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RESUMO

A tuberculose bovina (BTB) é uma doença que tem como agente etiológico o
Mycobacterium bovis, acarretando sérios riscos à saúde animal, quanto à saúde
humana, em especial em indivíduos convalescentes ou imunodebilitados, pela
susceptibilidade do homem ao bacilo, além de ocasionar impactos à produtividade
dos rebanhos e expressivas perdas econômicas ao setor. Objetiva-se determinar a
prevalência da BTB no Estado de Mato Grosso, através da análise de banco de
dados do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) entre o
período de janeiro 2005 a dezembro 2017. Durante este período, 62.908.579
bovinos foram abatidos nos estabelecimentos frigoríficos sob serviço de inspeção
federal (SIF), e desse total foram identificados 0,007% (4.660) dos animais com
lesões sugestivas da doença. Adicionalmente, houve diferença estatística p>0,01,
quando aplicado o Teste Qui-Quadrado na prevalência do Circuito Pecuário Leite,
em relação aos demais Circuitos Pecuários do Estado de Mato Grosso. Os
resultados desse estudo demonstram que a prevalência da tuberculose bovina no
Estado de Mato Grosso é muito baixa, o que embasa a eficiência do controle da
doença e manutenção da condição sanitária exigida pelos mercados exportadores
de carne.

Palavras-chave: Mycobacterium bovis, carcaça bovina, prevalência
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ABSTRACT

Bovine tuberculosis (BTB) is a disease whose etiological agent is Mycobacterium
bovis, causing serious animal health risks, especially in convalescent or
immunodebilized individuals, due to the man's susceptibility to bacillus, and to
productivity of the herds and significant economic losses to the sector. The objective
of this study was to determine the prevalence of BTB in the State of Mato Grosso,
through the analysis of a database of the Ministry of Livestock and Supply (MAPA)
between January 2005 and December 2017. During this period, 62.908.579 cattle
were slaughtered in plants under Federal Inspection Service (SIF), of which 0.007%
(4.660) of the animals with lesions suggestive of the disease were identified. In
addition, there was a statistical difference p> 0.01, when the Chi-Square test was
applied in the prevalence of the Milk Circuit in relation to the other Livestock Circuits
of the State of Mato Grosso. The results of this study demonstrate that the
prevalence of bovine tuberculosis in the State of Mato Grosso is very low, which
underlies the efficiency of disease control and maintenance of the sanitary condition
demanded by meat export markets.
Key words: Mycobacterium bovis, bovine carcass, prevalence
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LISTA DE ABREVIATURAS
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

BTB

Tuberculose

BCG

Bacillus Calmette-Guérin

BAAR

Bacilos Álcool Ácido Resistente

Cm

Centímetro

DNA

Ácido Desoxirribonucléico

GC

Guanina Citosina

HIV

Human Imunodeficieency Virus

MAPA

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento

H2SO4

Ácido Sulfúrico

Mb

MegaByte

m-PCR

Reação em Cadeia de Polimerase

NaOH

Hidróxido de Sódio

OIE

Organização Mundial de Saúde Animal

PCR
multiplex

Reação em Cadeia de Polimerase

PNCEBT

Programa Nacional de Controle e Erradicação da
Brucelose e Tuberculose

PPD

Derivado Proteico Purificado

RIISPOA

Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de
Produtos de Origem Animal

DAS

Secretária de Desenvolvimento Agrícola

µm

Micrômetro

SIF

Serviço de Inspeção Federal

SVO

Serviço Veterinário Oficial
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1. INTRODUÇÃO

A tuberculose bovina (BTB), é uma zoonose causada pelo Mycobacterium
bovis, apresenta sérios riscos tanto à saúde pública humana quanto à veterinária,
em

especial

em

indivíduos

convalescentes

ou

imunodebilitados,

pela

susceptibilidade do homem ao bacilo, além de ocasionar impactos à produtividade
dos rebanhos e expressivas perdas econômicas ao setor (FURLANETTO et al.,
2012). Atualmente, a infecção apresenta consequências significantes para a
pecuária local, nacional e mundial (MURAKAMI et al., 2009).
A importância econômica atribuída à doença bovina está baseada nas perdas
diretas e indiretas resultantes da morte de animais, da queda no ganho de peso, da
diminuição da produção de leite, do descarte precoce, da eliminação de animais de
alto valor zootécnico e da condenação de carcaças no abate (MURAKAMI et al.,
2009). Estima-se que os animais infectados percam 10-25% de sua eficiência
produtiva. Existe ainda a perda de prestígio e credibilidade da unidade de criação
onde a doença é constatada (BRASIL, 2006).
A tuberculose apresenta distribuição mundial, e sua prevalência ainda é
marcante nos países em desenvolvimento. No Brasil não existem dados oficiais
atualizados quanto à prevalência da doença, sendo observada prevalência média
nacional de 1,3% de animais infectados, no período de 1989 a 1998 (BRASIL, 2006).
Em um levantamento posterior, a estimativa da prevalência de animais doentes no
Brasil foi de 0,83%, sendo que a região Centro-Oeste apresentou a menor
prevalência dentre as regiões brasileiras, com 0,37%, e o estado de Mato Grosso
0,007% (FURLANETTO et al., 2012).
A prevalência de tuberculose bovina descrita nos estados estudados se deve
ao clima, sistema de criação, idade dos animais abatidos ou testados e lotação das
pastagens, proporcionando ou não contato entre si e tempo de exposição a
possíveis animais contaminados (FIGUEIREDO et al., 2010; FRANÇA et al., 2013;
FURLANETTO et al., 2012; GRISI FILHO et al., 2011; HAUBERT et al., 2011;
LAVAGNOLI et al., 2010; SILVA et al., 2013; SILVA e GOMES, 2014 e SOUZA et
al., 2014).
A

inspeção

post-mortem

de

rotina,

realizada

através

do

exame

anatomopatológico ou macroscópico, é uma etapa crucial para o diagnóstico de BTB
em abatedouros. Porém, em razão de fortes semelhanças entre as lesões causadas
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por outras doenças, muitas vezes não é possível identificar todos os animais
infectados (FURLANETTO et al.,2012). Diversos estudos vêm demonstrando a
possibilidade do uso da PCR na detecção de M. bovis em fragmentos de lesões
sugestivas de tuberculose, permitindo, assim, um aumento da acurácia e também
significativa redução do tempo do diagnóstico padrão (FURLANETTO et al.,2012).
A bovinocultura é uma das principais atividades econômica do estado de Mato
Grosso, que possui o maior rebanho bovino brasileiro 29.740.424 milhões de
cabeças, distribuídas em mais de 107 mil propriedades, destinando ao abate um
montante de 4,96 milhões de cabeça, onde 32.06% destes bovinos abatidos são
destinados à exportação (INDEA, 2017).

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. TUBERCULOSE BOVINA

A tuberculose bovina (BTB) é uma zoonose de evolução crônica causada pelo
Mycobaterium

bovis,

que

caracteriza-se

pelo

desenvolvimento

de

lesões

granulomatosas nodulares denominadas tubérculos, podendo estar localizada em
vários órgãos, no entanto, com distribuição predominante no trato respiratório,
principalmente nos linfonodos bronquiais e mediastínicos (ALZAMORA FILHO et al.,
2014), além de apresentar efeito debilitante cujo hospedeiro primário é o bovino,
entretanto, diversas espécies de mamíferos incluindo o homem, também são
susceptíveis à infecção (MEDEIROS et al., 2010).
É uma importante doença nas Américas, principalmente na América Latina, e
sua presença no rebanho causa diversos prejuízos na produção e comercialização
de bovinos e seus produtos (GRISI FILHO et al., 2011).

2.1.1. Etiologia

A tuberculose é uma doença de abrangência mundial, causada por
microrganismos pertencentes ao gênero Mycobacterium, ordem Actinomycetales e
família Mycobacteriaceae, apresentando aproximadamente cem espécies descritas
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(MURAKAMI et al., 2009). Embora vários microrganismos sejam saprófitas, muitas
dessas micobactérias são patogênicas, para homens e animais (MURAKAMI et al.,
2009).
O Mycobacterium bovis, Mycobacterium canettii, Mycobacterium africanum,
Mycobacterium

pinnipedii,

Mycobacterium

microti,

Mycobacterium

caprae,

Mycobacterium dassie, e a recém-descoberta Mycobacterium mungi são espécies
intimamente relacionadas que formam o Complexo Mycobacterium tuberculosis
(CMT) (KATALE et al., 2012). Mycobacterium tuberculosis e M. bovis são as
espécies mais importantes no complexo que comumente causam tuberculose
humana e animal, com consequências negativas para a saúde humana e animal,
além dos custos econômicos (KATALE et al., 2012). De forma impressionante, o
genoma do M. bovis é 99,95% geneticamente idêntico ao M. tuberculosis,
dificultando assim a diferenciação genética entre elas, no entanto essas espécies
podem ser diferenciadas com base nos seus hospedeiros, na virulência e nas
características fisiológicas (GARNIER et al., 2003).As bactérias pertencentes à
família mycobacteriaceae, gênero mycobacterium, são bacilos curtos, aeróbicos,
imóveis, não capsulados, não flagelados, apresentando aspecto granular quando
corados, medindo de 0,5-0,7 µm de comprimento por 0,3 µm de largura, sendo
álcool-ácido-resistente, sua propriedade mais característica (MURAKAMI et al.,
2009).
A morfologia típica das colônias de micobactérias dependente de meios de
cultura a base de ovo e amido, enriquecidos com asparagina, uma vez que, o M.
bovis tem dificuldade em se desenvolver em meios glicerinados (FRANÇA et al.,
2013).
A utilização da coloração de Ziehl-Neelsen (ZN) para a identificação de
bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR) tem a finalidade de se obter diagnóstico
definitivo, sendo que essa técnica consiste em uma coloração mais agressiva que a
utilizada na técnica de Gram, uma vez que as bactérias do gênero Mycobacterium e
Nocardia, inicialmente resistem a coloração, e após coradas resistem fortemente a
descoloração, mesmo quando submetidas a ácidos fortemente diluídos e ao álcool
absoluto, denominado assim Bacilo Álcool Ácido Resistente (BAAR), em virtude da
grande quantidade de lipídios em sua parede celular (FRANÇA et al., 2013).
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Figura 1. a) Colônias de aspecto rugoso e coloração creme isoladas em meio
Stonebrink; b) BAAR- Bacilo Álcool Ácido Resistente coloração Ziehl Neelsen.

Fonte: França et al. (2013)

Figura 2. Estrutura da parede celular das microbactérias – variedade de lipídeos e
glicolipídeos associados

Fonte: Murray et al (2000)

2.1.2. Epidemiologia

A tuberculose bovina é uma doença infecciosa crônica e debilitante, causada
por M. bovis, que afeta mamíferos domesticados e selvagens, constituindo-se em
um problema de saúde pública, e pode afetar pessoas que têm contato próximo com
os animais infectados (CRUZ et al., 2010).
A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) classificou a tuberculose
como aquelas doenças transmissíveis com implicações socioeconômicas e / ou de
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saúde pública e que são significativas para o comércio internacional de animais
vivos e seus produtos (CRUZ et al., 2010), e no Brasil está em vigor a Instrução
Normativa nº 50, datada em 24 de setembro de 2013, onde cita que a tuberculose
bovina é uma doença de notificação compulsória imediata de qualquer caso
confirmado.
Para a produção pecuária, a tuberculose é causa de grandes perdas
econômicas devido à redução da produção, abate de animais infectados e
condenação de carcaças, e ainda quando identificada a prevalência da doença em
determinada região, estase caracteriza como uma barreira sanitária para o comercio
internacional (CRUZ et al., 2010).
Estima-se que os animais infectados percam de 10% a 25% de sua eficiência
produtiva, considerando que existe ainda a perda de prestígio e credibilidade da
unidade de criação onde a doença é constatada, em decorrência da tuberculose
bovina e bubalina ser de notificação obrigatória, e as carcaças de animais abatidos
que forem identificadas com lesões sugestivas da doença ter 50% a menos do valor
da arroba (HAUBERT et al., 2011).
Possíveis vias de infecção por M. bovis são respiratórias, alimentares,
congênitas, cutâneas e venéreas, entretanto, a infecção nos bovinos em geralmente
ocorre pela via aerógena, por meio de inalação de gotículas infectadas pelo bacilo
ou secreção nasal de um animal com tuberculose pulmonar ativa (MURAKAMI et al.,
2009). A via oral é geralmente mais importante em bezerros amamentados por
vacas tuberculosas. Em casos de infecção congênita, a transmissão acontece via
vasos sanguíneos umbilicais para o feto, a partir da infecção presente no útero da
fêmea; mais raramente, também pode ocorrer adquirida como resultado, tanto de
deglutição do líquido amniótico infectado, que leva ao desenvolvimento de lesões
nos intestinos ou nos linfonodos mesentéricos, como por inalação, que resulta em
doença pulmonar. Em raras ocasiões, a transmissão genital da tuberculose pode
ocorrer nos bovinos se houver lesões da infecção no pênis ou na mucosa prepucial
dos machos ou ainda da vulva ou mucosa vaginal das fêmeas (MURAKAMI et al.,
2009).
A infecção por via aerógena ocorre com inalação do agente em vias aéreas,
em macrófagos alveolares e linfonodos relacionados, caracterizando a doença pela
formação de granulomas conhecidos como tubérculos, causam lesões circunscritas,
muitas vezes encapsuladas, de 0,1 a 4,0 cm de diâmetro, coloração amarelo pálidas
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ou brancacentas e frequente com aspecto caseoso e/ou mineralizado, embora
lesões extensas possam conter exsudato pastoso ou liquefeito (ANDREAZZA et al.,
2015).
As lesões podem ocorrer nos pulmões e nos linfonodos relacionados ao
sistema respiratório, principalmente retrofaríngeos, bronquiais e mediastínicos
(Figuras 3, 4 e 5). Em algumas circunstâncias, ocorrem inúmeros focos
disseminados

a

partir

da

liberação

de

BAAR

na

circulação

sanguínea,

caracterizando em tuberculose miliar (Figura 6) (ANDREAZZA et al., 2015).
Figura 3 - Linfonodo Brônquico e

Figura

Mediastínico: apresentando conteúdo

Complexo Primário.

4

-

Pulmão:

Tuberculose

caseoso sugestivo de tuberculose.

Fonte: Souza et al. (2014)

Fonte: Souza et al. (2014)

Figura 5 - Pulmão: Tuberculose

Figura

6

Miliar Aguda

Mesentérico

-

Intestino:
com

Tuberculose

Fonte: Souza et al. (2014)

Fonte: Souza et al. (2014)

Gânglio

Lesão

de
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A infecção também pode ocorrer por ingestão do agente em pastagens e uso
de cochos e bebedouros coletivos infectados. Nesses casos as lesões ocorrem mais
comumente em intestino e linfonodos relacionados, principalmente mesentéricos. Os
sinais clínicos da doença e a distribuição das lesões dependem do modo de
transmissão (ANDREAZZA et al., 2015).
Inicialmente, acreditava-se que a domesticação do gado bovino, a qual
ocorreu entre 10 e 25 mil anos atrás, teria ocasionado a passagem do patógeno dos
animais domésticos para os seres humanos, e em sua adaptação em um novo
hospedeiro à bactéria teria evoluído para o M. tuberculosis, entretanto estudos
genéticos atuais fornecem evidências que M. bovis e M. tuberculosis tiveram uma
evolução independente partindo de uma espécie percursora comum, possivelmente
o M. canetti (MURAKAMI et al., 2009). Os seres humanos também podem ser
infectados por M. bovis a partir do contato com animais infectados ou produtos de
origem animal, entretanto a transmissão de M. bovis entre humanos ou de humanos
para animais é muito rara (KATALE et al., 2012). Embora a ocorrência de M. bovis
em humanos seja relativamente pequena quando comparada com a carga de M.
tuberculosis, existe a correlação do aumento do número de casos de tuberculose
humana devido à pandemia de HIV e AIDS (KATALE et al., 2012).
Não

há,

no

país,

publicações

oficiais

atualizadas

de

inquéritos

epidemiológicos da prevalência da tuberculose bovina, entretanto, na última
estimativa, os dados indicaram uma prevalência de média nacional de 1,3% de
animais reagentes à tuberculina no período de 1989 a 1998 (BRASIL, 2006). Porém
a comunidade cientifica tem investido em realizar pesquisas a fim de caracterizar a
prevalência da doença no país, sendo assim no quadro abaixo estão relacionados
os principais achados dos pesquisadores.
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Quadro 01: Levantamento das Prevalências de Tuberculose Bovina nos diversos
estados do país.
AUTOR

LOCALIDADE

DIAGNÓSTICO

FIGUEIREDO
et al. 2010
FRANÇA et al.
2013
FURLANETTO
et al. 2012

PARAIBA

ALÉRGICO
CUTÂNEO
ANATOMOPATOLOGICO
CULTURA
BACTERIOLÓGICA
E PCR
CULTURA
BACTERIOLÓGICA
ANATOMOPATOLOGICO
LEVANTAMENTO
DE DADOS
ALÉRGICO
CUTÂNEO
ANATOMOPATOLOGICO

GRISI FILHO
et al. 2011
HAUBERT et
al. 2011
LAVAGNOLI
et al. 2010
NESPOLI,
2016
SOUZA et al.
2014

BAHIA
MATO GROSSO

SÃO PAULO
RIO GRANDE
DO SUL
ESPIRITO
SANTO
MATO GROSSO
MINAS GERAIS

FINALIDADE
REBANHO
LEITE

PREVALÊNCIA (%)

CORTE

0,120%

CORTE

0,007%

LEITE

1,020%

LEITE

0,250%

LEITE

0,540%

CORTE

0,120%

LEITE

55%

0,250%

A prevalência de tuberculose bovina descrita nos estados estudados se deve
ao clima, sistema de criação, idade dos animais abatidos ou testados e lotação das
pastagens, proporcionando ou não contato entre si e tempo de exposição a
possíveis animais contaminados (FIGUEIREDO et al., 2010; FRANÇA et al., 2013;
FURLANETTO et al., 2012; GRISI FILHO et al., 2011; HAUBERT et al., 2011;
LAVAGNOLI et al., 2010; SILVA et al., 2013; SILVA e GOMES, 2014 e SOUZA et
al., 2014), justificando assim as prevalências extremas demonstradas no Quadro 1,
onde o estado de Minas Gerais apresentou prevalência média no período estudado
de 55%, enquanto Mato Grosso demonstrou 0,007%,haja vista que o clima nas
regiões se difere em clima ameno e quente, bem como sistema de criação baseado
em sistema intensivo voltado para pecuária de leite enquanto o estado de menor
prevalência tem seu sistema de criação extensivo para corte.

2.1.3. Patogenia

A resposta imune dos bovinos durante a infecção por M. bovis é
extremamente complexa e dinâmica, envolvendo vários eventos celulares,
resultando em apresentações clínicas e patológicas diferenciadas. Os efeitos de
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uma resposta imune altamente específica resultam em um espectro de lesões
variando desde infecções autolimitantes até doença sistêmica grave (ANDREAZZA
et al., 2015; MEDEIROS et al., 2010; MEDEIROS et al., 2012; MURAKAMI et al.,
2009 ).
A maioria das infecções em bovinos e bubalinos ocorre pela via respiratória
através da inalação de aerossóis contaminados com o microrganismo. Uma vez que
o bacilo atinge o alvéolo, o mesmo é capturado por macrófagos. Na fase seguinte,
caso não sejam destruídos, os bacilos multiplicam-se dentro dos macrófagos recémchegados da corrente circulatória, atraídos por fatores quimiotáticos liberados pelo
próprio bacilo (ANDREAZZA et al., 2015; MEDEIROS et al., 2010; MEDEIROS et al.,
2012; MURAKAMI et al., 2009).
A terceira fase começa quando cessa a multiplicação, cerca de 2 a 3
semanas após a inalação do agente infeccioso, e é caracterizada por resposta
imune mediada por células e reação de hipersensibilidade retardada. Nessa fase em
decorrência do tipo de reação de hipersensibilidade, o hospedeiro destrói seus
próprios tecidos através de necrose de caseificação para conter o crescimento
intracelular das micobactérias. Com mediação dos linfócitos T, ocorre migração de
novas células de defesa, culminando na formação de granulomas, constituídos por
uma parte central, por vezes com uma área de necrose de caseificação, circundada
por células epitelióides, células gigantes, linfócitos, macrófagos e uma camada
periférica de fibroblastos. Os bacilos da lesão tuberculosa do parênquima pulmonar
propagam-se ao linfonodo satélite, onde desencadeia a formação de um novo
granuloma, constituindo assim, o complexo primário (ANDREAZZA et al., 2015;
MEDEIROS et al., 2010; MEDEIROS et al., 2012; MURAKAMI et al., 2009).
A generalização da infecção pode assumir duas formas: a) miliar, quando
ocorre de maneira abrupta e maciça, com entrada de um grande número de bacilos
na circulação e b) protraída, mais comum, que se dá por via linfática ou sanguínea,
acometendo o próprio pulmão, linfonodos, fígado, baço, glândula mamária, ossos,
rins, sistema nervoso central, disseminando-se praticamente por todos os tecidos
(ANDREAZZA et al., 2015; MEDEIROS et al., 2010; MEDEIROS et al., 2012;
MURAKAMI et al., 2009).
As lesões pulmonares têm inicio na junção bronquíolo alveolar com
disseminação para os alvéolos e linfonodos brônquicos, podendo regredir, persistir
estabilizados ou progredir. A disseminação da infecção para outros órgãos pode
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ocorrer precocemente durante o desenvolvimento da doença, ou numa fase tardia,
provavelmente em função de uma queda de imunidade do animal (MURAKAMI et
al., 2009; MEDEIROS et al.,2010).
Em relação à infecção por M. tuberculosis, os bovinos são muito resistentes.
O agente não causa uma doença progressiva nesses animais, mas os bacilos
podem sobreviver por algum tempo em seus tecidos, principalmente nos linfonodos,
sensibilizando

o

animal

e

podendo

gerar

reação

cruzada

no

teste

de

tuberculinização para tuberculose bovina (MURAKAMI et al., 2009).
A tuberculose pode apresentar diversos sinais clínicos, tanto em bovinos,
como em seres humanos. Porém muitos casos apresentam pouco ou nenhum sinal
clínicos, enquanto outros podem apresentar sintomatologia amplamente diferenciada
em função da localização das lesões (BRASIL, 2006 ; MURAKAMI et al., 2009).Em
estágios avançados, e dependendo da localização das lesões, os bovinos podem
apresentar queda da condição corporal, hiperplasia de linfonodos superficiais e/ ou
profundos, dispneia, tosse, mastite, infertilidade, entre outros (BRASIL, 2006).

2.1.4. Diagnóstico

Há uma percepção crescente de que um único método não é suficiente para
detectar todos os bovinos infectados com tuberculose, portanto, uma abordagem
multidisciplinar deve ser empregada, com base nos vários métodos disponíveis
atualmente (MEDEIROS et al., 2010). Porém existem algumas interações que são
extremamente validas, como a utilização de métodos de diagnósticos diretos que
envolvem a detecção e identificação do agente etiológico sendo eles cultura
bacteriológica e métodos moleculares, e indiretos relacionados a pesquisa de uma
resposta imunológica do hospedeiro ao agente etiológico, que pode ser humoral pela
produção de anticorpos circulantes, ou celular mediada por linfócitos e macrófagos,
podendo assim citar como exemplo testes sorológicos e testes alérgicos
(MEDEIROS et al., 2010).
O diagnóstico da tuberculose em bovinos pela tuberculinização intradérmica
como teste a campo, indicada pela resposta imune mediada por células, tem
representado um papel fundamental em programas de erradicação, como o primeiro
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teste diagnóstico (MURAKAMI et al., 2009). Métodos laboratoriais como baciloscopia
e cultivo bacteriano também são rotineiramente utilizados (BRASIL, 2006).
A reação tuberculínica, bacteriologia e a histopatologia são os métodos mais
utilizados para o diagnóstico da tuberculose bovina e bubalina, em virtude da
inespecificidade dos sinais clínicos, dificuldade de isolamento do M. bovis do animal
vivo e baixo nível de anticorpos durante o período inicial da infecção (BRASIL,
2006).
A inspeção post–mortem, realizada a partir do exame macroscópico, de
bovinos destinados para o consumo humano, favorece a obtenção de diagnósticos
de patologias que podem estar relacionadas com alterações que impliquem na
condenação, total ou parcial das carcaças. Desta forma, a inspeção realizada pelo
serviço veterinário oficial é sanitariamente importante, pois o conhecimento de
patologias tem a função de selecionar carcaças e diagnosticar patologias que podem
afetar a espécie humana durante o consumo, constituindo assim uma importante
fonte de dados da condição sanitária das propriedades, uma vez que permite
identificar a ocorrência de doenças subclínicas e avaliar a gravidade das lesões que
sugerem manifestações de doenças (SILVA et al., 2013).

2.1.4.1. Diagnóstico Clínico

Os sintomas da tuberculose bovina geralmente levam meses para se
desenvolver em bovinos, entretanto, podem permanecer inativas durante anos e
reativar durante períodos de estresse ou na velhice (RAMOS; TAVARES; SILVA;
DELLAGOSTIN, 2014). Portanto, a tuberculose pode ser difícil de diagnosticar com
base apenas nos sinais clínicos, especialmente em países onde existe criação
extensiva dedicada a gado de corte, uma vez que, esses animais são abatidos
precocemente e a doença só será diagnosticada por testes de rotina ou encontrada
no matadouro (RAMOS; TAVARES; SILVA; DELLAGOSTIN, 2014).
A tuberculose é geralmente uma doença crônica debilitante em bovinos, mas
ocasionalmente pode ser aguda e rapidamente progressiva. Nos países com
programas de erradicação, a maioria dos bovinos infectados é identificada
precocemente e as infecções sintomáticas são incomuns. Nos estágios finais da
doença, os sintomas comuns incluem emagrecimento progressivo, febre flutuante de
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baixo grau, fraqueza e inapetência (RAMOS; TAVARES; SILVA; DELLAGOSTIN,
2014).
Os animais com acometimento pulmonar costumam ter uma tosse úmida
durante o exercício ou clima frio, e pode ter dispneia ou taquipnéia. Em alguns
animais, a cadeia linfática, principalmente os linfonodos retrofaríngeos aumentam de
tamanho e podem se romper, drenando um liquido caseoso. Linfonodos muito
aumentados também podem obstruir os vasos sanguíneos, as vias aéreas e trato
digestivo. Se o trato digestivo está envolvido, pode-se observar diarréia intermitente
e constipação (RAMOS; TAVARES; SILVA; DELLAGOSTIN, 2014).

2.1.4.2. Diagnóstico Alérgico-cutâneo

O diagnóstico alérgico-cutâneo com tuberculina é o instrumento básico para
programas de controle e erradicação da tuberculose bovina em todo o mundo. Pode
revelar infecções incipientes a partir de 3 a 8 semanas da exposição ao M. bovis,
alcançando boa sensibilidade e especificidade, sendo considerado pela OIE, uma
técnica de referência e um teste amplamente utilizado desde que foi recomendado
por Robert Koch em 1890 (BRASIL, 2001;

RAMOS; TAVARES; SILVA;

DELLAGOSTIN, 2014).
A prova de tuberculinização consiste em inocular intradermicamente um
extrato proteico extraído da cepa de M. bovis, onde, um animal infectado, irá
apresentar uma reação de hipersensibilidade tipo IV, com edema e endurecimento
progressivo no local da inoculação após 72 horas (BRASIL, 2001). As vantagens
para o uso de PPD e razões para sua ampla utilização são baixo custo, alta
disponibilidade, longo histórico de uso e falta de métodos alternativos para detectar
tuberculose a campo. Ainda assim, este teste tem muitas limitações conhecidas,
incluindo, dificuldades na administração e interpretação dos resultados, baixo grau
de padronização e precisão do teste. Existem ainda as reações cruzadas atribuídas,
geralmente na presença de antígenos de PPD comuns a diferentes espécies de
micobactérias, sendo a causa mais importante de casos falso positivos, uma vez que
não distinguem a infecção por M. bovis ou exposição à outras micobactérias
ambientais. No entanto, este é o único teste validado e usado por mais de 85 anos
(RAMOS; TAVARES; SILVA ; DELLAGOSTIN, 2014).
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2.1.4.3. Diagnóstico Anatomopatológico

A inspeção de carcaças ou a necropsia detalhada constituem importantes
ferramentas no diagnóstico da tuberculose bovina (BRASIL, 2006), sendo ela
realizada por Fiscais Sanitários, com formação em Medicina Veterinária, podendo
ser assistida por Agentes de Inspeção, pelas técnicas estabelecidas no
Regulamento Industrial de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal
(RIISPOA), art. 125,126 e 129, o qual estabelece que a inspeção post-mortem
exame da carcaça, das partes da carcaça, das cavidades, dos órgãos, dos tecidos e
dos linfonodos, realizado por visualização, palpação, olfação e incisão, quando
necessário, e demais procedimentos definidos em normas complementares
específicas para cada espécie animal, onde toda carcaça, partes das carcaças e dos
órgãos, examinados nas linhas de inspeção, que apresentem lesões ou
anormalidades que possam ter implicações para a carcaça e para os demais órgãos
devem ser desviados para o Departamento de Inspeção Final para que sejam
examinados, julgados e tenham a devida destinação (SILVA et al., 2013).
As lesões provocadas pelo M. bovis não são patognômonicas, apresentando
coloração amarelada em bovinos e esbranquiçada em bubalinos. Consistindo de
nódulos de 1-3 cm de diâmetro, podendo ser confluentes, de aspecto purulento ou
caseoso, com presença de cápsula fibrosa, podendo apresentar necrose de
caseificação no centro da lesão, ou, ainda, calcificação nos casos mais avançados
(BRASIL, 2006). Em 70 a 90% dos casos, as lesões encontram-se em linfonodos da
cabeça e tórax e 66% dos animais necropsiados apresentam uma única lesão
visível. Em 95% dos casos, as lesões estão localizadas em linfonodos
(mediastínicos,

retrofaríngeos,

bronquiais,

parotídeos,

cervicais,

inguinais

superficiais e mesentéricos), pulmão e fígado, e com menor frequência podem estar
presente em intestinos e tecido mamário ou em qualquer outro órgão ou tecido
animal (BRASIL, 2006).
Um sistema adequado de controle de doenças e vigilância epidemiológica
depende

da

inspeção

post-mortem em

matadouros,

implicando

em

uma

infraestrutura sólida, pessoal altamente treinado e um sistema de registro confiável
para rastrear o rebanho de origem. A inspeção oficial está atualmente em vigor em
22 países, portanto, o monitoramento em matadouros tem sido importante para a
detecção de lesões durante o abate comercial, que é utilizado como método custo-
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eficiente para a vigilância passiva da tuberculose (RAMOS; TAVARES; SILVA;
DELLAGOSTIN, 2014).
O diagnóstico patológico ou post-mortem da BTB durante a realização de
necropsia

ou

inspeção

sanitária

de

carcaças em

matadouros,

considerável dificuldade, pois muitos patógenos como

apresenta

Actynomices bovis,

Trueperella pyogenas, apresentam inflamação granulomatosa e características
morfológicas

semelhantes

às

da

tuberculose.

Apesar

disso,

as

análises

anatomopatológicas têm sido cruciais para o diagnóstico da doença nos programas
de controle (SILVA et al., 2013).
Nos últimos anos, nos países desenvolvidos, a inspeção de carcaças em
busca de evidências da tuberculose vem sendo cada vez mais considerada como
uma extensão do programa nacional de saúde animal, e não apenas como um ponto
de controle na prevenção de casos humanos de tuberculose causada por M. bovis.
Agora, no entanto, é importante focar também na contribuição que uma inspeção
eficiente da carne, associada testes moleculares, que incluem a tipagem de DNA,
podem fornecer os dados epidemiológicos para a erradicação e controle desta
doença zoonótica (SILVA et al., 2013).

2.1.4.4. Diagnóstico Bacteriológico

O diagnóstico definitivo da tuberculose bovina é feito mediante o isolamento e
a identificação do agente por métodos bacteriológicos (BRASIL, 2006), embora
diagnóstico presuntivo também possa ser feito pela histopatologia através da
visualização microscópica de BAAR, como forma complementar ao diagnóstico postmortem (RAMOS; TAVARES; SILVA; DELLAGOSTIN, 2014).
Métodos de isolamento da bactéria geralmente são realizados em amostras
de escarro ou biópsias de lesões de órgãos tuberculosos. A presença de
micobactérias na amostra pode ser inicialmente avaliada pela coloração de ZiehlNeelsen seguida de isolamento (RAMOS; TAVARES; SILVA; DELLAGOSTIN, 2014).
O isolamento de M. bovis é considerado “padrão ouro” para o diagnóstico de
BTB, haja vista que é uma metodologia certificada, além de permitir a realização de
testes de sensibilidade a antibióticos; entretanto, o longo período necessário para o
isolamento e identificação bioquímica, é um dos seus pontos críticos, e pode exigir
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mais de doze semanas para completar o diagnóstico final, além de apresentar baixa
sensibilidade (BRASIL, 2006; RAMOS; TAVARES; SILVA; DELLAGOSTIN, 2014).
As amostras coletadas são submetidas a métodos de descontaminação,
envolve a adição de NaOH, H2SO4, ácido oxálico ou compostos de amônio
quaternário, para eliminar tais microrganismos competitivos e, infelizmente, os
efeitos tóxicos podem afetar a viabilidade micobacteriana, interferindo assim na
cultura do organismo. Para permitir o isolamento de qualquer bactéria do gênero
Mycobacterium spp., recomenda-se a semeadura concomitante nos meios de cultura
Löwenstein-Jensen e Stonebrink-Lesslie (BRASIL, 2006; RAMOS; TAVARES;
SILVA; DELLAGOSTIN, 2014).
Padrões característicos de crescimento e morfologia colonial podem fornecer
um diagnóstico presuntivo de M. bovis, no entanto, cada isolado precisa ser
confirmado. É necessário distinguir M. bovis dos outros membros do complexo M.
tuberculosis, isto é, M. tuberculosis, M. africanum, M. microti, M. pinnipedii e M.
caprae. Isso ressalta a necessidade de métodos mais sensíveis, especificos e mais
rápidos para auxiliar no controle dessa zoonose, como métodos moleculares
(RAMOS; TAVARES; SILVA; DELLAGOSTIN, 2014).

2.1.4.5. Diagnóstico por métodos moleculares

A reação em cadeia da polimerase (PCR) tem sido descrita como um método
eficiente na determinação das espécies de micobactérias. Pesquisadores tem
relatado o uso desta técnica para a detecção de sequencias especificas de M. bovis
e M. tuberculosis, apresentando boa sensibilidade de determinação a partir de
culturas bacterianas, além de contribuir para o aumento do conhecimento
epidemiológico, entendimento da dinâmica da doença e auxilio imediato em caso de
surtos (RAMOS et al., 2014).
A primeira tentativa de diferenciar os isolados de M. bovis com base no
polimorfismo da sequência de DNA foi feita por Collins e de Lisle em 1985. Eles
realizaram digestão por restrição e eletroforese em gel de agarose de DNA
genômico. A identificação de sequências de inserção nos genomas de M.
tuberculosis e M. bovis levou ao desenvolvimento do método de tipagem do
polimorfismo de comprimento de fragmento de restrição, uma técnica ainda em uso
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atualmente. O conhecimento da sequência genômica de M. bovis e M. tuberculosis
facilitou o desenvolvimento de técnicas de tipagem molecular de alto rendimento que
permitem maior compreensão da epidemiologia, evolução e estrutura populacional
de M. bovis (RAMOS et al., 2014).
Nos últimos anos, muitas técnicas foram desenvolvidas ou adaptadas para a
tipagem de isolados do complexo M. tuberculosis. Em geral as principais técnicas
utilizadas para a diferenciação de isolados de M. bovis envolve região genética
específica e polimórfica. Em comparação com a maioria dos outros grupos
bacterianos, o genoma de micobactérias tem um alto conteúdo GC (65%), e seu
polimorfismo é muito limitado em comparação com o tamanho do genoma (4,4 Mb).
No entanto, algumas regiões são altamente polimórficas, devido a variações no
número e / ou posição, ou devido a variações na estrutura primária. Estas áreas de
polimorfismo superior parecem corresponder essencialmente a segmentos de genes
que codificam proteínas, em que a variabilidade proporciona uma vantagem seletiva
às bactérias, tais como proteínas de resistência a antibióticos, antígenos envolvidos
na fuga da resposta imunitária ou sequências não codificadoras (sequências de
inserção ou repetidas sequências) que provavelmente estão envolvidas na indução
de variabilidade em áreas genéticas vizinhas (RAMOS et al., 2014).
Baseado nos dados de estudos realizados por alguns autores entende-se que
os resultados obtidos indicam que a m-PCR é capaz de detectar DNA de M. bovis
diretamente em amostras de tecido e representa uma ferramenta adicional válida
para o diagnóstico post-mortem da doença já o teste de PCR multiplex é mais rápido
e mais específico do que o diagnóstico baseado em cultura na detecção de M. bovis
e pode reduzir o tempo de diagnóstico de 90 dias para aproximadamente dois dias,
sendo um valioso auxílio durante a inspeção sanitária de abatedouros para a
condenação de carcaças que apresentem suspeita de lesões da tuberculose bovina
(CARVALHO ET AL., 2016).

2.1.5. Profilaxia e Controle

A BTB é uma enfermidade de controle prioritário nos sistemas produtivos de
bovinos, pois, além de causar prejuízos ao comércio internacional, a doença esta
distribuída no território brasileiro, sendo uma enfermidade infecciosa de caráter
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zoonótico, o que a torna um problema de saúde pública (VALENTE; VALE; BRAGA,
2011).
A transmissão da tuberculose bovina ocorre principalmente às pessoas que
lidam diariamente com os animais doentes ou aos trabalhadores dos abatedouros e
magarefes (VALENTE; VALE; BRAGA, 2011).
Vários países já têm programas de erradicação da BTB em fase avançada. A
erradicação da tuberculose bovina foi obtida na Dinamarca em 1980; Holanda,
Finlândia e Suíça em 1995; Alemanha e Luxemburgo em 1997; Áustria e algumas
regiões da Itália em 1999; França em 2001 e Bélgica em 2003 (VALENTE; VALE;
BRAGA, 2011). Contudo, outros países desenvolvidos ainda enfrentam problemas
para realizar a erradicação da doença. Nos Estados Unidos, no final de 2006, 49
estados eram livres, e, apenas o estado de Michigan ainda apresentava animais
reagentes. O Reino Unido também vem tendo dificuldades na erradicação da BTB,
devido à presença do texugo europeu, que são hospedeiros da bactéria e a
transmite aos animais de produção (VALENTE; VALE; BRAGA, 2011).
Os programas de erradicação baseados em testes de tuberculinização com
posterior abate dos animais reativos têm obtido diversos resultados em vários
países, como na União europeia, onde a situação sanitária não é homogênea e
existem países que erradicaram a doença, tais como: Dinamarca, Holanda e
Luxemburgo; países que a prevalência da doença é extremamente baixa: Alemanha,
Bélgica, Inglaterra, França, Grécia e Portugal; e outros onde a doença não está
suficientemente controlada: Itália, Irlanda e Espanha (VALENTE; VALE; BRAGA,
2011). Nestes países, os métodos diretos de diagnóstico são realizados com a
função estratégica e de apoio às ações de vigilância, tradicionalmente desenvolvidas
nas fases de erradicação ou de baixa prevalência de focos (VALENTE; VALE;
BRAGA, 2011).
O plano brasileiro de combate à tuberculose envolve ações de profilaxia
sanitária que dependem da utilização de testes para diagnóstico indireto. Entre elas
destacam-se: detecção de rebanhos infectados mediante realização de testes
periódicos; saneamento de rebanhos infectados, com a realização de testes
sistemáticos e sacrifício dos animais reagentes; proteção dos rebanhos não
infectados, comprovando a condição sanitária de animais que ingressam no plantel
indene, por meio de testes de diagnóstico realizados na origem e durante a
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quarentena no destino; comprovação da condição de rebanho ou de zona livre,
mediante a realização de testes periódicos (BRASIL, 2006).
De acordo com a Instrução Normativa SDA nº 06, de 08 de janeiro de 2004,
considerando a necessidade de padronizar e garantir a qualidade dos instrumentos
e das ações profiláticas, de diagnóstico, de saneamento de rebanhos e de vigilância
sanitária ativa, relacionadas ao combate de tuberculose, bem como necessidade de
definir o papel dos órgãos públicos de defesa e inspeção sanitária animal no
combate da doença e sua integração com os pecuaristas, com instituições de ensino
ou pesquisa, com Médicos Veterinários que atuam no setor privado e com
laboratórios não pertencentes à rede do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, foi aprovado o Regulamento Técnico do Programa Nacional de
Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT), que tem por
finalidade, baixar a prevalência e a incidência da brucelose e da tuberculose e
certificar um número elevado de estabelecimentos de criação, nos quais o controle e
erradicação destas enfermidades sejam executados com rigor e eficácia, objetivando
aumentar a oferta de produtos de baixo risco para a saúde pública (BRASIL, 2006).

2.1.6. Importância Econômica da Tuberculose Bovina

Apesar de não haver estatísticas oficiais quantificando as perdas econômicas
impostas pela tuberculose bovina no Brasil, tampouco o comprometimento humano,
o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) lançou em janeiro de
2001 o PNCEBT, visando combater a doença em bovinos e bubalinos, diminuir a
incidência e prevalência, minimizar as perdas econômicas e oferecer garantias de
inocuidade dos alimentos, considerando tanto a carne como o leite e derivados, ao
consumo interno, e aumentar a competitividade de nossos produtos no mercado
internacional (FIGUEIREDO et al., 2009).
Restringindo-se aos danos causados aos sistemas produtivos, a tuberculose
é uma doença crônica e causa reduzida mortalidade, fato que colabora para a baixa
percepção dos pecuaristas quanto aos prejuízos que são capazes de gerar.
Entretanto, são responsáveis por deteriorar a capacidade produtiva e reprodutiva
dos animais. De acordo com a legislação, os animais com diagnóstico positivo não
devem ser tratados e sim, eliminados do plantel (VALENTE; VALE; BRAGA, 2011).
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Os animais eliminados do plantel e que apresentarem lesões sugestivas de
tuberculose durante a inspeção post-mortem nos abatedouros sofrerão rejeição
parcial, com destinação da carcaça para esterilização pelo calor, desta maneira o
pecuarista recebe apenas 50% do valor da arroba negociada e caso a carcaça sofra
condenação total o mesmo não recebera nada pela arroba do animal. Além disso, o
matadouro também fica prejudicado, pois não consegue agregar valor aos cortes
oriundos dessas carcaças, haja vista que há uma desvalorização de até 79% do
preço em relação aos produtos exportados (HAUBERT et al., 2011). Os principais
prejuízos gerados pela tuberculose foram: redução da produção de leite entre 10 e
18%, diminuição da conversão alimentar em 20%, redução de nascimentos em 5% e
mortalidade perinatal de bezerros de 1% (VALENTE; VALE; BRAGA, 2011).
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GERAL

Estimar a prevalência de tuberculose no rebanho bovino do Estado de Mato
Grosso abatido no período de 2005 a 2017, a partir das lesões sugestivas
detectadas na inspeção post-mortem em abatedouros sob Serviço de Inspeção
Federal (SIF).

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Demonstrar o status sanitário do rebanho bovino de Estado do Mato Grosso,
com base na condenação realizada pelo SIF, referente a casos de BTB.
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4. ARTIGO - Estudo retrospectivo de lesões sugestivas de tuberculose em
bovinos abatidos no estado de Mato Grosso, Brasil

Retroscpective study of sugestive injuries of tuberculosis in slaughtered cattle
in the state of Mato Grosso, Brazil

RESUMO
A tuberculose bovina (BTB) é uma doença que tem como agente etiológico o
Mycobacterium bovis, acarretando sérios riscos à saúde animal, quanto à saúde
humana, em especial em indivíduos convalescentes ou imunodebilitados, pela
susceptibilidade do homem ao bacilo, além de ocasionar impactos à produtividade
dos rebanhos e expressivas perdas econômicas ao setor. Objetiva-se determinar a
prevalência da BTB no Estado de Mato Grosso, através da análise de banco de
dados do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) entre o
período de janeiro 2005 a dezembro 2017. Durante este período, 62.908.579
bovinos foram abatidos nos estabelecimentos frigoríficos sob serviço de inspeção
federal (SIF), e desse total foram identificados 0,007% (4.660) dos animais com
lesões sugestivas da doença. Adicionalmente, houve diferença estatística p>0,01,
quando aplicado o Teste Qui-Quadrado na prevalência do Circuito Pecuário Leite,
em relação aos demais Circuitos Pecuários do Estado de Mato Grosso. Os
resultados desse estudo demonstram que a prevalência da tuberculose bovina no
Estado de Mato Grosso é muito baixa, o que embasa a eficiência do controle da
doença e manutenção da condição sanitária exigida pelos mercados exportadores
de carne.
Palavras-chave: Mycobacterium bovis, carcaça bovina, prevalência
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ABSTRACT
Bovine tuberculosis (BTB) is a disease whose etiological agent is Mycobacterium
bovis, causing serious animal health risks, especially in convalescent or
immunodebilized individuals, due to the man's susceptibility to bacillus, and to
productivity of the herds and significant economic losses to the sector. The objective
of this study was to determine the prevalence of BTB in the State of Mato Grosso,
through the analysis of a database of the Ministry of Livestock and Supply (MAPA)
between January 2005 and December 2017. During this period, 62.908.579 cattle
were slaughtered in plants under Federal Inspection Service (SIF), of which 0.007%
(4.660) of the animals with lesions suggestive of the disease were identified. In
addition, there was a statistical difference p> 0.01, when the Chi-Square test was
applied in the prevalence of the Milk Circuit in relation to the other Livestock Circuits
of the State of Mato Grosso. The results of this study demonstrate that the
prevalence of bovine tuberculosis in the State of Mato Grosso is very low, which
underlies the efficiency of disease control and maintenance of the sanitary condition
demanded by meat export markets.
Key words: Mycobacterium bovis, bovine carcass, prevalence
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INTRODUÇÃO

A tuberculose bovina (BTB) é uma zoonose de evolução crónica e efeito
debilitante causada pelo Mycobacterium bovis, apresentando sérios riscos tanto à
saúde do homem, quanto à diversas espécies de mamíferos. É uma doença que
ocasiona impactos à produtividade dos rebanhos, com expressivas perdas
econômicas ao setor (FURLANETTO et al., 2012) e consequências significativas
para a pecuária local, nacional e mundial (MURAKAMI et al., 2009).
O Brasil, atualmente está em situação privilegiada no

cenário da

bovinocultura, e o estado de Mato Grosso apresenta o maior rebanho bovino
brasileiro, com um total de 29.740.424 milhões de cabeças de gado, distribuídas em
mais de 107 mil propriedades, sendo assim, referência mundial na produção de
bovinos. A bovinocultura no Estado de MT, ocupa posição de destaque no país,
gerando inúmeros empregos e fomentando a economia do estado, pois representa a
maior fatia do agronegócio, destinando ao abate um montante de 4,96 milhões de
cabeça, onde 32% destes bovinos abatidos são destinados à exportação (INDEA,
2017).
Nesse cenário todas as enfermidades dos bovinos passam a ter importância,
pois as barreiras sanitárias constituem o maior entrave às exportações. As doenças
zoonóticas constituem um problema de saúde pública em todo o mundo,
particularmente nos trópicos, onde seu controle é realizado utilizando recursos
financeiros e infraestrutura deficientes (LUZ et al., 2013).
A importância econômica atribuída à BTB está baseada nas perdas diretas e
indiretas resultantes da morte de animais, redução no ganho de peso, diminuição da
produção de leite, descarte precoce de animais, eliminação de animais de alto valor
zootécnico e condenação de carcaças no abate (MURAKAMI et al., 2009). Estima-se
que os animais infectados percam de 10-25% de sua eficiência produtiva, além da
restrição de importação da carne produzida por uma propriedade com caso onde a
doença foi constatada (BRASIL, 2006).
A

inspeção

post-mortem

de

rotina,

realizada

através

do

exame

anatomopatológico ou macroscópico, é uma etapa crucial para o diagnóstico de BTB
em abatedouros. Porém, em razão de fortes semelhanças entre as lesões causadas
por outras doenças, muitas vezes não é possível identificar todos os animais
infectados (FURLANETTO et al., 2012).
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Diversos estudos vêm demonstrando a possibilidade do uso da Reação em
Cadeia de Polimerase (PCR) na detecção de M. bovis em fragmentos de lesões
sugestivas de tuberculose, permitindo, assim, aumento da acurácia e também
significativa redução do tempo do diagnóstico padrão (FURLANETTO et al., 2012).
A tuberculose apresenta distribuição mundial e sua prevalência ainda é
marcante nos países em desenvolvimento. No Brasil não existem dados oficiais
atualizados quanto à prevalência da doença, sendo observada prevalência média
nacional de 1,3% de animais infectados, no período de 1989 a 1998 (BRASIL, 2006).
Em um levantamento posterior, a estimativa da prevalência de animais doentes no
Brasil foi de 0,83%, sendo que a região Centro-Oeste apresentou a menor
prevalência dentre as regiões brasileiras (0,37%), e o Estado de Mato Grosso
contribui para esta baixa prevalência, apresentando uma taxa de prevalência de BTB
de 0,007% (FURLANETTO et al., 2012).
Considerando a importância econômica da bovinocultura para o estado de
Mato Grosso, e tendo em vista a importância da BTB e os prejuízos relacionados à
pecuária bovina e saúde pública, o objetivo desse estudo foi estimar a prevalência
da tuberculose bovina em abatedouros frigoríficos do estado de Mato Grosso sob a
fiscalização do Serviço de Inspeção Federal (SIF).

MATERIAL E MÉTODOS

Para este estudo, foi utilizada a base de dados SIGSIF (Sistema de
Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal) vinculado ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), de onde foram colhidos registros de
condenação de bovinos abatidos em abatedouros-frigoríficos sob a fiscalização do
SIF, localizados no Estado de Mato Grosso.
Foi avaliado os registros de inspeção post-mortem realizada pelo SIF, tendo
como base legal o Manual de Inspeção de Carnes (BRASIL, 1971) e o Regulamento
da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA)
(BRASIL, 1952; BRASIL, 2017), onde foi extraído dados referentes a 33
abatedouros-frigoríficos, que receberam animais para abate de 141 municípios do
Estado no período de 2005 a 2017.
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Para melhor caracterização do estudo de prevalência da doença em um
Estado de dimensões continentais, utilizou-se a divisão de Circuitos Pecuários de
acordo com estudo realizado por Negreiros et al. (2009), subdividindo o Estado em:
Pantanal, Leite, Engorda e Cria (Figura 01).

Figura 1 - Divisão do Estado de Mato Grosso em Circuitos Pecuários

Fonte: Adaptado Negreiros et al. (2009)

Os dados foram tabulados e as possíveis diferenças entre as prevalências
encontradas entre os circuitos pecuários foram determinadas estatisticamente pela
utilização do teste do qui-quadrado. As diferenças estatísticas foram consideradas
quando ao valor de P≤ 0,01.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período avaliado, foram abatidos 62.908.579 bovinos no Estado de
Mato Grosso, onde, foram identificados 4.660 bovinos com lesões sugestivas de
tuberculose, resultando em uma prevalência geral de 0,007% (tabela 01).

Tabela 1: Prevalência da Tuberculose Bovina no Estado de Mato Grosso
ANO

O

O

N DE ANIMAIS

N DE ANIMAIS COM

PREVALÊNCIA ESTIMADA

ABATIDOS

LESÕES SUGESTIVAS

(%)

2005

3.151.126

1.775

0,056

2006

7.134.284

1.477

0,021

2007

3.639.219

581

0,016

2008

2.999.825

195

0,007

2009

3.224.590

124

0,004

2010

3.486.385

86

0,002

2011

4.129.582

112

0,003

2012

4.667.278

41

0,001

2013

5.181.562

88

0,002

2014

4.717.750

52

0,001

2015

4.045.451

36

0,001

2016

8.235.045

68

0,001

2017

8.296.482

25

0,001

TOTAL

62.908.579

4.660

0,007

Quando a prevalência da doença foi avaliada através dos circuitos pecuários
de leite, cria, engorda e pantanal, observou-se uma variação de prevalência entre
0,006% e 0,009%, sendo os circuitos pecuários de leite e cria, os com maior
prevalência de BTB no Estado de Mato Grosso (tabela 02).
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Tabela 02: Ocorrência de lesões sugestivas de tuberculose em bovinos abatidos em
frigorificos sob Serviço de Inspeção Federal (SIF) no período de 2005 a 2017
CIRCUITOS

ANIMAIS ABATIDOS

PECUÁRIOS

LESÕES

PREVALÊNCIA

SUGESTIVAS

ESTIMADA

PANTANAL

2.608.369

147

0,006%

LEITE

12.847.435

1074

0,008%

ENGORDA

8.913.395

510

0,006%

CRIA

28.541.335

2810

0,009%

Houve diferença (P<0,01) entre tratamentos pelo teste do qui-quadrado

Com relação a prevalência da BTB em ordem cronológica (2005 a 2017)
(tabela 1), notou-se redução significativa da prevalência, apresentando o resultado
de 0,056% (1775/3.151.126) no ano de 2005, ano este de início do Programa de
Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Bovina (PNCEBT), para 0,001%
(25/8.296.482) no ano de 2017, 12 anos após a instituição do programa de controle
e erradicação da doença.
A prevalência global da BTB estimada no período estudado 2005-2017, foi de
0,007%, dado este bem menor do que o relatado oficialmente (1,3%) (BRASIL,
2006) e corroborando com o estudo realizado por Furlanetto et al., (2012), que
avaliou no ano de 2009, um total de 41.193 bovinos abatidos em 6 matadouros
frigoríficos do estado de Mato Grosso, realizando a análise por meio de cultivo
microbiológico e molecular, sendo relatadas 198 lesões julgadas pelo SIF como
sugestivas a doença, estimando assim, uma prevalência de 0,007% de BTB para o
Estado de Mato Grosso.
Porém quando comparamos com estudos realizados em outros estados da
Federação (Quadro 01), demonstramos que o estado de Mato Grosso caminha para
a erradicação da doença em seu território, uma vez que os outros estados
apresentam uma prevalência mais elevada, tais como Minas Gerais e São Paulo.
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Quadro 01 - Levantamento das Prevalências de Tuberculose Bovina nos
diversos estados do país.
AUTOR

LOCALIDADE

DIAGNÓSTICO

PRESENTE
ESTUDO
FIGUEIREDO
et al. 2010
FRANÇA et al.
2013
FURLANETTO
et al. 2012

MATO GROSSO

GRISI FILHO
et al. 2011
HAUBERT et
al. 2011
LAVAGNOLI
et al. 2010
NESPOLI,
2016
SOUZA et al.
2014

SÃO PAULO

ANATOMOPATOLOGICO
ALÉRGICO
CUTÂNEO
ANATOMOPATOLOGICO
CULTURA
BACTERIOLÓGICA
E PCR
CULTURA
BACTERIOLÓGICA
ANATOMOPATOLOGICO
LEVANTAMENTO
DE DADOS
ALÉRGICO
CUTÂNEO
ANATOMOPATOLOGICO

PARAIBA
BAHIA
MATO GROSSO

RIO GRANDE
DO SUL
ESPIRITO
SANTO
MATO GROSSO
MINAS GERAIS

FINALIDADE
REBANHO
CORTE E LEITE

PREVALÊNCIA (%)

LEITE

0,250%

CORTE

0,120%

CORTE

0,007%

LEITE

1,020%

LEITE

0,250%

LEITE

0,540%

CORTE

0,120%

LEITE

55%

0,007%

A variação da prevalência de tuberculose bovina observada no quadro 1, se
dá devido a diversos fatores, tais como: clima, sistema de criação, lotação de
pastagem e idade dos animais testados/abatidos, favorecendo assim, um maior ou
menor contato com possíveis animais contaminados (FIGUEIREDO et al. 2010;
FRANÇA et al. 2013; FURLANETTO et al. 2012; GRISI FILHO et al. 2011;
HAUBERT et al. 2011; LAVAGNOLI et al. 2010; SILVA et al. 2013; SILVA E GOMES
2014; SOUZA et al. 2014). Através destes dados, podemos verificar que o Estado de
Minas Gerais apresenta prevalência de 55% e Mato Grosso 0,007%, haja vista que o
clima e sistema de criação das regiões se diferem, sendo Minas Gerais, um Estado
de clima tropical semiúmido com sistema de criação intensivo voltado para a
pecuária de leite e o estado de Mato Grosso, um Estado de clima tropical com
sistema de criação extensivo voltado para a pecuária de corte.
O status de baixa prevalência encontrado no Estado já era esperado, uma vez
que, Mato Grosso apresenta clima tropical, proporcionando redução à permanência
e viabilidade de M. bovis no meio ambiente, possui um sistema de criação de
bovinos predominantemente extensivo, voltado à pecuária de corte e baixa lotação
das pastagens, além de realizar o abate precoce dos animais (ALZAMORRA FILHO
et al, 2014). Portanto, os animais têm menos contato entre si e menor tempo de
exposição a possíveis animais doentes (FURLANETTO et al, 2012).
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Quando avaliamos a prevalência da BTB no Estado de Mato Grosso, com
base nos circuitos pecuários (Figuras 02, 03, 04 e 05), podemos observar que o
circuito pecuário pantanal (Figura 2) e circuito pecuário engorda (Figura 3)
apresentam a menor prevalência da BTB (0,006%) respectivamente. Isso se dá,
devido ao circuito pantanal compreender municípios com extensas áreas atingidas
anualmente por inundação, seguido de vazante e seca, prevalecendo a
bovinocultura extensiva, como é o caso também do circuito engorda, onde a criação
está voltada principalmente para a bovinocultura extensiva e de corte, visando o
ciclo de engorda, compreendendo uma ampla região de cerrado e floresta
amazônica, dificultando também a disseminação da BTB.

Figura 2 - Circuito Pecuário Pantanal
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Figura 3 - Circuito Pecuário Engorda

O circuito pecuário de leite (Figura 4), encontra-se no bioma cerrado, onde a
maior parte da produção de bovinos é de aptidão leiteira com criação intensiva,
mantidos estabulados, facilitando assim o contato entre animais sadios e doentes, o
que possibilita uma maior disseminação do bacilo de M. bovis, e consequentemente
uma das maiores taxas de prevalência do Estado (0,008%), resultado este
semelhante ao encontrados por Lavagnoli et al., (2010), Furlanetto et al., (2012) e
Todeschini et al., (2018).
Já o circuito pecuário de cria (Figura 5), situado principalmente no bioma de
floresta amazônica, apresentou a maior taxa de prevalência da doença entre os
outros circuitos (0,009%), corroborando com os resultado relatados no estudo de
Lavagnoli et al., (2010); Nespoli et al., (2016), onde os pesquisadores relatam que
embora a tuberculose seja mais frequente no gado leiteiro devido a criação
intensiva, as fazendas de gado de corte com ciclo completo também não estão livres
da infecção, haja vista que os machos e fêmeas reprodutores apresentam idade >
24 meses, justificado pelo caráter crônico da infecção. Desta forma fica claro que o
sistema de criação e o transito constante de animais, influência na prevalência da
doença, dificultando assim a sua erradicação.
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Figura 4 - Circuito Pecuário Leite

Figura 5 - Circuito Pecuário Cria
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Avaliando o número de lesões sugestivas em relação a prevalência estimada
nos anos estudados (tabela 1), notamos uma redução significativa onde no ano de
2005 foram identificadas 1.775 lesões sugestivas e prevalência 0,056%, já em 2017
identificamos apenas 25 lesões sugestivas apresentando uma prevalência próxima à
zero.
Essa redução das lesões sugestivas ao longo do período estudado era
esperada, pois de acordo com Valente; Vale; Braga (2011) os programas de
erradicação são baseados em testes de tuberculinização com posterior abate dos
animais reativos, obtendo assim êxito em diversos países onde a situação sanitária
não é homogênea. O plano brasileiro de combate à tuberculose envolve ações de
profilaxia sanitária que depende da utilização de testes para diagnóstico indireto.
Entre elas destacam-se: detecção de rebanhos infectados mediante realização de
testes periódicos; saneamento de rebanhos infectados, com a realização de testes
sistemáticos e sacrifício dos animais reagentes; proteção dos rebanhos não
infectados, comprovando a condição sanitária de animais que ingressam no plantel
indene, por meio de testes de diagnóstico realizados na origem e durante a
quarentena no destino; comprovação da condição de rebanho ou de zona livre,
mediante a realização de testes periódicos (BRASIL, 2006), demonstrando assim
eficácia no controle da doença no estado de Mato Grosso.

CONCLUSÃO

Os resultados desse estudo demonstram que a prevalência da tuberculose
bovina é reduzida no Estado de Mato Grosso, o que embasa o avanço quanto ao
controle e erradicação da doença, mantendo a condição sanitária exigida pelos
mercados exportadores de carne.

48

REFERÊNCIAS
ALZAMORRA FILHO, F.; REIS, V.M.; FEHLBERG, I.; ALCÂNTARA, A.C.;
CAVALCANTE, M.P.; ROCHA, V.C.F.; COSTA, J.N. Identificação de Mycobacterium
bovis em carcaças de bovinos abatidos no estado da Bahia, Brasil, por métodos
bacteriológico e molecular. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e
Zootecnia, v.66, n.5, p.1585-1591, 2014.
BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Brasília, 1952.
BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Manual de Inspeção
de Carnes. Brasília, 1971.
BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Brasília, 2017.
___________________. Manual técnico do Programa Nacional de Controle e
Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal. Brasília, 2006. 188 p.
FIGUEIREDO, S. M.; ROCHA, V. C. M.; HIGINO, S. S. S.; BATISTA, C. S. A.;
ALVES, C. J.; CLEMENTINO, I. J.; AZEVEDO, S. S. Tuberculose bovina no Estado
da Paraíba: estudo retrospectivo. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 30, n. 9,
p.712-716, 2010.
FRANÇA, L.R.; CRUZ, J.F.; NEVES, V.B.F.; CERQUEIRA, R.B. Prevalência e
histopatologia de lesões sugestivas de tuberculose em carcaça de bovinos abatidos
no Sudoeste da Bahia. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, v.14, n.4,
p.721-733, 2013.
FURLANETTO, L. V.; FIGUEIREDO, E. E. S.; CONTE JÚNIOR, C. A.; SILVA, F. G.
S.; DUARTE, R. S.; SILVA, J. T.; LILENBAUM, W.; PASCHOALIN, V. M. F.
Prevalência de tuberculose bovina em animais e rebanhos abatidos em 2009 no
estado de Mato Grosso, Brasil. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e
Zootecnia, v. 64, n. 2, p. 274-280, 2012.
GRISI FILHO, J. H. H.; ROSALES, C. A. R.; FERREIRA, F.; AMAKU, M.; DIAS, R.
A.; FERREIRA NETO, J. S. Análise epidemiológica das condenações de bovinos por
tuberculose em abatedouros do estado de São Paulo. Arquivos do Instituto
Biológico, v. 78, n. 2, p. 175-181, 2011.

49

HAUBERT, L.; FERRASSO, M.M.; OLIVEIRA, M.P.; LANSINI, V.; VIDOR, A.C.;
DUVAL, E.H. Prevalência de tuberculose em animais abatidos sob inspeção
estadual do Rio Grande do Sul. 38º CONBRAVET – Congresso Brasileiro de
Medicina Veterinária, p.1-3, 2011.
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso. Relatório de Bovinos
Existentes 2017. Disponível em:< http://www.indea.mt.gov.br/html.> Acessado em:
10 jun. 2018.
LAVAGNOLI, M. R.; AMORIM, B. M.; MACHADO, G. P.; DEMONER, L. C.; ZANINI,
M. S.; ANTUNES, J. M. A. P. Tuberculose em bovinos no estado do Espírito Santo.
Revista de Veterinária e Zootecnia, v. 17, n. 1, p. 71-78, 2010.
LUZ, P.A.C.; SOUTELLO, R.V.G.; ANDRIGHETTO, C.; SILVA, P.K.A.; VERA, J.H.S.;
SANTANA, A; T.; PERES, K.C. Características da cisticercose bovina e a
prevalência no território nacional. Revista Acadêmica de Ciências Agrárias e
Ambientais, v.11, n.2, p.197-203, 2013.
MURAKAMI, P. S.; FUVERKI, R. B. N.; NAKATANI, S. M.; FILHO, I. R. B.; BIONDO,
A. W. Tuberculose bovina: saúde animal e saúde pública. Arquivo de Ciências
Veterinárias e Zoologia da Unipar, v. 12, n. 1, p. 67-74, 2009.
NEGREIROS, R.L.; DIAS, R.A.; FERREIRA, F; FERREIRANETO, J.S.;
GONÇALVES, V.S.P.; SILVA, M.C.P.; FIGUEIREDO, V.C.F.; LOBO, J.R.; FREITAS,
J.; AMAKU, M. Situação epidemiológica da brucelose bovina no estado de Mato
Grosso. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.61, n.1, p.5665, 2009.
NÉSPOLI, J.M.; NEGREIROS, R.L.; SILVA, R.R.P.; BARDDAL, J.H.I.; AMAKU, M.;
DIAS, R.A.; FERREIRA, F.; TELLES, E.O.; GONÇALVES, V.S.P.; GRISI FILHO,
J.H.H.; FERREIRA NETO, J.S. Situação epidemiológica da tuberculose bovina no
Estado de Mato Grosso, Brasil. Revista em Educação Continuada do Conselho
Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, v. 14, p.80, 2016.
SOUZA, M.A.; BOMBONATO, N.G.; SOARES, P.M.; RAMOS, G.B.; SANTOS, M.P.;
GANDA, M.R.; LIMA, A.M.C. Frequência de lesões macroscópicas em carcaças de
bovinos reagentes ao teste tuberculínico. Arquivos do Instituto Biológico, v.81,
n.4, p. 363-367, 2014.

50

TODESCHINI, B.; COSTA, E.F.; SANTIAGO NETO, W.; SANTOS, D.V.; GROFF,
A.C.M.; BORBA, M.R.; CORBELLINI, L.G. Ocorrência de brucelose e tuberculose
bovinas no Rio Grande do Sul com base em dados secundários. Pesquisa
Veterinária Brasileira, v.38, n.1, p.15-22, 2018.
VALENTE, L.C.M.; VALE, S.M.L.R.; BRAGA, M.J. Determinantes do uso de medidas
sanitárias de controle da brucelose e tuberculose bovina. Revista de Economia e
Sociologia Rural, v.49, n.01, p. 215-232, 2011.

51

5. CONCLUSÕES GERAIS

As atividades desenvolvidas inerentes ao Programa Nacional de Controle e
Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) alcançaram uma parcela
relevante de animais, propriedades rurais e municípios do Estado de Mato Grosso,
promovendo redução significativa na prevalência da doença no estado, caminhando
gradativamente a uma futura erradicação da BTB.

