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RESUMO 

A tuberculose bovina é uma zoonose, de caráter crônico, causada pelo Mycobacte-

rium bovis, que causa morte por um único agente e provoca prejuízos à pecuária 

bovina. O presente estudo foi realizado utilizando dados de bovinos diagnosticados 

pelos testes de tuberculinização, do período de janeiro de 2006 a dezembro de 

2015. Buscou-se avaliar os possíveis fatores determinantes e/ou condicionantes da 

tuberculose e contextualizá-los na mesorregião Borborema e Zona da Mata da Para-

íba no território nacional. Constatou-se no período estudado, um total de 68 animais 

infectados, sendo 40 na mesorregião da Borborema e 28 na Zona da Mata, com fre-

quência de 0,0234% e 0,0285%, respectivamente. Do total de animais infectados, 65 

foram fêmeas e 3 foram machos. A cidade de Mari, mesorregião da Zona da Mata, 

se destacou como a cidade com um maior número de casos (N= 22). Os meses en-

tre janeiro e março exibiram os maiores índices na região da Borborema e o mês de 

setembro na Zona da Mata. Os anos de 2007 e 2009 foram os anos com maior nú-

mero de animais infectados, ocorreu um declínio da presença da enfermidade a par-

tir do ano de 2009. Entre os anos de 2013 a 2014 não foram relatados casos da en-

fermidade. Os resultados encontrados mostram que a região da Borborema apre-

senta um maior número de animais positivos que a mesorregião da mata. As fêmeas 

apresentaram maior número de casos da enfermidade que os machos. Concluiu-se 

que ocorreu um declínio da zoonose no decorrer dos anos estudados.  

 

 Palavras – chave: Zoonose; Ruminante; Tuberculinização 
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and Zona da Mata mesoregion from Paraíba (2006-2015). 2017. 28f. Trabalho de 

Conclusão de Curso – Monografia (Curso de Medicina Veterinária). Universidade 

Federal da Paraíba – Areia – PB. 

 

ABSTRACT 

Bovine tuberculosis is a zoonotic disease of chronic nature, caused by Mycobacte-

rium bovis, which causes death by a single agent and causes Losses to cattle breed-

ing. The present study was performed using bovine data diagnosed by the tuberculin-

ization tests from January 2006 to December 2015. The aim was to evaluate the 

possible determinants and / or conditioning factors of tuberculosis and to contextual-

ize them in the Borborema mesoregion and Zona da Mata mesoregion from Paraíba 

in the national territory. During the study period, a total of 68 infected animals, 40 in 

the Borborema mesoregion and 28 in the Zona da Mata, with a frequency of 

0.0234% and 0.0285%, respectively. The city of Mari, a mesoregion of Zona da Ma-

ta, stood out as the city with the highest number of cases (N = 22). The months be-

tween January and March showed the highest indexes in the region of Borborema 

and the month of September in the Zona da Mata. The years 2007 and 2009 were 

the years with the largest number of infected animals, from the year 2009 there was 

a decline in the presence of the disease. Between the years of 2013 and 2014 no 

cases of the disease were reported. The results show that the Borborema mesore-

gion presents a higher number of positive animals than the Zona da Mata mesore-

gion. The females showed more cases of the disease than the males. There was a 

decline in zoonosis over the years studied. 

Key - words: Zoonosis;Ruminant; Tuberculinization 
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1 - INTRODUÇÃO  

A tuberculose é a doença infecciosa que mais causa morte por um único 

agente, sendo, também, a mais disseminada (COSIVI et al. 1998). A tuberculose 

bovina é uma doença infecto-contagiosa, zoonose de evolução crônica, causada 

pelo Mycobacterium bovis que pertence ao complexo Mycobacterium tuberculosis 

(ALMEIDA, 2004; BRASIL, 2006; HEINEMANN et al. 2008). O fato desta doença 

afetar além de bovinos, diversas espécies animais, tanto doméstica como silvestre, a 

transforma em um importante problema, provocando prejuízos à pecuária bovina, 

suscitando risco à saúde pública face ao seu aspecto zoonótico (GRANGE E YA-

TES,1994; ACHA E SZYFRES, 2001; COLLINS, 2001). 

Aparecendo com maior prevalência nos rebanhos leiteiros (ROXO, 1997, 

SOUSA et al. 1999, BUZATTO et al. 2002). Os principais fatores que favorecem a 

transmissão desta doença no rebanho são o contato aproximado entre animais, 

principalmente leiteiros, criados semi-intensivamente ou em confinamento, presença 

de um animal portador, fonte constante de disseminação do agente no ambiente, e 

resistência deste agente às condições ambientais (RIEDER, 2001).   

 Além de construir um grave problema de saúde pública, os prejuízos causa-

dos por esta enfermidade representam significativas barreiras econômicas. Os preju-

ízos à cadeia produtiva em função da tuberculose, estimados entre 10 e 25% (BRA-

SIL, 2006). Os prejuízos foram apontados por Homem (2003) como: redução da 

produção de leite entre 10% e 18%, diminuição da conversão alimentar em 20%, 

redução de nascimentos de 5% e mortalidade perinatal de bezerros de 1%.  

Trata-se de uma doença antiga, disseminada pelo mundo inteiro e extremamente 

importante sob o ponto de vista da saúde pública, recebendo atenção especial por parte 

das autoridades sanitárias, em virtude do aumento da incidência na população (ROXO, 

1996). Segundo Who, 2009, no ano de 2008 foi registrado cerca de 1,3 milhões de 

óbitos e 9,4 milhões de novos casos de Tuberculose. E acredita-se que um terço da 

população mundial esteja infectada com bactérias causadoras da tuberculose, des-

tacando-se o Mycobacterium tuberculosis e M. bovis.  

Presente em várias partes do mundo, concentrando-se principalmente nos pa-

íses em desenvolvimento (KANTOR; RITACCO, 1994). Apresenta incidência reduzi-

da em alguns países, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outros países 

da Europa (BRASIL, 2006). A incidência global da tuberculose é amplamente subes-

timada, a maioria dos casos reportados, cerca de 62% ocorreram no Sudeste da 
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Ásia, em regiões do Pacífico Ocidental, na África, em cada uma das regiões das 

Américas, Leste do Mediterrâneo e Europa. Muitos países tem dificuldade ou são 

incapazes de reportar a ocorrência de casos em virtude da dificuldade na identifica-

ção de casos suspeitos, estabelecimento de diagnóstico e registro de casos identifi-

cados (COSIVI, et al. 1998).  

Em países da América Latina como o Brasil, onde a febre aftosa está em fase 

de erradicação, o controle da tuberculose e da brucelose está sendo realizado em 

virtude da expectativa de serem as próximas enfermidades a se tornarem alvo das 

exigências sanitárias internacionais (VALENTE, 2009). 

 No ano de 2001, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MA-

PA), lançou o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuber-

culose Animal (PNCEBT). Seus Principais objetivos são a redução da prevalência e 

incidência de novos focos de brucelose e tuberculose e a criação de um número sig-

nificativo de propriedades certificadas livres ou monitoradas, de modo a oferecer ao 

consumidor produtos de baixo risco sanitário (BRASIL, 2006). Visando o saneamen-

to do rebanho, através da identificação de animais infectados e sacrifício dos ani-

mais reatores à tuberculina, implantação de um sistema de vigilância epidemiológica 

da doença a partir do monitoramento de carcaças de animais com lesões presunti-

vas em matadouros-frigoríficos (KANTOR E RITACCO, 1994; SALAZAR, 2005; DE 

LA RUA-DOMENECH, 2006; KANTOR et al. 2008). 

São notificados anualmente no Brasil, 85 mil novos casos de tuberculose em 

humanos, 6,8 mil desses casos poderiam ser atribuídos à zoonose (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE – MS, 2008). Segundo dados de 1986, o nível de infecção pela tuberculose 

no rebanho bovino brasileiro variou de 0,9 a 2,9% (KANTOR E RITACCO, 1994). 

Segundo o manual técnico do PNCEBT (2006), os dados de notificação oficial da 

doença no Brasil, no período de 1989 a 1998, indicam uma prevalência nacional de 

1,3% de animais reagentes à tuberculina. 

Na Paraíba o programa é executado pela Gerencia Operacional de Defesa 

Animal (GODA), a qual é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento da Agropecuá-

ria e da Pesca (SEDAP/PB), que coordena as ações de defesa sanitária animal, vi-

sando controlar e erradicar a enfermidade no estado. Segundo dados do IBGE 

(2015) a pecuária no estado da Paraíba, com cerca de 1.170.803 milhões de cabe-

ças de bovinos e 913 cabeças de bubalinos, apresenta um padrão espacial bastante 
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disperso, com pouco mais de um milhão de bovinos, e com elevada taxa de cresci-

mento. 

O Território da Borborema ocupa uma área de 15,489 km2 (27,48% do territó-

rio do estado) e é composto por 44 municípios. Em 2013 o Produto Interno Bruto – 

PIB do Território da Borborema alcançou o montante de 2.166,879 milhões de reais 

(representando aproximadamente 4,68 % do PIB da Paraíba). A agropecuária é o 

segundo setor mais importante na economia do Território, pois é responsável por 

18,95% do PIB territorial. A pecuária da região, 170,673 mil cabeças, representa 

14,58% da criação do estado. A mesorregião Mata Paraibana, engloba 30 dos 223 

municípios do Estado, possui área de 5.242 km2 (9,3% da área do estado). Apresen-

tando 97.950 mil cabeças de bovinos. O Produto Interno Bruto – PIB do território da 

mata chegou a 24.206,577 (52,25% do PIB da Paraíba) (IBGE, 2013). 

O objetivo do presente trabalho foi realizar um estudo e estimar a evolução da 

Tuberculose nas mesorregiões da Borborema e Zona da Mata, no estado da Paraí-

ba. Utilizando dados de bovinos diagnosticados pelo pelos testes de tuberculiniza-

ção, do período de Janeiro de 2006 a dezembro de 2015, avaliando os possíveis 

fatores determinantes e/ou condicionantes dos valores observados e contextualizar 

a tuberculose na mesorregião Borborema e Zona da Mata da Paraíba no território 

nacional.  

  



16 
 

2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2. 1 - Etiologia 

A tuberculose é uma doença de grande espectro de infecciosidade ocorrendo 

em todos os mamíferos domésticos (CORREA; CORREA, 1992). Causada princi-

palmente pelo Mycobacterium bovis (HEADLEY, 2002; RUGGIERO, 2004; FUVER-

KI, 2008; JÚNIOR & SOUZA, 2008; PACHECO et al. 2009; SABEDOT et al. 2009). 

Este agente infeccioso está classificado como patógeno de risco biológico 3 para 

saúde pública (OIE, 2005 apud THOEN, 2006;). Pertence à ordem Actinomycetales, 

família Mycobacteriacea e ao gênero Mycobacterium, como as espécies M. tubercu-

losis e M. avium, entre outras micobactérias. Trata-se de um bacilo delgado de ta-

manho variável (entre 0,2 – 0,6 x 1,0 – 10 μm), imóvel, não esporulado, aeróbio e 

oxidativo (RADOSTITS et al. 2002). 

As bactérias causadoras da tuberculose em humanos e animais são agrupa-

das no Complexo Mycobacterium tuberculosis (CMT), que inclui as seguintes espé-

cies: Mycobacterium bovis-BCG (Bacilo de Calmitte e Guérin), Mycobacterium bovis, 

Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti, 

Mycobacterium caprae, Mycobacterium pinnipedii, e Mycobacterium canetti. Os 

membros do CMT são reunidos por apresentarem uma estreita relação genética e 

apesar do elevado grau de conservação dos seus genomas, as espécies do CMT 

demonstram importantes diferenças fenotípicas, adaptações a diferentes hospedei-

ros e evidenciam diferentes graus de virulência para o homem (BROSCH et al. 2000; 

DE LA RUA – DOMENECH, 2006; HERRERA – LEON et al. 2009). 

Compreendendo 127 espécies e 11 subespécies diferentes com característi-

cas bioquímicas, mas com algumas características taxonômicas comuns como: ál-

cool-ácido-resistência, a presença dos ácidos micólicos e ácido desoxirribonucleico 

(DNA) com alto teor de guanina e citosina (BRASIL, 2008; HERRERA-LEON et al. 

2009; DUARTE, 2010; SIMÕES, 2011).  

Apresentando uma elevada concentração de lipídeos em sua parede celular, 

correspondendo a cerca de 20 a 40 % do peso seco do bacilo. Os ácidos micólicos 

são provavelmente o suporte molecular da álcool-ácido resistência, visto que quando 

ligados ao peptideoglicano, eles formam uma barreira periférica hidrofóbica, capaz 

de se ligar e reter fucsina a certos lipídeos da parede, adquirindo a cor vermelha du-

rante a coloração Ziehl-Neelsen. As bactérias que não retêm a fucsina se coram pe-
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lo azul de metileno (ARAÚJO, 2004; COSTA, 2008; HEINEMANN et al. 2008; HER-

RERA-LEON et al. 2009). Também o elevado conteúdo lipídico é responsável pelos 

relevantes efeitos biológicos no hospedeiro, como a indução de granulomas, ativida-

de adjuvante e antigenicidade (BRASIL, 2005; DUARTE, 2010). Os micosídeos de 

superfície, como os glicolipídios, influenciam diretamente sobre as características 

coloniais, especificidade sorológica e sensibilidade bacteriofágica, além de assegu-

rar a sobrevivência bacteriana quando fagocitada (POLLOCK & NEILL, 2002; HIRSH 

& ZEE, 2003; ARAÚJO, 2004; DUARTE, 2010).  

Para as espécies domésticas e silvestre, o Mycobacterium bovis é patogêni-

co, principalmente bovinos e bubalinos, e pode participar da etiologia da tuberculose 

humana. O M. tuberculosis é a principal causa da tuberculose em humanos e pode 

infectar bovinos, mas não causa doença progressiva nessa espécie, todavia pode 

sensibilizá-los ao teste tuberculínico. O M. avium causa tuberculose em várias espé-

cies de aves. Pode provocar reações inespecíficas à tuberculinização, dificultando o 

diagnóstico da tuberculose em bovinos e bubalinos (O’REILLY; DABORN, 1995; 

BRASIL, 2006). 

 Mycobacterium bovis é um patógeno que habita preferencialmente o meio in-

tracelular de fagócitos mononucleares e, como as demais micobactérias do comple-

xo M. tuberculosis, é hospedeiro-dependente e não pode multiplicar-se no meio am-

biente, mas são capazes de se reproduzir in vitro. É microaerófilo, ou seja, cresce 

preferencialmente em uma tensão reduzida de oxigênio e não é capaz de metaboli-

zar glicerol em piruvato como fazem as outras espécies do complexo. A análise da 

sequência genômica dessa espécie confirmou que todos os genes requeridos para a 

formação do piruvato não são funcionais. Desse modo, M. bovis cresce muito melhor 

na presença de piruvato como fonte de carbono (BARRERA, 2007; JORGE, 2011). 

Em estábulos, ao abrigo da luz, pode sobreviver por vários meses e nas pas-

tagens por até dois anos. Porém, essas bactérias morrem pela pasteurização do lei-

te, ou ação da luz solar direta em ambiente seco (CORRÊA E CORRÊA, 1992; 

CLARKE et al. 2001). Sobrevivem por até um ano na água e por até 10 meses nos 

produtos de origem animal contaminado (RUSSEL et al. 1984). Apresentam maior 

resistência aos ácidos, aos álcalis e aos desinfetantes químicos como amônia qua-

ternária e clorexidine. Agentes desinfetantes como fenólicos, formólicos, álcool e em 

especial pelo hipoclorito de sódio são bastante eficientes no combate ao bacilo, con-

tudo sua ação pode ser afetada pela concentração do produto, o tempo de exposi-
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ção, a temperatura e a presença de matéria orgânica (ARAÚJO, 2004; COSTA, 

2008). 

2. 2 - Epidemiologia 

A tuberculose bovina é uma enfermidade infecto-contagiosa, de caráter côni-

co (RUGGIERO, 2004; SHITAYE et al. 2007; FUVERKI, 2008; MARQUES, 2008; 

HUMBLET et al. 2009; SABEDOT et al. 2009; FIGUEIREDO, 2010; LAVAGNOLI, 

2010). Acomete principalmente bovinos e bubalinos. Caracteriza-se pelo desenvol-

vimento progressivo de lesões nodulares denominadas tubérculos, que podem loca-

lizar-se em qualquer órgão ou tecido (BRÓLIO & LIMA FILHO, 1976).  

Os ruminantes são infectados por M.bovis geralmente pela via respiratória e 

ocasionalmente pela ingestão dos bacilos (CARTER, 1991). Os bovinos de leite, em 

particular, estão sob maior risco porque os métodos de criação permitem o contato 

direto entre animais, tanto no momento da ordenha, como nos meses de estabula-

mento durante o inverno. Os bezerros podem adquirir a infecção ao ingerir leite con-

taminado (BEER, 1988; CORRÊA & CORRÊA, 1992; RADOSTITS et al. 2002).  

Quanto aos rebanhos de corte infectados, criados extensivamente, há maior 

dificuldade na transmissão do bacilo. Tal observação pôde ser confirmada pela baixa 

incidência da doença em novilhas sadias colocadas em pastagens, juntamente com 

vacas comprovadamente infectadas, o que não ocorre quando as mesmas são esta-

buladas com vacas tuberculosas. O conhecimento de tais características epidemio-

lógicas é essencial à inspeção sanitária, principalmente em estabelecimentos que 

realizam o abate de vacas leiteiras de descarte (MORRIS et al. 1994; MENZIES & 

NEILL, 2000). 

A transmissão natural nos bovinos pode acontecer de maneira direta (contato 

entre portador e susceptível) ou indireta (ingestão de água ou alimentos contamina-

dos), assim como no homem. Pode determinar a via de transmissão ao se descobrir 

a localização primária, através de uma investigação anatomopatológica. O foco pri-

mário nos pulmões ocupa lugar de destaque na transmissão aerógena, por ser en-

contrado em 90% dos bovinos adultos com a doença. A transmissão por gotículas 

em suspensão, assim como a inspiração de pó veiculador com bacilos tuberculosos, 

desempenham importante papel, sobretudo na criação em estabulação (BEER, 

1988). 
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Em quase toda a Europa ocidental a prevalência da doença é de 0,1% 

(ACHA; ZYFRES, 1986). Os países desenvolvidos, de forma geral, apresentam o 

controle e erradicação em fase avençada, com baixos níveis de prevalência. Já os 

países em desenvolvimento, onde as ações são normalmente tardias, sujeitas a um 

série de dificuldades e, muitas vezes sem a necessária continuidade a prevalência 

geralmente é maior (KANTOR; RITACCO, 2006).  

A Turquia, com suas aspirações a integrar a União Europeia, tem sido estimu-

lada a implantar programas de controle das doenças dos animais. Acredita-se que a 

prevalência da tuberculose bovina seja baixa naquele país em função das caracte-

rísticas do mercado de animais e do sistema de produção, entretanto faltam dados 

epidemiológicos para dar suporte a essa tese (RUSHTON,1995). Estima-se que a 

prevalência esteja abaixo de 5%, talvez em torno de 3%, embora estudos recentes 

tenham demonstrado que está ocorrendo aumento da tuberculose bovina em locais 

onde os sistemas turcos tradicionais de produção passam por intensificação das ati-

vidades ligadas à bovinocultura (BARWINEK; TAYLOR, 1996). 

O Reino Unido só iniciou sua campanha de luta contra a tuberculose bovina 

em 1935, atrasada em razão de conceitos errôneos expressos por Koch em 1901, 

minimizando o caráter zoonótica da tuberculose bovina (PRITCHARD,1988). Na In-

glaterra e na Irlanda, onde o M. bovis é endêmico na população de texugo europeu 

(Meles meles), espécie protegida, que constitui um reservatório de infecção para os 

bovinos, a erradicação da doença tem sido muito dificultada, dada a complexidade 

epidemiológica e sociológica do combate à tuberculose na produção de texugo. Ano 

a ano tem ocorrido até aumento na incidência da tuberculose em bovinos na Ingla-

terra. Foram 173 focos em 1990 e 1.035 em 2000 (NFBG, 2001). 

Muitos países já conseguiram erradicar a tuberculose executando programas 

de erradicação dessa doença. A erradicação da tuberculose bovina foi atingida na 

Dinamarca em 1980; na Holanda, Finlândia e Suíça em 1995; na Alemanha e Lu-

xemburgo em 1997; na Áustria e algumas regiões da Itália em 1999; na França em 

2001 e na Bélgica em 2003. Os países em desenvolvimento ainda enfrentam pro-

blemas para a erradicação completa da mesma (PAVLIK, 2006; LOBO, 2008). 

Nos Estados Unidos, o reconhecimento de que 25% dos casos fatais de tu-

berculose humana se deviam ao M. bovis, levou as autoridades veterinárias a inicia-

rem um programa de erradicação da tuberculose bovina em 1917 (MOTA, 2003). 

Como resultado do programa, a prevalência de focos da doença baixou de 5% em 
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1917 para 0,1% em 1952 e 0,003% em 1998 (GONÇALVES,1998). No final de 2006, 

49 estados eram livres – apenas Michigan ainda apresentava animais reagentes 

(PAVLIK, 2006; LOBO, 2008). 

No Brasil, a tuberculose bovina está disseminada por todo o território nacio-

nal, porém a sua ocorrência e distribuição regional não estão bem caracterizadas 

(BRASIL, 2001). Oliveira (2007) encontrou no Município de Mossoró prevalência de 

8,66%, já Batista (2004), descreveu 8,7% no estado de Minas Gerais.  

Entre 1989 e 1998, os dados de notificação oficiais de tuberculose bovina in-

dicam uma prevalência média nacional de 1,3% de animais infectados (BRASIL, 

2006). Estima-se que as taxas de prevalência de animais reativos à tuberculina entre 

as regiões no Brasil, estão divididos da seguinte forma: região Norte, 3,62%; Nor-

deste, 3,31%; Centro-oeste, 0,37%; Sudeste, 0,92% e Sul, 0,58% (Roxo, 2004). 

 

 

2. 3 - Consequências 

 

A Bovinocultura é uma das principais atividades produtivas do agronegócio 

brasileiro, proporcionando a maior renda obtida entre as cinco maiores cadeias pro-

dutivas agropecuárias estudadas (CNA, 2012), sendo desenvolvida em todo o terri-

tório nacional com 215.199.488 milhões de cabeças (IBGE, 2015), distribuídas em 

cerca de 2.312.286 estabelecimentos pecuários (IBGE, 2006) Com este efetivo bo-

vino o Brasil possui o segundo maior rebanho mundial em número de cabeças, em 

número de abates e em produção de carne (USDA, 2011), e desde 2008 ocupa o 

primeiro lugar em exportações de carne bovina (MAPA, 2013).  

 Projeções de carnes para o Brasil mostram que esse setor deve apresentar 

intenso crescimento nos próximos anos, com projeções das maiores taxas de cres-

cimento da produção no período 2010/2011 a 2020/2021, o crescimento estipulado 

da carne bovina para esse período é de 2,2% ao ano. E para o leite demonstram 

elevada possibilidade de crescimento na produção atingindo uma média de 2,5% ao 

ano (MAPA, 2011). E considerando os prejuízos causados pela tuberculose bovina 

na bovinocultura (HOMEM, 2003), pode-se vislumbrar a relação e a importância 

existente entre produção, exportação e sanidade de produtos derivados de bovinos. 

O Nordeste detém 29. 092.184 milhões de cabeças de bovinos, e a Paraíba 

abriga 1.170.803 milhões de cabeças (IBGE, 2015). Distribuídos em 76.050 mil es-
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tabelecimentos agropecuários (IBGE, 2006), sendo a pecuária responsável por 2% 

do PIB do estado (IDEME, 2011).  

Abordando os danos causados aos sistema produtivo, trata-se de uma enfer-

midade que consegue deteriorar a capacidade produtiva e reprodutiva dos animais, 

influenciando também nos custos de produção, principalmente com medicamentos 

para tratamento de infecções secundárias além da reposição de animais eliminados 

quando positivos aos testes de diagnóstico, como recomenda a legislação em vigor. 

O caráter crônico e a reduzida mortalidade contribuem para uma baixa percepção 

dos prejuízos em curto prazo, por parte dos pecuaristas (VALENTE, 2009). 

A tuberculose, como doença crônica, não apresenta sintomas alarmantes co-

mo aborto, febre alta, queda abrupta na produção, ou alta mortalidade, como doen-

ças de caráter agudo. Quando, por alguma razão, o produtor é alertado para o pro-

blema e procura o auxílio de um profissional, a prevalência do rebanho é geralmente 

alta (BRASIL, 2006). Porém, a existência de rebanhos infectados com prevalências 

baixas e sem sintomas clínico tem impacto negativo na produtividade leiteira e cons-

titui um risco para a saúde pública. 

Os principais prejuízos causados apenas pela tuberculose foram descritos por 

Homem (2003) como: redução da produção de leite entre 10 e 18%, diminuição da 

conversão alimentar em 20%, redução de nascimentos de 5% e mortalidade perina-

tal de bezerros de 1%. Essa autora, buscando quantificar esses impactos para o 

município de Pirassununga (SP), encontrou prejuízos anuais entre R$ 192.500,00 e 

R$ 430.252,00 no ano de 2003. 

A presença da enfermidade nos rebanhos torna o produto, resultante da pe-

cuária, vulnerável a barreiras sanitárias, impostas pelo mercado internacional. Deste 

modo, diminui-se a credibilidade e competitividade dos produtos, pois se trata de 

zoonose que integra a lista da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). Devido 

a estes fatores, os prejuízos na pecuária mundial, em função da tuberculose, são de 

aproximadamente três bilhões de dólares por ano (LAGE et al. 1998; GARNIER et 

al. 2003). 

Com relação à zoonose em humanos, Kantor e Ritacco (1994) estimaram que 

cerca de 8% dos casos de tuberculose humana, na América Latina, sejam causados 

pela tuberculose zoonótica. Como no Brasil são notificados anualmente 85 mil novos 

casos de tuberculose em humanos, o que corresponde a um coeficiente de incidên-

cia de 47 para cada 100 mil habitantes, segundo dados do sistema de informação de 
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Agravos de Notificação, 6,8 mil desses casos poderiam ser atribuídos à zoonose 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE – MS, 2008). Considerando os custos para casos de tu-

berculose levantados por Costa et al., (2005) para Salvador (BA), de US$ 103,00 

para cada novo caso, só os custos relativos à tuberculose zoonótica seriam de cerca 

de US$ 700.400,00 por ano.  

Atualmente a recrudescência da tuberculose a configura como doença infec-

ciosa humana que mais mata em todo o mundo, sobretudo em países em desenvol-

vimento da Ásia, África e América Latina, os quais possuem respectivamente 94%, 

82% e 60% de suas populações humanas em áreas rurais correndo potencial risco 

de contrair a tuberculose zoonótica. Deve-se considerar também o irrefutável aspec-

to de enfermidade ocupacional, quando trabalhadores envolvidos na cadeia produti-

va da carne e do leite são expostos ao risco de contrair a infecção. Além destes fato-

res, também são consideráveis os prejuízos à bovinocultura, justificando a aplicação 

de medidas emergenciais de controle da enfermidade, preconizadas desde 1911 

(COSIVE et al. 1998). 
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo sobre a frequência de tuberculose em bovinos nas 

mesorregiões da Borborema, região está composta por 44 municípios, ocupando 

uma área 3.233 km2, com cerca de 16.342 mil estabelecimentos pecuários e 

170.673 mil cabeças de bovinos; e da Mata, constituída de 30 municípios, ocupando 

5.242 km2, e com 3.957 mil estabelecimentos pecuários e 97.950 mil animais. 

 Para elaboração da pesquisa, foram utilizadas informações proveniente de 

condensados mensais do estado da Paraíba, no período de janeiro de 2006 a de-

zembro de 2015, sobre o diagnóstico e profilaxia da Tuberculose, obtidos após aná-

lise dos dados de relatórios emitidos por Médicos Veterinários de diferentes micror-

regiões do estado, habilitados pelo MAPA para o diagnóstico da tuberculose e forne-

cidos pela Gerência Operacional de Defesa Animal da Defesa Agropecuária do Es-

tado da Paraíba.  

Foram realizadas por Médicos Veterinários habilitados pelo MAPA, o diagnós-

tico do Micobacterium bovis através dos testes de tuberculinização cervical simples 

para o gado de leite e tuberculinização na prega caudal para o gado de corte, e co-

mo prova confirmatória foi utilizada a tuberculinização cervical comparativa, para o 

diagnóstico da tuberculose bovina no âmbito do PNCEBT de acordo com o interesse 

do proprietário em aderir ao programa. Os dados eram tabulados com o programa 

Office Excel 2013 e posteriormente as estatísticas estimadas pelo programa IBM® 

SPSS® Statistics 20. 

 
Figura - 1. Mesorregiões do estado da Paraíba, segundo o instituto brasileiro de ge-
ografia e estatística.  
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O número total de bovinos das mesorregiões da Borborema e Zona da Mata 

são respectivamente 170.673 e 97.950, sendo a mesorregião da Borborema a que 

apresenta um número maior de animais (IBGE, 2015).  

No período estudado, a mesorregião da Borborema apresentou um total de 40 

animais positivos e a mesorregião da Zona da Mata 28 animais. As análises realiza-

das mostraram que não houve diferença significativa quanto a frequência da enfer-

midade (P≤ 0,1) (Tabela 1). 

 
Tabela - 1. Número total de animais existentes e número de animais infectados na 
mesorregião Borborema e Zona da Mata paraibana. 

 

  Borborema Zona da Mata 

Total de Bovinos (mil) 170.673 97.950 

Bovinos Infectados 40 28 
Frequência (%) 0,0234 0,0285 

 

O tamanho dos rebanhos tem sido apontado como fator de risco para tubercu-

lose bovina, de modo que a probabilidade de ocorrência da doença aumenta em 

função do tamanho dos rebanhos (GRIFFIN et al. 1996) em decorrência de uma 

maior probabilidade de contato entre animais infectados e sadios.  

No estado da Paraíba, os rebanhos são pequenos em comparação a outros 

estados produtores de bovinos, principalmente de corte, como Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul e Goiás (IBGE, 2006). Brasil (2006), fez um levantamento oficial so-

bre tuberculose bovina, indicando que no Brasil a prevalência de animais infectados 

no rebanho nacional foi de aproximadamente 1,3%. Considerando as mesorregiões 

paraibanas estudadas observa-se que a frequência estimada foi inferior à média na-

cional, sendo de 0,0234% na Borborema e 0,0285% na Zona da Mata (tabela 1). 

Em um estudo considerando a prevalência em matadouros no município de 

Patos – PB, foram encontrados resultados superiores quando comparados aos da-

dos obtidos na mesorregião da Borborema e Zona da Mata, revelando que 0,48% 

dos bovinos abatidos apresentavam lesões características de Tuberculose (TABOSA 

et al. 2000).  
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No estado de São Paulo, observou-se uma prevalência de 15,64% (Melo et 

al., 1997). No mesmo ano, Almeida et al., estimou no Rio Grande do Sul uma preva-

lência de 1,33%. Já no Rio de Janeiro, Lilenbaum et al. (1999), observaram uma ta-

xa de infecção de 12,7% em 1622 animais de 13 propriedades. A variação na preva-

lência da Tuberculose Bovina nas diferentes regiões pode estar relacionada a diver-

sos fatores como fonte de aquisição de animais, manejo, clima e ao serviço de diag-

nóstico da tuberculose em cada propriedade.  

Ao analisar-se a relação entre fêmeas e machos infectados pela tuberculose 

bovina observou-se uma significativa diferença, mostrando que o número de fêmeas 

infectadas foi maior que o número de machos (figura 2).   

 

 

Figura - 2: Relação entre fêmeas e machos com tuberculose - mesorregiões da 
Borborema e Zona da mata no período de 2006 a 2015. 

 

Considerando o número total de animais infectados (N=68 animais), 65 foram 

fêmeas e 3 foram machos, correspondendo a 96% e 4%, respectivamente, do total 

de animais infectados nas mesorregiões estudadas.  

Estudos realizado por Riet – Correa & Garcia (2001) mostraram também que 

houve uma maior frequência de fêmeas positivas quando comparado aos machos.  

Segundo a literatura consultada, apesar da infecção ocorrer nos animais in-

dependentemente do sexo, estação do ano, clima e região, observa-se maior casu-

ística conforme aumenta a idade, devido à maior possibilidade de contágio no decor-
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rer dos anos. Se tratando de uma doença de caráter crônico, em parte essa seria 

uma possível explicação, visto que as fêmeas, em decorrência da produção leiteira, 

gozam de tempo de vida maior que os machos, ficando assim expostos por um perí-

odo mais longo ao agente (ROXO 1997; SOUSA et al. 1999; BUZATTO et al. 2002). 

Dos 44 municípios pertencentes a mesorregião da Borborema, 11 deles foram 

diagnosticados com animais positivos para tuberculose, já no município da Zona da 

mata dos 30 pertencentes, somente 3 destes apresentaram resultado positivo para 

tuberculose (figura 3). 

 

Figura - 3: Relação entre número total de municípios por mesorregião e número de 
municípios com animais positivos para tuberculose no período de 2006 a 2015. 

 

Condições de manejo podem variar significativamente de um país para outro 

e até de uma região para outra, o que se refletirá na prevalência das doenças infec-

ciosas (LILENBAUM, 2007). A introdução e a manutenção da doença em um reba-

nho são fortemente influenciadas por características da unidade de criação, como: 

tipo de exploração, tamanho do rebanho, a densidade populacional e as práticas 

zootécnicas e sanitárias (BRASIL, 2006). Segundo Clementino et al. (2015), as me-

sorregiões estudadas apresentam o sistema de criação semi – confinado, que pode 

ser decorrente de características do Estado da Paraíba em relação ao quantitativo 

de animais, cuja média por exploração pecuária é de 24 bovinos.  

44 

30 

11 

3 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Borborema Zona da Mata

Número de municípios por mesorregião Número de cidades com animais positivos



27 
 

Devido à existência de pequenas explorações associadas às condições climá-

ticas do Estado, os produtores tem o hábito de prender os animais para o forneci-

mento de ração no cocho. A apresentação de nível de tecnificação (tipo de ordenha, 

utilização de inseminação artificial e resfriamento do leite) das propriedades é baixo. 

Havendo predominância de ordenha manual, sem ocorrência de propriedades com 

ordenha mecânica.  

Com relação ao manejo reprodutivo é feito predominantemente através da 

monta natural. O uso da inseminação artificial limita-se a um número pequeno de 

criadores de raças mais especializadas. Tais práticas favorecem a perpetuação do 

agente dentro do rebanho, aumentando a possibilidade do contato entre o agente e 

o hospedeiro durante a monta natural, ou entre o produtor e o agente seja no mane-

jo do animal, seja no consumo do leite contaminado, aspiração de gotículas, contato 

com secreções.  

 Das cidades que compõem a mesorregião Borborema, que apresentaram 

animais positivos, a cidade de Barra de Santana apresentou um maior índice, a ci-

dade que apresentou, porém a cidade que mais apresentou animais infectados, é a 

cidade de Mari, que está situada na mesorregião da zona da mata. 

 
Figura 4: Animais infectados por cidades das mesorregiões paraibanas Borborema e 
Mata. 
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A quantidade de animais infectados ao longo dos anos de 2006 a 2015, nas 

mesorregiões da Borborema e Zona da Mata obtiveram resultados diferentes entre 

os meses dos anos (figura 5). Na Borborema o maior pico de animais infectados fo-

ram nos meses de janeiro com 12 animais positivos, e no mês de março com 11 

animais positivos para tuberculose. Na Zona da Mata o maior pico foi no mês de se-

tembro com 18 animais positivos para tuberculose, nos respectivos anos. 

 

 
Figura - 5: Quantidade de animais infectados por meses entre os anos de 2006 e 
2015 nas mesorregiões nas Borborema e Zona da Mata paraibana. 

 

Climatologicamente, o período compreendido entre os meses de Janeiro a 

Abril representa época mais favorável à ocorrência de chuvas nas regiões do Sertão, 

Cariri, Curimataú (AESA, 2006). O período em que acontecem as maiores precipita-

ções, nessas regiões poderia estar associado com o aumento de aquisição de ani-

mais, aumento no deslocamento de animais de uma região para outra, proporcio-

nando a chegada de animais oriundos de outras localidades. Estando de acordo 

com o que afirma Humblet et al. (2009), que relata que, a introdução de animais no 

rebanho (aquisição), trânsito de animais, contato entre animais são fatores de risco 

para a transmissão da tuberculose bovina, aumentando assim, a probabilidade de 

infecção pelo Mycobacterium bovis. Além de outros fatores como: a idade do animal, 

sexo, raça, a condição corpórea, o estado imunológico, a resistência genética e sus-
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ceptibilidade à Tuberculose Bovina, tamanho do rebanho, tipo de exploração, mane-

jo (tipo de criação, destino das fezes, alimentação, transmissão entre bovinos via 

fecal – oral), não realização de testes de diagnósticos, frequência de tuberculiniza-

ções, redução da manipulação humana e contato com os serviços veterinários, taxa 

de abate, outras espécies domésticas, animais selvagens e persistência do M. Bovis 

no ambiente e influência do clima. Belchior (2001) e Ribeiro (2003), também vão de 

encontro com o que afirma Humblet et al. (2009), considerando que a aquisição de 

animais infectados, a principal forma de introdução da tuberculose no rebanho. 

O número total de casos de animais infectados no intervalo entre 2006 e 

2015, nas mesorregiões da Borborema e Zona da Mata, apresentaram valores dis-

tintos, atingindo picos maiores entre os anos de 2007 e 2009, sendo este último o 

ano com o maior percentual de animais positivos, com 24 animais positivos e que a 

partir de 2009 houve um declínio no número de casos de tuberculose, chegando a 

nenhum caso registrado de animal infectado entre os anos de 2013 a 2014. 

 

 
Figura - 6: Números de casos de animais infectados por M. bovis durante o período 
de estudo nas mesorregiões da Borborema e Zona de Mata paraibana.  

 

Baseando-se nos resultados obtidos, é possível dizer que, com o decorrer dos 

anos a frequência da Tuberculose bovina apresentou um declínio significativo. Em 

parte isso se deveu a conscientização da importância das perdas econômicas atribu-

ídas a doença, como morte de animais, queda no ganho de peso diminuição na pro-

dução de leite, do descarte precoce e eliminação de animais de alto valor zootécni-

co, diminuição do prestígio de propriedades positivas para a tuberculose. Foram es-
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tabelecidas medidas para controlar a disseminação da doença. Informações ao lon-

go do ano demonstram que antes da introdução de efetivas medidas de controle, 

incluindo pasteurização do leite e a tuberculinização de rebanhos de animais infec-

tados, infecções por M. bovis eram muito mais frequentes (HEALTH PROTECTION 

AGENCY, 2009).  

Cosivi et al. (1998), afirma que as estratégias estabelecidas para o controle e 

erradicação da tuberculose bovina nos rebanhos são bem conhecidas e definidas. 

Contudo, alguns aspectos interferem negativamente na execução das referidas me-

didas, principalmente nos países em desenvolvimento, dentre estes: a insuficiência 

de recursos, escassez de profissionais treinados para atuar na área, falta de decisão 

política, além da subestimação da importância da tuberculose zoonótica nos setores 

de saúde pública e animal pelos órgãos estaduais e nacionais de controle.  
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5 - CONCLUSÕES 

A partir dos dados levantados, podemos concluir que: 

 Houve uma melhoria quanto aos cuidados como fiscalização da 

vigilância sanitária, barreiras sanitárias, maior número de profissionais 

capacitados, visando impedir a propagação do M. Bovis; 

 Acredita-se que, o fornecimento de informações aos produtores 

e aos consumidores, de cada região, sobre os riscos do consumo de produtos 

advindos de propriedades que não possuem a certificação livre da doença, e 

também os benefícios do consumo de produtos livres podem beneficiar a 

sociedade como um todo. 
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