areas with a high risk of zoonotic TB. 

Records of bovine TB in 2004 to 2005 were analyzed, and regions with the highest 

prevalence of positive farms and positive animals based on the single intradermal 

comparative test (IDT) were identified, as well as the regions with the highest prevalence of 

farms where the illness was confirmed by laboratory analysis. 

The agrarian region of Alentejo ³resented the highest prevalence of farms with IDT positive 

animals (13 units out of 1.000), as well as the highest number of farms (5 out of 1.000) with 

diseased animals confirmed by laboratory analysis.  

A positive correlation (r=0.60; p <0.0001) was found between number of IDT positive farms 

and farms with animals where the infection was confirmed by laboratory analysis, as well as 

between total number of IDT positive bovines and total number of farms where infec#ion 

was confirmed by laboratory analysis (r=0.61; p <0.0001). 

During the two studied years 69% of the all farms in continental Portugal and 59% of all 

bovine were tested for TB. Fifty height percent of the infected herds were detected through 

the IDT and the remaining 42% infected herds were detected through inspections of 

slaughtered animals. 

From the 464 animals positive to TB, 29% did not show histopathologic lesions despite the 

isolation of Mycobacterium spp. From those presenting TB lesions, 64.6 % had respiratory 

lesions and 25.3% had lesions in the ganglions of the head.  

No significant correlation between TB cases in the general population and farmers and 

family of the IDT positive farms was found, even in counties with high prevalence of IDT 

positive farms and confirmed TB infected animals including in Basto region of northern of 

Portugal. 

We conclude that no relationship could be found between human and bovine 

tuberculosis,�field IDT testing of cattle failed to detect a considerable percentage of TB 

positive herds, and slaughter house i}spection of the carcasses is an important additional 

method to detect positive herds. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

1.1. Enquadramento do tema 
 

A tuberculose, doença tão antiga como actual, continua a ser nas pessoas a causa mais 

frequente de morte em todo o mundo devida a um único agente infeccioso. É um quadro 

clínico e patológico usado para referir a infecção causada por organismos membros do 

Complexo Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e que está geralmente associado à 

formação de granulomas. É principalmente uma doença respiratória e a transmissão da 

infecção dentro e entre espécies é principalmente por via respiratória. (1) 

Incluem-se neste grupo importantes patógenos responsáveis pela tuberculose nos 

mamíferos que, segundo alguns autores, deveriam ser todos incluídos dentro da mesma 

espécie pelas semelhanças genotípicas que apresentam. (2, 3, 4, 5) Neste trabalho 

usaremos a descrição taxonómica mais frequente actualmente na literatura e apresentada 

por Thoen (6). São membros deste complexo as espécies Mycobacterium tuberculosis, 

Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti e Mycobacterium 

canettii. Nos últimos anos foram identificadas variantes do Mycobacterium bovis adaptados 

aos cetáceos e caprinos, designados respectivamente por Mycobacterium pinnipedii e 

Mycobacterium caprae. (6, 2) A vacina viva atenuada BCG usada contra a tuberculose, é 

igualmente uma variante do Mycobacterium bovis atenuado in vitro por passagem em meio 

contendo batata, o Mycobacterium bovis Bacille Calmette – Guerin (BCG). São todos 

organismos aeróbios obrigatórios, de crescimento lento, em forma de bastonete, direitos ou 

ligeiramente curvos e finos, com um alto conteúdo em lípidos (25%) e resistentes à 

descoloração com ácidos e álcool, pelo que são conhecidos por “bacilos ácido – álcool 

resistentes”, ficando corados de rosa vivo com a coloração de Ziehl-Neelsen. 

Todas estas espécies, apesar de genotipicamente serem muito semelhantes (o M. bovis e o 

M. tuberculosis são idênticos em aproximadamente 99.95% do seu genoma), diferem 

significativamente na sua epidemiologia, patogenicidade, variedade de hospedeiros e 

características fenotípicas. (6)  

Dos cinco membros do MTBC, só o Mycobacterium tuberculosis e o Mycobacterium bovis 

estão associados a casos importantes de doença no homem. (7) 

O Mycobacterium africanum ocorre raramente e foi isolado de casos humanos de 

tuberculose em África. A variante African I foi isolada na África Oriental e a variante African 

II na África Ocidental. Tem características intermediárias entre o Mycobacterium 



1. INTRODUÇÃO 
 

 
 

 6 

tuberculosis e o Mycobacterium bovis. Pode afectar macacos, suínos e caprinos (onde é 

muito patogénico). Cresce em meios sem glicerol ou com piruvato e tem um crescimento 

lento e muito disgónico. (1) 

O Mycobacterium microti causa tuberculose nas toupeiras (Microtus agrestis), e noutros 

roedores ou pequenos mamíferos como as dassies (Procavia capensis) onde já foi isolado. 

Não afecta o homem (1) ou só de forma atenuada (4), mas já foram relatados casos de 

infecção em suínos e gatos. Tem propriedades imunizantes semelhantes à BCG e em 

cultivo cresce bem em meios sem glicerol. (1) 

O Mycobacterium canettii é considerado o ancestral comum a todos os membros do MTBC. 

Dele evoluíram todos os seus elementos. Pode causar tuberculose em humanos, mas a sua 

contribuição para esta é reduzida. (8, 6) 

O Mycobacterium tuberculosis é um bastonete estritamente aeróbio, não formador de 

esporos, não móvel e de crescimento muito lento. Em meio sólido à base de ovo ou agar a 

37º C (Löwenstein-Jensen ou Middlebrook 7H10) tem crescimento eugónico e colónias só 

visíveis em 3 a 6 semanas. Tem o crescimento favorecido com a adição de glicerol, é 

produtor de niacina, reduz os nitratos e é sensível à isoniazida (INH). (7) 

O Mycobacterium bovis apresenta um fraco crescimento disgónico em meios à base de ovo, 

dum modo geral não produz niacina (96%), não reduz os nitratos (91%), não cresce bem 

em meios só com glicerol, cresce bem em meios com ovo e piruvato, não cresce bem em 

meios líquidos e é geralmente resistente à pirazinamida (PZA). (7, 4) 

A utilização generalizada na maioria dos laboratórios de sondas comerciais (ACCUProbe; 

GenProbe), facilita a identificação do MTBC, mas não permite a distinção entre as suas 

espécies. A diferenciação entre as espécies Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium 

bovis só é possível através de testes bioquímicos e fenotípicos juntamente com técnicas de 

genotipagem molecular como o Spoligotyping (Spacer oligonucleotide typing) e o Restriction 

Fragment Length Polymorphism Analysis (RFLP) do elemento IS6110. (8, 3, 5, 4) Por esta 

razão é que em todo o mundo, a importância zoonótica do M. bovis é pouco conhecida e 

pior ainda nos Países em desenvolvimento. A tuberculose humana estará sempre 

dependente do controlo existente dos seus agentes causais. 

Os humanos são os hospedeiros naturais do Mycobacterium tuberculosis. A infecção está 

confinada quase exclusivamente ao homem e primatas em cativeiro. (9, 1) As outras 

espécies são hospedeiros terminais e só são afectadas esporadicamente. O M. tuberculosis 

tem sido encontrado tanto em animais domésticos como selvagens que vivem em contacto 

estreito com o homem (macacos, elefantes, cães). (10, 1) Os gatos parecem ser 

relativamente resistentes ao M. tuberculosis e muito susceptíveis ao M. bovis. (1, 11) A 

infecção dos bovinos pelo M. tuberculosis é transitória e dá uma reacção positiva aos testes 
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tuberculínicos, que desaparece desde que deixe de existir a fonte humana de infecção. (12, 

13, 4, 1) A maior parte dos reagentes são animais jovens e não têm lesões ou estas são 

muito pequenas e circunscritas (6, 13, 1) 

Trabalhos recentes revelaram no entanto que os bovinos, em zonas com prevalências altas 

de tuberculose humana, podem igualmente ser seriamente afectados pelo M. tuberculosis. 

Nos Países onde a TB humana e bovina coexistem, o facto de que os bovinos possam 

manter tanto a infecção pelo M. tuberculosis como pelo M. bovis constitui uma verdadeiro 

desafio tanto aos programas de erradicação da TB bovina, como ao programa STOP TB 

nos humanos. (10, 14) 

O Mycobacterium bovis, principal responsável pela tuberculose bovina, é de todos os 

patógenos o que maior leque de hospedeiros tem. Os bovinos são considerados o seu 

hospedeiro natural e o principal reservatório para os outros animais e o homem. A 

tuberculose causada pelo M. bovis (bTB) já foi reportada em outras espécies tais como nos 

caprinos, suínos, ovinos, equinos, gatos, cães, raposas, veados, bisontes, búfalos, texugos, 

possums, lebres, furões, javalis, antílopes africanos, camelos, lamas, alpacas, elefantes, 

homem e primatas. (1) A bTB é uma doença zoonótica com padrões epidemiológicos 

complexos, que incluem a transmissão da infecção dentro da espécie e entre animais 

domésticos e as populações selvagens. (1) A descoberta de reservatórios selvagens do M. 

bovis tem dificultado o seu controlo. Atingiram o estatuto de “hospedeiros de manutenção”, 

algumas espécies tais como o texugo (Meles meles) no Reino Unido e Irlanda, o possum 

(Trichosurus vulpecula) e o furão (Mustela furo) na Nova Zelândia, o búfalo do Cabo 

(Syncerus caffer) em partes da África do Sul, o antílope (Kobus leche kafuensis) e outros 

bovídeos em África, o bisonte (Bison bison) em partes do Canadá, o veado de cauda 

branca (Odocoileus virginianus) no EUA (Michigan) (5) e possivelmente também o javali 

(sus scrofa) em Espanha. (15, 16) O interessante é que estas espécies não têm este 

estatuto em todos os Países onde existem e em igual quantidade. (1) 

Há uma longa lista de hospedeiros de fundo de saco (blind-end spillover host), que se 

infectam quando o nível de agressão é alto, mas que não mantêm a infecção dentro da 

espécie na ausência do hospedeiro de manutenção. O gato, cão, porco, ovino, equino e 

possivelmente o homem são considerados hospedeiros de fundo de saco. (1) A pandemia 

do vírus da imunodeficiência humana /síndrome da imunodeficiência adquirida (VIH/SIDA) 

pode significativamente alterar o estatuto deste último. (1) O vírus da imunodeficiência 

humana, está associado ao risco muito aumentado nos humanos de tuberculoses abertas 

causadas pelo Mycobacterium tuberculosis. Tudo leva a crer que este risco aumentado 

também existe na infecção humana por Mycobacterium bovis. (1) 
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A infecção humana pelo M. bovis pode ser por ingestão, inalação de aerossóis ou contacto 

directo com as mucosas ou lesões na pele. A importância de cada uma destas vias 

depende do nível de controlo da tuberculose bovina e das medidas de higiene alimentar 

praticadas na zona em questão. (5) Independentemente da via de infecção, a dose 

infectante necessária não é conhecida, mas calcula-se que seja na ordem das dezenas ou 

centenas de organismos quando por via respiratória e na ordem dos milhares quando pela 

via oral/gastrointestinal. (5)  

A via respiratória é talvez a mais importante nos Países desenvolvidos actualmente. O M. 

bovis é patogénico para o homem, mas a sua patogenicidade é inferior à do M. tuberculosis. 

(17, 18) O M. bovis é capaz de provocar tuberculoses pulmonares que dão esfregaços 

positivos e consequentemente potencialmente infecciosas para as outras pessoas. (18) 

Uma vez estabelecido no pulmão humano, o M. bovis é tão virulento como o M. 

tuberculosis, embora hajam razões para pensar que ele tem mais dificuldade em 

estabelecer-se no pulmão e menor poder para passar de homem a homem. (5, 1, 17)  

A TB pulmonar pelo M. bovis é indistinguível do ponto de vista clínico, radiográfico, 

anatomopatológico ou por esfregaço da expectoração, da TB causada pelo M. tuberculosis. 

(5, 1, 4, 15) A infecção homem a homem tem sido reportada mas muitos autores 

consideram-nos casos esporádicos e de pouco significado epidemiológico, no entanto 

artigos recentes têm relatado cada vez mais casos de transmissão nosocomial do M. bovis 

entre doentes VIH positivos mas também entre pessoas imunocompetentes, o que é muito 

preocupante. (18, 5, 19, 20, 21, 22) 

Até meados do século XX, foi muito referenciada na literatura científica a infecção humana 

pelo M. bovis por via digestiva, que causava a escrofulose em crianças (tuberculose dos 

gânglios cervicais), resultante do consumo de leite e carne de bovinos infectados. O 

reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1950 do risco que 

constituía a tuberculose bovina para a saúde pública, levou à implementação por parte dos 

governos de medidas de controlo que compreendiam entre outras a pasteurização do leite, 

a inspecção sanitária rigorosa das carcaças em matadouro, testes tuberculínicos regulares 

nos bovinos, abate dos reagentes positivos e medidas restritivas de circulação animal a 

partir de explorações infectadas. Estas medidas, onde foram implementadas, levaram ao 

controlo ou mesmo à erradicação da tuberculose bovina. Isto ocorreu principalmente nos 

Países industrializados mas muito pouco nos Países em desenvolvimento. Nestes Países, 

muito pouco se sabe quanto à situação referente à tuberculose bovina. Isto passa-se na 

maioria dos Países do continente africano, onde não estão implementados programas de 

controlo. (23) Na China, foram relatadas recentemente taxas de infecção de 10% nos 

bovinos. (14) Na Tanzânia por exemplo, ainda hoje há 29% de casos de tuberculose 
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humana resultante da infecção por via digestiva. (18) Em todos os Países aonde não está 

implementada a pasteurização do leite, o perigo da tuberculose zoonótica persiste. Embora 

o M. bovis não se multiplique no leite ou muito lentamente, a quantidade de bactérias 

excretadas por uma única vaca tuberculosa, mesmo quando misturado com o leite de 

outras 100 vacas, é suficiente para infectar uma pessoa. (5) O M. bovis sobrevive bem no 

leite e pode ser encontrado no iogurte e queijo feito com leite não pasteurizado até 14 dias 

e na manteiga até 100 dias. O M. bovis sobrevive no queijo curado. (5)  

Não é considerado nos Países desenvolvidos um perigo para a saúde pública, a 

transmissão do M. bovis aos humanos pela carne, devido à rigorosa inspecção existente 

nos matadouros. (5, 24) O mesmo não se pode dizer nos Países em desenvolvimento.  

É considerado de risco, o consumo de carne de caça não controlada e geralmente mal 

cozinhada. (25, 11, 21) 

O M. bovis é desactivado no leite pela pasteurização e na carne a 55ºC em 10 minutos ou a 

61ºC num minuto. (26) 

Muito menos comum é a transmissão pela via transcutânea do M. bovis ao homem. É rara e 

autolimitante e afecta principalmente as pessoas que manuseiam carcaças infectadas, 

trabalhadores de matadouros e pessoas que desmancham peças de caça. Provoca a 

denominada “verruga do talhante”. (21, 27)  

 

Nos trópicos, a alta prevalência da tuberculose bovina é um perigo potencial para a 

tuberculose zoonótica no homem. A experiência já demonstrou que uma política de “teste e 

abate” é só parcialmente possível de implementar nestas zonas, por razões sócio – 

económicas, logísticas, políticas e religiosas, pelo que se terão de encontrar soluções 

alternativas que passarão principalmente por medidas de prevenção da transmissão. (1) 

As condições de transmissão da bTB dos animais ao homem, tal como observado nos 

Países desenvolvidos no início do século passado, parecem ser muito semelhantes às que 

se observam actualmente em muitos dos Países em desenvolvimento. A grande diferença 

está no facto de que estes Países estão actualmente a enfrentar a pandemia do VIH/SIDA 

que favorece igualmente a transmissão homem – homem do M. bovis e o rápido 

estabelecimento da doença. (4)  

A infecção humana por M. bovis é hoje em dia considerada rara nos países industrializados, 

apesar de só recentemente se poderem fazer estimativas da sua prevalência e incidência, 

visto não ser prática comum a diferenciação dos organismos membros do MTBC. Mesmo 

assim, a estatística existente da infecção humana por M. bovis baseada em confirmações 

por cultura laboratorial do M. bovis, subestimam a real prevalência e incidência da infecção. 

(5)  
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Nos Países desenvolvidos, onde a bTB está controlada, a tuberculose pulmonar devida ao 

M. bovis é uma zoonose ocupacional. São considerados grupos de maior risco, as 

comunidades rurais, criadores e tratadores de gado, trabalhadores dos matadouros e da 

indústria da carne, veterinários e empregados dos zoológicos. (4, 1) 

 

O desenvolvimento social e económico observado após a 2ª guerra mundial, associado às 

medidas de controlo da tuberculose bovina e às medidas de prevenção, rastreio e 

tratamento da tuberculose humana, levaram a uma diminuição notória da incidência da 

tuberculose humana nos Países desenvolvidos. (28) Apesar deste sucesso, que levou a 

pensar que seria possível erradicar a tuberculose tanto da população humana como bovina 

nestes Países, observou-se a partir da década de 80 a nível mundial, a um ressurgimento 

da tuberculose tanto humana como bovina. Este recrudescimento esteve principalmente 

associado nos humanos à infecção pelo vírus de imunodeficiência humana (VIH), alteração 

dos padrões de imigração, aumento da pobreza nas cidades, relaxamento nas medidas de 

controlo da tuberculose por parte de alguns governos e ocorrência de estirpes de 

micobactérias multi-resistentes aos fármacos. (28, 29)  

Esta situação levou a OMS a declarar de novo em 1993 a tuberculose como um “perigo 

para a humanidade”.  

O número de casos novos de TB humana triplicou nos últimos 20 anos nos Países com alta 

prevalência da infecção por VIH. (30) 

Estima-se que em 2007 houve 9,27 milhões pessoas em todo o mundo com tuberculose 

activa, destas 1,37 milhões eram VIH positivas (80% destes doentes estariam na África Sub 

- Sariana). (30) 

A TB a nível mundial diminuiu ligeiramente desde o pico de 2004 (142 casos / 100.000 

habitantes), para 139 casos por 100.000 habitantes em 2007. (30) 

A tuberculose matou em 2007, 1,8 milhões de pessoas, das quais 25% eram VIH positivas. 

Esta proporção é muito superior ao espectável.  

80% de todos os casos de TB ocorreram em 22 Países, situados principalmente em Africa e 

na Ásia. Na Europa ocorreram 5% dos casos, mas alguns Países na Europa têm taxas de 

incidência comparadas com as de alguns Países africanos. O Leste Europeu e África Sub-

Sariana, são as zonas actualmente mais afectadas. (30) 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 
 

 
 

 11 

 

 

 

Figura 1 – Incidência da Tuberculose Humana no mundo em 2007 (Fonte: OMS 2009) 

  

 

A OMS estabeleceu uma estratégia global de combate à tuberculose, a “Global Plan to Stop 

TB”. É um programa abrangente de saúde pública, que inclui um conjunto de acções como 

os denominados DOTS (Directed Observed Therapy Short Corse Treatment), o 

acompanhamento cuidado dos doentes coinfectados com TB/VIH e o acompanhamento dos 

doentes com tuberculose multirresistente (MDR-TB). Constituíem metas do mesmo: 

• A detecção e tratamento de pelo menos 70% dos novos casos de TB com 

esfregaços positivos à baciloscopia e o tratamento com sucesso de 85% destes 

casos, até ao fim de 2005. (Estima-se que a nível global em 2006 apenas se 

detectaram 61% dos novos casos bacilíferos). 

• Reduzir para metade até 2015 a prevalência e as mortes verificadas por TB em 

1990. 

• Deter e começar a inverter a incidência de TB em 2015. 

 

A prevalência da tuberculose humana causada pelo M. bovis é pouco conhecida, mas foi 

estimada por Cosivi et al. (1998) que poderia alcançar os 3.1% de todos os casos humanos 

de tuberculose. (17). Na figura nº 2, pode-se observar a distribuição da infecção do M. bovis 

nos efectivos bovinos. 
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Figura 2 – A tuberculose bovina no mundo em 12/2007 (Fonte OIE) 

 

Foi comprovado nos Países industrializados, que existe uma correlação directa entre a 

infecção por M. bovis nos bovinos e a doença na população humana. (17, 31, 32) 

A existência de outros factores de risco para além da infecção pelo VIH (multi-resistência às 

drogas e proximidade aos animais), faz com que cada vez mais seja dada importância ao 

papel desempenhado pelo M. bovis na tuberculose humana. 

Como é sabido, o M. bovis é intrinsecamente resistente à pirazinamida e tem sido relatada 

resistência à isoniazida e estreptomicina. O tratamento da tuberculose humana, de acordo 

com o recomendado pela OMS e praticado em Portugal, inclui como regime base e primeira 

linha de ataque, uma associação de três ou quatro antibacilares durante os dois primeiros 

meses (isoniazida, rifampicina e pirazinamida eventualmente associados à estreptomicina 

ou etambutol), seguidos de uma segunda fase de quatro meses com isoniazida e 

rifampicina. O desconhecimento do agente tuberculoso envolvido na tuberculose humana, 

limita grandemente a eficácia do tratamento nos doentes infectados pelo M. bovis. Cada vez 

mais aparece evidência na literatura de relatos relativos à transmissão homem – homem do 

M. bovis e sua resistência aos fármacos. (17, 33) 

Na Argentina, num estudo realizado entre 1984 e 1989, 2.4% a 6.2% dos casos humanos 

de tuberculose eram causados pelo M. bovis, ocorrendo 64% destes em magarefes e 

tratadores de gado. (12) 

No Reino Unido existiam em 2004, aproximadamente 0,4% de explorações bovinas com 

casos confirmados de tuberculose, registando-se na região SW de Inglaterra mais de 1% de 

efectivos infectados anualmente. Estima-se no Reino Unido que 1% dos casos humanos de 

tuberculose sejam devidos ao M. bovis. (5) Num estudo realizado entre 1994 e 2002 no 
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Reino Unido, verificou-se que 75% dos casos humanos de tuberculose devida ao M. bovis 

ocorriam em indivíduos com mais de 50 anos de idade, o que sugeria principalmente uma 

reactivação de casos antigos. (26, 33) 

Em França, num estudo realizado em 1995, 0,5% dos casos humanos de tuberculose 

bacteriologicamente confirmados eram devidos ao M. bovis. Destes, 34% eram resultado de 

exposição ocupacional. (34) 

Na Suécia, num estudo realizado entre 1983 e 1992, 2% dos casos humanos de 

tuberculose eram devidos ao M. bovis. (17) 

Na Suíça num estudo realizado em 1994, 2,6% dos casos humanos de tuberculose eram 

devidos ao M. bovis. (17) 

Num estudo efectuado em 10 Países da América Latina entre 2000 e 2006, a % de casos 

de tuberculose humana provocados pelo M. bovis em comparação aos provocados por M. 

tuberculosis variava entre 0% e 2.5%. (15) 
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1.2. Justificação do estudo 
 

Em Portugal não está determinada a importância do M. bovis na tuberculose humana. (35) 

A espécie envolvida nos casos humanos de tuberculose geralmente não é determinada, 

apenas para situações pontuais é que esse isolamento é procurado. Na maioria dos casos, 

só se identifica se a micobactéria em causa pertence ou não ao Complexo Mycobacterium  

tuberculosis (MTBC). 

Em 28.399 casos de tuberculose humana diagnosticados em Portugal entre 01/01/2000 e 

31/12/2006, apenas em 3 (0.01%) foi isolado o M. bovis. O quadro 1 apresenta os 

isolamentos referentes aos casos de tuberculose humana registados em Portugal entre 

2000 e 2006.  

 

Quadro 1 – Isolamentos nos casos de tuberculose humana em Portugal entre 2000 e 2006 

 

Micobactéria Masculinos Femininos Total MF %

Tuberculosis Complex 7504 2962 10466 36,85

Outras ou contaminadas 143 95 238 0,84

Espécie não conhecida 8626 4215 12841 45,22

Identificação não 
efectuada

3061 1793 4854 17,09

TOTAL 19334 9065 28399 100,00

Fonte: Sistema de Vigilância da Tuberculose (SVIG - TB).  

 

Portugal continua a ter uma das incidências mais elevadas de tuberculose humana entre os 

países da União Europeia, só ultrapassada pela Estónia, Bulgária, Lituânia e Roménia. (ver 

anexo nº 7). (36) 

 

Em 2008, foram notificados 2686 novos casos de tuberculose (TB), o que corresponde à 

taxa de notificação de 25,3 /100.000 habitantes (37). A prevalência da infecção VIH entre os 

casos de TB foi de 14% em 2008, a mais alta de toda a Europa (37). Em 2008 a incidência 

no sexo masculino foi duas vezes superior à do sexo feminino. A idade mediana foi de 35 – 

44 anos, tendo-se registado 2,16% dos casos em crianças com menos de 15 anos. Em 75% 
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dos casos as lesões foram pulmonares. (37) Em 2007, a incidência de casos que tiveram os 

bacilos de TB detectados no exame directo da expectoração foi de 13 /100.000 (43% da 

incidência do total de casos) o que lhe confere alta infecciosidade. (36) 

 

Os registos oficiais da tuberculose bovina em Portugal revelam que a doença está 

controlada, mas não erradicada. (38). 

A nível do continente, a prevalência e incidência de explorações positivas tem vindo a 

diminuir ao longo dos anos (Fig. 3), tendo-se registado em 2007 uma prevalência de apenas 

0.15% de explorações positivas ao teste da intradermotuberculinização de comparação 

(IDT). (38)     
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comparação (*1,000)
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Fonte: Boletim Estatístico (DGV) 

 
Figura 3 – Prevalência e incidência da TB nas explorações bovinas em Portugal (2000 a 2007) 
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Quadro 2 – A tuberculose nas explorações bovinas portuguesas (2000 a 2007) 
 

ANO
Efectivos sujeitos ao 
1º controlo por IDT

Explorações positivas 
à IDT

Explorações novas 
positivas à IDT

2000 77.577 239 -----

2001 59.457 176 -----

2002 63.343 225 -----

2003 69.129 179 131

2004 66.569 178 115

2005 60.969 136 103

2006 56.295 104 65

2007 47.289 70 54
Fonte: Boletim Estatístico (DGV)  
 

A nível dos bovinos, a evolução não tem sido tão regular, tendo-se verificado maiores 

oscilações no número de bovinos suspeitos de infecção, detectados por IDT. (Fig. 4)  
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Figura 4 – Prevalência de bovinos positivos à intradermotuberculinização de comparação em Portugal (2000 a 2007) 
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Entre 1998 e 2004 a taxa de bovinos positivos à IDT, mais que duplicou em relação aos 

anos anteriores. 

 

Quadro 3 – Bovinos controlados, positivos e abatidos em Portugal (1995 – 2007) 
 

ANO
Total bovinos 

controlados por IDT
Total de bovinos 
positivos à IDT

Total de bovinos 
abatidos

1995 857.194 360 378

1996 906.935 407 526

1997 925.166 385 714

1998 1.035.953 774 938

1999 969.396 752 872

2000 830.226 830 1.008

2001 809.226 546 1.194

2002 811.334 716 1.414

2003 958.306 1.221 1.724

2004 984.527 856 1.409

2005 976.532 633 689

2006 976.893 425 1.584

2007 891.635 414 829
Fonte: Boletim Estatístico (DGV)  

 

As regiões do Alentejo, Ribatejo e Oeste e Trás-os-Montes têm sido, nos últimos anos, as 

regiões com maior prevalência de explorações positivas. (38) 

 

Apesar de a nível nacional as taxas globais de tuberculose bovina serem baixas, existem 

regiões onde tem sido difícil controlar a doença, apresentando taxas muito superiores às 

nacionais. É disto exemplo a zona de Basto (no Norte do País) onde, entre 2000 e 2003, a 

prevalência de explorações infectadas era mais de 7 vezes superior à média das 

explorações do continente. (ver quadro nº 15) 

 

Não é conhecido nenhum estudo sobre as razões da persistência destes focos de doença, 

nem da sua possível implicação a nível de saúde pública. 

 

Apesar de ser conhecido que a tuberculose humana está localizada nas zonas 

predominantemente urbanas, é necessário avaliar nas zonas rurais com alta incidência de 
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explorações bovinas infectadas de tuberculose, o perigo que a doença representa para 

estas populações rurais. 

 

O sistema tradicional de criação de bovinos em algumas regiões do interior Norte de 

Portugal permite uma estreita relação entre os proprietários e os seus animais. 

Especialmente no Inverno, os bovinos são mantidos confinados durante parte do dia junto 

das casas de habitação, em estábulos tradicionais com poucas condições de arejamento e 

ventilação. O proprietário ou familiares vão no mínimo duas vezes por dia, dar de beber e 

de comer aos bovinos.  

 

 
Figura 5 – Uma junta de bois de trabalho e seus proprietários 

 
Figura 6 – Casa tradicional do Minho, com as “cortes” do gado 
por baixo. 

 

Estas condições são talvez as mais propensas à contaminação humana pelo M. bovis por 

via aerógena, já que as condições de salubridade das instalações são geralmente más. 

 

Tendo em conta que Portugal, a nível da União Europeia, consta entre os Países com maior 

prevalência de tuberculose quer bovina quer humana assim como da infecção por VIH, é 

importante determinar a importância do M. bovis na tuberculose humana.  
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1.3. Objectivos do estudo e estrutura do trabalho 
 

Objectivo 1: Determinação das zonas de risco para a tuberculose zoonótica em Portugal 

continental, tendo-se para tal caracterizado a situação da tuberculose bovina no País. Como 

não é prática corrente na tuberculose humana proceder-se ao isolamento da espécie de 

Mycobacterium envolvida nos casos clínicos diagnosticados, escolheu-se uma zona de alta 

prevalência de tuberculose bovina, na região Norte do País, na tentativa de identificar 

alguma relação entre a tuberculose humana e bovina. 

 

Objectivo 2: Quantificação e caracterização dos isolamentos bacteriológicos e lesões 

histopatológicas encontradas nos bovinos abatidos suspeitos de tuberculose. Suspeitos por 

serem positivos ao teste de intradermotuberculinização de comparação (IDT) ou por 

surpresa no exame post-mortem da inspecção veterinária aquando do abate normal em 

matadouro. 
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2. ÁREA DE ESTUDO 
 

A compilação da informação referente à tuberculose humana e bovina foi recolhida a nível 

de concelho e abrangeu todo o território de Portugal continental. Para a tuberculose 

humana foram colhidos dados de 2004 a 2006 e para a tuberculose bovina de 2004 e 2005. 

Posteriormente, foi feita uma avaliação mais pormenorizada da tuberculose bovina e 

humana em quatro concelhos situados na região de Basto no norte do País (Celorico de 

Basto, Cabeceiras de Basto, Ribeira de Pena e Mondim de Basto), com dados recolhidos 

entre 2000 e 2006. Nestes concelhos, foi analisada a possibilidade da existência de alguma 

relação entre os casos de tuberculose humana e bovina. 
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3.  DETERMINAÇÃO DAS ZONAS DE RISCO PARA A 
TUBERCULOSE ZOONÓTICA EM PORTUGAL CONTINENTAL 

 

3.1. Material e Métodos 
 

Os dados necessários para avaliar a situação da tuberculose bovina em Portugal, foram 

obtidos do programa “PISAWin’s – Programa Informático de Saúde Animal” (PISA) (ver 

anexos nº 1 e 2) e do programa do Sistema Nacional de Identificação e Registo de Bovinos 

(SNIRB) na Direcção Geral de Veterinária (DGV) em Lisboa. 

Do programa PISA e com a ajuda duma aplicação especialmente concebida para o efeito 

pela Digidelta (Empresa proprietária do programa PISAWin’s) foram recolhidos os dados 

por concelho e para os anos de 2004 e 2005, a partir do menu “Relatórios Técnicos dos 

Planos de Erradicação para Ruminantes”. Para se obter a informação desejada, houve 

primeiro que actualizar a nível informático, para as várias entidades intervenientes no 

terreno (Organizações de Produtores Pecuários) e para o período em estudo, o historial 

sanitário e os efectivos existentes. Houve igualmente que averiguar e anotar, quais as 

entidades intervenientes nos vários concelhos do País.  

Os dados foram recolhidos em formato PDF e depois passados para uma folha em EXCEL, 

de modo a constituir base de dados. 

 

Os dados referentes aos bovinos e explorações existentes em cada concelho no início de 

cada ano foram obtidos do programa SNIRB e contabilizaram-se as explorações que tinham 

pelo menos um bovino a 31/12/2003 e a 31/12/2004. 

 

No que se refere a explorações bovinas, os dados recolhidos por concelho e para os anos 

de 2004 e 2005 foram: 

• Explorações existentes no início de cada ano (dados SNIRB). 

• Explorações sujeitas ao 1º controlo de tuberculose pela prova de IDT (dados PISA). 

• Explorações sujeitas a controlos seguintes (explorações sujeitas a pelo menos um 

controlo de acompanhamento) – (dados PISA). 

• Nº de explorações positivas (explorações com pelo menos um bovino positivo à 

prova de intradermotuberculinização de comparação durante o período em análise, 

independentemente do nº de vezes que o efectivo tenha sido controlado) – (dados 

PISA). 
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• Nº de explorações novas positivas (explorações cujo estatuto no último dia do 

período anterior ao em estudo, era “não indemne” negativo à tuberculose ou 

“oficialmente indemne” ou com a classificação suspensa no que respeita à 

tuberculose e com, pelo menos, um bovino positivo à prova de 

intradermotuberculinização de comparação nesse período) – (dados PISA). 

• Identificação da localização das explorações positivas ao teste de 

intradermotuberculinização de comparação (dados do PISA – ver anexo nº 2). 

• Identificação da localização das explorações confirmadas laboratorialmente como 

infectadas por tuberculose. Estas explorações foram detectadas quer por 

intradermotuberculinização, quer por suspeita clínica, quer por surpresa aquando do 

abate normal em matadouro, na sequência dos resultados do Laboratório Nacional 

de Investigação Veterinária – LNIV e de outros laboratórios acreditados e da 

informação constante dos inquéritos epidemiológicos efectuados pela DGV e da 

rastreabilidade dos animais infectados no SNIRB) – ver anexos nº3 e 6. 

 

No que se refere a bovinos, os dados recolhidos e trabalhados por concelho e para os anos 

de 2004 e 2005 foram: 

• Total de bovinos existentes no início do ano em avaliação (dados SNIRB). 

• Total de bovinos sujeitos a pelo menos um rastreio de tuberculose pela prova de 

intradermotuberculinização de comparação no período em estudo (dados PISA). 

• Total de bovinos sujeitos aos rastreios seguintes de tuberculose pela prova de 

intradermotuberculinização de comparação, no período em estudo (dados PISA). 

• Total de intradermotuberculinizações efectuadas (dados PISA). 

• Total de resultados negativos à prova de intradermotuberculinização (dados PISA). 

• Total de resultados duvidosos à prova de intradermotuberculinização (dados PISA). 

• Total de resultados positivos à prova de intradermotuberculinização (dados PISA). 

• Total de resultados conhecidos da prova de intradermotuberculinização (dados 

PISA). 

 

A partir dos dados recolhidos, foram calculados outros índices, nomeadamente: 

• Cobertura das explorações existentes (%), no controlo da tuberculose bovina. 

• Prevalência anual de explorações positivas à intradermotuberculinização. 

• Incidência anual de explorações positivas à intradermotuberculinização. 

• Prevalência anual de focos de tuberculose. 

• Incidência anual de focos de tuberculose. 

• Número médio de bovinos por exploração, no concelho. 
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• Número médio de hectares por bovinos, no concelho. 

• Cobertura dos bovinos existentes (%), no controlo da tuberculose bovina. 

• Prevalência de bovinos positivos à intradermotuberculinização. 

 

A prova de IDT mencionada neste trabalho é a prova oficial para diagnóstico da tuberculose 

bovina em Portugal. (39) 

São consideradas explorações positivas à tuberculose, as explorações que apresentaram 

pelo menos um bovino positivo à prova de intradermotuberculinização de comparação 

durante o período em análise, independentemente do número de vezes que o efectivo 

tenha sido controlado.  

Os bovinos são considerados positivos à prova de intradermotuberculinização de 

comparação, quando a reacção à tuberculina bovina é superior em 4 mm ou mais que a 

reacção verificada à tuberculina aviária, de acordo com o anexo A da Directiva 64/432/EEC 

e legislação nacional (anexo B do Decreto-Lei nº 157/98, de 9 de Junho). 

 

Neste trabalho foram consideradas explorações infectadas de tuberculose, constituindo 

“focos” da doença, as explorações onde foram detectados bovinos com isolamento de 

bactérias do género Mycobacterium ou com alterações histopatológicas características de 

tuberculose. 

 

3.2. Análise de dados 
 

Os dados foram analisados para os anos de 2004 e 2005 e visualizados através do 

programa ArcGIS 9.2. 

 

A análise da informação disponível foi trabalhada a nível de Distrito, Regiões Agrárias e 

“Unidades Territoriais para Fins Estatísticos” (NUTS II). (40, 41). (ver anexo nº 4) 

 

A análise estatística foi elaborada igualmente para os anos de 2004 e 2005, tendo-se usado 

os programas SAS (Statistical Analysis System) e SPSS 16.0. (Statistical Package for the 

Social Sciences). O programa SAS foi usado na análise de variância e na comparação de 

médias, utilizando o teste de Duncan para um nível de significância de α = 0.05.  

 

Foi usado o modelo estatístico Yijklm = µ + Ci + Dj + Rk + Nl +εm sendo: 

Y = cada uma das variáveis dependentes 

C = Concelhos (i = 1 a 278) 
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D = Distritos (j = 1 a 18) 

R = Regiões Agrárias (k = 1 a 5) 

N = NUTS II (l = 1 a 5) 

ε = erro 

 

O programa SPSS foi usado para verificar a associação existente entre as variáveis em 

estudo, utilizando o coeficiente de correlação de Spearman, para um nível de significância 

de α = 0.05. 

 

3.3. Resultados 
 
Encontraram-se diferenças significativas (p <0.05) entre Distritos, Regiões Agrárias (RA) e 

Nível das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos de nível II (NUTS II) para as variáveis 

em estudo.  

 
 

Quadro 4 – Significância das variáveis em estudo 

VARIÁVEIS DEPENDENTES Concelho Distrito
Região 
Agrária NUTSII

Explorações existentes (dados SNIRB) * * * *

Cobertura das explorações por IDT (%)

* * * *

Prevalência exp. positivas à IDT (*1000 exp. saneadas) * * * n.s.

Incidência Exp. Positivas à IDT  (*1000 exp. saneadas) (1) n.s. * n.s. n.s.

Focos detectados por IDT * * * n.s.

Focos detectados de outra maneira * * * n.s.

Total de focos * * * *

Prevalência de focos (*1000 exp. existentes) * * * n.s.

Bovinos existentes (dados SNIRB) * * * *

Bovinos por exploração (dados SNIRB) * * n.s. *

Cobertura dos bovinos por IDT (%) * * n.s. *

Prevalência de bov. positivos à IDT (*10.000 bov. saneados) * * * *

Ha /bovino    * * n.s. n.s.

Casos humanos de tuberculose * * * *

Incidência acumulativa anual de tuberculose humana registada 
*100.000 hab (2004-2006)

* * * *

n.s. = Não significativo

(*) = Significativo

(1) - Não significativo: p=0,126
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Nas explorações bovinas despistadas para a tuberculose através da prova de IDT, foi 

calculada a prevalência e a incidência anual de explorações positivas. 

 

A nível de todos os concelhos do País, na análise da incidência das explorações positivas à 

prova da IDT para os anos de 2004 e 2005, não houve evidência de haver diferenças 

significativas entre eles, para um valor de α de 0.05 (p=0.126).  

 

Na análise da prevalência de explorações positivas à prova da IDT para os anos de 2004 e 

2005, observaram-se diferenças significativas de acordo com os distritos e Regiões 

Agrárias, mas não a nível das NUTS II (α <0.05).  

Na análise da prevalência de bovinos positivos à prova da IDT para os anos de 2004 e 

2005, observaram-se diferenças significativas de acordo com os distritos, Regiões Agrárias 

e NUTS II (α <0.05). (quadro nº 4) 

 

O quadro 5 resume a informação estatística obtida na análise de variância, nomeadamente 

coeficiente de determinação (R2), coeficiente de variação, erro padrão da média e valor da 

média para cada uma das variáveis dependentes. 

 

Quadro 5 – Informação estatística das variáveis dependentes 

 VARIÁVEIS DEPENDENTES R ²
Coefic. de 
Variação

Erro padrão 
da média

Média

Explorações existentes (dados SNIRB) 1,00 8,5 25,3 297,7

Cobertura das explorações por IDT (%) 0,89 15,4 10,6 68,9

Prevalência exp. positivas à IDT (*1000 exp. saneadas) 0,76 217,1 8,8 4,1

Incidência Exp. Positivas à IDT  (*1000 exp. saneadas) (1) 0,54 346,3 9,3 2,7

Focos detectados por IDT 0,82 214,3 0,5 0,2

Focos detectados de outra maneira 0,63 248,4 0,4 0,2

Total de focos 0,83 153,5 0,6 0,4

Prevalência de focos (*1000 exp. existentes) 0,81 189,7 3,5 1,8

Bovinos existentes (dados SNIRB) 1,00 9,0 444,9 4963,0

Bovinos por exploração (dados SNIRB) 0,88 79,2 25,7 32,5

Cobertura dos bovinos por IDT (%) 0,85 21,7 12,8 58,9

Prevalência de bov. positivos à IDT (*10.000 bov. saneados) 0,58 448,0 30,2 6,8

Ha /bovino    0,90 221,0 190,0 86,0

Casos humanos de tuberculose 0,98 42,7 5,4 12,8

Incidência acumulativa anual de tuberculose humana registada 
*100.000 hab (2004-2006) 0,61 64,8 16,2 25,0

(1) - Não significativo: p=0,126
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A região do Alentejo distingue-se tanto entre Regiões Agrárias (Fig. 7) como entre NUTS II 

(Fig. 8).  

 

Figura 7 – Dendrograma da análise de variância a nível de Regiões Agrárias 

 

 
 
 
 

 
Figura 8 – Dendrograma da análise de variância a nível de NUTS II 
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Para a determinação das zonas de risco para a tuberculose zoonótica em Portugal, foi 

primeiro necessário avaliar a distribuição das explorações e dos bovinos no território (fig. 9) 

e em seguida os parâmetros referentes à tuberculose bovina. 

Foi também estimada a densidade animal, dividindo a área bruta dos concelhos pelo 

número médio de bovinos existentes. (fig. 9) 

 

A Bovinicultura em Portugal Continental (médias de 2004 e 2005)

Explorações existentes por concelho Bovinos existentes por concelho Área (ha) por bovino

0 100
km

0 100
km

0 100
km

1.000 bovinos

> 10 ha
6 - 10 ha
3 - 5 ha
1 - 2 ha
0 ha

100 explorações

Limite adminis-
trativo (concelho)

Limite adminis-
trativo (concelho)

Limite admi-
nistrativo 
(concelho)

 
Figura 9 – Localização no País das explorações e efectivos bovinos, assim como a área disponível por bovino 

 

 

Foi encontrada uma correlação negativa e significativa (p <0.0001) entre a área em 

hectares por bovino e, o número de explorações positivas à IDT (r = -0.31); o número de 

bovinos positivos à IDT (r = -0.32) e o número total de focos de tuberculose bovina (r =         

- 0.39). 
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Quadro 6 – Correlação existente entre o número de ha por bovino e o número de explorações positivas à IDT, o número de bovinos 
positivos à IDT e o total de focos de TB bovina 

ha por bovino
Nº explorações 
positivas à IDT

Nº bovinos 
positivos à IDT

Total de Focos 
de TB bovina

Coeficiente de correlação 1,000 -0,311** -0,318** -0,387**

Nível de significância (2 caudas) . 0,000 0,000 0,000

N 551 538 540 551

Coeficiente de correlação -0,311** 1,000 0,992** 0,598**

Nível de significância (2 caudas) 0,000 . 0,000 0,000

N 538 538 538 538

Coeficiente de correlação -0,318** 0,992** 1,000 0,614**

Nível de significância (2 caudas) 0,000 0,000 . 0,000

N 540 538 541 541

Coeficiente de correlação -0,387** 0,598** 0,614** 1,000

Nível de significância (2 caudas) 0,000 0,000 0,000 .

N 551 538 541 552

Correlação

Coeficiente 
de 
Correlação 
de 
Spearman

** A correlação é significativa para um nível de significância de 0.01 (2-caudas).

ha por 
bovino

Nº 
explorações 
positivas à 

IDT

Nº bovinos 
positivos à 

IDT

Total de 
Focos de 
TB bovina

 

 

A informação existente por concelho foi analisada agrupada em Distritos, Regiões Agrárias 

e NUTS II, para permitir uma melhor análise. (Ver enquadramento geográfico constante do 

anexo nº 4) 

 

As médias por concelho para as diferentes variáveis quando analisadas a nível de distrito, 

são apresentadas no anexo nº5. 

Na cobertura das explorações existentes no despiste da TB, destaca-se o distrito de Beja 

com uma cobertura média das explorações existentes de 92.7%, seguido dos distritos de 

Faro, Aveiro, Braga e Viana do Castelo, cuja cobertura ronda os 82.5%. 

Os distritos com menor cobertura das explorações no despiste da tuberculose são os 

distritos de Lisboa e Santarém, com uma cobertura de apenas 40.6% e 49.7% das 

explorações bovinas, respectivamente. 

Na análise da densidade animal, no cálculo do número de hectares disponíveis por bovino, 

destaca-se o grupo constituído pelos distritos da Guarda e de Coimbra, com uma média de 

hectares por bovino de 415 e 327 hectares respectivamente. A eles seguem-se os restantes 

distritos do País, ocupando os últimos lugares os distritos do Porto, Braga e Évora, com 

respectivamente 6.1, 4.7 e 4.3 hectares por bovino. 

Na cobertura média dos bovinos pela prova da IDT, destacam-se pela negativa, os distritos 

de Lisboa (32.6%), Santarém (43.9%), Leiria (46.8%) e Setúbal (48.3%), ao despistarem 

menos de 50% dos seus bovinos para a tuberculose. 

Na prevalência de explorações positivas à prova da IDT, destaca-se de entre todos os 

distritos o de Portalegre, com uma prevalência média por concelho de 21,4 explorações 

positivas à IDT por 1.000 explorações rastreadas. 
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Na prevalência de bovinos positivos à prova da IDT, os distritos de Santarém e de 

Portalegre apresentam as médias mais elevadas por concelho, com 23.9 e 22.1 bovinos 

positivos por cada 10.000 controlados, respectivamente. 

 

No quadro nº 7 apresentam-se as médias por concelho para as diferentes variáveis 

dependentes, quando analisadas a nível de Regiões Agrárias. 

 

Quadro 7 – Valores médios por concelho das variáveis dependentes, analisadas a nível de Regiões Agrárias 

 
 

VARIÁVEIS DEPENDENTES
Entre 

Douro e 
Minho

Trás os 
Montes

Beira 
Litoral

Beira 
Interior

Ribatejo 
e Oeste

Alentejo Algarve

Explorações existentes (dados SNIRB) 703 282 377 175 102 127 43

Cobertura das explorações por IDT (%) 78,7 70,1 73,0 65,7 43,4 76,6 83,8

Prevalência exp. positivas à IDT (*1000 exp. saneadas) 2,2 1,3 1,0 2,2 4,7 12,9 0,0

Incidência Exp. Positivas à IDT  (*1000 exp. saneadas) (1) 1,3 1,2 0,9 1,8 3,4 7,8 0,0

Focos detectados por IDT 0,41 0,32 0,08 0,04 0,07 0,40 0,00

Focos detectados de outra maneira 0,21 0,03 0,08 0,00 0,22 0,30 0,00

Total de focos 0,60 0,35 0,16 0,04 0,29 0,70 0,00

Prevalência de focos (*1000 exp. existentes) 1,09 0,40 0,66 0,37 3,15 4,86 0,00

Bovinos existentes (dados SNIRB) 5975 2371 2543 2522 3662 12470 788

Bovinos por exploração (dados SNIRB) 8 7 6 14 48 106 18

Cobertura dos bovinos por IDT (%) 69,7 58,5 59,1 64,9 41,4 58,8 72,0

Prevalência de bov. positivos à IDT (*10.000 bov. saneados) 6,1 3,6 4,5 4,9 10,5 11,4 0,0

Ha /bovino    7 183 130 307 24 15 74

Casos humanos de tuberculose 27 3 5 4 28 3 9

Incidência acumulativa anual de tuberculose humana 
registada *100.000 hab (2004-2006) 35,4 20,1 15,7 22,5 28,9 21,7 32,5
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(1) - Não significativo: p=0,126  

 
A nível de Regiões Agrárias, a que melhor cobertura teve das explorações existentes, foi a 

região do Algarve (83.8%). A região do Ribatejo e Oeste destaca-se pela baixa cobertura 

das explorações bovinas existentes, no rastreio da tuberculose (43.4%). (fig. nº 10) 

A Região Agrária do Alentejo é a região que se destaca dentro das sete regiões existentes, 

por ter a prevalência mais elevada por concelho de explorações positivas à prova da IDT 

(de 12.9 explorações positivas à IDT por cada 1.000 explorações controladas). (fig. nº 11) 

Na análise da prevalência de bovinos positivos à prova da IDT sobressaem as regiões do 

Alentejo, Ribatejo Oeste e Entre Douro e Minho por terem as médias mais elevadas por 

concelho com 11.4, 10.5 e 6.1 bovinos positivos por cada 10.000 bovinos controlados, 

respectivamente. (fig. nº 11) 
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A Tuberculose Bovina em Portugal

Nas explorações pecuárias Nos bovinos

0 100
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Cobertura da prova de intradermotuberculinização (2004 e 2005)

Cobertura Média das Explorações 
bovinas por IDT 
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55 - 75

75 - 85

> 85 

Limite administrativo (concelho)
Limite administrativo (concelho)

Cobertura média dos bovinos por IDT

< 35

35 - 55

55 - 75

75 - 85

> 85

 
Figura 10 – % de cobertura das explorações e dos bovinos no rastreio da tuberculose 

 

 
 

A Tuberculose Bovina em Portugal

Nas explorações pecuárias Nos bovinos
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Resultados da prova de IDT - prevalência de resultados positivos (2004 e 2005)
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Figura 11 – Prevalência de explorações e de bovinos positivos à prova de IDT 
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No quadro nº 8 apresentam-se as médias por concelho para as diferentes variáveis 

dependentes quando analisadas a nível das “Unidades Territoriais para Fins Estatísticos de 

nível II” (NUTS II).  

 

Quadro 8 – Valores médios por concelho das variáveis dependentes, analisadas a nível de NUTS II 

VARIÁVEIS DEPENDENTES Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve

Explorações existentes (dados SNIRB) 540 274 68 121 43

Cobertura das explorações por IDT (%) 75,3 62,7 49,5 72,3 83,8

Prevalência exp. positivas à IDT (*1000 exp. saneadas) 1,8 1,6 5,1 12,1 0

Incidência Exp. Positivas à IDT  (*1000 exp. saneadas) (1) 1,3 1,3 3 7,6 0

Focos detectados por IDT 0,37 0,05 0,03 0,38 0,00

Focos detectados de outra maneira 0,14 0,10 0,20 0,28 0,00

Total de focos 0,50 0,15 0,24 0,66 0,00

Prevalência de focos (*1000 exp. existentes) 0,82 0,82 3,96 4,85 0,00

Bovinos existentes (dados SNIRB) 4576 2474 3430 11402 788

Bovinos por exploração (dados SNIRB) 8 14 48 100 18

Cobertura dos bovinos por IDT (%) 65,2 55,8 41,6 56,9 72,0

Prevalência de bov. positivos à IDT (*10.000 bov. saneados) 5,1 4,4 1,6 16,2 0

Ha /bovino    75 150 27 13 74

Casos humanos de tuberculose 17,8 4,4 68,9 3,3 8,9

Incidência acumulativa anual de tuberculose humana 
registada *100.000 hab (2004-2006) 29,5 18,7 41,1 21,9 32,5

(1) - Não significativo: p=0,126
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O maior número de explorações bovinas por concelho encontra-se no Norte do País, mas 

com uma média baixa de animais por exploração (8 bovinos). No Alentejo existem 

relativamente poucas explorações bovinas por concelho, mas com uma média de animais 

por exploração alta (de 100 bovinos). (fig. nº 9) 

A nível de NUTS II a que melhor cobertura teve das explorações existentes, foi a do Algarve 

(83.8%), seguida da do Norte e da do Alentejo, com o despiste de tuberculose em 75.3% e 

72.3% respectivamente, das explorações bovinas existentes. 

No que se refere à cobertura dos bovinos existentes no despiste da tuberculose, as 

melhores % de cobertura registaram-se nas NUTS II do Algarve e do Norte, com uma 

cobertura de 72 % e 65.2% respectivamente. 

Na análise da prevalência de bovinos positivos à prova da IDT, destaca-se a nível de NUTS 

II a do Alentejo, com uma média por concelho de 16.2 bovinos positivos por cada 10.000 

bovinos rastreados. (quadro nº 8) 
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Foi encontrada uma relação linear forte entre o total de explorações registadas no SNIRB e 

o total de explorações sujeitas ao 1º controlo por IDT (r=0.96; p <0.0001), assim como entre 

o total de bovinos registados no SNIRB e os bovinos sujeitos à 1ª tuberculinização (r=0.96; 

p <0.0001). 

 

Quadro 9 – Correlação existente entre as explorações e os bovinos registados no SNIRB e as explorações e os bovinos controlados por 
IDT 

Nº explorações 
registadas 
(SNIRB)

Nº explorações 
1º controlo IDT

Nº bovinos 
registados 
(SNIRB)

Nº bovinos 1ª 
IDT

Coeficiente de correlação 1,000 0,955** 0,629** 0,625**

Nível de significância (2 caudas) . 0,000 0,000 0,000

N 552 541 552 541

Coeficiente de correlação 0,955** 1,000 0,615** 0,677**

Nível de significância (2 caudas) 0,000 . 0,000 0,000

N 541 541 541 541

Coeficiente de correlação 0,629** 0,615** 1,000 0,959**

Nível de significância (2 caudas) 0,000 0,000 . 0,000

N 552 541 552 541

Coeficiente de correlação 0,625** 0,677** 0,959** 1,000

Nível de significância (2 caudas) 0,000 0,000 0,000 .

N 541 541 541 541

** A correlação é significativa para um nível de significância de 0.01 (2-caudas).

Correlação

Coeficiente 
de 
Correlação 
de 
Spearman

Nº 
explorações 
registadas 
(SNIRB)

Nº 
explorações 
1º controlo 

IDT

Nº bovinos 
registados 
(SNIRB)

Nº bovinos 
1ª IDT
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4. QUANTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS ISOLAMENTOS 
BACTERIOLÓGICOS E LESÕES HISTOPATOLÓGICAS 
ENCONTRADAS NOS BOVINOS ABATIDOS SUSPEITOS DE 
TUBERCULOSE 

 

4.1. Material e Métodos 
 

Sendo a tuberculose uma doença de declaração obrigatória, todos os resultados positivos 

são comunicados obrigatoriamente pelos laboratórios à Direcção Geral de Veterinária. A 

informação disponível referente a resultados laboratoriais de tuberculose (quer de 

histopatologia quer de bacteriologia) foi recolhida na Direcção Geral de Veterinária, tendo-

se seleccionado resultados de 464 bovinos com data de entrada do material no laboratório 

entre 01/01/2004 e 31/03/2006. Foi igualmente recolhida toda a informação disponível, 

referente aos inquéritos epidemiológicos efectuados nas explorações confirmadas ou 

suspeitas de infecção. 

Para todos os bovinos com resultados laboratoriais positivos à tuberculose mas que não 

tinham sido detectados por IDT, as explorações foco de tuberculose foram identificadas 

recorrendo no programa SNIRB (Sistema Nacional de Identificação e Registo de Bovinos) à 

“Consulta de Movimentos por Animal” (exemplo no anexo nº 3). Toda a informação foi 

transcrita para uma base de dados em EXCEL, constando para cada bovino analisado a 

seguinte informação: 

• Nº da análise 

• Data de entrada do pedido de análise 

• Nº do bovino 

• Marca da exploração de proveniência 

• Localização da exploração de proveniência 

• Proprietário da exploração de proveniência 

• Resultado histopatológico 

• Resultado bacteriológico 

• Marca da exploração considerada de foco 

• Localização da exploração considerada de foco 

• Proprietário da exploração considerada de foco 

• Modo como foi detectada a exploração de foco (se por tuberculinização do efectivo 

ou a partir duma suspeita clínica ou por surpresa em matadouro). 
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• Modo como foi definida a exploração de foco (se por consulta do inquérito 

epidemiológico, se por consulta dos registos no PISA como exploração tuberculino-

positiva ou se por consulta dos movimentos por animal no SNIRB). 

 

4.2. Análise de dados 
 

Esta segunda base de dados foi analisada para caracterizar os tipos de lesões encontradas 

nos resultados das análises histopatológicas e para quantificar os isolamentos efectuados 

de bactérias do género Mycobacterium. 

Registaram-se 464 bovinos com lesões histopatológicas características de tuberculose ou 

com isolamento de bactérias do género Mycobacterium. Destes, 321 pertenceram a bovinos 

abatidos em 2004 e 127 a abatidos em 2005. Dados de 16 animais, abatidos em finais de 

2003 e inícios de 2006, foram igualmente utilizados na caracterização das lesões de 

tuberculose e na quantificação dos resultados bacteriológicos. 

Para os bovinos abatidos em 2004 e 2005, foram identificadas as explorações de origem e 

quantificados quantos destes focos foram detectados por IDT ou de outro modo (a partir 

duma surpresa de matadouro ou resultante de inquérito epidemiológico). Os resultados 

desta segunda base de dados foram acrescentados à primeira base de dados, por concelho 

e para os anos de 2004 e 2005.  

Foram considerados “focos de tuberculose”, todas as explorações donde provinham um ou 

mais bovinos com lesões histopatológicas características de tuberculose ou com isolamento 

de bactérias do género Mycobacterium. 

 

Critérios utilizados na definição das explorações foco de bTB: 

• Inquérito epidemiológico, quando existente (poucos registos a nível central). 

• Registos do PISA, no caso da exploração de origem dos animais ter sido nesse ano 

tuberculino-positiva ao teste de IDT. Nestes casos, a exploração é definida como um 

“foco de tuberculose detectado por IDT”, apesar de não ter sido possível determinar 

se o resultado laboratorial positivo foi anterior à IDT do efectivo, resultando o rastreio 

da exploração duma suspeita de tuberculose em matadouro. Também foram 

consideradas como um “foco de tuberculose detectado por IDT” as explorações que 

em 2004 foram consideradas “foco de tuberculose” e que em 2005 tiveram bovinos 

positivos à IDT (mas sem colheita de material nos animais abatidos para diagnóstico 

de tuberculose), pois partiu-se do princípio que o foco não tinha sido debelado no 

ano anterior.  
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• Registo do SNIRB, quando a exploração de origem do bovino não foi, nesse ano, 

positiva à IDT. Nestes casos, é considerado “um foco detectado de outra maneira” e 

é considerada exploração de foco, a última exploração onde o bovino esteve mais 

tempo (excluíram-se as últimas explorações por onde o bovino passou nos últimos 

dois meses antes do abate). (ver anexo nº 3) 

 

Os dados foram analisados para os anos de 2004 e 2005 e visualizados através do 

programa ArcGIS 9.2. (fig. nº 16 e 17) 

A análise da informação disponível foi tratada a nível de Distrito, Regiões Agrárias e 

NUTSII. 

 

A análise estatística foi feita para os anos de 2004 e 2005, usando-se tanto o programa 

SAS (Statistical Analysis System) como o programa SPSS 16.0. (Statistical Package for the 

Social Sciences). O programa SAS foi usado na análise de variância dos dados colhidos, 

com a utilização do método de comparações múltiplas de Duncan, para um nível de 

significância de α =0.05. O programa SPSS foi usado para verificar a associação existente 

entre algumas das variáveis em estudo. Foi usado o coeficiente de correlação de 

Spearman, para um nível de significância de α = 0.05. 
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4.3. Resultados 
 

No quadro nº 10 resumem-se os resultados dos 464 bovinos analisados com lesões 

características de tuberculose ou com isolamentos efectuados de bactérias do género 

Mycobacterium. 

 

Quadro 10 – Resultados de bacteriologia e histopatologia de 464 bovinos com tuberculose 

 

Análises do LNIV 
Resultados  
Analisados

%

Com isolamento de bacterias do género 
Mycobacterium mas sem encontrar lesões 

características de tuberculose 
134 (*) 28,9

TOTAL 464 100,0

(*) - Em 125 bovinos isolou-se o Mycobacterium bovis ssp bovis

(**) -  Dos 330 bovinos com lesões de tuberculose, em 220 foram isoladas bactérias da espécie 
Mycobacterium bovis  (66,6% ) e em 303 (92%) as lesões foram classificadas como de tipo 
caseocalcárea.

71,1Com lesões histopatológicas de tuberculose 330 (**)

 
 
 
Em 2004 e 2005 foram objecto de abate sanitário por tuberculose, 2098 bovinos. Destes, 

1489 foram positivos ao teste de IDT, sendo os restantes coabitantes. Neste mesmo 

período houve 448 bovinos com lesões histopatológicas características de tuberculose ou 

com isolamento de bactérias do género Mycobacterium. Estas análises eram provenientes 

tanto de bovinos sujeitos a abate sanitário como de suspeitos de tuberculose aquando do 

abate normal em matadouro. Note-se que, nem para todos os bovinos positivos ao teste de 

IDT é solicitado exame laboratorial. Este geralmente não é pedido para os bovinos 

provenientes de explorações já reconhecidas como infectadas de TB. 

 

No quadro 11 resume-se a localização das lesões nos bovinos abatidos. 
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Quadro 11 – Caracterização dos resultados histopatológicos de 330 bovinos abatidos com tuberculose 

 

Análises do LNIV Localização das Lesões
Total de 

Resultados
%

Com lesões a nível respiratório 115 34,8

Com lesões só a nível dos 
gânglios e órgãos da cabeça

45 13,6

Lesões de tuberculose 
generalizada

7 2,1

Com lesões noutras localizações 5 1,5

Com lesões só a nível aparelho 
digestivo

4 1,2

Com lesões só a nível aparelho 
reprodutor e mama

2 0,6

Lesões de tuberculose sem 
especificar a localização

152 46,1

TOTAL
330 100,0

Com lesões 
histopatológicas 
de tuberculose

 

 
 
 
 
 

 
Figura 12 – Gânglios retrofaríngeos de bovino 

 
Figura 13 – Omento com lesões de tuberculose 
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Figura 14 – Tuberculose generalizada a afectar pulmões, gânglios 

mediastínicos e fígado 

 
Figura 15 – Tuberculose generalizada com lesões na parede 

torácica e abdominal 

 
 
No quadro nº 12 diferencia-se o modo como foram detectados os focos de tuberculose 

bovina, nos anos de 2004 e 2005. 

 

Quadro 12 – Modo como foram detectados os focos de TB bovina em 2004 e 2005 

 

 

TUBERCULOSE 
BOVINA

2004 % 2005 % TOTAL %

Focos Detectados 
por Tuberculinização

67 63,2 49 52,7 116 58,3

Focos Detectados de 
Outra Maneira

39 36,8 44 47,3 83 41,7

TOTAL de Focos 
Detectados

106 100,0 93 100,0 199 100,0

 
 

 
Na análise do número de focos detectados por IDT e do número de focos detectados a 

partir dos matadouros, observaram-se diferenças significativas de acordo com os distritos e 

Regiões Agrárias, mas não a nível de NUTS II (α <0.05). (quadro nº 4)  
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A nível de distrito (anexo nº 5), destaca-se o distrito de Vila Real com uma média por 

concelho de 1.4 focos de tuberculose detectados por IDT. Seguem-se os restantes distritos 

do País encabeçados pelo distrito de Braga, com uma média por concelho de 0.57 focos de 

tuberculose detectados por IDT. 

Nos focos detectados a partir dos matadouros, destaca-se o distrito de Évora com uma 

média por concelho de 0.5 focos de tuberculose detectados a partir do matadouro. 

 

Na análise do número total de focos por concelho (detectados quer por IDT/suspeita clínica 

quer a partir dos matadouros), encontraram-se diferenças significativas de acordo com os 

distritos, Regiões Agrárias e NUTS II (α <0.05). (quadro nº 4) 

No número total de focos, destaca-se o distrito de Vila Real, com uma média por concelho 

de 1.57 focos de tuberculose detectados. (fig. nº 16) 

Dentro das Regiões Agrárias, as que se destacam no número total de focos por concelho, 

são as regiões do Alentejo e do Entre Douro e Minho, com uma média por concelho de 0.70 

e de 0.60 focos de tuberculose detectados. 

A nível das NUTS II, as que se destacam no total de focos por concelho, são as NUTS II do 

Alentejo e a NUTS II do Norte, com uma média por concelho de 0.66 e de 0.50 focos de 

tuberculose detectados. 

 

Na análise da prevalência do total de focos por concelho (detectados quer por IDT/Suspeita 

Clínica quer a partir dos matadouros), encontraram-se diferenças significativas de acordo 

com os distritos e RA mas não a nível de NUTS II (α <0.05). (quadro nº4) 

Na prevalência do total de focos por concelho, destacam-se dos restantes distritos os de 

Portalegre, Évora e Setúbal, com uma prevalência média por concelho de 6.2, 6.0 e 5.5 

focos de tuberculose detectados, por cada 1.000 explorações existentes. (fig. nº 17) 

Há duas Regiões Agrárias que notoriamente se destacam das restantes na prevalência do 

total de focos de tuberculose por concelho, são elas as regiões do Alentejo e do Ribatejo e 

Oeste, com uma prevalência média de 4.9 e de 3.1 focos de tuberculose por cada 1.000 

explorações existentes, respectivamente. (fig. nº 17) 

 

Foi encontrado um valor de r=0.71 entre o nº de explorações positivas à IDT e o nº de focos 

detectados por IDT (p <0.0001), assim como um valor de r=0.73 entre o nº de bovinos 

positivos à prova de IDT e o nº de focos detectados por IDT (p <0.0001). Foi igualmente 

encontrado um valor de r=0.60 entre o nº de explorações positivas à IDT e o nº total de 

focos (p <0.0001), assim como um valor de r=0.61 entre o nº de bovinos positivos à prova 

de IDT e o nº total de focos (p <0.0001). (quadro nº 13) 
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Quadro 13 – Correlação verificada entre os focos detectados quer por IDT quer em matadouro e o número de explorações e 
de bovinos positivos à IDT 

 

Focos 
detectados 

por IDT

Focos 
detectados 
Matadouro

Total de 
Focos 

detectados

Prevalência 
de Focos 

Totais

Total de 
Explorações 

Positivas

Total de 
Bovinos 
Positivos

Coeficiente de correlação 1,000 0,227** 0,766** 0,734** 0,710** 0,729**

Nível de significância (2 caudas) . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 538 537 538 538 538 538

Coeficiente de correlação 0,227** 1,000 0,738** 0,745** 0,235** 0,248**

Nível de significância (2 caudas) 0,000 . 0,000 0,000 0,000 0,000

N 537 551 551 550 537 540

Coeficiente de correlação 0,766** 0,738** 1,000 0,990** 0,598** 0,614**

Nível de significância (2 caudas) 0,000 0,000 . 0,000 0,000 0,000

N 538 551 552 551 538 541

Coeficiente de correlação 0,734** 0,745** 0,990** 1,000 0,573** 0,592**

Nível de significância (2 caudas) 0,000 0,000 0,000 . 0,000 0,000

N 538 550 551 551 538 540

Coeficiente de correlação 0,710** 0,235** 0,598** 0,573** 1,000 0,992**

Nível de significância (2 caudas) 0,000 0,000 0,000 0,000 . 0,000

N 538 537 538 538 538 538

Coeficiente de correlação 0,729** 0,248** 0,614** 0,592** 0,992** 1,000

Nível de significância (2 caudas) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 .

N 538 540 541 540 538 541

Total de 
Explorações 

Positivas

Total de 
Bovinos 
Positivos

Coeficiente 
de 

Correlação 
de 

Spearman

** A correlação é significativa para um nível de significância de 0.01 (2-caudas).

Correlação

Focos 
detectados 

por IDT

Focos 
detectados 
Matadouro

Total de 
Focos 

detectados

Prevalência 
de Focos 

Totais

 

 
 

A Tuberculose Bovina em Portugal

0 100
km

0 100
km

Confirmação laboratorial da doença (2004 e 2005)

Focos bTB em 2004 Focos de bTB detectados em 2004 
e 2005

= 1 foco detectado por IDT

= 1 foco detectado em matadouro

Limite administrativo (concelho)

= 1 foco de bTB 

Limite administrativo (concelho)

 
Figura 16 – Focos de bTB detectados em 2004 e 2005 
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Os focos que não foram debelados em 2004 e que continuaram para 2005, só estão 

representados uma vez no mapa da direita da figura 16. 

Na medida em que muitos dos focos ocorridos em 2004 não foram debelados nesse mesmo 

ano e as explorações continuaram infectadas em 2005, foi calculada a incidência 

acumulativa bruta para o período de 2004 e 2005, por concelho. (fig. nº 17) 

 

 

 

A Tuberculose Bovina em Portugal

0 100 
km 0 100 

km 

Confirmação laboratorial da doença (2004 e 2005) 

Limite administrativo (concelho) 
Prevalência média de Focos 
 (* 1.000 explorações existentes) 

0,00

0,01 - 1,99

2,00 - 6,99

7,00 - 13,99

14,00 - 20,99

21,00 - 49,99

> 50,00

Limite administrativo (concelho)

Incidência acumulativa bruta de Focos 
 (*1000 explorações existentes) 

0,00

0,01 - 1,99

2,00 - 6,99

7,00 - 13,99

14,00 - 20,99

21,00 - 49,99

> 50,00

 
Figura 17 – Prevalência média e incidência acumulativa bruta de focos de bTB em 2004 e 2005. 
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5. AVALIAÇÃO DA TUBERCULOSE NA POPULAÇÃO HUMANA EM 
PORTUGAL CONTINENTAL 

 

5.1. Material e Métodos 
 

Os dados referentes à taxa de incidência da tuberculose humana (/100.000 habitantes) nos 

vários concelhos do País e para os anos de 2004, 2005 e 2006, foram facultados pela 

Direcção Geral de Saúde e retirados do programa “SVIG-TB” – Sistema de Vigilância da 

Tuberculose. 

No cálculo do número de casos registados de tuberculose humana por concelho, foi tido em 

consideração a data de início do tratamento contra a tuberculose e a residência do doente. 

Contabilizaram-se o total de pessoas residentes no concelho e que foram tratadas para a 

tuberculose (casos possíveis+casos prováveis+casos confirmados), em que a data de início 

do tratamento se situava entre o primeiro e o último dia do ano em estudo, inclusive. Não se 

tiveram em conta os doentes que vieram transferidos doutra Unidade de Saúde. 

Estão contempladas todas as localizações orgânicas de tuberculose. 

 

As taxas de incidência apresentadas foram calculadas com base na população existente 

por concelho em 2004 (dados INE). 

 

5.2. Análise de dados 
 

A análise estatística foi feita para os anos de 2004 a 2006, usando-se tanto o programa 

SAS (Statistical Analysis System) como o programa SPSS 16.0. (Statistical Package for the 

Social Sciences). 

O programa SAS foi usado na análise de variância dos dados colhidos, com a utilização do 

método de comparações múltiplas de Duncan, para um nível de significância de α= 0.05. O 

programa SPSS foi usado para verificar a associação existente entre as variáveis em 

análise referentes à tuberculose humana (incidência e número de casos de tuberculose 

humana por concelho) e aquelas referentes à tuberculose bovina. Foi usado o coeficiente 

de correlação de Spearman, para um nível de significância de α = 0.05. 

Os dados foram igualmente tratados e visualizados pelo programa ArcGIS 9.2. 

A análise da informação disponível foi trabalhada a nível de distrito, Regiões Agrárias e 

NUTS II. 
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5.3. Resultados 
 

Na análise da incidência da tuberculose humana por concelho, encontraram-se diferenças 

significativas de acordo com os distritos, NUTS II e Regiões Agrárias (α <0.05). (quadro nº 

4) 

O distrito com maior incidência de tuberculose humana é o distrito do Porto, destacando-se 

de todos os outros distritos. Apresenta uma incidência anual média de 48.6 casos de 

tuberculose humana por 100.000 habitantes. Os distritos que se seguem com maior 

incidência de TB humana são os distritos de Setúbal, Faro e Lisboa, com uma incidência 

média respectivamente de 39.1, 32.5 e 31.2 casos de tuberculose por 100.000 habitantes. 

O distrito de Bragança é o que apresenta menor índice de tuberculose humana (13.2 casos 

por 100.000 habitantes). (anexo nº 5) 

 

A Tuberculose Humana em Portugal

Incidência média anual Total de casos

0 100
km

0 100
km

(2004 a 2006)

Limite administrativo (concelho)

Taxa de incidência média anual 
(*100.000)

0,00

0,01 - 8,99

9,00 - 16,99

17,00 - 26,99

27,00 - 37,99

38,00 - 53,99

> 54,00

Limite administrativo (concelho)

10 casos

Total de casos

 
Figura 18 – Incidência média anual e total de casos de tuberculose humana (2004 a 2006) 

 

A nível de NUTS II, diferenciam-se nitidamente três grupos (quadro nº 8):  

• Um grupo composto só pela NUTS II de Lisboa, com uma média de 41.1 casos de 

tuberculose por 100.000 habitantes. 
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• Um segundo grupo composto pelas NUTS II do Algarve e do Norte, com uma média 

de 32.5 e 29.5 casos de tuberculose por 100.000 habitantes, respectivamente. 

• E um terceiro grupo, composto pelas NUTS II do Alentejo e Centro, com uma média 

de 21.9 e 18.7 casos de tuberculose por 100.000 habitantes, respectivamente. 

 

Na análise do total de casos de tuberculose humana, para os anos de 2004 a 2006, 

encontraram-se diferenças significativas de acordo com os distritos, NUTS II e Regiões 

Agrárias (α <0.05). (quadro nº 4) 

A nível de distrito, há quatro distritos que têm diferenças significativas entre si e que se 

distinguem dos demais pelo elevado número de casos de tuberculose humana que 

apresentam e que são: o distrito de Lisboa (com uma média de 61 casos por concelho), o 

distrito do Porto (com uma média de 55 casos por concelho), o distrito de Setúbal (com uma 

média de 25 casos por concelho) e o distrito de Braga (com uma média de 19 casos por 

concelho). (anexo nº 5) 

A nível de NUTS II, diferenciam-se quatro grupos (quadro nº 8):  

• Um grupo composto pela NUTS II de Lisboa, com uma média de 68.9 casos de 

tuberculose por concelho. 

• Um segundo grupo composto pela NUTS II do Norte, com uma média de 17.8 casos 

de tuberculose por concelho. 

• Um terceiro grupo, composto pela NUTS II do Algarve, com uma média de 8.9 casos 

de tuberculose por concelho. 

• E um quarto grupo, composto pelas NUTS II do Centro e Alentejo, com uma média 

de 4.4 e 3.3 casos de tuberculose por concelho, respectivamente. 

 

Como se pode observar, a tuberculose humana está concentrada principalmente nos 

grandes aglomerados populacionais. 

 

A análise estatística dos dados obtidos permitiu encontrar uma correlação negativa 

significativa, entre a incidência de tuberculose humana e algumas variáveis relacionadas 

com a tuberculose bovina, nomeadamente, com a prevalência de explorações positivas ao 

teste da IDT, com a prevalência dos bovinos positivos à prova da IDT e com a prevalência 

de focos totais (para um nível de significância de 0.05). (quadro nº 14) 

 

Há evidência de que existe uma relação linear, fraca e negativa entre estas variáveis. 
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Quadro 14 – Correlação entre variáveis da TB humana e variáveis da TB bovina 

 

Incidência de TB 
Humana

Casos de TB 
Humana

Prevalência de 
Exp. Bovinas 

Positivas à IDT

Prevalência de 
Focos de TB 

Bovina

Prevalência de  
Bovinos 

Positivos à IDT

Coeficiente de correlação 1,000 0,762** -0,096* 0,086* -0,092*

Nível de significância (2 caudas) . 0,000 0,025 0,043 0,032

N 834 834 538 551 538

Coeficiente de correlação 0,762** 1,000 -0,059 0,039 -0,038

Nível de significância (2 caudas) 0,000 . 0,168 0,364 0,383

N 834 834 538 551 538

* A correlação é significativa para um nível de significância de 0.05 (2-caudas).

Correlação

** A correlação é significativa para um nível de significância de 0.01 (2-caudas).

Incidência de 
TB Humana

Casos de TB 
Humana

Coeficiente 
de 
Correlação 
de 
Spearman
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6. AVALIAÇÃO DA TUBERCULOSE HUMANA, NUMA ZONA 
PROBLEMÁTICA DE TUBERCULOSE BOVINA 

 

6.1. Material e Métodos 
 

A zona de Basto, que inclui os concelhos de Cabeceiras de Basto, Mondim de Basto, 

Ribeira de Pena e Celorico de Basto, tem sido ao longo dos anos uma zona problemática 

de tuberculose bovina, com índices em algumas zonas, até 30 vezes superiores à média da 

região e do País. 

 

Foi recolhida informação, junto da Organização de Produtores Pecuários (OPP) que 

trabalha na zona, sobre a prevalência e incidência de explorações positivas à prova de 

intradermotuberculinização de comparação, desde 2000 a 2006. 

 

Foi igualmente recolhida informação sobre os produtores que, ao longo destes anos (2000 a 

2006), tiveram problemas de tuberculose bovina nos seus rebanhos. Identificaram-se nos 

diferentes concelhos em análise e para o período em estudo, um total de 231 proprietários 

de bovinos suspeitos de tuberculose pela prova da IDT. 

 

Junto das Autoridades de Saúde locais (Delegados de Saúde concelhios), foi averiguado se 

nos agregados familiares dos proprietários dos rebanhos suspeitos supra mencionados, 

tinha havido algum caso de tuberculose humana. 

Conforme o sistema de registo de cada Delegação de Saúde, foi-se cruzando a informação 

existente dos proprietários dos bovinos suspeitos de tuberculose (nome e local de 

residência), com as ocorrências humanas de tuberculose. 

Esta pesquisa foi efectuada usando os registos existentes em cada Delegação de Saúde 

(que são diversos). Encontraram-se registos de muitos anos em livros de folhas fixas, assim 

como arquivos constituídos pelas “fichas piloto” do Serviço da Tuberculose e Doenças 

Respiratórias (STDR). Para se saber a constituição dos agregados familiares, recorreu-se à 

consulta do Sistema de Informação Nacional de Cuidados Primários (Sinus). 

De modo a se garantir a confidencialidade dos dados, a pesquisa foi efectuada pelos 

profissionais de saúde e entregues os resultados. 
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A zona de Basto - Tuberculose Humana e Bovina

RIBEIRA DE PENA

CABECEIRAS DE BASTO
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CELORICO DE BASTO

RIBEIRA DE PENA

CABECEIRAS DE BASTO

MONDIM DE BASTO
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0,00

0,01 - 6,99

7,00 - 13,99

14,00 - 20,99

21,00 - 49,99

Limite administrativo (concelho)

Taxa de incidência média anual (*100.000)

0,00

0,01 - 8,99

9,00 - 16,99

17,00 - 26,99
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m

Incidência da TB Humana Prevalência de explorações 
positivas à TB Bovina

 
Figura 19 – A zona de Basto 
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6.2. Resultados 
 

No quadro 15 apresentam-se os resultados referentes à prevalência e incidência de 

explorações positivas à IDT na zona de Basto. 

 

Quadro 15 – Prevalência e incidência de explorações positivas à IDT na zona de Basto 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CELORICO BASTO 5,6 0,8 1,8 1,0 0,0 1,3 0,0 0,8 1,8 0,0 0,0 1,3 0,0

CABECEIRAS BASTO 26,3 17,3 25,5 8,7 14,0 3,8 0,0 14,4 15,9 7,0 12,2 1,9 0,0

MONDIM BASTO 19,0 31,6 35,3 36,1 19,2 27,0 6,1 25,3 28,2 28,4 13,7 27,0 6,1

RIBEIRA PENA 81,9 118,3 103,8 60,7 50,7 41,4 28,8 69,4 68,4 31,7 40,0 35,9 25,6

TOTAL ZONA de BASTO 25,1 26,8 29,2 18,1 15,1 13,3 5,8 18,1 20,1 11,3 12,0 11,8 5,3

TOTAL EDM (*) 2,9 3,6 3,1 0,6 1,5 1,8 0,7 3,6 3,1 0,6 0,5 1,6 0,7

TOTAL CONTINENTE (*) 3,1 3,0 3,6 2,6 2,7 2,2 1,8 ---- ---- ---- 1,7 1,7 1,2

(*) - dados do Boletim Estatístico da Direcção Geral de Veterinária

REGIÃO

Prevalência das Explorações Bovinas Positivas à 
IDT (/1.000)

Incidência de Explorações Bovinas 
Positivas à IDT (/1000)

Fonte: OPP de Basto

 
 

Para os concelhos em estudo, foi comparado para os anos de 2000 a 2006, o total de 

proprietários que tiveram em algum momento os seus efectivos suspeitos de tuberculose 

por terem reagido positivamente à prova da IDT, com os casos de tuberculose humana 

registados. No quadro 16 resumem-se os dados compilados. 

 

 

Quadro 16 – Explorações bovinas positivas à TB e casos humanos de tuberculose, na zona de Basto (2000 a 2006) 

REGIÃO

Total proprietários c/ 
efectivos positivos à 
tuberculose bovina          

(2000-2006 inclusive)

Total casos humanos de 
tuberculose                      

(2000-2006 inclusive)

CELORICO BASTO 13 45

CABECEIRAS BASTO 51 15

MONDIM BASTO 55 13

RIBEIRA PENA 112 7

TOTAL ZONA de BASTO 231 80

Fonte: Sistema de Vigilância da Tuberculose (SVIG - TB) e OPP de Basto  
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Não foi possível encontrar para o período de 2000 a 2006, nenhuma relação entre as 

pessoas que tiveram tuberculose nos concelhos da zona de Basto e as pessoas que 

compunham os agregados familiares dos proprietários de efectivos bovinos suspeitos de 

tuberculose.  
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7. DISCUSSÃO 
 

A confirmação laboratorial da infecção nos bovinos positivos à IDT ou suspeitos em 

matadouro, permitiu-nos identificar os principais concelhos de risco para a tuberculose 

zoonótica. 

Ao conseguir-se diminuir nessas zonas a prevalência e incidência da tuberculose bovina 

(bTB), estamos possivelmente a contribuir para a diminuição nas outras espécies 

susceptíveis (homem, animais domésticos e selvagens) da possibilidade de infecção. 

O critério adoptado neste trabalho para considerar uma exploração bovina infectada de 

tuberculose (encontrar pelo menos um bovino com lesões histopatológicas características 

de tuberculose ou isolamento do Mycobacterium), parece ter sido correcto, face à relativa 

boa correlação encontrada entre o número de bovinos positivos à IDT e o total de focos 

registados (r = 0.614, p = 0.0001). 

Este é igualmente o critério adoptado na Grã-Bretanha (5). R. de la Rua-Domenech 

referencia que nessa região, só 9 a 12% dos focos de tuberculose são detectados a partir 

dos matadouros. 

No nosso estudo, 42% dos focos foram detectados a partir de surpresas em matadouro. 

Este valor (mais alto do que seria expectável), não só é indicador de que a vigilância em 

matadouro é efectiva, como também indicia que a prova da IDT não está a ser bem 

executada, que a % de animais anérgicos aos testes da IDT pode ser muito alta e que não 

se está a fazer uma boa cobertura das explorações existentes pela prova da IDT (o que foi 

evidenciado neste trabalho).  

 

A intradermotuberculinização, teste oficial para o controlo da tuberculose bovina (bTB), 

quando efectuada por veterinários experientes, constitui uma ferramenta essencial para o 

controlo da bTB. A sua associação à vigilância em matadouro constitui a melhor prática de 

qualquer programa de controlo da tuberculose bovina. (42) 

Podem originar falsas reacções negativas aos testes tuberculínicos, casos avançados de 

tuberculose, casos recentes de tuberculose até 6 semanas depois da infecção, vacas que 

tenham parido nas 6 semanas precedentes, animais dessensibilizados pela administração 

de tuberculina nos 8 a 60 dias precedentes e gado velho. (13, 43)  

Blood & Radostitis aconselham, para se detectarem portadores assintomáticos de 

tuberculose, o uso da prova intradérmica simples na prega caudal lida às 72 horas, com 

uma dose de 0.3 ml de tuberculina PPD bovina (0.3 a 0.6 mg PPD). (13) 
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Na Holanda, País considerado pela União Europeia como oficialmente livre de bTB, foram 

comparadas através dum modelo de análise estocástica adaptado ao País, seis estratégias 

de vigilância da tuberculose bovina no sentido de averiguar qual seria a melhor para mais 

rapidamente detectar uma nova infecção e com um menor número de explorações 

atingidas. A estratégia assente na vigilância a partir da inspecção sanitária dos bovinos em 

matadouro foi considerada a pior de todas, pois não garantia que o País mantivesse o 

estatuto de “Oficialmente Livre de TB”. (44) 

Em Portugal, foi testada a prova do Gamma-Interferão (γ-IFN) como possível prova 

alternativa para identificar animais anérgicos à prova de IDT e concluiu-se que tinha muito 

pouca especificidade, pelo que foi abandonada. (45) Na região do Alentejo, foi estimado o 

valor de Kappa entre a prova da IDT de comparação e a prova do γ-IFN e obteve-se uma 

concordância muito baixa (Kappa=0.243), para um nível de confiança de 95%. (46) 

Reviriego Gordejo (2006) recomenda para Portugal e Espanha e para as zonas em regime 

extensivo onde as raças autóctones têm um maneio muito específico, que deverão 

equacionar novas abordagens de combate à bTB, tendo em conta as características locais 

e a epidemiologia da doença. (42) 

No período em estudo de 2004 a 2005, a média da cobertura das explorações do continente 

foi de 68.9% e a média da cobertura dos bovinos existentes foi de 58.9%. Nesse período, 

de acordo com as normas nacionais, era previsto que a cobertura das explorações a nível 

do continente fosse total. A baixa taxa encontrada para a cobertura das explorações e dos 

bovinos existentes pode ser uma razão válida para a grande quantidade de casos de 

tuberculose detectados a partir dos matadouros. 

 

As condições de alojamento e o maneio praticado nas explorações pecuárias influenciam a 

propagação e manutenção da infecção.  

Nas explorações tradicionais no norte do País, os animais são alojados em instalações com 

camas de palha ou mato que se misturam com os dejectos dos animais e que só são 

retirados em média duas vezes ao ano, na primavera e no Outono, sendo aproveitados 

como fertilizantes para a agricultura. As instalações são de muito difícil limpeza e 

desinfecção e têm em geral muito más condições de arejamento e iluminação natural. 

Numa análise efectuada a situações semelhantes existentes em França há quase 30 anos 

atrás, era advogado que se deveria estabelecer uma luta arquitectural pela reforma das 

condições de criação dos bovinos e um reforço regulamentar em termos de polícia sanitária 

no sentido da desinfecção ou descontaminação dos estábulos, veículos, estrumes e 

efluentes. (47) 
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Figura 20 – Estábulo tradicional no Entre Douro e Minho 

 
Figura 21 – Estábulo com o estrume retirado à porta 

 

No Centro e Sul do País, onde um grande número de bovinos é criado em regime 

extensivo, por vezes associam-se épocas de carência alimentar a deficientes condições de 

abeberamento. Os animais concentram-se em pontos de alimentação suplementar e bebem 

de fontes de água estagnada ou de curso lento, pelo que as condições de disseminação da 

doença estão favorecidas. 

É ainda prática em alguns pontos do País a transumância. Desde a primavera até ao início 

do Inverno, os bovinos coabitam nas pastagens com outros efectivos de diferente situação 

sanitária. 

Nas explorações extensivas e nas explorações onde é frequente o pastoreio dos animais, 

pode ter importância como reservatório do M. bovis a fauna selvagem. Cada vez mais se 

têm apresentado dados que sustentam a hipótese de que na Península Ibérica, o javali (sus 

scrofa) e o veado (Cervus elaphus) possam constituir verdadeiros hospedeiros reservatórios 

do Mycobacterium bovis, sendo não só capazes de manter a infecção como de transmiti-la 

a outras espécies. (16, 48, 25) As vedações e cercados não constituem impedimento ao 

avanço dos javalis na busca de comida e água, pelo que estes podem ser um elemento 

importante na disseminação da infecção por M. bovis. (49, 50) Foi observado na 

Extremadura (Oeste de Espanha), que tanto os javalis como os veados podem manter e 

transmitir o M. bovis por períodos que podem ir até 3 anos. (49) O mesmo foi comprovado 

em Portugal por spoligotyping e MIRU-VNTR, ao isolar-se uma estirpe de M. bovis num 

veado três anos após a mesma ter sido isolada num bovino. (48) Ana Botelho et al concluiu 

que em Portugal nas zonas em estudo, há uma grande partilha do mesmo genótipo de M. 

bovis entre veados e bovinos, o que confirma a transmissão do M. bovis entre estas duas 

espécies. (48) 

Os bovinos são os hospedeiros naturais do M. bovis. Conforme as campanhas de 

erradicação da tuberculose nos bovinos foram avançando e conseguindo baixar as taxas de 

prevalência e incidência nesta espécie, o aumento que se foi verificando da tuberculose não 
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controlada na fauna selvagem começou a constituir uma ameaça ao sucesso das referidas 

campanhas. Em muitos Países já estão identificados reservatórios selvagens do M. bovis. 

Em Portugal, Nuno Santos (25) na época de caça de 2005/2006, avaliou a presença do M. 

bovis nas populações de ungulados selvagens. Foram colhidas amostras de 139 javalis em 

8 zonas de caça distintas. Foram encontradas lesões macroscópicas compatíveis com 

tuberculose em 15 javalis (10.8%), que se localizavam principalmente a nível dos gânglios 

submandibulares (73.3%), mas também nos gânglios traqueo-brônquicos, retrofaríngeos, 

mesentéricos e nos pulmões. O M. bovis foi isolado em 16 animais (11.5%), provenientes 

das zonas de caça de Idanha-a-Nova, Castelo Branco e margem esquerda do Guadiana. As 

taxas de isolamento do M. bovis nessas zonas foram de respectivamente 7.7, 22.2 e 45.5% 

(valores significativamente diferentes entre as zonas de estudo assim como entre as zonas 

com e sem tuberculose nos javalis, p <0.001). Foi evidenciada a associação da infecção do 

javali por M. bovis, à densidade e diversidade de ungulados selvagens, à prevalência de 

tuberculose nos bovinos e de um modo inverso em relação à distância aos centros 

históricos do javali. A análise multivariada efectuada indicia que em Portugal os ungulados 

selvagens são hospedeiros de manutenção da bTB. Foi igualmente realçado o facto de a 

ocorrência da bTB no javali em Portugal estar a verificar-se nas principais regiões 

cinegéticas do País (Alentejo e Beira Baixa), pondo em causa não só a saúde pública de 

todos os que manipulam e evisceram as carcaças dos javalis infectados, como também a 

manutenção das espécies selváticas, a sanidade animal e o prestígio dessas regiões. (25) 

Portugal não dispõe de um sistema eficaz de inspecção sanitária de caça maior. O 

cumprimento da eventual decisão de rejeitar uma carcaça é voluntário e depende dos 

caçadores. (25) 

É de salientar que duas das zonas onde foi identificado por Nuno Santos (25) a infecção do 

M.bovis nos javalis, são igualmente zonas de alta prevalência de focos de tuberculose 

bovina no nosso trabalho (Castelo Branco e margem esquerda do Guadiana). 

 

A transmissão do M.bovis à fauna selvagem pode ser directa ou indirecta e ocorrerá nas 

pastagens, nas concentrações de animais nos locais de suplementação alimentar ou nos 

locais de abeberamento e principalmente no verão. A via de transmissão mais efectiva entre 

os animais selvagens e entre estes e os domésticos é a via aerógena, mas a via digestiva é 

igualmente provável, através do consumo de alimentos ou água contaminada, ou através do 

consumo de carcaças infectadas. (16) 

Hermoso de Mendoza et al (50) analisaram a prevalência de tuberculose nos veados e 

javalis, nas épocas de caça que decorreram de 1992 a 2004, na Sierra de San Pedro – 

Extremadura – Oeste de Espanha. Segundo relatado, antes de 1993 era raro encontrar 
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tuberculose numa peça de caça abatida. Na década de 90 foi “intensificada” a produção nas 

coutadas de caça da zona, com o estabelecimento de vedações e com a administração de 

alimentação suplementar no verão. Isto levou ao aumento da densidade populacional 

destas espécies a níveis de até 25-40 veados/100 ha e a 0.5 a 20 javalis/100 ha. Tendo em 

conta a população bovina da zona de 3.5 bovinos/100 ha, aumentou consequentemente a 

probabilidade de contacto entre os bovinos domésticos e os artiodáctilos selvagens. A 

percentagem de carcaças abatidas entre 1992 e 2004 e rejeitadas por apresentarem lesões 

macroscópicas compatíveis com tuberculose foi de 1.09% nos veados e de 3.92% nos 

javalis (dum total de 36144 veados e 8478 javalis abatidos). É importante salientar que 

neste estudo a evolução da TB nos veados e javalis parecia ser independente da evolução 

da TB nos bovinos domésticos (onde a prevalência vinha a diminuir face à pressão de 

saneamento) salvo em dois anos, em que a alta prevalência nos artiodáctilos selvagens 

coincidiu com picos de TB nos bovinos. Por genotipagem tanto por spoligotyping como por 

VNTR, foi possível identificar muitos isolados que eram comuns tanto aos animais 

selvagens como aos domésticos, o que indicia a transmissão do M.bovis entre estas 

espécies. 

Em Espanha o javali não é mais considerado um hospedeiro acidental ou de fundo de saco 

(dead end host ou spillover) do M. bovis, pois já se comprovou que ele não necessita duma 

contínua aquisição da infecção vinda de outras espécies, para manter a infecção. (15, 51, 

16) São aspectos que suportam o papel do javali como um verdadeiro reservatório da bTB 

(16): 

• A alta densidade de javalis em algumas zonas. 

• O javali partilhar genótipos do M. bovis com bovinos, caprinos, suínos domésticos, 

veados e o Homem. 

•  A constatação da circulação do M. bovis entre ungulados selvagens em áreas 

vedadas e privadas do contacto com o gado doméstico há mais de 20 anos.  

• A alta prevalência de lesões compatíveis com bTB encontradas em javalis de 

algumas áreas, que podem ir até aos 44% ou mesmo 100% (Sul de Espanha). 

• Em 57.8% dos javalis encontravam-se lesões generalizadas. Lesões extensas de TB 

em mais que uma região anatómica ocorrem em alta % nos javalis jovens, que 

devem ser os que mais excretam o M. bovis. 

• Nos javalis as lesões macroscópicas de bTB encontram-se em 92.2% dos animais 

nos gânglios mandibulares e em 51% dos casos nos pulmões ou gânglios torácicos. 

Animais só com lesões torácicas ou só com lesões abdominais também foram 

encontrados, sugerindo a infecção oro-nasal (bastante provável tendo em conta o 

comportamento social destes animais) ou por via digestiva, através do consumo de 
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água ou comida contaminadas ou através do consumo de vísceras ou carcaças 

tuberculosas abandonadas pelos caçadores. 

• Na zona sul e central de Espanha, onde predominaram as lesões a nível pulmonar, 

foi possível confirmar micobactérias a nível respiratório, sugerindo a possibilidade da 

excreção das mesmas por aerossol através do nariz ou boca ou através das fezes, 

resultado da saliva engolida. 

• O facto de se verem muitas lesões de tuberculose nos gânglios mandibulares e 

amígdalas e de se terem observado micobactérias a nível dos ductos das glândulas 

mandibulares, torna possível a hipótese da sua excreção pela saliva. 

 

 

A infecção do javali por M.bovis está a ameaçar igualmente a produção extensiva do porco 

ibérico em Espanha. (50) 

É necessário fomentar estudos da bTB na fauna selvagens a nível da península Ibérica, 

com recurso a tecnologias de biologia molecular e de Sistemas de Informação Geográfica 

na avaliação de risco da doença, de modo a que de uma forma racional se possam melhor 

gerir os recursos de fauna selvagem existentes à semelhança dos estudos já em curso para 

toda a ilha da Irlanda. (52) 

A existência de bTB na fauna selvagem ameaça a sua própria preservação, biodiversidade 

e bem-estar não só dos artiodáctilos selvagens como dos seus predadores, o que já se 

verifica na península Ibérica com o lince ibérico (Lynx pardina) ameaçado de extinção. (50, 

53) 

O controlo da bTB na fauna selvagem é muito complicado e tem-se baseado principalmente 

no controlo da sobre população com o abate selectivo de animais e na proibição dos pontos 

de suplementação alimentar. Em zonas onde a incidência do M. bovis na fauna selvagem é 

baixa, também já se usou a vacinação com BCG com a utilização de iscos. (27) 

Para zonas em que é necessário preservar as espécies selvagens e abater só os animais 

mais afectados por bTB, começam a estar disponíveis no mercados kits de diagnóstico 

serológico que permitem um resultado em 15 a 20 minutos, possibilitando a captura de 

espécies selvagens, seu rastreio e posterior sacrifício ou libertação, em função do 

resultado. (54) 

Em zonas não livres de tuberculose, é de evitar o contacto entre os animais domésticos e a 

fauna selvagem. (16, 53) 

Nos Países onde a infecção já se estabeleceu de forma endémica na fauna selvagem e a 

partir desta infectam os bovinos ou outros animais de criação, a erradicação da doença é 

pouco provável, pelo que serão sempre necessárias medidas de controlo. (1)  
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De acordo com o Terrestrial Animal Health Code da OIE (55), para que um País ou Zona 

possa ser considerado “Livre de Tuberculose”, com todas as vantagens que daí advêm não 

só do ponto de vista comercial, como de saúde pública e saúde animal, várias premissas 

são necessárias, destacando-se a necessidade de: 

• Declaração obrigatória da infecção por M. bovis em qualquer animal. 

• Estar estabelecido no País um programa de informação contínua que fomente a 

declaração de todos os casos compatíveis com a tuberculose bovina. 

• Durante pelo menos três anos consecutivos, provas regulares e periódicas 

efectuadas em todos os rebanhos de bovinos, búfalos e bisontes demonstrem que 

pelo menos 99.8% dos rebanhos e 99.9% dos animais da Zona ou País, se 

encontrem livres de tuberculose bovina e ter-se ainda confirmado que a % de 

rebanhos infectados por M. bovis não excedam os 0.1%. 

• Estar estabelecido no País ou Zona, um programa de vigilância para detectar a 

tuberculose bovina, mediante a inspecção no abate dos animais. 

• Os bovinos, búfalos e bisontes introduzidos no País ou Zona, devem ser 

acompanhados de um certificado expedido por um veterinário oficial que acredite 

que procedem de um País, Zona ou rebanho livre de tuberculose bovina. 

 

Tendo em conta os dados deste trabalho referentes apenas a 2004 e 2005, podemos ver 

que Portugal tem ainda uma grande parte do seu território que não cumpre com os 

requisitos supra citados. 
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A Tuberculose Bovina em Portugal
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Figura 22 – Prevalência de explorações e de bovinos positivos à IDT 

 

Na União Europeia em 2004, Portugal encontrava-se em 6º lugar na lista dos Países que 

tinham a prevalência mais elevada de explorações positivas à IDT. (42): 

 

 

Quadro 17 – Os seis Países da UE com maior prevalência de explorações positivas à IDT em 2004 

 
Prevalência de 
Explorações 

Positivas à IDT (%)

Incidência de 
animais positivos à 

IDT (%)
UK (Irlanda do Norte) 12,14 0,81
Irlanda 5,91 0,33
Espanha 1,85 0,47
Grécia 1,21 0,99
Itália 1,1 0,21
Portugal 0,27 0,09
Fonte: Reviriego Gordejo  

 
 

Em 2006, de acordo com os relatórios dos Países membros, a situação referente à 

tuberculose bovina na União Europeia é a que se apresenta no anexo nº 10 

(http.//www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale). 
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Figura 23 – A tuberculose bovina na Europa em 12/2007 (Fonte: OIE 2009) 

 
A infecção natural dos bovinos é predominantemente uma infecção do tracto respiratório, 

pelo que os bacilos excretados em forma de aerossol são a principal fonte de 

infecciosidade, contaminando outros animais assim como pastagens, alimentos nos 

comedouros e bebedouros. (1, 5) Os bovinos domésticos podem infectar-se de várias 

maneiras o que pode ser influenciado pela idade, sistema de produção, maneio e clima. A 

infecção por inalação é a via mais provável e a mais importante, já que as lesões 

encontradas mostram predominância da infecção do trato respiratório superior e inferior, 

assim como dos gânglios associados. (28) A infecção por inalação resulta principalmente do 

contacto directo com o animal infectado, mas também pode resultar da aspiração de 

partículas resultantes da erupção aquando da ruminação de pastagens contaminadas, da 

aspiração de gotículas de água contaminada ou da inalação de poeiras contaminadas. (15) 

A segunda via mais importante de infecção nos bovinos é a via digestiva, através do 

consumo de leite infectado (importante nos vitelos) e de pastagens, água ou comida 

contaminadas. O M. bovis é excretado pela respiração, na expectoração, no leite, nas fezes 

(resultante das lesões intestinais ou da expectoração deglutida), na urina, corrimento 

vaginal e uterino e a partir de gânglios supurados.  

Animais com lesões grandes que comunicam com a pele, lúmen intestinal e vias aéreas, 

são óbvios disseminadores da infecção. O confinamento dos animais predispõe à doença. 

Em gado de carne criado ao ar livre o grau de infecção é geralmente muito baixo, contudo 
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pode haver alta morbilidade em situações de seca, quando os animais infectados 

permanecem no rebanho e têm de beber de águas estagnadas. (13) Foi experimentalmente 

provado que apenas 6 a 10 bacilos são suficientes para infectar um bovino por inalação, 

enquanto que a dose infectante necessária pela via digestiva seria muitas vezes superior. 

(5)  

Em condições naturais, águas estagnadas podem causar a infecção até 18 dias depois de 

usadas por um bovino tuberculoso, enquanto que as águas correntes não são fontes 

importantes de infecção. (13) 

 
Figura 24 – Bovinos à volta dum comedouro no Alentejo. Foto 

cordialmente cedida pelo Prof. J. Roquete – U. Évora. 

 
Figura 25 – Bebedouro e cisterna, numa pastagem do Alentejo 

Foto cordialmente cedida pelo Prof. J. Roquete – U. Évora.  

 

Pollock and Neill (2002), resultado de investigação experimental em bovinos, puderam 

verificar que, à semelhança do que acontece com os humanos, a maioria dos bovinos 

expostos ao M. bovis têm a capacidade de eliminar a infecção ou de a controlar, 

permanecendo esta em forma “latente” no animal. Esta será a justificação para o facto de 

não se encontrarem lesões de tuberculose nem ser possível isolar o agente para tantos 

bovinos reagentes ao teste da IDT.  

O M. bovis já foi isolado das mucosidades nasais dos bovinos. (56, 15, 26, 57, 28) 

 

Estudos recentes revelam que só uma pequena proporção dos bovinos tuberculosos 

apresentam lesões nos pulmões, estas são muito pequenas, com menos de 1 cm e 

geralmente únicas, pelo que são muito difíceis de localizar. (28) As lesões tuberculosas 

encontram-se com mais frequência nos gânglios brônquicos e mediastínicos. O segundo 

lugar onde se encontram lesões tuberculosas é nos gânglios da cabeça onde em muitas 

circunstâncias as lesões nos gânglios retrofaríngeos e submaxilares existem sozinhas, sem 

se detectarem lesões nos pulmões. As lesões podem persistir nos bovinos, com ou sem 

progressão ou podem curar completamente. (28)  
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No nosso trabalho, em 28.9% dos bovinos analisados foi possível isolar bactérias do género 

Mycobacterium mas não se puderam encontrar lesões histopatológicas de tuberculose. 

Estes dados vão de encontro ao atrás citado de que, devido ao pequeno tamanho das 

lesões estas não foram localizadas e remetidas ao laboratório para análise. No entanto, no 

conjunto de gânglios colhidos, foi possível isolar o agente. 

 

Na cabeça dos bovinos há os três centros colectores linfáticos: 

• Centro parotídeo – recebe a linfa da pele, ossos dorsais do crânio, orbitas e alguns 

músculos mastigadores. 

• Centro mandibular – no espaço intermandibular, recebe a linfa do focinho, glândulas 

salivares, espaço intermandibular (língua) e alguns músculos mastigadores. 

• Centros retrofaríngeos medial e lateral – drenam as estruturas mais profundas da 

cabeça e partes adjacentes do pescoço, incluindo a faringe e laringe. 

 

Nos bovinos, o grupo lateral do centro retrofaríngeo, funciona como centro colector para a 

cabeça recebendo a linfa proveniente do grupo retrofaríngeo medial, do centro mandibular e 

do centro parotídeo. 

 

Neste trabalho, classificaram-se as lesões de tuberculose conforme a sua localização. Para 

uma percentagem alta de bovinos (46.1%) não foi possível precisar a localização exacta 

das lesões, mas tendo em conta o tipo de material enviado para análise, na sua maioria 

pensa-se que correspondem a lesões a nível respiratório. 

Dos restantes bovinos, salienta-se que 34.8% tinham lesões a nível respiratório e 13.6% a 

nível dos gânglios da cabeça, o que pressupõe como portas de entrada quer a via aerógena 

quer a via digestiva. Saliente-se que dos gânglios da cabeça os que mais apareciam 

afectados eram os retrofaríngeos. 

Estes dados em nada discordam do constante na literatura, de que a principal via de 

infecção é a via respiratória seguida da via digestiva. 

Tuberculoses generalizadas nos bovinos são cada vez menos vistas nos Países com 

programas de controlo bem implementados. (28) 

Neste trabalho apenas se contabilizaram 2.1% de bovinos com lesões generalizadas. 

É de salientar mais uma vez que em 2004 e 2005, 41.7% dos focos detectados no País 

resultaram da suspeita em matadouro de tuberculose, o que denota uma inspecção 

sanitária cuidada por parte dos veterinários. Estes casos são objecto de declaração 

obrigatória aos serviços veterinários e de colheita de material para análise. 
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Ao visualizar os mapas da distribuição no território nacional dos casos de tuberculose 

humana registados entre 2004 e 2006 e os da distribuição dos focos de tuberculose bovina 

registados em 2004 e 2005, pode-se observar que em quase nada se sobrepõem. 

Efectivamente os casos humanos encontram-se concentrados nas grandes cidades, 

enquanto que os focos de tuberculose bovina se encontram em geral fora dessas zonas. 

Foi encontrada uma correlação linear, fraca e negativa, mas significativa (p <0.05), entre a 

variável “incidência da tuberculose humana” e as variáveis “prevalência de explorações 

bovinas positivas à IDT”, “prevalência dos bovinos positivos à IDT” e “prevalência de focos 

totais”, quando analisados todos os concelhos do País em 2004 e 2005. 

K. Magnus (1966) chegou a conclusões muito interessantes, quando avaliou a campanha 

anti tuberculose humana levada a cabo na Dinamarca entre 1950-1952. No intuito de 

identificar todos os casos de tuberculose (e principalmente os casos activos de tuberculose 

pulmonar), foram examinadas aproximadamente 1.5 milhões de pessoas com idades 

compreendidas entre os 15 e os 40 anos e a quem foi efectuado o teste tuberculínico, raio X 

torácico e vacinação (se não doentes). Foi observado que nas zonas com maior 

percentagem de explorações bovinas tuberculosas, era menor a morbilidade da doença nas 

pessoas. Como se tratavam de pessoas não vacinadas contra a tuberculose, o contacto 

com o M. bovis teve um efeito “protector” em relação ao desenvolvimento da doença 

pulmonar por M. tuberculosis. Este efeito era ainda maior nas zonas rurais, quando 

comparadas com as zonas urbanas. (31) O risco relativo de desenvolver uma tuberculose 

activa depois da infecção pelo bacilo bovino, foi estimado ser 7.3 vezes menor nas zonas 

urbanas e 12.5 vezes menor nas zonas rurais, do que depois duma infecção pelo bacilo 

humano. (18) 

A correlação encontrada neste trabalho, de r= – 0.096 (p=0.025) entre a prevalência de 

explorações bovinas positivas à IDT e a incidência de tuberculose humana, pode ser indício 

de algo semelhante ao encontrado por Magnus, tendo em conta que em Portugal se vacina 

contra a TB. 

Na Zona de Basto, não foi possível encontrar nenhuma relação entre os casos humanos de 

tuberculose e o grupo em risco de contrair tuberculose zoonótica na zona, constituído pelos 

proprietários de bovinos tuberculosos e suas famílias (que são quem mais lida com os 

animais). Nestas zonas na maioria das situações os animais são explorados para carne e 

são mantidos durante a noite e parte do dia (especialmente no Inverno) em estábulos 

tradicionais (“cortes”), construídos geralmente em pedra e com muito poucas condições de 

higiene, arejamento e ventilação. Dentro das instalações o pé direito é muito baixo e como 

os animais são mantidos em cama de estrume, o ambiente é húmido e quente. Os seus 
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proprietários costumam suplementar os animais e abeberá-los dentro das “cortes”, pelo que 

a possibilidade de contágio via aerógena está favorecida. 

Neste trabalho não foi possível encontrar nenhuma relação entre as pessoas que 

contraíram tuberculose nos concelhos da zona de Basto e o grupo de pessoas 

consideradas de risco. Curiosamente verifica-se até, no período de 2000 a 2006, uma 

relação inversa entre o número total de casos de tuberculose humana por concelho e o total 

de proprietários com efectivos positivos à IDT. O maior número de casos de tuberculose 

humana verificou-se no concelho de Celorico de Basto, que é o concelho menos rural dos 

quatro. Foi verificado junto das autoridades de saúde locais, que existia um conhecimento 

dos casos de tuberculose bovina ocorridos no concelho e que os mesmos tinham sido 

acompanhados pelo próprio centro ou encaminhados ao Centro de Diagnóstico 

Pneumológico (CDP) correspondente. Não foi possível apurar durante quanto tempo durou 

esse acompanhamento. 

Pouco se sabe da prevalência da infecção latente (assintomática) por M. bovis nos 

humanos. Mesmo assim tudo indica que a evolução desde a exposição à bactéria até a 

doença clínica é rara. (5)  

Em Portugal não estão estabelecidos a nível nacional procedimentos oficiais de actuação 

para a comunicação aos Serviços de Saúde Pública do Ministério da Saúde dos casos 

confirmados de tuberculose bovina. 

No Reino Unido, onde a tuberculose bovina está reemergente desde a década de 1980, 

todos os isolamentos de Mycobacterium são tipificados geneticamente, o que dá importante 

informação do ponto de vista epidemiológico. 

Entre 1993 e 2003 foram identificados no Reino Unido 315 casos humanos causados por M. 

bovis. Destes, 83% correspondiam a pessoas nascidas antes de 1960. Quarenta e nove por 

cento dos casos eram de tuberculose respiratória e destes, 45% tinham esfregaços 

positivos no exame directo da expectoração. Trinta e sete por cento dos casos tinham 

antecedentes de contacto com bovinos e 49% relataram consumo de produtos lácteos não 

pasteurizados. Nos nascidos no Reino Unido antes de 1960, a infecção foi relacionada com 

uma reactivação de casos antigos, de antes que a pasteurização do leite e que medidas de 

controlo da doença nos bovinos fossem obrigatórias. Comparativamente, nos nascidos 

depois de 1960 a proporção de casos com tuberculose respiratória foi maior. (58) 

Num estudo piloto realizado entre 1997 e 2000 em que foram genotipificados 50 

isolamentos humanos de M. bovis, foi comprovado que 15% eram semelhantes aos 

prevalentes no gado e texugos da zona. (5) 
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Os isolamentos confirmados de M. bovis no Reino Unido correspondem a 1% de todas as 

confirmações humanas de tuberculose. Por genotipagem molecular, foi possível confirmar 

que existe uma associação entre a infecção animal e a doença humana. (5) 

Em Inglaterra, Stafforshire (West Midland), foi feito o acompanhamento de 162 pessoas que 

tinham estado em contacto com bovinos tuberculosos ou que tinham bebido leite cru de 

explorações bovinas com tuberculose (19 explorações registadas com tuberculose entre 

1993 e 1997). Não foi possível identificar nenhum caso de infecção por Mycobacterium 

bovis nessas pessoas. Foram sujeitas a exame clínico para linfoadenopatias, RX torácico e 

teste tuberculínico de Heaf. Note-se no entanto que foi muito difícil segui-las, não só pelo 

tipo de exames previstos, como também porque as manifestações clínicas esperadas 

seriam tardias e extra pulmonares. Falharam ao acompanhamento 15% dos casos. (59)  

Várias foram as razões encontradas para o sub ou não diagnóstico da tuberculose 

zoonótica em Inglaterra e Wales, das quais se destacam: (5) 

• Falhas no diagnóstico – Se a infecção é por via digestiva, os médicos nunca 

chegam sequer a suspeitar, tendo em conta a raridade da doença. 

• Amostras impróprias para cultura – Os médicos ao constatarem a existência de 

tubérculos, pensam em processos não infecciosos e enviam amostras em 

formalina. Mesmo que posteriormente fossem detectados granulomas ou bacilos 

ácido - álcool resistentes, não era possível identificar a espécie. 

• Uso de meio de cultura inadequado – O M. bovis não cresce em meios com glicerol 

e os meios líquidos não são adequados (meios geralmente usados para o 

isolamento do Mycobacterium tuberculosis ex: BACTEC 9000). 

• Falhas na genotipagem – Os kits comerciais de amplificação molecular e muitas 

das sondas de RNA e DNA usadas pelos laboratórios, não distinguem as duas 

micobacterias, visto os genomas do M. tuberculosis e do M. bovis serem 

virtualmente idênticos. 

 

Suzana David et al (8) são pioneiros em Portugal na identificação molecular em humanos 

de estirpes do complexo Mycobacterium tuberculosis pelo método do spoligotyping. Em 

2004 foi avançado pela primeira vez o valor de 3.7% para casos de tuberculose humana 

causados pelo M. bovis na zona da grande Lisboa. Mais tarde este valor foi pelos mesmos 

corrigido, depois do uso do kit Geno Type MTBC (Hain Lifescience gmbH, Nehren, 

Germany) para a análise do polimorfismo dos genes gyrB e da técnica PCR para a análise 

do polimorfismo do gene pncA, associados ao estudo da susceptibilidade à pirazinamida. 

Nenhum dos inicialmente 11 isolados com padrões de spoligotyping característicos de M. 

bovis foram confirmados. (3, 60) 
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É importante fomentar este tipo de investigação, usufruindo dos novos meios de análise 

epidemiológica e de diagnóstico disponíveis através da biologia molecular para, com a 

colaboração dos serviços de veterinária, melhor acompanhar os grupos de risco de 

tuberculose zoonótica em Portugal e que são: 

• Os trabalhadores dos matadouros onde os serviços veterinários centralizam todos 

os abates sanitários (aproximadamente 8 em Portugal continental). Estes 

trabalhadores, que deveriam trabalhar com protecções acrescidas para prevenção 

da inalação de aerossóis contaminados e com luvas, nem sempre as usam. 

• Os trabalhadores das explorações infectadas de tuberculose. 

• Veterinários, caçadores e trabalhadores das empresas que organizam caçadas. 

Não é conhecido nenhum trabalho em Portugal com estes grupos de risco. 

 

Resultante possivelmente das novas possibilidades de diagnóstico, por possíveis alterações 

no relacionamento homem – animal, pela intensificação da produção pecuária, pela alta 

prevalência em alguns Países da tuberculose tanto humana como animal e da infecção pelo 

VIH, surgem cada vez mais relatos na literatura da infecção humana por bacilos da espécie 

M. bovis, sua transmissão entre humanos assim como nos bovinos e outros animais, da 

ocorrência da infecção por M. tuberculosis. Situações estas que há uns anos atrás eram 

consideradas raras e improváveis: 

• Em 1999 foi relatado no Reino Unido o primeiro caso de transmissão do M. bovis 

entre bovinos infectados e humanos imuno-competentes, com posterior transmissão 

entre estes. Tratou-se de dois irmãos, rapaz e rapariga com 20 e 17 anos 

respectivamente, que viviam na quinta dos pais onde em 1993 e 1997 houve 

bovinos tuberculosos. O rapaz ocasionalmente ajudava na contenção dos bovinos, 

tendo contactado com o muco e a saliva dos mesmos. A rapariga nunca teve 

contacto com os bovinos. Quando na rapariga se suspeitou de tuberculose, tinha um 

historial de 6 meses de tosse, perda de peso e letargia. Foi-lhe isolado o M. bovis de 

lavagem bronquial. No seu irmão que tinha um historial de tosse há 18 meses, foram 

encontrados bacilos ácido – álcool resistentes, isolado o M. bovis da expectoração e 

diagnosticada tuberculose pulmonar cavernosa. Os genótipos dos M. bovis isolados 

destes casos e dos bovinos abatidos em 1997 eram indistinguíveis nas análises 

efectuadas por RFLP (restriction fragment length polymorphism), Spoligotyping 

(spacer oligonucleotide) e VNTR (variable number tandem repeat). (61) 

• Na Suíça, País designado “livre de tuberculose” pela OIE desde 1959, foi relatado 

um caso de transmissão do M. bovis dos bovinos ao homem e de novo aos bovinos. 

Um idoso, que em criança teve uma tuberculose por M. bovis não tratada e que 
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trabalhava ocasionalmente numa quinta perto do lar onde habitava, morreu em 

Dezembro de 1999 com uma tuberculose pulmonar e renal generalizada. Todos os 

animais da quinta tinham sido negativos à IDT do efectivo em 1997 e o próprio idoso 

também foi negativo a um teste tuberculínico realizado em 1998. Depois da sua 

morte detectaram-se 19 bovinos positivos na quinta, donde se isolou o M. bovis dos 

gânglios linfáticos pulmonares e mediastínicos. Por RFLP foi comprovada a 

semelhança dos isolamentos do M. bovis realizados no idoso e nos bovinos. (62) 

• No Reino Unido foi identificado um grupo de seis casos de tuberculose humana 

provocada pelo M. bovis e ligados entre si, indiciando a transmissão homem a 

homem. Eram todos jovens, nascidos no Reino Unido e só um tinha tido ligações por 

contacto ocupacional com gado bovino e consumo de produtos lácteos não 

pasteurizados. A investigação epidemiológica levada a cabo indica que a 

transmissão ocorreu em ambiente urbano, via aerógena e por contacto em 

ambientes confinados (bar local e clube nocturno). Quatro dos doentes tinham 

factores predisponentes para a tuberculose (uso de esteroides, abuso de álcool, 

dependência da insulina e infecção por VIH). Todas as 6 estirpes humanas foram 

indistinguíveis pela técnica de MIRU-VNTR (mycobacterial interspersed repetitive 

units containing variable number of tandem repeats) e iguais ao genótipo de M. bovis 

mais prevalente no gado da região, identificado por Spoligotyping. (19) 

• Entre 1998 e 2006 no Sudoeste da Irlanda, foram isolados de casos humanos de 

tuberculose 501 amostras pertencentes ao Complexo Mycobacterium tuberculosis. 

Destas, 15 eram da espécie Mycobacterium bovis (3%) correspondendo 9 a 

genótipos predominantes nos animais da Irlanda e identificados por Spoligotyping. 

Em seis dos sete isolados obtidos a partir da expectoração foi possível observar em 

esfregaços directos, os bacilos ácido álcool resistentes, o que denota o poder 

infeccioso destes casos. (63) 

• Em 2007 no Reino Unido, é relatado um caso de tuberculose cavitária com 

esfregaço de expectoração positivo a bacilos ácido-álcool resistentes e com 

isolamento de Mycobacterium bovis. Trata-se duma mulher de 42 anos, 

immunocompetente, sem historial de viagem ao estrangeiro ou consumo de 

produtos lácteos não pasteurizados. Tinha no entanto trabalhado durante 4 anos 

como ajudante de veterinária e participado na tuberculinização duma exploração 

bovina onde foram identificados bovinos tuberculosos. Albergava igualmente no 

quintal de sua casa texugos, tendo numa ocasião tratado de um que tinha sido 

atropelado. No mesmo aglomerado familiar é então diagnosticado na filha de 12 

anos uma infecção latente de tuberculose evidenciada pela reacção positiva ao teste 
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de Mantoux e no cão da família tosse ao fim de 4 meses. No cão abatido foi 

igualmente confirmada a infecção por Mycobacterium bovis, que por biologia 

molecular foi dado como idêntico ao isolado na dona. Este genótipo de M. bovis é 

muito raro no Reino Unido e tinha sido isolado precisamente nessa zona geográfica, 

de bovinos e texugos. Independentemente de não se ter conseguido identificar a 

fonte de infecção, tudo parece indicar a transmissão aerógena do M. bovis aos 

animais e entre pessoas immunocompetentes, sendo ambas situações até ao 

momento dadas como muito raras. (20) 

• Em finais de 2007 numa exploração nos arredores duma grande cidade na China, 

foram testadas 130 vacas pela intradermotuberculinização de comparação e IFN-γ. 

Trinta e oito deram resultados positivos a ambas as provas e foram abatidas. Por 

isolamento bacteriológico foram identificadas 6 vacas como infectadas por 

Mycobacterium tuberculosis e 32 por Mycobacterium bovis. Vinte e sete vacas 

tinham lesões macroscópicas típicas de tuberculose e as lesões pelo M. bovis e pelo 

M. tuberculosis eram comparáveis. Do ponto de vista histológico, as lesões por M. 

tuberculosis eram granulomas tuberculosos típicos. Os isolados bovinos de M. 

tuberculosis pertenciam às estirpes da família Beijing predominante nas pessoas da 

zona e confirmado por Spoligotyping e MIRU-VNTR, o que indicia a passagem da 

infecção humana aos bovinos. Simultaneamente, analisaram-se 5011 amostras de 

tuberculose humana de dois hospitais locais (amostras de 3 anos) e só em 17 se 

confirmou a infecção por M. bovis (0.34%). O facto dos bovinos poderem manter 

tanto a infecção por M. bovis como a infecção por M. tuberculosis, constitui uma 

ameaça tanto ao programa de erradicação da TB nos bovinos como ao programa 

Stop TB da OMS para os Humanos. (14) 

• Em explorações do Norte da Índia (entre 1999 e 2001), outro País com uma alta 

taxa de incidência tanto de tuberculose bovina como humana, foi constatada a 

possível transmissão da infecção dos humanos aos bovinos. De 161 vacas 

suspeitas de sofrerem de tuberculose, foi isolado o M. bovis em 40 (24.8%) e o M. 

tuberculosis em 14 (8.7%), a partir de punções ganglionares, leite, sangue, 

zaragatoas faríngeas, biopsias rectais e amostras fecais. (64) 
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8. CONCLUSÕES 
 

• Apesar da tuberculose humana ser causada principalmente pelo Mycobacterium 

tuberculosis, o Mycobacterium bovis tem seguramente um papel cada vez mais 

importante na epidemia global da tuberculose, principalmente se tivermos em conta 

a exacerbação da doença devido à pandemia da infecção VIH/SIDA e a situação de 

pobreza e má nutrição existente em muitas zonas do globo associadas geralmente a 

altas prevalências de bTB nos animais domésticos e selvagens. 

• Com este trabalho foi possível identificar as principais zonas de risco para a 

tuberculose zoonótica em Portugal continental, apesar de não ter sido possível 

encontrar nenhuma relação entre a tuberculose humana e bovina. 

• Foi possível igualmente evidenciar que o teste da IDT dos bovinos em Portugal está 

a falhar na detecção dos efectivos infectados de TB, só permitindo identificar 

aproximadamente 58% dos focos de tuberculose. 

• É por isso importante que o despiste da tuberculose bovina não seja descorado e 

que a totalidade dos efectivos e dos bovinos sejam rastreados. Só diminuindo a 

infecção no seu hospedeiro natural, poderemos diminuir o risco da tuberculose 

zoonótica. 

• Onde não seja de todo praticável a IDT, outras provas de diagnóstico deverão ser 

ponderadas. 

• Nos efectivos onde seja confirmada a infecção, deverá ser feito um 

acompanhamento rigoroso dos mesmos para uma completa e rápida eliminação dos 

focos. 

• Dever-se-á promover uma boa investigação dos casos detectados, de modo a 

identificar possíveis factores de risco e intervir no sentido da sua correcção ou 

minimização (identificar práticas de maneio que favoreçam a exposição/propagação 

da doença - nomeadamente no que respeita à alimentação dos vitelos com leite de 

vacas infectadas; às condições de alojamento; à concentração de animais; ao 

possível contacto em pastagem com animais de diferente estatuto sanitário ou com 

a fauna selvagem). 

• Dever-se-á melhorar a rastreabilidade dos bovinos infectados de tuberculose de 

modo a correctamente identificar a exploração de origem e actuar em conformidade. 

• Em Portugal continental, nos dois anos em estudo (2004 e 2005), 42% dos focos de 

tuberculose bovina foram detectados a partir da inspecção sanitária em matadouro, 

o que demonstra a sua importância no programa de erradicação da tuberculose. 
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• Dever-se-ão criar mecanismos que estimulem o diagnóstico clínico por suspeita de 

tuberculose em bovinos anérgicos e viabilizar a compensação do criador pelo abate 

destes animais. 

• Pela análise dos resultados laboratoriais existentes e referentes aos anos de 2004 e 

2005, foi possível evidenciar que em Portugal a principal via de transmissão entre os 

bovinos domésticos é a via aerógena. 

• A comunicação entre os organismos que trabalham em saúde animal e saúde 

humana com tuberculose, deverão ser dinamizados e estimulados, no sentido do 

acompanhamento das pessoas em risco de contrair tuberculose zoonótica (pessoal 

dos matadouros e com especial ênfase para os matadouros que se dedicam ao 

abate sanitário de bovinos com tuberculose; trabalhadores de explorações 

infectadas de tuberculose; pessoal que lida com carcaças de fauna selvagem). 

• É importante a identificação em medicina humana da espécie envolvida nos casos 

de tuberculose, não só do ponto de vista epidemiológico, mas também pela natural 

resistência do M. bovis à pirazinamida, um dos antibióticos de primeira linha usados 

contra a tuberculose. 

• É necessário garantir e legislar a inspecção sanitária das espécies selvagens, nas 

zonas de caça organizada, nas coutadas e nas batidas ao javali. 

• Em Portugal, onde também está a ser fomentada a caça organizada em coutadas e 

batidas, é necessário prevenir situações como as que se estão a verificar em 

Espanha, de sobrepopulação de espécies selvagens e mistura destas com efectivos 

de animais domésticos de situação sanitária não livre de tuberculose.  

• Deverá ser evitado o contacto entre os animais domésticos e a fauna selvagem.  
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Anexo nº 1 – Modelo de relatório obtido do PISA 
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Anexo nº 2 – Exemplo da relação fornecida pelo PISA, das 
explorações positivas à TB 
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Anexo nº 3 – Modelo da informação fornecida pelo SNIRB, sobre os 
registos das deslocações de um bovino 
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Anexo nº 4 – Enquadramento geográfico das áreas em estudo 
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Enquadramento geográfico

Distritos Regiões Agrárias NUTS II
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Anexo nº 5 – Dados das variáveis em estudo por Distrito 
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VARIÁVEIS DEPENDENTES Aveiro Beja Braga Bragança
Castelo 
Branco

Coimbra Évora Faro Guarda Leiria Lisboa Portalegre Porto Santarém Setúbal
Viana do 
Castelo

Vila Real Viseu

Explorações existentes (dados 
SNIRB) 562 144 974 241 124 302 121 43 228 275 122 104 468 89 86 871 454 295
Cobertura das explorações por 
IDT (%) 82,7 92,7 82,3 74,9 57,4 68,3 70,4 83,8 73,5 55,4 40,6 68,0 71,5 49,7 56,0 80,6 68,7 70,6
Prevalência exp. positivas à IDT 
(*1000 exp. saneadas) 0,9 6,9 1,8 0,8 3,3 1,4 10,9 0,0 1,1 0,5 1,3 21,4 0,3 6,7 8,7 0,1 7,1 0,9
Incidência Exp. Positivas à IDT  
(*1000 exp. saneadas) (1) 0,9 2,0 1,4 0,8 2,4 1,3 9,3 0,0 1,1 0,4 0,5 12,0 0,2 5,7 5,2 0,1 4,5 0,7

Focos detectados por IDT 0,0 0,4 0,6 0,1 0,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 1,4 0,0
Focos detectados de outra 
maneira 0,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,0

Total de focos 0,1 0,6 0,8 0,2 0,1 0,2 0,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,7 0,2 0,3 0,4 0,1 1,6 0,0
Prevalência de focos (*1000 
exp. existentes) 0,3 2,9 1,1 0,3 0,8 1,1 6,0 0,0 0,0 2,0 1,4 6,2 0,5 2,8 5,5 0,1 3,0 0,0
Bovinos existentes (dados 
SNIRB) 4199 11360 9343 2684 2690 2572 15492 788 2301 2206 3471 10094 6419 3894 7115 3484 3227 1204
Bovinos por exploração (dados 
SNIRB) 8 114 7 9 19 5 119 18 8 10 30 93 13 64 65 4 5 4
Cobertura dos bovinos por IDT 
(%) 75,9 64,8 74,7 58,4 60,1 62,4 57,9 72,0 69,5 46,8 32,6 55,2 64,0 43,9 48,3 65,5 59,2 55,9
Prevalência de bov. positivos à 
IDT (*10.000 bov. saneados) 1,8 4,4 6,0 1,0 8,6 5,1 7,1 0,0 1,5 1,2 0,7 22,1 1,2 23,9 5,0 0,2 19,8 5,7

Ha /bovino    7 7 5 128 222 327 4 74 415 49 23 33 6 32 15 9 193 63

Casos humanos de tuberculose 9 4 19 2 5 5 2 9 3 4 61 2 55 5 25 8 4 3
tuberculose humana registada 
*100.000 hab (2004-2006) 22,3 27,8 26,1 13,2 25,7 13,9 15,8 32,5 18,6 15,1 31,2 17,0 48,6 25,6 39,1 31,1 24,8 21,4

(1) - Não significativo: p=0,126
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Anexo nº 6 – Fluxograma da informação utilizada na identificação 
de um foco de tuberculose bovina 
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Anexo nº 7 – Incidência de todas as formas de TB por 10 5 

habitantes na região Europeia 
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2004 2005 2006 2007

Islandia 3 3 4 4

Alemanha 8 7 7 6

Finlandia 7 6 6 6

Noruega 6 6 6 6

Suécia 5 6 6 6

Suíça 8 7 7 6

Italia 8 8 7 7

Dinamarca 8 8 8 8

Holanda 8 8 8 8

Republica Checa 11 10 10 9

Austria 13 13 13 12

Belgica 13 13 13 12

Luxemburgo 13 13 12 12

Eslovénia 16 14 14 13

Irlanda 12 13 13 13

França 15 14 14 14

Reino Unido da Grã 
Bretanha e Norte da 
Irlanda 13 14 15 15

Albania 21 20 18 17

Eslováquia 19 17 17 17

Hungria 25 22 19 17

Grecia 19 18 18 18

Polonia 28 27 26 25

Ex República 
Jugoslavia da 
Macedónia 31 30 30 29

Espanha 31 31 30 30

Portugal 37 34 32 30

Estonia 46 43 40 38

Bulgaria 39 40 39 39

Croacia 42 41 41 40

Bosnia-Herzegovina 53 52 52 51

Letónia 68 63 58 53

Bielorrussia 61 61 61 61

Lituânia 65 63 66 68

Armenia 71 72 72 72

Azerbeijão 76 77 77 77

Georgia 83 84 84 84

Ucrânia 97 102 102 102

Federação Russa 105 106 108 110

Roménia 140 134 125 115

Republica da Moldavia 139 140 140 141
Montenegro n/a 33 32 n/a

Communicable Diseases -> Tuberculosis (as of 24 March 2009) -> Estimated TB -> Estimated TB 
incidence -> TB incidence, all forms (per 100 000 population per year) -> Total

(Periodicity: Year, Applied Time Period: from 2004 to 2007)



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo nº 8 – Incidência da TB bacilífera por 10 5 habitantes na 
região Europeia



Anexo nº 8 – Incidência da TB bacilífera por 10 5 habitantes na região Europeia 
 

 

 
Fonte: World Health Organization - Global Tuberculosis Database - as of 24 March 2009 

90 
 

2004 2005 2006 2007

Monaco 1 1 1 1

Chipre 2 2 2 2

Islandia 1 2 2 2

Noruega 3 3 3 2

Finlandia 3 3 3 3

Alemanha 3 3 3 3

Israel 4 3 3 3

Italia 3 3 3 3

Malta 3 3 3 3

Holanda 4 3 3 3

San Marino 3 3 3 3

Suécia 2 3 3 3

Suíça 3 3 3 3

Republica Checa 5 5 4 4

Dinamarca 4 4 4 4

Belgica 6 6 6 5

Luxemburgo 6 6 6 5

Austria 6 6 6 6

França 6 6 6 6

Irlanda 5 6 6 6

Eslovénia 7 6 6 6

Hungria 11 10 9 7

Eslováquia 9 8 8 7

Reino Unido da Grã Bretanha e 
Norte da Irlanda 6 6 7 7

Albânia 9 9 8 8

Grecia 8 8 8 8

Andorra 9 9 9 9

Polonia 13 12 12 11

Portugal 16 15 14 13

Espanha 14 13 13 13
Ex República Jugoslavia da 
Macedónia 14 13 13 13

Turquia 13 13 13 13

Bulgaria 18 18 18 17

Estonia 20 18 18 17

Croacia 19 18 18 18

Bosnia-Herzegovina 24 23 23 23

Letónia 30 28 26 24

Bielorrussia 27 27 27 27

Lituânia 29 28 29 30

Turquemenistão 34 31 31 31

Armenia 32 32 32 32

Azerbeijão 34 34 34 34

Georgia 37 37 38 38

Ucrânia 42 44 44 44

Federação Russa 46 46 47 48

Usbequistão 51 53 52 50

Roménia 63 60 56 51

Quirguizistão 56 55 55 54

Cazaquistão 64 61 60 58

Republica da Moldavia 62 63 63 63
Tajiquistão 81 86 94 103

Communicable Diseases -> Tuberculosis (as of 24 March 2009) -> Estimated TB -> Estimated TB incidence -> TB incidence, 
smear-positive (per 100 000 population per year) -> Total

(Periodicity: Year, Applied Time Period: from 2004 to 2007)

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo nº 9 – Incidência de todas as formas de TB em doentes VIH 
+ por 10

5
 habitantes na região Europeia 
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2004 2005 2006 2007

Republica Checa 0.1 0.1 0.0 0.0

Finlandia 0.1 0.1 0.1 0.1

Alemanha 0.2 0.2 0.1 0.1

Islandia 0.1 0.1 0.1 0.1

Noruega 0.1 0.1 0.1 0.1

Suécia 0.1 0.1 0.1 0.1

Hungria 0.3 0.2 0.2 0.2

Holanda 0.2 0.2 0.2 0.2

Dinamarca 0.2 0.2 0.2 0.3

Israel 0.3 0.3 0.3 0.3

Austria 0.3 0.3 0.4 0.4

Belgica 0.5 0.5 0.5 0.4

Irlanda 0.4 0.4 0.4 0.4

Luxemburgo 0.4 0.4 0.4 0.4

Malta 0.4 0.4 0.4 0.4

Italia 0.5 0.5 0.5 0.5

Polonia 0.5 0.5 0.5 0.5

Suíça 0.6 0.6 0.6 0.5

Reino Unido da Grã Bretanha e 
Norte da Irlanda 0.4 0.4 0.5 0.5

Grecia 0.6 0.6 0.6 0.6

Bulgaria 0.3 0.4 0.6 0.7

França 0.8 0.8 0.8 0.8

Lituânia 1.3 1.4 1.5 1.6

Armenia 1.9 2.0 2.1 2.1

Bielorrussia 2.1 2.1 2.1 2.2

Espanha 2.4 2.4 2.4 2.4

Usbequistão 1.0 1.6 2.0 2.4

Azerbeijão 1.1 1.8 2.5 2.6

Letónia 3.0 3.0 2.9 2.7

Roménia 3.5 3.3 3.1 2.8

Georgia 1.1 1.6 2.3 2.9

Quirguizistão 2.5 2.9 3.3 3.5

Cazaquistão 2.6 3.0 3.4 3.7

Republica da Moldavia 2.2 3.3 4.4 5.2

Portugal 7.0 6.6 6.3 5.9

Estonia 7.1 6.8 6.6 6.3

Tajiquistão 4.2 5.6 7.3 9.1

Federação Russa 15.6 16.6 17.4 18.0

Ucrânia 15.6 18.6 19.5 20.5

Albânia 0.0 0.0 0.0 n/a

Andorra 0.0 0.0 0.0 n/a

Bosnia-Herzegovina 0.0 0.0 0.0 n/a

Croacia 0.0 0.0 0.0 n/a

Chipre 0.0 0.0 0.0 n/a

Monaco 0.0 0.0 0.0 n/a

San Marino 0.0 0.0 0.0 n/a

Eslováquia 0.0 0.0 0.0 n/a

Eslovénia 0.0 0.0 0.0 n/a

Ex República Jugoslavia da 
Macedónia 0.0 0.0 0.0 n/a

Turquia 0.0 0.0 0.0 n/a
Turquemenistão 0.0 0.0 0.0 n/a

Communicable Diseases -> Tuberculosis (as of 24 March 2009) -> Estimated TB -> Estimated TB incidence -> TB 
incidence, all forms in HIV+ (per 100 000 population per year) -> Total

(Periodicity: Year, Applied Time Period: from 2004 to 2007)



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo nº10 – Tuberculose bovina nos Países da União Europeia 
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UE
 Explorações 

Oficialmente Livres 
de TB (%)

 Explorações 
Positivas (%)

Alemanha 0,00

Austria 100,00 0,00

Belgica 99,98 0,02

Bulgaria _____ _____

Chipre 42,41 0,00

Dinamarca 100,00 0,00

Eslováquia 100,00 0,00

Eslovénia 100,00 0,00

Finlandia 100,00 0,00

França 99,96 0,04

Holanda 100,00 0,00

Hungria 99,94 0,03

Irlanda 96,65 3,04

Letónia 100,00 0,00

Lituânia 100,00 0,00

Luxemburgo 100,00 0,00

Malta _____ _____

Reino Unido: Grã 
Bretanha (*) 92,34 3,61

Republica Checa 100,00 0,00

Roménia 98,14 0,01

Suécia 100,00 0,00

UE
Prevalência 
Explorações 
Positivas (%)

Prevalência Bovinos 
Positivos (%)

Espanha 1,76 0,42
Estonia 0,00 0,00
Grecia 1,37 0,72
Italia 1,11 0,19
Polonia 0,04 0,03
Portugal 0,19 0,04
Reino Unido:          
Norte da Irlanda 6,23 0,35

2006 - Tuberculose Bovina nos Países financiados 
pela CE

2006 - Tuberculose Bovina nos Países não co-
financiados pela CE

(*) - Inglaterra, Wales e Escócia

Fonte: European Food Safety Autority (EFSA) - Zoonoses Country Reports 
2006 


