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RESUMO 

 

A erradicação da Tuberculose em bovinos (bTB) tem sido um grande objetivo, quer 

para as comunidades agrícolas, quer para as autoridades públicas. São poucas as 

patologias, que tal como a bTB, geram tantos incómodos emocionais, económicos e 

também a nível de saúde pública. Esta é uma doença infeciosa provocada por bactérias 

álcool-ácido-resistentes do género Mycobacterium, mais concretamente pelo agente M. 

bovis.  

O programa português de controlo e erradicação da bTB visa a redução da 

incidência e prevalência nos efetivos, delimitando áreas oficialmente indemnes de 

tuberculose, até que englobe a plenitude do território nacional – erradicação da doença. 

Desta forma, recorre a uma estratégia de rastreio e abate de animais positivos, 

dependendo, assim, do desempenho das provas de Intradermotuberculinização. 

A Paratuberculose (ou Doença de Johne’s) é uma enterite granulomatosa crónica 

e contagiosa, que se manifesta por meio de diarreia persistente, perda de peso 

progressivo, debilidade e que é, invariavelmente, fatal. 

No presente estudo pretendeu-se avaliar o efeito de alguns fatores demográficos 

ou de estatuto sanitário que poderiam interferir sobre estas provas. Numa primeira fase 

foram analisados os resultados das provas de Intradermotuberculinização de 1112 

bovinos, originários do distrito de Braga, mais especificamente do concelho de Vila Nova 

de Famalicão, relacionando-se as médias com as seguintes variáveis categóricas: sexo, 

idade, aptidão, ano e estação do ano. Num segundo estudo, analisou-se uma população 

de 644 bovinos, provenientes de distritos do norte de Portugal (Viana de Castelo, Braga 

e Porto), dos quais se selecionaram 16 animais que apresentavam seropositividade para 

a Paratuberculose. O objetivo deste estudo era o de examinar se existiria algum tipo de 

relação entre esta seropositividade e os resultados das provas de tuberculina.  

Na análise estatística pôde-se observar a existência duma possibilidade de a idade 

dos animais poder determinar o seu tempo de exposição aos agentes, desencadeando 

reações mais exuberantes às tuberculinas. No que concerne ao sexo e aptidão, apesar 

de se observarem diferenças estatisticamente significativas, os efeitos que se observam 

têm pouca explicação na bibliografia, podendo dever-se apenas às diferentes 

espessuras de pele que se observa para cada grupo. Já no que respeita às diferenças 

entre os anos, a bibliografia também não justifica as diferenças observadas entre os 

anos em estudo, sendo que as alterações possam dever-se ao facto dos testes terem 

sido realizados por pessoas diferentes e, em condições também elas diferentes. Além 

disto, também se demonstrou uma relação significativa com as estações do ano, 
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estabelecendo-se uma hipótese sobre a possibilidade de existirem estações, que 

favorecem o desenvolvimento e proliferação dos microrganismos em estudo. 

Embora não se tenha conseguido obter resultados significativos relativamente ao 

efeito da seropositividade para a Paratuberculose, sobre os resultados das provas de 

tuberculina, a pesquisa bibliográfica levantou suspeitas acerca duma eventual relação 

entre os fatores. 

Com o conhecimento dos fatores que possam de alguma forma influenciar a 

performance das provas de intradermotuberculinização, tornar-se-á possível aprimorar 

esta prova diagnóstica, de modo a tornar o plano de controlo e erradicação da bTB mais 

eficaz e, assim, aproximarmo-nos do objetivo que é a erradicação da doença. 

 

Palavras-chave: Tuberculose, bovinos, saúde pública, programas de controlo, provas 

de intradermotuberculinização, Paratuberculose 
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ABSTRACT 

 

The eradication of Tuberculosis in cattle (bTB) has been a major objective for both 

agricultural communities and public authorities. Not many pathologies raise as many 

emotional, economical and public health issues as bTB does. This infectious disease is 

caused by acid-fast bacteria of the Mycobacterium genus, more specifically by M. bovis. 

The Portuguese control and eradication programme for bTB aims to reduce the 

incidence and prevalence in herds, establishing official bTB-free areas on the verge to 

cover the whole national territory – disease’s eradication. It relies on a testing and 

slaughter strategy, relying on the accuracy of the tuberculin test. 

Paratuberculosis (or Johne’s disease) it’s a contagious chronic granulomatous 

enteritis, that causes persistent diarrhoea, progressive loss of weight, debility and 

ultimately death.  

In this study we tried to evaluate the effect that some demographic factors or the 

health status of animals could have in the tuberculin testing. At first, we analysed the 

results of this test in a population of 1112 animals from one of the counties in the Braga 

district, Vila Nova de Famalicão, establishing a relation between the means and the 

following categorical variables: sex, age, aptitude, year of testing and season. In a 

second study we analysed a population of 644 animals from three districts in the north 

of Portugal (Viana de Castelo, Braga and Porto), from which we selected the animals 

that showed seropositivity to Paratuberculosis. The purpose of this study was to examine 

if there was some relation between this seropositivity and the tuberculin test results. 

The statistical analysis showed a possibility of age being able to determine the 

exposure to the organisms, which can induce more exuberant reactions to tuberculins. 

Concerning sex and aptitude, although there were statistically significant differences, the 

effects observed have little explanation in the bibliography, which may be due only to the 

different skin thickness observed for each group of animals. Regarding the differences 

between the years studied, the bibliography doesn’t support the effects observed. These 

differences may be seen because these tuberculin tests were performed by different 

people, in different circumstances. Also a significant relation with the seasons was 

demonstrated, stablishing a hypothesis of a possibility of existing seasons that provide 

better conditions to the development of the organisms studied. 

While results weren’t significant regarding the effect of the seropositivity of 

Paratuberculosis in the tuberculin tests, the bibliography raised suspicion about the 

existence of a possible link between these two factors. 

With the knowledge of the factors that can affect the performance of the tuberculin 

testing, it might be possible to improve this diagnostic test, which could turn the 
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eradication and control programmes more efficient, taking us one step closer to the main 

goal, which is the achievement of the eradication of the disease. 

 

Keywords: Tuberculosis, cattle, public health, control programmes, tuberculin testing, 

Paratuberculosis  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Tuberculose em bovinos (bTB) é uma doença infeciosa provocada por bactérias 

álcool-ácido-resistentes do género Mycobacterium, mais concretamente pelo agente 

Mycobacterium bovis. Por norma, tem um carácter crónico e debilitante, mas ocasionalmente 

poderá apresentar uma evolução aguda (Boinas, 2006). 

Para realizar o rastreio dos animais portadores de M. bovis utilizam-se os testes de 

intradermotuberculinização. Nestas provas faz-se a administração intradérmica de derivados 

proteicos purificados (PDD) da tuberculina, obtidos através dos produtos de crescimento e 

lise do M. bovis e M. avium. Estes são capazes de provocar hipersensibilidade retardada 

num animal sensibilizado para estes microrganismos. A interpretação dos resultados basear-

se-á na observação clínica e nos aumentos registados na espessura da prega de pele onde 

se realizou a injeção, 72 horas após a administração das tuberculinas (Regulamento (CE) 

No 1226/2002 da Comissão de 8 de Julho de 2002, 2002). 

Considerando a expansão das populações de caça maior em Portugal e, tendo 

também em conta que a bTB afeta não só os bovinos como essas populações, a análise de 

dados epidemiológicos permitiu a determinação de uma zona de risco, para a qual foram 

destinadas normas mais rigorosas. Assim, tendo isto em consideração, Portugal elabora 

anualmente programas de erradicação para a bTB, que são apresentados a apreciação 

todos os anos e que são sujeitos a aprovação da Comissão Europeia para cofinanciamento 

(Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, 2019b). 

Por outro lado, a Paratuberculose (ou Doença de Johne’s) é, nada mais, nada menos 

que uma enterite granulomatosa crónica e contagiosa, sendo que se manifesta por meio de 

diarreia persistente, perda de peso progressivo, debilidade e invariavelmente morte (Collins, 

2017). Sendo que o agente causador desta patologia é um membro da família 

Mycobacteriaceae, podem ocorrer reações cruzadas aquando da realização das provas de 

Intradermotuberculinização para diagnóstico da bTB (Manning & Collins, 2001). 

Tendo em consideração a informação apresentada anteriormente, surgiu o interesse 

em avaliar o efeito de variáveis como a género, idade, aptidão, ano, estação do ano e, 

também, a presença de Paratuberculose nos bovinos, sobre as provas de 

Intradermotuberculinização, que são os principais objetivos desta investigação. 
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2. TUBERCULOSE EM BOVINOS 

 

Há já quase um século, que a erradicação da Tuberculose em bovinos (bTB) tem sido um 

grande objetivo, quer para as comunidades agrícolas, quer para as autoridades públicas. É 

uma preocupação que tem acompanhado a Comunidade Económica Europeia (CEE), 

inclusive, desde a sua criação (Gordejo & Vermeersch, 2006). 

São poucas as patologias, que tal como a bTB, geram tantos incómodos emocionais, 

económicos e também a nível de saúde pública. O aparecimento de um animal ou animais 

positivos a esta patologia, poderá desencadear consequências tão graves, como a eliminação 

do efetivo e, até mesmo a ruína económica, ainda que para combater esta última exista a 

salvaguarda das indemnizações ou compensações, disponíveis e determinadas por Lei (Peek 

& Divers, 2018). 

 

2.1. Etiologia 

 

Apesar da bTB ter sido já bastante abordada neste último século, existem ainda alguns 

aspetos da patologia que permanecem como um objeto de discórdia, sendo que um deles se 

trata da sua definição. Inicialmente, definia-se a bTB como uma infeção que era somente 

causada pelo agente Mycobacterium bovis. Eis que, recentemente, se sugeriu uma alteração 

da sua definição, para que se incluísse as infeções em bovídeos e bisontes, que 

apresentassem qualquer doença provocada por espécies de bactérias que integrassem o 

Complexo Mycobacterium tuberculosis (Bezos et al., 2014).  

O Complexo Mycobacterium tuberculosis abrange uma vasta gama de espécies de 

micobactérias (Mycobacterium tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M. canettii, M. 

pinnipedii e M. caprae), no entanto, os agentes etiológicos mais comuns de bTB são M. bovis 

e em menor frequência M. caprae (Constable et al., 2017). O primeiro é o agente mais 

frequentemente isolado a partir de bovinos com Tuberculose e, é também capaz de infetar os 

humanos (zoonose) (Smith & Waters, 2015). 

As micobactérias são bacilos aeróbios, que não formam esporos, sem mobilidade, álcool-

ácido resistentes e em forma de bastonete. Cada espécie é diferente em tamanho, sendo que 

os bacilos de Mycobacterium bovis são mais delgados e podem atingir até 4 µm de 

comprimento. Embora possam ser consideradas bactérias Gram-positivas, a elevada 

concentração de lípidos e ácido micólico das suas paredes celulares, impede a fixação dos 

corantes que constituem a técnica de coloração Gram. Os lípidos da parede celular ligam-se 

com a carbolfucsina que não pode ser removida pela técnica de Ziehl-Neelsen. Bacilos que 
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se coram de vermelho por meio desta técnica de coloração, são determinados como ácido-

resistentes ou Ziehl-Neelsen-positivos (Quinn et al., 2016). 

Estes microrganismos podem sobreviver por longos períodos no ambiente exterior ao 

animal, em especial se estes forem frios, escuros e húmidos (Constable et al., 2017). Inclusive, 

demonstrou-se que o agente poderia sobreviver até 178 dias em lama esterilizada, na qual se 

teria inoculado o agente. O maior desafio para M. bovis é mesmo a exposição direta à luz 

solar. Foi reportado, que a sua sobrevivência pode variar de 18 a 332 dias a temperaturas 

entre os 12 e os 24ºC, dependendo exatamente da exposição ao referido fator (Menzies & 

Neill, 2000).  

A virulência de M. bovis prende-se com o facto deste microrganismo ter a capacidade de 

sobreviver e de se multiplicar no interior de macrófagos hospedeiros. A sobrevivência no 

interior dos fagossomas dos macrófagos resulta da interferência na fusão entre fagossomas 

e lisossomas e, culminando assim na falha da digestão lisossomal (Quinn et al., 2016). Este 

mecanismo ocorre, uma vez que o agente produz proteínas (proteínas de stresse ou de 

choque térmico) que protegem o microrganismo dentro desta estrutura. Os produtos 

metabólicos de M. bovis são tóxicos para os neutrófilos e as respostas imunes que se geram 

face ao agente, acabam por resultar no recrutamento de linfócitos T citotóxicos que 

exterminam os macrófagos nos quais se encontra o microrganismo (Peek & Divers, 2018). 

As doenças causadas por micobactérias em animais domésticos, são geralmente do tipo 

crónico e progressivas (Quinn et al., 2016). 

 

2.2. Epidemiologia 

 

2.2.1. Prevalência 

 

Ao longo da primeira parte do século XX, a bTB encontrava-se dispersa globalmente, com 

prevalências por efetivo a rondar os 63% e prevalências por animal entre os 20 e os 45%. 

Entretanto, ao se implementarem programas de controlo rigorosos, a ocorrência desta 

patologia em bovinos de países desenvolvidos incluídos nesses programas, decresceu de 

forma drástica, sendo que muitos deles foram capazes de erradicar virtualmente a doença e, 

podem agora ser classificados como Oficialmente Livres de bTB. É uma doença de notificação 

obrigatória, que está incluída na Lista A da OIE, que abrange patologias transmissíveis que 

se consideram de importância socioeconómica e de saúde pública, em países de relevância 

para o comércio internacional de animais e produtos originados a partir dos mesmos. Nos dias 

que correm, a bTB clínica é uma raridade, em animais que pertençam a países com 
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programas de erradicação instaurados. No entanto, poderão ocorrer pequenos surtos que 

afetem um efetivo isolado ou alguns deles, de forma esporádica (Quinn et al., 2016). 

No que respeita à União Europeia, onde todos os estados membros têm programas de 

erradicação aplicados, a prevalência por efetivo tem-se demonstrado relativamente estável, 

com valores entre os 0,37% e 0,67% registadas entre 2007 e 2012. Treze destes estados 

membros têm estatuto de Oficialmente Livres de bTB, entre eles a França, Alemanha, Bélgica, 

Polónia, Suécia, Noruega e Suíça (European Food Safety Authority & European Centre for 

Disease Prevention and Control, 2014). 

No caso de Portugal em específico, o Programa de Erradicação da bTB tem sido 

implementado desde 1991, baseando-se na aplicação dos Testes de 

Intradermotuberculinização Comparada. Em 1993, nos primórdios deste programa, a 

prevalência de bTB nos efetivos nacionais registava o valor de 0,2%. Ao longo dos anos este 

foi progressivamente consolidado, o que terá resultado no reconhecimento do Algarve (uma 

das 5 jurisdições veterinárias de Portugal Continental), como oficialmente livre de bTB em 

2012. Ao longo dos últimos 5 anos, este programa alcançou uma redução de cerca de 20% 

nos níveis da doença, isto é, de 0,35% de efetivos positivos registados em 2013 (em Portugal 

Continental e Açores), para 0,28% em 2017. De 2016 a 2017 a percentagem de efetivos 

positivos manteve-se estável. No entanto, as percentagens para as diferentes regiões do país 

neste período, refletem outra situação (Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, 2019a): 

• Na região Norte a percentagem de efetivos positivos passou de 0,12 a 0,08%; 

• Na região Centro passou de 0,11 a 0,16%; 

• Na região de Lisboa e Vale do Tejo passou de 0,39 a 0,35%; 

• Na região do Alentejo de 1,09 a 1,24%; 

• Na região Autónoma dos Açores de 0,13 a 0,06%. 

É de salientar que nas regiões Centro e do Alentejo existe o risco de contacto para efetivos 

do tipo extensivo, com espécies silvestres como cervídeos e javalis, nos quais circula M. bovis 

e, também de contacto entre efetivos. A região Autónoma dos Açores integra o programa de 

erradicação desde 2004, tendo registado em 2007 e, pela primeira vez em mais de 20 anos, 

2 animais positivos na ilha de São Miguel, o que exigiu a implementação de medidas oficiais 

para eliminar este surto. A par disso, apenas se registaram mais 2 animais positivos em 2012 

e em 2014. Por outro lado, a região Autónoma da Madeira agregou-se a este plano em 2018, 

sendo que não foi obtida qualquer evidência de infeção, até ao momento, neste território 

(Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, 2019a). 
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Figura 1 - Prevalência de bTB em Portugal (Fonte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, 
2019a). 

 

2.2.2. Fontes de infeção 

 

Apesar de alguns países possuírem a capacidade de erradicar a bTB com sucesso, outros 

continuam a deparar-se com a persistência das infeções de M. bovis nas suas populações de 

bovinos. Esta disparidade de resultados ocorre mesmo que os territórios utilizem planos de 

erradicação semelhantes. Existem várias razões que estão na origem destas infeções 

residuais, mas a falha no controlo e erradicação da patologia é muitas vezes atribuída aos 

reservatórios selvagens de M. bovis, ainda que se reconheça a existência de contribuições a 

partir de outros bovinos infetados. Nas áreas em que as infeções por M. bovis persistem, 

surge a necessidade de se estabelecer a importância relativa de todas as vias de transmissão 

da infeção aos efetivos, para que se possa determinar e implementar medidas de controlo 

eficientes (Menzies & Neill, 2000). 

 

2.2.2.1. Contacto com bovinos infetados com bTB 

 

A transmissão de bTB entre bovinos está dependente de alguns fatores, nos quais se 

incluem a frequência de excreção, via de infeção, dose infetante, período de contacto e a 

sensibilidade do hospedeiro (Good & Duignan, 2011). 

Os bovinos infetados com esta patologia são a principal fonte de infeção para outros 

bovinos que contactem com eles. Os organismos são excretados como aerossóis no ar 

exalado e, na expetoração, nas fezes (de origem quer em lesões intestinais, quer em 

expetoração que tenha sido deglutida), no leite, na urina, nas secreções vaginais e uterinas e 

em descargas de origem em linfonodos periféricos com drenagem ativa. Animais com lesões 

macroscópicas que comuniquem com as vias aéreas, a pele ou o lúmen intestinal são 

disseminadores óbvios de infeção (Constable et al., 2017). 



 

7 
 

É também possível que uma série de condições extremamente específicas tenham de 

ocorrer, de forma a que os aerossóis sejam produzidos e a transmissão ocorra. Estudos 

observacionais e de transmissão da infeção sugerem que a manifestação destas mesmas 

condições seja improvável, se os animais se encontrarem numa fase inicial da infeção. Este 

ponto de vista é ainda apoiado por estudos conduzidos em bovinos, que indicaram que a 

excreção de bactérias é, na melhor das hipóteses, transitória e envolve quantidades 

extremamente baixas de bacilos (Good & Duignan, 2011). Em bovinos infetados 

experimentalmente verificou-se que a excreção do organismo começa em 90 dias após a 

ocorrência de infeção (Constable et al., 2017). 

O movimento de animais infetados resultante da compra e venda de bovinos, partilha de 

reprodutores e contacto entre efetivos através vedações são meios comuns de transferência 

de doença entre efetivos e até mesmo regiões. Adicionalmente, acordos globais de comércio 

têm vindo a ser implementados, de forma a promover o comércio de espécies pecuárias e, 

portanto, aumentando significativamente o risco de propagação da patologia por longas 

distâncias (Smith & Waters, 2015). 

 

2.2.2.2. Animais selvagens reservatórios do agente 

 

Infeções por M. bovis foram observadas em vários animais domésticos e selvagens. A 

maior parte das espécies (para além dos bovinos) têm sido consideradas como hospedeiros 

acidentais (Chase et al., 2017). E embora, grande parte dos animais selvagens não 

apresentem muita relevância como fonte de infeção para bovinos, nalgumas áreas do globo 

certas espécies funcionam como hospedeiros de manutenção e reservatórios da infeção 

(Constable et al., 2017). 

Na zona mediterrânica do continente europeu, a bTB em ungulados selvagens como 

javali (Sus scrofa) e o veado vermelho (Cervus elaphus), tem sido uma preocupação, cuja 

importância tem vindo a aumentar, especialmente em populações em que ocorra maneio 

artificial, tais como vedações, pontos de alimentação e de abeberamento. O aparecimento de 

bTB nestas espécies, constituí uma barreira importante à erradicação desta infeção nos 

bovinos domésticos (Vieira-Pinto et al., 2011).  

Inclusivamente, foram registadas taxas elevadas de infeção (a aproximarem-se dos 50%) 

na população de javalis selvagens residente na Península Ibérica, onde esta espécie é tida 

como um hospedeiro de manutenção (Palmer, 2013). 

Um estudo foi realizado em Portugal com o objetivo de determinar a prevalência de M. 

bovis em mamíferos selvagens, onde se testaram amostras de carcaças de animais que foram 

caçados ou de outros que tinham sido encontrado mortos, num período que se estendeu de 
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2009 a 2013. A prevalência que se registou no grupo de animais analisados foi de 26,9%. O 

microrganismo foi detetado em 106 dos 393 espécimes estudados, de maneira que as 

prevalências observadas por espécie foram as seguintes: 26,9% em raposas vermelhas, 

20,0% em saca-rabos, 21,4% em javalis selvagens e 38,3% em veados vermelhos. Para 

algumas espécies, o tamanho reduzido das amostras que se obtiveram, refletiram o seu 

alcance restrito e baixa abundância, o que dificultou bastante a obtenção de estimativas de 

prevalência de infeção. Não se observou presença de infeção em texugos europeus, ouriços-

cacheiros, coelhos silvestres e lebres. Os resultados deste estudo confirmaram também a 

presença de M. bovis em carnívoros silváticos em território nacional (Matos et al., 2013). 

Considerando a expansão das populações de caça maior em Portugal e, tendo também 

em conta que a bTB afeta não só os bovinos como as populações cinegéticas, a colheita de 

dados epidemiológicos auxiliou na determinação de uma zona de risco, para a qual foram 

destinadas normas mais rigorosas (Edital nº1 - tuberculose em caça maior), envolvendo as 

entidades gestoras de zonas de caça (Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, 2019b). 

 

 

Figura 2 - Mapa representativo da Área Epidemiológica de Risco para bTB em animais de Caça 
Maior determinada pelo Edital nº1 – Tuberculose em caça maior (Fonte: Pombo, 2011). 

 

 Os objetivos definidos e aplicados a esta área epidemiológica de risco, assentam em 

(Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, 2011): 

• Garantir a salubridade das carnes para consumo e a proteção da saúde 

daqueles que as manipulam e que possam, eventualmente, encontrar-se 

infetadas; 
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• Assegurar a interrupção do ciclo de contaminação entre animais, controlando 

desta maneira a disseminação da doença; 

• Promover a recolha de dados, que é uma ferramenta necessária para a 

avaliação da real dimensão do problema e que apoiará a avaliação do risco e 

a tomada de decisão (Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, 2011). 

 

2.2.3. Transmissão 

 

A infeção pode ocorrer após a inalação ou ingestão do agente por parte de bovinos 

sensíveis. Pensa-se que a inalação do organismo seja a via predominante de transmissão 

para animais adultos. Porém, animais mais jovens podem ser infetados através da ingestão 

de leite contaminado (Peek & Divers, 2018). No entanto, a infeção mamária ocorre 

tardiamente no curso da patologia e, é menos comum em países com programas de controlo 

avançados. A infeção por ingestão é também possível quando fezes infetadas contaminam o 

alimento ou os pontos de abeberamento, mas há que ter em conta que é necessária uma 

dose infetante elevada, para que a infeção ocorra por esta via. Por outro lado, numa escala 

mais baixa, a transmissão pode também acontecer por contacto, através da penetração do 

agente por locais onde a integridade da pele se encontre comprometida. Outras vias menos 

comuns de infeção podem ser a via intrauterina (por meio de sémen infetado ou equipamento 

de inseminação contaminados) e a via intramamária (através de material usado na ordenha 

que se encontre contaminado) (Constable et al., 2017). 

  

2.2.4. Fatores de risco 

 

Na grande generalidade, as doenças infeciosas advêm da interação entre o agente 

infecioso, o hospedeiro e uma gama de variáveis, nas quais poderão estar incluídas outras 

doenças infeciosas e, até mesmo, o próprio meio ambiente. Sabe-se que os fatores de risco 

(sejam eles biológicos, comportamentais, ambientais ou genéticos) influenciam quer a 

transmissão, quer a sensibilidade para a infeção. Estes podem ser agrupados em níveis 

diferentes, isto é, a nível regional, do efetivo e do animal, podendo sofrer variações ao longo 

das diferentes zonas geográficas, devido a condicionantes como diferentes infraestruturas de 

produção, práticas de maneio animal aplicadas, programas de controlo e erradicação 

instituídos, incidências regionais de bTB, densidade de animais silvestres presentes nessas 

áreas e a importância relativa de fatores de risco específicos do local. É admissível afirmar 

que o risco de ocorrência de um episódio de bTB varia de efetivo para efetivo, sendo que 

alguns destes possam experienciar múltiplos surtos ao longo do tempo, enquanto que outros 
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aparentem permanecer livres de infeção. Além disto, a natureza das infeções de bTB não é 

uniforme e, estas podem classificar-se como esporádicas, persistentes e recorrentes (Skuce 

et al., 2012). 

 

2.2.4.1. Fatores de risco ambientais 

 

A estabulação é um fator predisponente para a doença, assim como o é também a 

sobrelotação e a existência de um grande número de animais na exploração e, portanto, esta 

é mais comum e severa onde se verificam este tipo de condições. Quanto mais próximo for o 

contacto entre animais, maior é o risco de transmissão do agente. Desta forma, verifica-se 

que o grau de infeção entre bovinos de carne seja geralmente menor, uma vez que estes são 

normalmente sujeitos a regimes ao ar-livre. No entanto, os efetivos de bovinos de carne 

poderão sofrer morbilidades mais elevadas, caso ocorra a introdução de animais infetados e 

grandes números de animais tenham que consumir água proveniente de fontes estagnadas, 

especialmente nas estações secas (Constable et al., 2017). 

 

2.2.4.2. Fatores de risco relacionados com o hospedeiro 

 

Um dos principais fatores de risco identificados por inúmeros estudos, quer em países 

desenvolvidos, quer em países em desenvolvimento é a idade do animal. A duração da 

exposição aumenta com a idade, ou seja, animais mais velhos têm maior probabilidade de 

terem sido expostos à infeção do que os mais jovens. Além disto, os animais podem-se infetar 

numa idade mais precoce, mas apenas expressarem a patologia clinicamente, quando se 

tornarem adultos (Humblet et al., 2009). 

Estudos demonstraram que a raça de um animal pode também surgir como um fator de 

risco. Num estudo que se realizou na Eritreia foi sugerido que as raças importadas para 

melhorar a indústria leiteira em áreas tropicais, seriam menos resistentes a bTB quando 

comparadas com raças autóctones, como por exemplo os zebus (Omer et al., 2001). Pensa-

se que os zebus (Bos indicus) sejam, de facto, muito mais resistentes à bTB e que os efeitos 

desta sejam muito menos severos, que aqueles que se observam nas espécies europeias 

(Constable et al., 2017). 

A imunodepressão é um fator predisponente para um grande número de doenças, 

portanto o risco de infeção com M. bovis aumenta também. A sensibilidade para bTB pode 

também ser aumentada, pela presença de patologias causadas por vírus imunodepressores, 

como é o caso do vírus da Diarreia Viral Bovina (BVD) ou vírus causadores de 

imunodeficiência (Humblet et al., 2009). 
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Apesar das provas da existência de uma componente genética na resistência de bTB, 

poucos esforços foram despendidos no sentido de identificar loci relacionados com a 

suscetibilidade genética dos bovinos. Apenas recentemente, se começaram a direcionar 

esforços no sentido de quantificar a influência genética do hospedeiro. Inclusive, descobertas 

encorajadoras indicaram que talvez exista um papel por parte da genética em estratégias de 

gestão de risco (Allen et al., 2010). 

 

2.2.4.3. Fatores de risco relacionados com Mycobacterium bovis 

 

O agente patogénico é moderadamente resistente ao calor, à dessecação e a muitos 

agentes desinfetantes. É facilmente destruído pela exposição direta à luz solar, a não ser que 

se encontre num ambiente húmido. Em locais quentes, húmidos e protegidos, pode 

permanecer viável durante semanas (Constable et al., 2017). 

 

2.2.5. Potencial zoonótico  

 

Nos dias que correm, a tuberculose em humanos atribuída ao contacto direto com bovinos 

infetados, representa apenas 1% dos casos em países desenvolvidos, o que se deve 

principalmente ao tratamento térmico do leite e à implementação de vigilância por entidades 

veterinárias nos matadouros. Ainda assim, em países em desenvolvimento, onde a 

tuberculose é endémica quer em humanos, quer em animais e, onde não foram 

implementados programas de controlo, a situação é semelhante ao que se passava no início 

do século XX, isto é, em que uma em cada nove mortes se deviam a esta doença e, 10 a 20% 

dessas mortes tinham origem animal (Bezos et al., 2014). 

Porém, o consumo de leite ou laticínios não pasteurizados representa ainda um risco de 

infeção, em países onde a bTB não foi erradicada e onde as populações apresentam perfis 

epidemiológicos significativamente diferentes ou onde o HIV é prevalente. M. bovis afeta seres 

humanos de qualquer faixa etária e, embora a opinião geral seja a de que a transmissão de 

humano para humano seja um evento raro, a verdade é que acontece, particularmente entre 

indivíduos imunodeprimidos (Good & Duignan, 2011). 

Na União Europeia foram confirmados um total de 125 casos de M. bovis em humanos 

no ano de 2012. A maior parte dos casos ocorreram na Alemanha (44 casos), seguindo-se-

lhe o Reino-Unido (35 casos), Espanha (15 casos), Itália (9 casos) e a Holanda (8 casos) 

(European Food Safety Authority & European Centre for Disease Prevention and Control, 

2014). 
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2.3. Patogenia 

 

Embora seja vista frequentemente como uma doença do foro respiratório em humanos, a 

Tuberculose é, em primeiro lugar, uma doença do sistema linfático. Nos ruminantes, as lesões 

tuberculosas são mais comummente detetadas nos linfonodos craniais e pulmonares, bem 

como nos próprios pulmões. Inclusive, um estudo realizado numa população de bovinos 

naturalmente infetados com o agente, revelou que 67% das lesões tuberculosas são mais 

comummente detetadas nos pulmões e linfonodos pulmonares, 39% são observadas nos 

linfonodos craniais e apenas 8% se observam nos linfonodos mesentéricos (Phillips et al., 

2003). 

As doses infetantes afetam a severidade e progressão da doença, uma vez que animais 

expostos a doses elevadas desenvolvem lesões mais cedo e, também, mais severas, que 

aquelas que se observam em animais expostos a doses mais baixas do agente. 

Experimentalmente, pôde-se verificar que em ruminantes a dose infetante é bastante baixa, 

uma vez que a inoculação por via intratraqueal de uma única unidade formadora de colónia é 

passível de causar o desenvolvimento da patologia (Johnson et al., 2007). 

A lesão característica de bTB é o granuloma, que se forma em resposta aos fatores de 

virulência e à estimulação antigénica crónica causada por infeção persistente. Pensa-se que 

a inflamação do tipo granulomatoso seja responsável pela limitação da dispersão dos bacilos, 

uma vez que esta enclausura a infeção. A combinação entre o local inicial de infeção e dos 

linfonodos regionais que drenam essa zona constitui o complexo primário de infeção. A 

disseminação a partir deste complexo ocorre quer por via linfática, quer por via hematógena. 

Quando a infeção ocorre através das membranas mucosas, a lesão inicial pode não ser 

visível, mas as lesões em linfonodos são na sua grande generalidade bastante óbvias. Os 

agentes invadem os linfonodos locais, onde causam necrose que se encontra rodeada por 

inflamação granulomatosa, sendo esta última constituída primariamente por células 

mononucleares. Lesões localizadas estimulam o desenvolvimento de uma cápsula fibrosa, 

cuja gravidade depende do progresso e cronicidade da infeção. Poderá dar-se a ocorrência 

de disseminação pós-primária, levando à dispersão do organismo, o que originará lesões 

nodulares discretas em vários linfonodos e órgãos. Em casos mais graves, poderá também 

observar-se Tuberculose miliar difusa. Apesar da latência não ser muito comum em bTB, 

conseguiu isolar-se M. bovis de tecidos sem lesão macroscópica aparente, o que poderá 

indicar que de facto exista um certo potencial de latência da infeção (Smith & Waters, 2015). 
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2.4. Sinais clínicos 

 

A tabela 1 apresenta um resumo dos principais sinais clínicos observados em bovinos. 

 
Tabela 1 - Resumo dos sinais clínicos observados em bTB (adaptado de Constable et al., 2017). 

Sinais Clínicos 

Gerais 

• Presença de emaciação progressiva 

• Apetite caprichoso 

• Flutuação da temperatura corporal 

• O pelo tanto pode apresentar-se áspero como lustroso 

• Os animais tornam-se mais dóceis e preguiçosos, mas o olhar 
permanece brilhante e alerta 

• Estes sinais podem acentuar-se no pós-parto 

Pulmonares 

• Tosse crónica como resultado de broncopneumonia, pouco intensa, 
pouco ruidosa e produtiva 

• Em fases mais avançadas poderá ocorrer dispneia, devido à extensa 
destruição de tecido pulmonar 

• Nesta fase também poderão identificar-se algumas anormalidades à 
auscultação e percussão do tórax 

• Pode ocorrer pleurisia, mas é geralmente assintomática, uma vez que 
não existe efusão 

• O envolvimento dos linfonodos bronquiais pode causar dispneia por 
constrição das vias aéreas 

• O aumento dos linfonodos mediastínicos está comummente associado 
com timpanismo ruminal recorrente e, depois, persistente 

Intestinais 

• É raro que úlceras do intestino delgado provocadas por bTB, causem 
diarreia 

• A dilatação dos linfonodos retrofaríngeos causa disfagia e respiração 
ruidosa, por obstrução da faringe 

• O aumento crónico e indolor dos linfonodos submaxilares, pré-
escapulares, pré-crurais e supramamários é relativamente raro 

Uterinos 

• É incomum na bTB, exceto se se tratar de casos avançados 

• Dispersão por contiguidade com o útero poderá causar peritonite, bursite 
e salpingite 

• Metrites de origem tuberculosa poderão provocar infertilidade, aborto em 
fase tardia da gestação ou resultar no nascimento de um vitelo que 
morrerá rapidamente de tuberculose generalizada 

• Em vacas que não fiquem gestantes poderá ocorrer uma descarga 
purulenta crónica e também uma vaginite associada 

• Nos machos é raro o aparecimento de orquite de origem tuberculosa 

Mamários 

• Hipertrofia e endurecimento marcado, que se desenvolve primeiro na 
parte mais superior do úbere, em particular nos seus quartos traseiros 

• Nas fases mais iniciais não se detetam anomalias macroscópicas no 
leite, mas mais tarde poderão observar-se pequenos flóculos e uma 
secreção âmbar 
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2.5. Técnicas de diagnóstico 

 

O diagnóstico ante-mortem de bTB é ainda um desafio, uma vez que as técnicas 

disponíveis atualmente no mercado e que são usadas de forma rotineira possuem limitações 

quer ao nível da sua sensibilidade, quer ao da sua especificidade (Bezos et al., 2014). Vários 

métodos têm sido usados para diagnóstico e controlo, incluindo-se quer a deteção direta do 

agente etiológico em material biológico, quer a deteção indireta por meio da identificação da 

resposta imune do hospedeiro ao microrganismo (Ramos et al., 2015). 

 

2.5.1. Métodos diretos 

 

Os métodos de diagnóstico direto (Tabela 2) fazem parte da vigilância passiva que se 

realiza em matadouro e, que integra os planos de erradicação de bTB, podendo ser aplicados 

em amostras recolhidas durante o exame post-mortem (Constable et al., 2017). 

 

Tabela 2 - Descrição das diferentes técnicas diagnósticas diretas (adaptado de Constable et al., 
2017). 

 

Testes diagnósticos diretos 

Observação 
microscópica 

• Uso de coloração de Ziehl-Neelsen ou coloração fluorescente 
para que com as lesões histológicas se identifique o agente, 
possibilitando o diagnóstico 

• Requer confirmação 

• No caso particular dos ruminantes, as lesões contêm poucas 
bactérias, o que pode gerar resultados negativos 

Cultura 

• As culturas incubam-se a 37º C pelo menos por 8 semanas, mas 
o ideal seria entre 10 e 12 semanas 

• Se há crescimento bacteriano preparam-se esfregaços e 
aplicam-se colorações específicas 

• Requer testes adicionais, para diferenciar M. bovis das restantes 
micobactérias 

• A maior desvantagem é a demora na obtenção de resultados 

Métodos de 
reconhecimento 

de ácidos 
nucleicos 

• A PCR é uma técnica de laboratório desenhada para identificar a 
presença de ADN específico de bactérias 

• Método rápido, economicamente viável e homogéneo 

• Para o diagnóstico de tuberculose em animais, os kits comerciais 
foram avaliados, obtendo resultados insatisfatórios 

 

2.5.2. Métodos indiretos 

 

Os métodos indiretos podem dividir-se em testes diagnósticos baseados em imunidade 

celular e testes baseados em imunidade humoral. Os primeiros permitem avaliar se ocorre 
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uma reação de hipersensibilidade retardada, que geralmente se evidencia sobre a forma de 

um aumento da espessura da pele, após a aplicação intradérmica da tuberculina. Dentro deste 

grupo temos ainda os testes sanguíneos de imunidade celular, que incluem o teste de 

Interferão-γ, que hoje em dia é aceite como prova complementar em muitos programas de 

erradicação da bTB, sendo também reconhecido como teste alternativo no comércio 

internacional. Os testes de imunidade humoral são técnicas de diagnóstico serológico que 

determinam a presença de anticorpos específicos, demonstrando desta forma uma exposição 

prévia ao antigénio (Constable et al., 2017). 

 

2.5.2.1. Testes de intradermotuberculinização 

 

As provas de intradermotuberculinização são tidas como testes standard dos programas 

de erradicação da bTB, sendo utilizadas no diagnóstico ante-mortem. Consistem na injeção 

intradérmica de PPD de tuberculina bovina, na pele de uma zona específica do animal e, 

subsequente deteção do aumento de espessura do local de injeção, resultante de uma reação 

imunológica de hipersensibilidade retardada que se manifesta 72 horas após a inoculação 

(Constable et al., 2017). Visto que se verificam diferenças de sensibilidade nas diferentes 

zonas da pele, são também necessárias abordagens distintas para os testes de 

intradermotuberculinização, que se encontram em uso na atualidade (Downs et al., 2011). 

 

 

Figura 3 - Imagem representativa da sensibilidade à tuberculina registada nas diferentes zonas da 
pele dos bovinos (Fonte: Boinas, 2006). 
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2.5.2.1.1. Derivados proteicos purificados (PPD) das tuberculinas 

aviária e bovina 

 

Em provas de tuberculina oficiais serão utilizados PPDs, sendo que estes são preparados 

obtidos a partir de produtos de crescimento e lise de M. bovis e M. avium, que receberam 

tratamento térmico e que são capazes de despoletar hipersensibilidade retardada num animal 

sensibilizado aos microrganismos da mesma espécie. Estas PPDs são obtidas a partir de 

frações hidrossolúveis, que foram preparadas por aquecimento em vapor livre e seguidamente 

filtradas de culturas de M. bovis e M. avium em meio sintético líquido. A fração ativada do que 

foi filtrado e que é formada essencialmente por proteína, isola-se por precipitação, é lavada e 

dissolvida novamente. Pode adicionar-se um conservante antimicrobiano que não esteja na 

origem de falsos positivos, como é o caso do fenol. O preparado final, estéril, sem 

micobactérias na sua constituição é depositado de forma assética em recipientes de vidro 

estéreis e invioláveis, tendo estes últimos que ser fechados de maneira a que não seja 

permitida a ocorrência de contaminação. Este preparado poderá ainda apresentar-se de forma 

liofilizada (Regulamento (CE) No 1226/2002 da Comissão de 8 de Julho de 2002, 2002). 

No entanto, os métodos de produção das PPDs têm vindo a ser padronizados e, dado 

que a PPD é um produto licenciado, é-lhe requerido que a sua produção seja realizada sob 

boas condições de fabrico, que estejam de acordo com as exigências oficiais impostas pela 

OIE (Constable et al., 2017). A padronização dos métodos de preparação tem por objetivo 

garantir que o produto final contenha a concentração precisa, determinada pelos standards 

de qualidade. Ainda assim, a quantidade de proteína de tuberculina não determina a sua 

atividade biológica ou potência, sendo estes parâmetros críticos, uma vez que influenciam 

grandemente o resultado do teste (Bezos et al., 2014). Assim, a testagem da potência é 

necessária como mais um passo no processo de fabrico para garantir uma qualidade de 

produto homogénea. Esta é realizada através da comparação da potência da PPD em 

avaliação com uma PPD de referência em cobaias. No entanto, é importante salientar que a 

potência determinada em cobaias com tuberculose, não é necessariamente representativa da 

potência clínica que se vá observar em bovinos (Downs et al., 2011). Considera-se que uma 

tuberculina seja adequada para diagnóstico, como parte integrante de um programa de 

testagem oficial, quando oferece um mínimo de 2000 UI de PPD por dose, com uma potência 

estimada entre 66 e 150% (Bezos et al., 2014). 
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Figura 4 - Frascos contendo PPD aviária (esquerda) e PPD bovina (direita) necessárias para a 
realização da prova de intradermotuberculinização comparada (fotografia do autor). 

 

2.5.2.1.2. Procedimentos necessários à realização dos testes de 

intradermotuberculinização 

 

Segundo a legislação nacional, as provas que devem ser utilizadas para o diagnóstico in 

vivo da bTB deverão ser as provas de intradermotuberculinização comparada (Decreto-Lei n.o 

272/2000 de 8 de Novembro, 2000). 

Os testes de intradermotuberculinização comparada caracterizam-se por serem provas 

que exigem quer uma única injeção de tuberculina bovina, quer uma única injeção de 

tuberculina aviária, administradas em simultâneo. Devem ser realizadas na pele da tábua do 

pescoço, em que os pontos de injeção estejam no limite entre os terços anterior e médio da 

mesma. O ponto de injeção da tuberculina aviária deve localizar-se a cerca de 10 cm da linha 

superior do pescoço e o da tuberculina bovina deve ficar a 12,5 cm abaixo da mesma, 

paralelamente à linha da espádua, ou então, realizar a injeção de cada uma delas em lados 

diferentes do mesmo. Se se tratar de um animal jovem, em que não exista espaço suficiente 

no pescoço que permita a separação das duas injeções só de um lado, deve aplicar-se uma 

injeção de cada lado em locais semelhantes, isto é, no centro do terço médio desta zona 

anatómica (Regulamento (CE) No 1226/2002 da Comissão de 8 de Julho de 2002, 2002). 

Assim, para se realizar estas provas deverá proceder-se à tricotomia do pelo e limpar-se 

a pele dos locais onde se vão fazer as injeções de tuberculina. Depois deverá segurar-se uma 

prega de pele de cada uma das zonas e medir-se a espessura com o auxílio de um cutímetro, 

anotando-se posteriormente o resultado. Em seguida, procede-se à injeção da tuberculina de 

maneira a que esta seja administrada por via intradérmica, podendo utilizar-se uma pequena 

agulha estéril ligada a uma seringa graduada, introduzindo-se a mesma de forma oblíqua nas 

camadas mais profundas da pele com o bisel voltado para fora. Se a injeção for bem-sucedida 

provocará, à palpação, um ligeiro inchaço que terá aproximadamente as dimensões de uma 

ervilha em cada local de injeção. Deverão realizar-se novas medições da pele no local de 
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injeção, após terem decorrido 72 horas, registando-se os resultados. As doses injetadas de 

cada uma das tuberculinas não devem ser menores que 2000 UI e o seu volume não deverá 

exceder os 0,2 mL (Regulamento (CE) No 1226/2002 da Comissão de 8 de Julho de 2002, 

2002). 

 

 

Figura 5 - Material e procedimentos necessários à realização das provas de 
intradermotuberculinização (fotografias do autor). Legenda: a) máquina de tricotomia, cutímetro e 

seringas para injeção das PPDs; b) realização da tricotomia dos locais de injeção; c1) e c2) medição 
da pele nos locais onde se efetuarão as administrações das PPDs; d) injeção por via intradérmica da 

PPD aviária; e) injeção por via intradérmica da PPD bovina; f) pápulas caraterísticas de injeção 
intradérmica bem sucedida; g) demonstração da distância de separação entre ambas as injeções. 

 

2.5.2.1.3. Reações imunológicas relacionadas com as provas de 

intradermotuberculinização 

 

Quando determinados antigénios são inoculados na pele de animais sensibilizados, 

provocam uma resposta inflamatória no local de injeção após 12 a 24 horas. Já que estas 

reações de hipersensibilidade retardada só podem ser transferidas de animais sensibilizados 

para animais sãos por via de linfócitos, estas terão que se tratar também de reações mediadas 

por células. Este tipo de reações são classificadas como reações de hipersensibilidade do tipo 

IV e resultam de interações que se processam entre o antigénio injetado, as células 

apresentadoras de antigénio e os linfócitos-T. Um exemplo importante deste tipo de 

hipersensibilidade é, precisamente, o das respostas às provas de tuberculina. Esta é uma 

reação inflamatória que se desenvolve na pele do animal infetado com Tuberculose, após a 
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injeção de tuberculina. As reações de hipersenbilidade retardada podem ser consideradas 

como uma forma especializada de inflamação, direcionada a organismos que são resistentes 

aos mecanismos de eliminação providenciados pelas respostas convencionais (Tizard, 2013). 

Através da observação de lesões de tuberculose, verificou-se que estas compreendiam 

grandes infiltrações de células mononucleares, incluindo macrófagos e linfócitos. Estas 

observações são similares ao que se registou para outras doenças provocadas por 

micobactérias, o que indica que esta estrutura é consistente com as teorias estabelecidas 

para a interação complexa, entre respostas imunes mediadas por células e hipersensibilidade 

retardada imunopatogénica (Pollock et al., 2001). 

Estas provas dependem da capacidade de elaboração de citocinas inflamatórias por parte 

de linfócitos-T, previamente sensibilizadas pelo contacto com o agente (Andersen et al., 

2000). A fase de sensibilização de uma resposta de hipersensibilidade do tipo IV leva a que 

sejam gerados linfócitos-T antigénio específicos, em particular células do tipo Th1 (Day & 

Schultz, 2014).  

Quando a tuberculina é injetada, esta é detetada pelas células gigantes de Langerhans 

que migram até ao linfonodo da zona de drenagem correspondente, onde apresentam o 

antigénio aos linfócitos-T de memória, que respondem gerando células Th1 efetoras. As 

células Th1 circulantes reconhecem o antigénio quando o encontram na pele, acumulando-se 

em redor do depósito do mesmo. Por volta das 12 horas após injeção, o local é infiltrado por 

linfócitos-T (em humanos e roedores predominam os linfócitos-T do tipo α/β, enquanto que 

em ovinos e bovinos predominam os linfócitos-T γ/δ e WC1). No entanto, não se observam 

linfócitos-B na lesão (Tizard, 2013). 

Os linfócitos-T γ/δ recrutam outros linfócitos Th1 e macrófagos ao local. As células Th1 

secretam interferão-gama, interleucina-2 e interleucina-16, sendo que as primeiras duas 

atuam em células endoteliais para aumentar a expressão de moléculas de adesão. A 

interleucina-2 estimula a produção das quimiocinas CXCL8, CCL5 e XCL1 que atraem e 

ativam mais linfócitos-T, enquanto que a interleucina-16 atrai linfócitos-T CD4+. Os 

macrófagos secretam serotonina e quimiocinas (como a CXCL1 e a CCL2), que atraem 

basófilos. A serotonina que é originada por estes basófilos (em roedores) ou a histamina (em 

humanos) causam ainda mais inflamação e, aumentam a migração de células mononucleares 

para a lesão. As quimiocinas originadas pelos linfócitos-T CD4+ podem causar ativação direta 

de mastócitos, por via do complexo principal de histocompatibilidade de classe II (Tizard, 

2013). 

Os linfócitos-T originam quimiocinas que causam inflamação e atraem mais destas 

populações celulares. Neste grupo de novos linfócitos-T, a grande maioria não se encontra 

especificamente sensibilizado para o agente inoculado, sendo que a porção que o está é muito 
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reduzida. Isto deve-se ao facto de a maior parte destas células serem atraídas de forma não 

específica pela XCL1 (linfotactina). Em redor das 60 a 72 horas, a população de linfócitos 

predominante é do tipo α/β, CD4+ e CD8+. Os macrófagos acumulam-se na lesão atraídos 

pela CXCL8 e, poderão ser ativados pelo interferão-gama. Algumas das lesões que se 

observam nos tecidos em reações mais severas de hipersensibilidade retardada, poderão 

dever-se à libertação de proteases e oxidantes provenientes da ativação desses mesmos 

macrófagos. Estas células ingerem e destroem o antigénio injetado, fenómeno que juntamente 

com o aparecimento de células reguladoras na lesão, permite que os tecidos eventualmente 

retornem ao normal (Tizard, 2013). 

A ocorrência destas reações é o catalisador do aumento da espessura no local da injeção, 

que é característico desta prova (Andersen et al., 2000). 

 

Figura 6  - Esquematização das reações imunológicas que ocorrem após a injeção das 
tuberculinas (Fonte: Tizard, 2013). 

 

2.5.2.1.4. Interpretação dos resultados 

 

Segundo o que se encontra legislado, determina-se que um teste de 

intradermotuberculinização é (Regulamento (CE) No 1226/2002 da Comissão de 8 de Julho 

de 2002, 2002): 

• Positivo, se a reação à tuberculina bovina for superior em mais de 4 mm, aquela 

que se observe para a tuberculina aviária ou se verifique a presença de sinais 

clínicos, tais como, edema difuso ou extenso, exsudação, necrose, dor ou reação 

inflamatória com origem nos canais linfáticos da região ou dos linfonodos 

• Duvidoso, no caso de se observar uma reação positiva ou duvidosa à tuberculina 

bovina, que seja superior em 1 a 4 mm aquela que se observa para a tuberculina 

aviária e, não ocorrendo manifestação de sinais clínicos; 
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• Negativa, se a reação que se observa para a tuberculina bovina for negativa, 

positiva ou duvidosa, mas igual ou inferior a uma reação à tuberculina aviária 

positiva ou duvidosa e, sem evidência da presença de sinais clínicos. 

É de notar que os animais que tenham obtido um resultado duvidoso devem ser submetidos 

a uma outra prova, num prazo mínimo de 42 dias, sendo que aqueles que reajam de forma 

não negativa (positiva ou duvidosa) a esta segunda prova, devem ser considerados como 

tendo reagido positivamente à prova de tuberculina (Regulamento (CE) No 1226/2002 da 

Comissão de 8 de Julho de 2002, 2002). 

 

2.5.2.1.4.1. Falsos negativos 

 

O aparecimento de resultados falsos negativos às provas de intradermotuberculinização 

poderá dever-se a (Constable et al., 2017): 

• Casos avançados de bTB, nos quais ocorre anergia, isto é, temos animais que 

apresentam lesões visíveis, mas que reagem negativamente às provas; 

• Casos de bTB que se encontram em fase inicial da infeção, ou seja, animais 

que se testam até 6 semanas após infeção; 

• Vacas com bTB que tenham parido até 6 semanas antes da testagem, uma vez 

que estas apresentarão dessensibilização imediatamente antes e depois do 

parto. Esta perda de sensibilidade dever-se-á, provavelmente, a hipo-

reatividade imunológica associada ao parto; 

• Animais que se encontrem dessensibilizados pela administração de tuberculina 

que tenha sido realizada num período de 8 a 60 dias, antes da nova testagem. 

Esta dessensibilização é provocada pela absorção de tuberculina e outras 

proteínas, podendo esta ser mais marcada ou de maior duração no caso de 

injeção acidental por via subcutânea. Embora este período de 

dessensibilização seja relativamente curto, por norma recomenda-se que 

animais suspeitos não sejam submetidos a novo teste, até que se tenham 

passado 60 dias desde a realização da última prova (Constable et al., 2017). 

No caso específico da Lei Portuguesa, no que se refere à realização de novos 

testes a animais suspeitos, estes devem ser realizados 42 dias após a 

testagem inicial (Decreto-Lei n.o 272/2000 de 8 de Novembro, 2000). 

• Bovinos idosos; 

• Tuberculinas de baixa potência ou contaminação bacteriana das mesmas; 

• Realização de injeções de doses variáveis com a seringa multidoses 

(Constable et al., 2017). 
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2.5.2.1.4.2. Falsos positivos 

 

A manifestação de resultados falsos positivos em indivíduos sem lesões macroscópicas 

visíveis, poderá estar relacionada com (Constable et al., 2017): 

• Animais sensibilizados pelo contacto com antigénios de outras micobactérias, 

incluindo as que são responsáveis pela manifestação de tuberculose em 

humanos e aves ou pela manifestação de Paratuberculose (doença de Johne), 

contacto com micobactérias não patogénicas e sua ingestão por meio de águas 

que estejam em contacto com aves, ou então, pela ingestão de alimento que 

tenha contactado com aves infetadas com M. avium; 

• Animais que se encontrem sensibilizados por outros antigénios, como por 

exemplo, os do agente Nocardia farcinica; 

• Bovinos que tenham sido injetados com irritantes no local de injeção, antes da 

leitura do teste de tuberculina, no caso das compensações atribuídas por 

animais que reajam positivamente, ultrapassem o verdadeiro preço dos 

animais (Constable et al., 2017). 

 

2.5.2.1.4.2.1. Presença de infeção por Mycobacterium avium 

subsp. paratuberculosis 

 

A Paratuberculose (ou doença de Johne´s) trata-se de uma enterite granulomatosa, 

crónica e contagiosa que se manifesta em bovinos por meio de diarreia persistente, perda de 

peso progressivo, debilidade e, invariavelmente, morte. Esta doença encontra-se listada pela 

OIE, o que significa que se trata de uma doença relevante para o comércio internacional de 

animais. Acredita-se que o agente etiológico Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis 

seja capaz de infetar outros ruminantes e animais selvagens. Encontra-se distribuída 

mundialmente e crê-se que a prevalência mais elevada da doença se verifique em bovinos 

leiteiros (Collins, 2017). Este agente apresenta uma elevada importância do ponto de vista 

médico veterinário, não só por ser o causador de uma patologia que tem grande impacto 

económico na produção de bovinos, mas também pelo seu potencial zoonótico, já que poderá 

ser um agente causador de doença de Crohn em humanos (Viale et al., 2016). 

A extensa sequenciação de genoma identificou pelo menos 150 espécies do género 

Mycobacterium, que se podem dividir em dois grandes grupos: micobactérias de crescimento 

rápido, onde se incluem a maior parte das espécies saprófitas de vida livre com grande 

distribuição ambiental e, as micobactérias de crescimento lento, que incluem as bactérias do 

complexo Mycobacterium tuberculosis (onde se integra M. bovis) e as do complexo 
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Mycobacterium avium (onde se inclui M. avium subsp. paratuberculosis) (Behr, 2013; Viale et 

al., 2016). M. avium subsp. paratuberculosis partilha 99% de DNA homólogo com M. avium 

subsp. avium, sendo que a sequência de inserção IS900 é o único elemento genético que 

permite a distinção entre estes dois agentes, já que só pode ser encontrada em estirpes de 

M. avium subsp. paratuberculosis. Esta similaridade genética reflete-se num grande número 

de antigénios comuns (Manning & Collins, 2001). No entanto, muitas das proteínas e fatores 

de virulência podem ser partilhados entre as espécies bacterianas de ambos os complexos e, 

já que a maior parte destas micobactérias apresenta homologia para estruturas que 

representam alvos de diagnóstico, poderão esperar-se interferências nas provas diagnósticas 

(Raffo et al., 2017). 

Dado a possibilidade destas interferências desenvolveram-se várias modificações para 

as provas de tuberculina simples, como é o caso, das provas de intradermotuberculinização 

comparada, que envolvem a injeção de tuberculina bovina e aviária. Na sua grande 

generalidade, se um animal apresentar reação mais exuberante no local de injeção da 

tuberculina aviária, poder-se-á considerar que este se encontra infetado com M. avium ou M. 

avium subsp. paratuberculosis. Por outro lado, se o local da tuberculina de M. bovis 

demonstrar uma reação significativamente maior, então crê-se que se possa tratar de um 

animal infetado com M. bovis ou M. tuberculosis. Esta metodologia de testes de tuberculina 

torna-se útil, quando se antecipam prevalências altas de Tuberculose aviária ou de 

Paratuberculose (Tizard, 2013). 

Existem indícios de que a coinfecção com Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis 

tenha impacto na resposta imunológica às tuberculinas, durante a realização de provas de 

tuberculinização e testes de interferão-gama (Dunn et al., 2005; Roupie et al., 2018). Isto deve-

se à reatividade cruzada, que se manifesta principalmente com a tuberculina aviária (derivada 

de M. avium), mas que também exerce algum efeito no tamanho da reação que se observa 

no local de injeção da tuberculina bovina (Hope et al., 2005; Kennedy et al., 2017). Estes 

efeitos de reatividade cruzada poderão conduzir a um diagnóstico incorreto (Byrne et al., 2018; 

Rua-Domenech et al., 2006), permitindo assim que animais positivos para bTB sejam retidos 

por engano nos efetivos. Pode-se supor que estes processos possam afetar a capacidade de 

eliminar a infeção, assim que esta é detetada nos efetivos e, subsequentemente, influenciar 

a duração de surtos (Byrne et al., 2019). 

Um estudo demonstrou indícios de que a reação à PPD de tuberculina aviária (valores 

negativos do diferencial PPDb-PPDa), se encontrava significativamente associado com a 

contagem de lesões ao abate. Verificou-se que existia um aumento significativo de lesões (e 

tecidos infetados) em animais com reações à tuberculina aviária, quando em comparação com 

outros animais que não tinham apresentado reação. Isto demonstra que animais que tenham 
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reações exuberantes à PPD aviária, podem estar na realidade a mascarar uma infeção por 

bTB. Além disto, se o número de lesões observadas estiver associado com a progressão e 

risco de transmissão, este aumento pode indicar um período alargado de não-deteção, 

permitindo a potencial disseminação da infeção. É plausível, que estes animais tenham sido 

expostos a micobactérias que não M. bovis, incluindo M. avium subsp. paratuberculosis, entre 

outras. Estes achados poderiam apoiar ainda mais a associação entre a presença de 

Paratuberculose e a dificuldade em gerir a bTB nos efetivos (Byrne et al., 2018). 

No entanto, a direção dos efeitos da Paratuberculose nem sempre é consistente de 

estudo para estudo, mas aparentemente a opinião geral é a de que a coinfecção reduz a 

sensibilidade dos testes para a bTB, podendo ter também um impacto negativo na 

especificidade, embora exista ainda algum debate sobre qual o efeito dominante. A diminuição 

da sensibilidade das provas pode resultar na divulgação de mais resultados falsos negativos 

de bTB em efetivos expostos, diminuindo a probabilidade de explorações com a infeção serem 

divulgadas. Além disso, para explorações com surtos, uma diminuição da sensibilidade 

aumenta a probabilidade de animais infetados passarem despercebidos durante a testagem 

de todo o efetivo, resultando quer na extensão do surto, quer na probabilidade aumentada de 

ocorrência de recrudescência. Se a presença de M. avium subsp paratuberculosis diminui a 

especificidade das provas, então divulgar-se-iam mais resultados falsos positivos. Isto pode 

aumentar as taxas de bTB (o que poderia levar, por exemplo, a que efetivos que não se 

encontrem infetados, serem classificados como estando a sofrer um surto), embora isto não 

deva ser um fator de grande relevância, quando se faz confirmação laboratorial/post-mortem 

da presença de infeção de M. bovis, para atribuição do estatuto do efetivo em questão. As 

interferências com a especificidade podem afetar a duração dos surtos, já que os efetivos 

poderão apenas perder o estatuto de sequestro, quando o efetivo obtém resultados negativos 

nas provas de tuberculina. Em termos de impacto epidemiológico, as interações com a 

especificidade têm custos financeiros e de atribuição de recursos para os programas de 

controlo e erradicação, enquanto que as interações com a sensibilidade têm consequências 

mais diretas para estes programas, já que animais verdadeiramente infetados podem não ser 

detetados (Byrne et al., 2019). 

 

2.5.2.1.5. Especificidade e sensibilidade 

 

A precisão de diagnóstico de um teste é essencialmente definida pela sensibilidade e 

especificidade, que são calculadas pela proporção de animais infetados e saudáveis que são 

corretamente diagnosticados. Quando se aplicam testes diagnósticos a determinadas 

populações, assume-se que estes dois parâmetros sejam constantes em diferentes grupos 
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de animais com caraterísticas variáveis, desde que os procedimentos de realização do teste 

e a maneira como se determinam os resultados positivos se mantenha de um grupo para 

outro. No entanto, o diagnóstico de bTB trata-se de um caso raro em que os resultados dos 

testes poderão ser influenciados pela fase e severidade da doença, prevalência de 

organismos que geram reações cruzadas, entre outros (Snider, 1982; Norby et al., 2004). A 

percentagem de resultados positivos ou negativos que são corretos (valores preditivos) pode 

ser estimada para uma determinada população. Mas além dos valores preditivos serem 

estimados em função da sensibilidade e especificidade, estes são muito influenciados pela 

prevalência de bTB na população em estudo (Rua-Domenech et al., 2006). 

A sensibilidade define-se como a proporção de animais infetados que são determinados 

como positivos pelo teste diagnóstico (Rua-Domenech et al., 2006). Para obter uma estimativa 

correta da sensibilidade, todos os animais testados têm de ser sujeitos a outro teste 

diagnóstico, preciso para a infeção (Goodchild & Clifton-Hadley, 2001).  

Por outro lado, a especificidade de um teste é determinada como a proporção de animais 

sem infeção, que são corretamente identificados como negativos. O teste diagnóstico ideal 

teria sensibilidade e especificidade de 100%, porém nenhum teste para que doença seja é 

perfeito, sendo que os testes de intradermotuberculinização não fogem à regra (Rua-

Domenech et al., 2006). 

Desta maneira, a precisão das provas de intradermotuberculinização pode variar, 

podendo observar-se valores de sensibilidade que se encontram entre os 52 e os 100% e, de 

59 a 99% no caso da especificidade. Esta variação de valores depende do tipo de prova de 

tuberculina que é utilizada, da população em estudo, da prevalência de bTB, entre outros 

fatores (Waters & Vordermeier, 2018). 

Estudos recentes sugerem que o verdadeiro valor da sensibilidade da prova de 

intradermotuberculinização de comparação seja tão baixo como 50%, quando em 

comparação com a estimativa média de sensibilidade relativa de 80%, que é comummente 

aceite (Conlan & Wood, 2018). Estas estimativas apenas poderão ser consideradas como 

baixas a moderadas, o que se torna preocupante, uma vez que se trata de um teste bastante 

utilizado e que detém um status de teste oficial (Nuñez-Garcia et al., 2018).  

No que diz respeito à especificidade das provas, esta encontra-se entre 98 e 99% (Boinas, 

2006). Este resultado elevado sugere que uma grande proporção dos resultados positivos 

determinados por este teste, correspondem a indivíduos realmente infetados (Nuñez-Garcia 

et al., 2018). 
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2.5.2.2. Teste de interferão-gama 

 

O teste de interferão-gama é uma prova de reação mediada por células, que é baseada 

na deteção e quantificação de interferão-gama (libertado pelos leucócitos), em culturas de 

sangue total que tenham sido incubadas com PPD de tuberculina. Este teste encontra-se já 

licenciado e disponível em kits comerciais em alguns países. Uma das vantagens de que 

dispõem é o facto de que os animais só precisam de ser contidos uma vez. Além disto, podem 

detetar animais infetados num período de 3 a 5 semanas após infeção, mesmo que estes 

tenham tido um baixo nível de exposição. Também é útil para a realização de novos testes 

em animais que tenham respondido positivamente às provas de tuberculina e, que possam 

eventualmente tratar-se de falsos positivos. No entanto, se esse for o objetivo, esta prova 

deve ser usada entre os 8 e os 28 dias após as provas de tuberculina, uma vez que as reações 

à prova de interferão-gama estarão diminuídas se se realizarem testes em amostras 

recolhidas no momento da leitura das provas de tuberculina, que é realizada 72 horas após a 

sua execução. Idealmente, o teste deve ser realizado em laboratório no mesmo dia em que 

se fez a recolha de sangue ou, no máximo, após o armazenamento das amostras de sangue 

de um dia para o outro. O teste atual faz-se com PPD de M. bovis, o que pode permitir que 

ocorram reações cruzadas com antigénios de outras espécies de micobactérias, mas estão a 

ser desenvolvidos testes mais específicos e mais sensíveis que façam recurso de antigénios 

específicos do agente (Constable et al., 2017). 

Um estudo de meta-análise demonstrou uma estimativa para a sensibilidade desta prova 

de 67%, o que é superior à da prova de intradermotuberculinização de comparação e, para a 

especificidade um valor de 96%, que por outro lado é menor que o que se verifica para as 

provas de tuberculina (Downs et al., 2011).  

Este teste foi, inclusivamente, aprovado para vários programas de controlo e erradicação 

da bTB de vários países (Constable et al., 2017). 

 

2.5.2.3. Outros testes indiretos 

 

Na Tabela 3 encontra-se um resumo de diferentes técnicas diagnósticas indiretas que 

podem ser utilizadas no diagnóstico de tuberculose. 
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Tabela 3 - Descrição das diferentes técnicas diagnósticas indiretas (adaptado de Constable et al., 
2017). 

 

Outros testes indiretos 

Teste de proliferação 
linfocítica 

• Teste in vitro que é realizado quer em amostras de sangue 
total, quer em linfócitos purificados 

• Determina e compara a reação de linfócitos periféricos à 
tuberculina aviária e bovina 

• O resultado é obtido através da diferença entre a reação 
dos linfócitos à tuberculina bovina e, a reação dos mesmos 
à tuberculina aviária, cujo valor resultante é comparado 
com um valor de referência 

• Não é utilizado rotineiramente, uma vez que requer o 
manuseamento de material radioativo e longos períodos de 
incubação 

Testes Serológicos 

• Testes de fixação de complemento, de fluorescência de 
anticorpos, de aglutinação direta de bactérias, de 
precipitina e de hemaglutinação foram desenvolvidos, mas 
têm pouca aplicabilidade na rotina de diagnóstico de bTB 

• Os testes ELISA desenvolvidos inicialmente e cujo alvo 
eram antigénios de micobactérias têm valor limitado 

 

2.6. Tratamento 

 

O tratamento de bovinos com bTB não é permitido em países que tenham programas de 

controlo e erradicação desta doença, uma vez que os mesmos requerem a remoção dos 

animais infetados do efetivo (Constable et al., 2017). Além de proibir o tratamento terapêutico, 

a Lei Portuguesa também prevê a proibição de qualquer tratamento imunoprofilático e 

dessensibilizante, sendo que os animais determinados positivos estão destinados a abate 

(Decreto-Lei n.o 272/2000 de 8 de Novembro, 2000). 

 

2.7.  Estratégias de controlo da bTB 

 

O programa português de erradicação da bTB tem por objetivos a redução da incidência 

e prevalência nos efetivos, criando áreas oficialmente indemnes de tuberculose, tendo em 

vista o alcance da erradicação da doença em território nacional. Desta maneira, o diagnóstico 

atempado e a boa contenção da infeção são essenciais, enquanto se implementa também a 

proteção dos efetivos que se encontram livres de infeção, por meio do controlo da 

movimentação de animais ou de outros riscos de contacto. Este programa é elaborado 

anualmente (Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, 2019a). 

Esta iniciativa determina que o teste oficial de diagnóstico são as provas de 

intradermotuberculinização comparada e, um animal que seja sujeito a esta prova, pode ser 

determinado como positivo, negativo e duvidoso. No que diz respeito ao teste de interferão-
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gama, este é considerado como um teste diagnóstico complementar, cuja decisão acerca do 

seu uso é determinada pelos serviços veterinários oficiais (Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária, 2019a). 

Todos os efetivos que se encontrem ao abrigo deste programa, terão um estatuto 

sanitário que lhes será atribuído pelos serviços veterinários oficiais. Desta maneira, estes 

poderão ser classificados como oficialmente indemnes de tuberculose (T3) e não indemnes 

de tuberculose, incluindo os efetivos que se encontrem sujeitos a medidas sanitárias (T2) e 

com infeção (T2.1 – se houve isolamentos de M. bovis). No caso do aparecimento de um 

indivíduo positivo à testagem num efetivo T3, esta poderá ficar em sequestro, sendo-lhe 

atribuída a classificação de T3S (Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, 2019a). 

A gestão e armazenamento dos dados de vigilância relacionados com os efetivos, 

animais e de ações relacionadas com o programa ficará ao abrigo de um sistema informático, 

isto é, o PISA.net®, software que permite ainda a conexão entre OPPs, Direções de Serviços 

de Alimentação e Veterinária Regionais, Laboratórios Nacionais de Referência e Direção de 

Serviços de Proteção Animal. Estes dados são analisados tendo em vista a implementação 

do programa, a sua avaliação e para elaboração de relatórios (Direção-Geral de Alimentação 

e Veterinária, 2019a). 

No que respeita a medidas de profilaxia e polícia sanitária, sempre que se detete numa 

exploração ou no matadouro um animal que se considere como suspeito de tuberculose, a 

autoridade de sanidade veterinária, deverá determinar o sequestro da exploração de onde é 

oriundo o referido animal, definindo (Decreto-Lei n.o 272/2000 de 8 de Novembro, 2000): 

• O isolamento dos indivíduos afetados e suspeitos; 

• O abate dos animais referidos anteriormente, num prazo de 30 dias após a 

notificação oficial do proprietário, com colheita de material para análise em 

laboratório; 

• A interditação da movimentação de qualquer bovino, quer para o efetivo atingindo, 

quer para fora deste, excetuando quando o destino do mesmo seja o abate 

imediato, sob controlo oficial; 

• A higienização e desinfeção dos estábulos e de outros anexos, áreas de carga, 

matérias oriundas dos animais ou que com eles tenham contactado, assim como 

de todos os recipientes, utensílios e outros objetos que tenham sido utilizados 

pelos animais (Decreto-Lei n.o 272/2000 de 8 de Novembro, 2000). 

A obrigatoriedade de realização de testes de pré-movimentação tem sido aplicada, para 

evitar a introdução de animais positivos em efetivos com classificação T3 (Direção-Geral de 

Alimentação e Veterinária, 2019a). Estes testes servem para realização do rastreio da bTB e 

Brucelose, em bovinos (machos ou fêmeas) com mais de 12 meses de idade, nos 30 dias 
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anteriores à sua movimentação. São realizadas provas de intradermotuberculinização 

comparada para o diagnóstico de bTB, assim como colheitas de sangue para rastreio da 

Brucelose, cujos resultados serão obtidos por meio dos testes serológicos oficiais, isto é, os 

testes de fixação de complemento e de rosa de Bengala (COPRAPEC, 2013). 
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3. OBJETIVOS 

 

Esta Dissertação de Mestrado apresentou como principais objetivos, os que se seguem: 

✓ A análise da relação entre os resultados das provas de intradermotuberculinização 

e variáveis demográficas como o sexo, idade, aptidão, ano e estação do ano; 

✓ Análise do efeito da seropositividade dos bovinos para a paratuberculose sobre 

os resultados das provas de tuberculina. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia deste estudo divide-se em duas partes diferentes de acordo com os 

objetivos. A primeira diz respeito à análise da relação entre os resultados das provas de 

intradermotuberculinização com o sexo, idade e aptidão dos animais e, também com o ano e 

estação do ano. A segunda corresponde à análise do efeito da seropositividade dos bovinos 

para a paratuberculose sobre os resultados das provas de intradermotuberculinização. 

 

4.1. Análise da relação entre os resultados das provas de 

intradermotuberculinização com o sexo, idade, aptidão, ano e estação do ano 

 

4.1.1. Tipo de estudo 

 

Este estudo trata-se de um estudo descritivo e retrospetivo, já que a sua intenção era a 

de definir fatores determinantes que possam estar associados ao fenómeno em estudo 

(Fortin, 1996), apoiando-se em dados provenientes, essencialmente, de registos passados. 

Este foi desenvolvido com o objetivo de averiguar de que maneira determinadas variáveis 

demográficas, tais como, sexo, idade, aptidão, ano e estação do ano, influem ou não sobre 

os resultados das leituras das provas de intradermotuberculinização. 

 

4.1.2. Área geográfica em estudo 

 

O estudo realizado engloba 12 explorações de bovinos localizadas no concelho de Vila 

Nova de Famalicão, pertencente ao distrito de Braga. Dentro desse mesmo concelho, estas 

explorações encontravam-se distribuídas pelas freguesias de Castelões, Gondifelos, Landim, 

Lemenhe, Nine, Ribeirão, Vale (São Martinho), Vermoim e Vilarinho das Cambas. 

 

4.1.3. População e amostra em estudo 

 

A população deste estudo corresponde aos 1112 bovinos provenientes das explorações 

referidas anteriormente, tendo sido selecionados independentemente do seu género, idade 

ou aptidão e, que foram sujeitos à técnica de diagnóstico in vivo de tuberculose, ou seja, a 

prova de intradermotuberculinização comparada. Todos os animais foram negativos a esta 

prova. 

Esta população foi selecionada aleatoriamente a partir de uma lista de resultados das 

provas de intradermotuberculinização, retirada do sistema oficial para a gestão da saúde 
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animal, isto é, do PISA.net, referente ao período decorrido desde janeiro de 2017 até 

novembro de 2018 e que continha os registos de todos os animais testados pela Cooperativa 

Agrícola de Vila Nova de Famalicão (Fagricoop). 

 

4.1.4. Método de recolha de dados 

 

Os dados que permitiram a elaboração deste estudo foram recolhidos e registados pelas 

Brigadas de Sanidade e Médicos Veterinários da Cooperativa Agrícola de Vila Nova de 

Famalicão (Fagricoop), aquando da realização das provas de tuberculina. 

As provas utilizadas foram as provas de intradermotuberculinização comparada, tal como 

está legislado pelo Decreto-Lei nº 272/2000. Estas exigem uma só injeção de tuberculina 

bovina e uma só injeção de tuberculina aviária, administradas simultaneamente.  

Estas provas foram levadas a cabo de acordo com o previsto pelo Regulamento (CE) nº 

1226/2002 da Comissão de 8 de julho de 2002, que refere que estas devem ser realizadas 

por injeção das tuberculinas na pele do pescoço, sendo que os pontos de injeção devem 

encontrar-se nos limites entre o terço anterior e médio do mesmo e, em que a injeção da 

tuberculina aviária ocorre a 10 cm da linha superior do pescoço e a da tuberculina bovina a 

12,5 cm, numa linha mais ou menos paralela à linha da espádua. Nos locais onde serão 

efetuadas as injeções, os pelos deverão ser aparados e a pele limpa. Nessas zonas, deverá 

segurar-se numa prega de pele, entre o indicador e o polegar e, com o auxílio de uma craveira, 

medir-se a sua espessura e tomar nota do resultado. Em seguida procede-se à injeção das 

tuberculinas por meio de um método que assegure a sua administração por via intradérmica, 

podendo ser usada uma pequena agulha estéril acoplada a uma seringa graduada que 

conterá a dose de tuberculina a injetar. No caso da Cooperativa Agrícola de Vila Nova de 

Famalicão, utiliza-se o kit de injeção intradérmica McLintoch®. Assim, a agulha deverá ser 

inserida obliquamente, nas camadas mais profundas da pele, com o seu bisel voltado para o 

exterior, sendo que uma injeção bem-sucedida resultará na formação de uma ligeira pápula, 

que à palpação terá algo semelhante às dimensões de uma pequena ervilha. Ocorridas 72 

horas (+/- 4 horas) após as injeções, cada local onde as mesmas foram efetuadas terá de ser 

novamente medido e esse valor registado. 

No que respeita à interpretação das reações, o já referido Regulamento, refere que esta 

se deve basear na observação clínica e nos aumentos de espessura da prega de pele, que 

foram registados nos pontos de injeção 72h após a inoculação das tuberculinas, como 

podemos observar na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Descrição da interpretação das reações às tuberculinas, segundo o que se encontra 
descrito no Regulamento (CE) nº 1226/2002 da Comissão de 8 de julho de 2002. 

 

Interpretação das reações às tuberculinas 

Reação positiva 

Se forem observados sinais clínicos como edema 
difuso ou extensa exsudação, necrose, dor ou 

reação inflamatória dos canais linfáticos da região 
ou dos linfonodos ou um aumento da espessura da 

prega igual ou superior a 4 mm 

Reação duvidosa 
Se não se observarem os sinais clínicos 

supracitados, mas o aumento da prega for superior 
a 2 mm e inferior a 4 mm 

Reação negativa 
Apenas se observa um aumento limitado, com um 
máximo de 2 mm de espessura da prega de pele e 

com ausência de sinais clínicos 

  

Para deliberação do resultado das provas de intradermotuberculinização de comparação, 

este Regulamento prevê que estas sejam consideradas: 

• Positivas, se a reação à tuberculina bovina for superior em mais de 4 mm do 

que a reação registada para a tuberculina aviária ou haja presença de sinais 

clínicos; 

• Duvidosas, se a reação à tuberculina bovina for positiva ou duvidosa e superior 

em 1 a 4 mm à reação da tuberculina aviária e não ocorra manifestação de 

sinais clínicos; 

• Negativas, se a reação à tuberculina bovina for negativa, positiva ou duvidosa, 

mas de espessura igual ou inferior em relação a uma reação à tuberculina 

aviária positiva ou duvidosa e, sem manifestação de sinais clínicos. 

Assim, os dados das leituras iniciais das tuberculinas aviárias e bovinas foram anotados 

em folhas de registo, no dia da realização das provas de intradermotuberculinização e, 

posteriormente, registou-se nessas mesmas folhas as leituras finais, que foram efetuadas 72 

horas após a realização das provas. Por fim, estes dados foram introduzidos no PISA.net, de 

onde foram posteriormente recolhidos para serem analisados. 

 

4.1.5. Análise de dados 

 

Os dados reunidos por meio da metodologia anteriormente descrita foram processados 

no programa estatístico SPSS® 22.0. 

Efetuou-se uma análise descritiva recorrendo a medidas de dispersão: média, mediana, 

moda, desvio-padrão, valor máximo e mínimo. 
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Para efeitos de comparação das médias dos resultados da tuberculina aviária e bovina, 

com as variáveis categóricas, foi utilizado o teste t de Student. Um nível de probabilidade (p) 

< 0,05 foi considerado estatisticamente significativo na associação de variáveis. 

 

4.2. Análise do efeito da seropositividade dos bovinos para a Paratuberculose 

sobre os resultados das provas de tuberculina 

 

4.2.1. Tipo de estudo 

 

Este estudo apresenta-se também como um estudo descritivo e retrospetivo. O seu 

propósito era o de verificar que tipo de efeito poderia ser provocado pela presença de 

Paratuberculose em bovinos, sobre os resultados das provas de intradermotuberculinização. 

Apenas serão apresentados os resultados da comparação das tuberculinas aviárias e bovinas 

dos animais positivos ao kit ELISA Parachek® 2 da Thermo Fisher® contra Mycobacterium 

avium subsp. paratuberculosis, com o objetivo de caracterizar os resultados ao diagnóstico in 

vivo com a prova de intradermotuberculinização da Tuberculose e a seropositividade a 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. 

Este estudo não se encontra relacionado com o que foi realizado anteriormente. 

 

4.2.2. Área geográfica em estudo 

 

O estudo incidiu sobre 10 explorações de 3 distritos do norte do país, isto é, os distritos 

de Viana do Castelo, Braga e Porto.  

 

4.2.3. População e amostra em estudo 

 

A população deste estudo corresponde aos 644 bovinos provenientes das explorações 

referidas anteriormente, sendo que estes foram selecionados independentemente do seu 

género, idade ou aptidão e, que foram sujeitos à realização de provas de 

intradermotuberculinização comparada. Não houve registo de casos positivos a estas provas. 

Estes animais foram também submetidos a um diagnóstico serológico de ELISA para a 

Paratuberculose, tendo-se registado 16 casos positivos neste teste.  

É de salientar ainda, que a população que foi o alvo deste estudo, não se encontra 

relacionada com o grupo de bovinos que foi analisado no estudo anterior. 
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Esta população foi selecionada a partir de explorações que tivessem casos 

diagnosticados como positivos para a Paratuberculose e, das quais se conseguiram obter os 

registos das provas de tuberculina. 

 

4.2.4. Método de recolha de dados 

 

Os dados utilizados para este estudo resultam dos registos das provas de tuberculina 

fornecidas pelas OPP de Ponte de Lima, Vila Nova de Famalicão e Matosinhos e, de 

resultados obtidos a partir da testagem de amostras de soro sanguíneo pelo método de ELISA 

para rastreio da Paratuberculose, que foi elaborada pela Segalab. 

As provas de intradermotuberculinização usadas foram as de comparação, como o 

previsto pelo Decreto-Lei nº 272/2000 e realizadas de acordo com o estabelecido pelo 

Regulamento (CE) nº 1226/2002 da Comissão de 8 de julho de 2002. 

As amostras de soro utilizadas para realização do teste ELISA foram colhidas no mesmo 

dia e a partir dos mesmos animais, em que se realizaram as provas de tuberculina. 

O kit de ELISA utilizado para a testagem foi o Parachek® 2 da Thermo Fisher®. Este kit 

utiliza um método de ELISA do tipo indireto, uma vez que envolve dois anticorpos: um primário 

e um secundário marcado. Assim, um antigénio é fixado na superfície dos poços das placas 

e incubado com o anticorpo primário, seguindo-se depois a junção do anticorpo secundário 

que é específico apenas para este último. Após lavagem a atividade da enzima conjugada é 

medida. 

Este teste envolve quatro fases separadas: 

• As amostras de soro são diluídas e incubadas em tampão verde diluente que 

contém M. phlei, com o intuito de remover anticorpos de outras micobactérias, 

que possam causar reações cruzadas; 

• Os anticorpos presentes no soro reagem com os antigénios de M. avium subsp. 

paratuberculosis fixados numa superfície sólida. Os anticorpos que não se 

ligarem serão posteriormente removidos por intermédio de uma lavagem, após 

decorrido o tempo de incubação adequado; 

• O conjugado (anti-imunoglobulina bovina marcada com peroxidase de rábano 

silvestre) reage com as imunoglobulinas ligadas ao antigénio. As moléculas de 

conjugado que não se ligarem, remover-se-ão mais tarde por meio de uma 

lavagem, assim que se tenha passado o tempo adequado para incubação; 

• Por fim, adiciona-se o substrato enzimático. A taxa de conversão do substrato 

é proporcional à quantidade de imunoglobulina ligada. A reação é então parada 

e o desenvolvimento da cor é medido colorimetricamente. 
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A preparação dos reagentes e o procedimento do teste foram realizados de acordo com 

as diretivas indicadas pela marca do equipamento. 

 

4.2.5. Análise de dados 

 

Os dados reunidos por meio da metodologia anteriormente descrita foram processados 

no programa estatístico SPSS® 22.0.  

Efetuou-se uma análise descritiva recorrendo a medidas de dispersão: média, mediana, 

moda, desvio-padrão, valor máximo e mínimo.  

Para a comparação das médias dos resultados à tuberculina com as variáveis 

categóricas, foi utilizado o teste t de Student. Um nível de probabilidade (p) < 0,05 foi 

considerado estatisticamente significativo na associação de variáveis.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Análise da relação entre os resultados das provas de 

intradermotuberculinização com o sexo, idade, aptidão, ano e estação do ano 

 

5.1.1. Caracterização da população e análise descritiva 

 

Os animais que constituem a população estudada pertenciam ao distrito de Braga, mais 

concretamente, ao concelho de Vila Nova de Famalicão. Os bovinos encontravam-se 

distribuídos por 9 freguesias desse mesmo concelho, conforme se pode observar na Tabela 

5. A maioria dos bovinos era pertencente à freguesia de Vilarinho de Cambas (26,1%) e 

Vermoim (16,0%). A grande maioria dos animais em estudo eram fêmeas (n=962; 86,5%), 

sendo os restantes 13,5% machos (n=150). Por volta de três quartos dos indivíduos eram 

adultos (n=837; 75,3%), isto é, animais que tinham idade igual ou superior a 24 meses e, um 

quarto (n=275; 24,7%) eram jovens (menores de 24 meses). 

No que respeita à sua origem, a quase totalidade dos animais era de origem Portuguesa 

(n=1099; 98,8%). De entre os 13 animais estrangeiros, 10 eram Franceses e 3 Alemães. 

Quanto à aptidão, 80,7% (n=897) eram de aptidão leite e 19,3% (n=215) eram de aptidão 

carne. 

No ano de 2017 efetuaram-se 51,2% dos testes (n=569) e no ano de 2018 foram 

efetuados 48,8% (n=543). A distribuição dos testes por estação do ano fez-se da seguinte 

forma: Primavera (n=520; 46,8%); Verão (n=264; 23,7%); Inverno (n=203; 18,3%); Outono 

(n=125; 11,2%). 

 
Tabela 5 - Distribuição geográfica dos bovinos da população em estudo. 

 

Freguesia Frequência Percentagem (%) 

Castelões 90 8,1 

Gondifelos 119 10,7 

Landim 62 5,6 

Lemenhe 111 10,0 

Nine 93 8,4 

Ribeirão 116 10,4 

Vale (São Martinho) 53 4,8 

Vermoim 178 16,0 

Vilarinho das Cambas 290 26,1 

Total 1112 100 
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5.1.2. Resultados da tuberculina aviária e bovina em 2017 e 2018 

 

Os resultados correspondentes aos testes de tuberculina realizados nos anos de 2017 e 

2018 encontram-se descritos na Tabela 6. A média da tuberculina aviária (inicial e após leitura 

final) foi de 0,33±1,349. A média de tuberculina bovina (inicial e após leitura final) foi de 

0,12±0,951. A diferença entre as médias das tuberculinas bovina e aviária foi de - 0,21±0,932. 

 

Tabela 6 - Média e desvio padrão dos testes de tuberculina aviária e bovina em 2017 e 2018. 
Legenda: T. Avi. I - Leitura inicial da tuberculina aviária; T. Bov. I - Leitura inicial da tuberculina 

bovina; T. Avi. L - Leitura final da tuberculina aviária; T. Bov. L - Leitura final da tuberculina bovina; T. 
Avi. L-I – Diferencial das leituras da tuberculina aviária; T. Bov. L-I – Diferencial das leituras da 

tuberculina bovina; T. Bov. – Avi. – Diferencial entre a tuberculina bovina e a aviária. 

 

 

5.1.3. Comparação das médias das provas de tuberculina aviária e bovina com 

as variáveis categóricas 

 

5.1.3.1. Comparação das médias das tuberculinas aviária e bovina com o 

sexo 

 

Na análise estatística observaram-se diferenças estatisticamente significativas nas 

médias entre sexos, relativamente aos seguintes resultados: tuberculina aviária inicial, 

tuberculina bovina inicial, tuberculina aviária final, tuberculina bovina final, diferença entre a 

leitura da tuberculina bovina inicial e final, diferença entre os resultados de tuberculina bovina 

e aviária. Nos resultados anteriores, os machos apresentaram médias de leitura superiores 

às fêmeas (Tabela 7). Para a diferença entre a leitura da tuberculina aviária inicial e final não 

se observaram diferenças estatisticamente significativas nas médias entre machos e fêmeas. 

 

 

 

 

 T. Avi. I T. Bov. I T. Avi. L T. Bov. L 
T. Avi. 

L-I 
T. Bov. 

L-I 
T. Bov. - 

Avi. 

Média 7,60 7,69 7,93 7,82 0,33 0,12 - 0,21 

Mediana 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

Moda 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

Desvio 
Padrão 

2,138 2,204 2,623 2,505 1,349 0,951 0,932 

Mínimo 2 3 2 3 0 0 - 10 

Máximo 19 19 34 34 20 20 2 
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Tabela 7 - Resultados da comparação das médias das tuberculinas aviária e bovina com sexo dos 
animais em estudo. 

Legenda: T. Avi. I - Leitura inicial da tuberculina aviária; T. Bov. I - Leitura inicial da tuberculina 
bovina; T. Avi. L - Leitura final da tuberculina aviária; T. Bov. L - Leitura final da tuberculina bovina; T. 

Avi. L-I – Diferencial das leituras da tuberculina aviária; T. Bov. L-I – Diferencial das leituras da 
tuberculina bovina; T. Bov. – Avi. – Diferencial entre a tuberculina bovina e a aviária. 

 

 

5.1.3.2. Comparação das médias das tuberculinas aviária e bovina com a 

idade 

 

No decorrer da análise estatística verificaram-se diferenças estatisticamente significativas 

nas médias entre idades, relativamente aos resultados seguintes: tuberculina bovina final, 

diferença entre a leitura da tuberculina aviária inicial e final e diferença entre a tuberculina 

bovina e aviária. É de notar que para a tuberculina bovina final e para a diferença entre a 

leitura da tuberculina aviária inicial e final, os animais adultos apresentaram médias de leitura 

superiores às dos jovens. Para a diferença entre a tuberculina bovina e aviária, os jovens 

apresentaram médias de leitura superiores às dos adultos (Tabela 8). Para a média da 

tuberculina aviária inicial, tuberculina bovina inicial, tuberculina aviária final e diferencial das 

leituras da tuberculina bovina não se observaram diferenças estatisticamente significativas, 

na comparação das médias entre os animais jovens e os animais adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sexo N Média e desvio-padrão Teste t de Student 

T. Avi. I 
Fêmea 962 7,41±1,685 

p = 0,000 
Macho 150 8,77±3,762 

T. Bov. I 
Fêmea 962 7,51±1,766 

p = 0,000 
Macho 150 8,87±3,803 

T. Avi. L 
Fêmea 962 7,75±2,079 

p = 0,000 
Macho 150 9,12±4,667 

T. Bov. L 
Fêmea 962 7,62±1,908 

p = 0,000 
Macho 150 9,15±4,612 

T. Avi. L-I 
Fêmea 962 0,33±1,227 

p = 0,581 
Macho 150 0,35±1,966 

T. Bov. L-I 
Fêmea 962 0,10±0,689 

p = 0,000 
Macho 150 0,28±1,911 

T. Bov. – Avi. 
Fêmea 962 -0,23±0,981 

p = 0,000 
Macho 150 -0,07±0,501 
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Tabela 8 - Resultados da comparação das médias das tuberculinas aviária e bovina com a idade.  
Legenda: T. Avi. I - Leitura inicial da tuberculina aviária; T. Bov. I - Leitura inicial da tuberculina 

bovina; T. Avi. L - Leitura final da tuberculina aviária; T. Bov. L - Leitura final da tuberculina bovina; T. 
Avi. L-I – Diferencial das leituras da tuberculina aviária; T. Bov. L-I – Diferencial das leituras da 

tuberculina bovina; T. Bov. – Avi. – Diferencial entre a tuberculina bovina e a aviária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.3. Comparação das médias das tuberculinas aviária e bovina com a 

aptidão 

 

Na análise estatística foram observadas diferenças estatisticamente significativas nas 

médias entre os animais com aptidão leite e aptidão carne, no que respeita aos seguintes 

resultados: tuberculina aviária inicial, tuberculina bovina inicial, tuberculina aviária final, 

tuberculina bovina final, diferença entre a leitura da tuberculina aviária inicial e final e diferença 

entre os resultados de tuberculina bovina e aviária (Tabela 9). Nos resultados anteriores, os 

animais de aptidão carne apresentaram médias de leitura superiores aos animais de aptidão 

leite, à exceção da diferença da tuberculina aviária inicial e final, onde se observou que a 

média foi mais elevada nos animais de aptidão leite. Para a média da diferença entre a leitura 

da tuberculina bovina inicial e final não se observaram diferenças estatisticamente 

significativas, na comparação das médias entre os animais com aptidão leite e aptidão carne. 

 

 

 

 

 

 

 

 Idade N Média e desvio-padrão Teste t de Student 

T. Avi. I 
Jovem 275 6,95±2,237 

p = 0,363 
Adulto 837 7,81±2,061 

T. Bov. I 
Jovem 275 7,10±2,352 

p = 0,056 
Adulto 837 7,89±2,118 

T. Avi. L 
Jovem 275 7,16±2,883 

p = 0,584 
Adulto 837 8,19±2,482 

T. Bov. L 
Jovem 275 7,25±2,948 

p = 0,018 
Adulto 837 8,01±2,313 

T. Avi. L-I 
Jovem 275 0,21±1,535 

p = 0,002 
Adulto 837 0,37±1,281 

T. Bov. L-I 
Jovem 275 0,15±1,453 

p = 0,337 
Adulto 837 0,12±0,714 

T. Bov. – Avi. 
Jovem 275 -0,07±0,516 

p = 0,000 
Adulto 837 -0,25±1,029 
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Tabela 9 - Resultados da comparação das médias das tuberculinas aviária e bovina com a aptidão. 
Legenda: T. Avi. I - Leitura inicial da tuberculina aviária; T. Bov. I - Leitura inicial da tuberculina 

bovina; T. Avi. L - Leitura final da tuberculina aviária; T. Bov. L - Leitura final da tuberculina bovina; T. 
Avi. L-I – Diferencial das leituras da tuberculina aviária; T. Bov. L-I – Diferencial das leituras da 

tuberculina bovina; T. Bov. – Avi. – Diferencial entre a tuberculina bovina e a aviária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.4. Comparação das médias das tuberculinas aviária e bovina com o 

ano 

 

Ao realizar a análise estatística observou-se que existiam diferenças estatisticamente 

significativas nas médias entre os animais testados em anos diferentes, relativamente aos 

seguintes resultados: tuberculina aviária inicial, tuberculina aviária final, diferença entre a 

leitura da tuberculina aviária inicial e final, diferença entre a leitura da tuberculina bovina inicial 

e final. As médias registadas em 2018 foram superiores às médias que se registaram em 2017 

(Tabela 10). Para a média da tuberculina bovina inicial, tuberculina bovina final e diferença 

entre a tuberculina bovina e aviária não se observaram diferenças estatisticamente 

significativas, na comparação das médias registadas nos diferentes anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aptidão N Média e desvio-padrão Teste t de Student 

T. Avi. I 
Leite 897 7,19±1,576 

p = 0,000 
Carne 215 9,32±3,106 

T. Bov. I 
Leite 897 7,25±1,592 

p = 0,000 
Carne 215 9,55±3,212 

T. Avi. L 
Leite 897 7,55±2,067 

p = 0,000 
Carne 215 9,55±3,818 

T. Bov. L 
Leite 897 7,37±1,787 

p = 0,000 
Carne 215 9,72±3,841 

T. Avi. L-I 
Leite 897 0,36±1,271 

p = 0,044 
Carne 215 0,24±1,636 

T. Bov. L-I 
Leite 897 0,11±0,728 

p = 0,112 
Carne 215 0,17±1,574 

T. Bov. – Avi. 
Leite 897 -0,24±1,009 

p = 0,000 
Carne 215 -0,07±0,473 
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Tabela 10 - Resultados da comparação das médias das tuberculinas aviária e bovina com o ano.  
Legenda: T. Avi. I - Leitura inicial da tuberculina aviária; T. Bov. I - Leitura inicial da tuberculina 

bovina; T. Avi. L - Leitura final da tuberculina aviária; T. Bov. L - Leitura final da tuberculina bovina; T. 
Avi. L-I – Diferencial das leituras da tuberculina aviária; T. Bov. L-I – Diferencial das leituras da 

tuberculina bovina; T. Bov. – Avi. – Diferencial entre a tuberculina bovina e a aviária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.5. Comparação das médias das tuberculinas aviária e bovina com as 

estações do ano 

 

O valor das médias da tuberculina aviária inicial no Outono foi superior comparativamente 

aos valores das outras médias observadas nas demais estações estudadas, sendo estas 

diferenças estatisticamente significativas (p < 0,000). 

O valor das médias de tuberculina aviária final foi também superior no Outono, quando 

em comparação aos valores das outras médias observadas nas restantes estações em 

estudo, sendo estas diferenças estatisticamente significativas (p < 0,000). 

Para comparação entre as médias da diferença entre a leitura da tuberculina aviária inicial 

e final, a média mais elevada foi observada no Inverno, sendo estas diferenças 

estatisticamente significativas (p < 0,008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ano N Média e desvio-padrão Teste t de Student 

T. Avi. I 
2017 569 7,40±1,946 

p = 0,005 
2018 543 7,80±2,306 

T. Bov. I 
2017 569 7,52±2,100 

p = 0,366 
2018 543 7,87±2,295 

T. Avi. L 
2017 569 7,67±2,183 

p = 0,002 
2018 543 8,21±2,993 

T. Bov. L 
2017 569 7,60±2,205 

p = 0,125 
2018 543 8,06±2,769 

T. Avi. L-I 
2017 569 0,27±1,015 

p = 0,001 
2018 543 0,40±1,626 

T. Bov. L-I 
2017 569 0,08±0,636 

p = 0,001 
2018 543 0,17±1,194 

T. Bov. – Avi. 
2017 569 -0,19±0,805 

p = 0,238 
2018 543 -0,22±1.049 
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Tabela 11 - Resultados da comparação das médias da tuberculina aviária com a estação do ano. 
Legenda: T. Avi. I - Leitura inicial da tuberculina aviária; T. Avi. L - Leitura final da tuberculina aviária; 

T. Avi. L-I – Diferencial das leituras da tuberculina aviária. 

 

Estação do ano 

T. Avi. I 
(p = 0,000) 

T. Avi. L 
(p = 0,000) 

T. Avi. L-I 
(p = 0,008) 

Média e Desvio-padrão 

Inverno 6,63±2,011 7,22±3,188 0,59±0,59 

Primavera 7,87±1,860 8,20±2,375 0,33±0,33 

Verão 7,15±1,818 7,41±2,102 0,27±0,27 

Outono 8,98±2,940 9,08±3,010 0,10±0,10 

  

O valor das médias da tuberculina bovina inicial no Outono foi superior quando em 

comparação com o valor das médias que se observaram para as restantes estações 

estudadas, sendo estas diferenças estatisticamente significativas (p < 0,000). 

 O valor das médias da tuberculina bovina final foi também superior no Outono, em 

relação às que se registaram para as demais estações do ano, sendo estas diferenças 

estatisticamente significativas (p < 0,000). 

 Para a comparação entre as médias da diferença entre a leitura inicial e final da 

tuberculina bovina, a média mais elevada foi registada no Inverno, porém estas diferenças 

não são estatisticamente significativas (p < 0,063). 

 

Tabela 12 - Resultados da comparação das médias da tuberculina bovina com a estação do ano.  
Legenda: T. Bov. I - Leitura inicial da tuberculina bovina; T. Bov. L - Leitura final da tuberculina 

bovina; T. Bov. L-I – Diferencial das leituras da tuberculina bovina. 

 

Estação do ano 

T. Bov. I 
(p = 0,000) 

T. Bov. L 
(p = 0,000) 

T. Bov. L-I 
(p = 0,063) 

Média e Desvio-padrão 

Inverno 6,73±1,940 7,01±2,814 0,28±1,444 

Primavera 7,90±1,943 8,01±2,273 0,09±0,968 

Verão 7,32±1,878 7,42±1,954 0,11±0,534 

Outono 9,19±3,136 9,22±3,175 0,03±0,358 

 

O valor das médias da diferença dos testes de tuberculina bovina e aviária foi superior no 

Outono, quando em comparação com o observado nas outras estações em estudo, no entanto 

as diferenças não foram estatisticamente significativas (p < 0,109). 
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Tabela 13 - Descrição dos resultados da comparação das médias do diferencial entre a 
tuberculina bovina e aviária (T. Bov. – Avi.) com a estação do ano. 

 

Estação do ano 

T. Bov. – Avi. 
(p = 0,109) 

Média e Desvio-padrão 

Inverno -0,31±1,221 

Primavera -0,22±0,944 

Verão -0,16±0,821 

Outono -0,06±0,396 

 

5.2. Análise do efeito da seropositividade dos bovinos para a paratuberculose 

sobre os resultados das provas de tuberculina 

 

Dos 644 bovinos estudados 16 resultaram positivos na técnica de ELISA para a 

deteção de anticorpos contra Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Estes resultados 

supõem uma seropositividade individual de Paratuberculose de 2,5% (IC 1,37-3,63%). Todos 

os bovinos positivos eram fêmeas. Quanto à nacionalidade, 1 animal positivo era da 

nacionalidade Holandesa e os outros 15 eram de nacionalidade Portuguesa. Quanto ao 

distrito de onde foram colhidas as amostras, 10 eram provenientes do distrito do Porto do 

concelho de Matosinhos, 5 eram do distrito de Viana do Castelo do concelho de Ponte de 

Lima e 1 era do distrito de Braga do concelho de Vila Nova de Famalicão. As explorações de 

onde se recolheram as amostras, encontram-se distribuídas geograficamente, de acordo com 

o que se observa na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Tabela representativa da distribuição geográfica das explorações envolvidas neste 
estudo. 

 

Distribuição geográfica das explorações em estudo 

Distrito Concelho Freguesia Nº de explorações 

Viana de Castelo Ponte de Lima 

Arca 1 

Correlhã 1 

Fontão 1 

Moreira do Lima 1 

Poiares 1 

Braga 
Vila Nova de 
Famalicão 

Fradelos 1 

Porto Matosinhos Lavra 4 
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5.2.1. Comparação dos resultados dos testes de tuberculina aviária e bovina 

em animais seropositivos à Paratuberculose 

 

Os resultados dos testes de tuberculina efetuados nos anos de 2017 e 2018, em 

animais seropositivos à Paratuberculose encontram-se na Tabela 15. A média da diferença 

entre a tuberculina aviária inicial e final foi de 0,313±0,4787. A média da diferença entre 

tuberculina bovina inicial e final foi de 0,313±0,4787, valores semelhantes aos anteriores. A 

diferença entre as médias da tuberculina bovina e a aviária foi de 0,0±0,0. 

 

Tabela 15 - Média e desvio padrão dos testes de tuberculina aviária e bovina em 2017 e 2018 em 
animais seropositivos à paratuberculose. 

Legenda: T. Avi. I - Leitura inicial da tuberculina aviária; T. Bov. I - Leitura inicial da tuberculina 
bovina; T. Avi. L - Leitura final da tuberculina aviária; T. Bov. L - Leitura final da tuberculina bovina; T. 

Avi. L-I – Diferencial das leituras da tuberculina aviária; T. Bov. L-I – Diferencial das leituras da 
tuberculina bovina; T. Bov. – Avi. – Diferencial entre a tuberculina bovina e a aviária. 

 

 

  

 T. Avi. I T. Bov. I T. Avi. L T. Bov. L 
T. Avi. 

L-I 
T. Bov. 

L-I 
T. Bov. - 

Avi. 

Média 7,563 7,625 7,875 7,938 0,313 0,313 0,000 

Mediana 7,000 7,000 7,500 7,500 0,000 0,000 0,000 

Moda 7,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 

Desvio 
Padrão 

0,8921 0,9574 1,2042 1,2894 0,4787 0,4787 0,000 

Mínimo 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

Máximo 9,0 9,0 10,0 10,0 1,0 1,0 0,0 
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6. DISCUSSÃO 

 

A bTB é uma das doenças mais importantes para o comércio internacional de animais, 

por todas as questões económicas e de saúde pública que consigo acarreta. 

Neste estudo não foi possível comparar as diferenças entre animais positivos e negativos 

à prova da intradermotuberculinização, associados às diferentes variáveis em estudo, visto 

que todos os animais eram negativos.  

As médias entre sexos que obtiveram diferenças estatisticamente significativas foram a 

tuberculina aviária inicial, tuberculina bovina inicial, tuberculina aviária final, tuberculina bovina 

final, a diferença entre a leitura da tuberculina bovina inicial e final e, por fim, a diferença entre 

os resultados da tuberculina bovina e aviária. 

Contudo, no que concerne a animais com tuberculose as opiniões divergem no que 

respeita ao efeito do sexo sobre a suscetibilidade para M. bovis. Tanto existem estudos que 

registam uma maior incidência de bTB em machos, como outros, que por outro lado, 

evidenciam o contrário. Os fatores relacionados com o sexo encontram-se, provavelmente, 

relacionados com as práticas empregues e com os hábitos comportamentais. O maneio de 

machos e fêmeas é diferente. As vacas de leite, atingem normalmente, idades mais 

avançadas que os machos devido ao seu papel no parto e na ordenha (Humblet et al., 2009) 

o que poderia aumentar o seu tempo de exposição aos agentes.  

Porém, o efeito que se observa em animais negativos e, nos resultados que 

demonstraram diferenças estatisticamente significativas, é o das médias de leitura dos 

machos serem superiores às das fêmeas. Como já se referiu anteriormente, o que se encontra 

descrito na bibliografia, relaciona-se apenas com a suscetibilidade para a infeção e taxas de 

incidência para bTB para cada um dos sexos, não especificando as diferenças nas reações 

imunológicas às provas de intradermotuberculinização comparada em animais clinicamente 

sãos. Assim, pode ser possível que os resultados aqui apresentados, sejam o reflexo do facto 

da espessura da pele dos machos ser maior que aquela que se verifica para as fêmeas, 

inflacionando, desta forma, os resultados das leituras dos machos. Este tópico requer mais 

investigação, por forma a que se consiga avaliar, se existiria, de facto, algum tipo de efeito 

nas leituras que se encontrasse relacionado com o sexo. 

Os resultados que evidenciaram diferenças estatisticamente significativas na 

comparação das médias das idades foram a tuberculina bovina final, a diferença da 

tuberculina aviária inicial e final e a diferença entre os resultados da tuberculina bovina e 

aviária. Observou-se que as leituras tinham sido mais elevadas nos adultos, excetuando, na 

média da diferença da tuberculina bovina e aviária. 
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A bibliografia refere que a suscetibilidade a M. bovis aumenta com a idade. A exposição 

natural a este agente ou a micobactérias presentes no ambiente circundante, pode ajudar no 

desenvolvimento de imunidade específica, uma vez que a maior parte das micobactérias 

ambientais são capazes de induzir reações não específicas à tuberculina bovina e aviária 

(Phillips et al., 2002). A duração da exposição aos agentes aumenta com a idade, sendo que 

animais mais velhos têm maior hipótese de ter sido expostos aos agentes testados, que os 

mais jovens (Humblet et al., 2009). Estes argumentos poderiam explicar os resultados que se 

observaram, mas além disto, é também necessário ter em conta que a maior espessura da 

pele dos animais mais velhos, poderá ser um fator que influencie estes resultados. Porém, o 

que se encontra descrito na bibliografia é direcionado à suscetibilidade para a infeção e não 

para as reações às PPD bovina e aviária em animais sem sinais de infeção, pelo que mais 

estudos terão de ser efeitos, para que se possam tirar conclusões sobre o real efeito deste 

fator. 

Observaram-se diferenças estatisticamente significativas nas médias entre as diferentes 

aptidões, na tuberculina aviária inicial, tuberculina bovina inicial, tuberculina aviária final, 

tuberculina bovina final, na diferença entre a leitura da tuberculina aviária final e inicial e, por 

fim, na diferença entre os resultados da tuberculina bovina e aviária. Nos resultados descritos 

anteriormente, os animais com aptidão carne apresentaram médias de leituras superiores aos 

animais de aptidão leite, excetuando, na diferença da tuberculina aviária inicial e final, cuja 

média foi mais elevada nos animais de aptidão leite.  

O objetivo da criação de bovinos leiteiros é o de selecionar os animais pela sua 

longevidade, fertilidade e produção de leite, no entanto o mérito genético para a resistência 

em bTB, parece estar a deteriorar nos bovinos de leite (Richardson et al., 2014). Por outro 

lado, a suscetibilidade em bovinos de carne é, geralmente, menor, uma vez que estes estão 

sujeitos a regimes ao ar-livre (Constable et al., 2017). No entanto, o que se observa é que a 

maioria das médias mais elevadas foram registadas para os bovinos de aptidão carne. Isto 

poderá dever-se ao facto de os bovinos de carne apresentarem maior rusticidade e, portanto, 

uma pele mais espessa que a dos bovinos de leite. 

Quanto à média da diferença da tuberculina aviária inicial e final ter sido mais elevada em 

bovinos de leite, isto poderá justificar-se pelo contacto com micobactérias ambientais, já que 

segundo Phillips et al. (2002) estas são capazes de induzir reações não específicas à 

tuberculina aviária e bovina. Estas desenvolvem-se bem no solo e em vegetação saprófita. 

Membros do complexo M. avium predominam em amostras de água, pó e até mesmo na saliva 

de humanos. Estas também podem ser encontradas em fontes de água naturais, onde ocorre 

o biofilme que se forma na superfície (Phillips et al., 2002). Desta forma, o contacto com estes 
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agentes nas instalações em que os animais se encontram, poderia ter promovido este 

aumento. 

É ainda importante referir que na bibliografia, as referências que se fazem em relação 

aos efeitos da aptidão ou, até mesmo, da raça dos animais são relativos à suscetibilidade de 

infeção e taxas de incidência de bTB em efetivos, não esclarecendo que tipo de efeito se 

poderá observar nas reações imunológicas que se verificam aquando da realização das 

provas de intradermotuberculinização. 

Ao fazer-se a análise observou-se a existência de diferenças estatisticamente 

significativas na comparação das médias dos anos da tuberculina aviária inicial, tuberculina 

aviária final, diferença entre a leitura da tuberculina aviária inicial e final e diferença entre a 

leitura da tuberculina bovina inicial e final. É de notar, que estas médias foram todas 

superiores em 2018, quando em comparação com aquelas que se registaram em 2017. 

Porém, não existe na bibliografia consultada nenhuma referência que explique o fenómeno 

observado.  

No entanto, estes aumentos poderão estar relacionados com o facto das provas não 

terem sido sempre realizadas pela mesma pessoa, uma vez que existem duas Brigadas de 

Sanidade na Cooperativa Agrícola de Vila Nova de Famalicão, cada uma com o seu Médico 

Veterinário Executor, que têm ao seu encargo a realização das provas de 

intradermotuberculinização. Assim, cada um deles poderá imprimir uma pressão diferente no 

cutímetro quando está a efetuar as respetivas medições, o que provoca variações. Poderá 

ainda acontecer que estas sejam feitas em locais com pouca luminosidade, o que influencia 

também a leitura. Além do que já foi referido, a contenção dos animais, é extremamente 

importante para a devida realização das provas, pelo que se esta for deficiente poderá 

influenciar quer as leituras, quer as injeções de tuberculina. As seringas multidoses utilizadas 

quando foram adquiridas, vinham com a calibração de fábrica, tendo sido raramente 

recalibradas. Além de que com o uso que lhes está associado, há que ter em conta o seu 

desgaste, uma vez que estas se tratam de condicionantes que poderão influenciar as doses 

de tuberculina que são injetadas. 

Registaram-se diferenças estatisticamente significativas nas médias das estações do ano 

da tuberculina aviária inicial, final e na diferença entre a tuberculina aviária inicial e final. Os 

valores das médias da tuberculina aviária inicial e final registaram valores mais elevados no 

Outono, enquanto que a média da diferença entre a tuberculina aviária inicial e final foi mais 

elevada no Inverno.  

As micobactérias do complexo M. avium estão presentes no ambiente, sendo habitantes 

comuns dos solos. A sobrevivência destes microrganismos em habitats que são potenciais 

reservatórios ou fontes de infeção, poderá ser influenciada por certos fatores, como a 
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temperatura, pH, salinidade da matéria orgânica e humidade (Office of Water, 1999). Um 

estudo demonstrou que M. avium se desenvolvia a temperaturas entre os 14 e os 37ºC e, 

persistia aos 4 e 42ºC. Porém, as temperaturas mais baixas diminuíam a taxa de mortalidade 

das bactérias (Archuleta et al., 2002). Outros fatores ambientais como taxas elevadas de 

humidade estão associados com o aumento do risco de infeção por parte de indivíduos 

suscetíveis (Honda et al., 2018). Isto, corrobora com os resultados que foram obtidos, uma 

vez que as médias mais elevadas correspondem ao Outono e Inverno, que são estações mais 

húmidas e com temperaturas mais baixas, disponibilizando, desta forma, condições 

ambientais favoráveis ao desenvolvimento destes microrganismos e, aumentando o contacto 

dos animais com os mesmos. 

Foram também observadas diferenças estatisticamente significativas nas médias da 

tuberculina bovina inicial e final, que registaram valores mais elevados no Outono. Embora as 

médias da diferença entre a tuberculina bovina inicial e final não tenham evidenciado 

diferenças estatisticamente significativas, este valor foi também mais alto no Inverno. Isto 

pode ser justificado, pelo que já foi referido anteriormente, relativamente a serem estações 

que providenciam um ambiente favorável ao desenvolvimento das bactérias do complexo M. 

avium, que segundo Phillips et al. (2002),  são capazes de produzir reações não específicas 

à tuberculina bovina e aviária. 

Por outro lado, se considerarmos a possibilidade da existência de M. bovis no ambiente, 

em quantidades abaixo da sua dose infetante, estas estações promovem o contacto com o 

agente, uma vez que este tem preferência por ambientes frios, escuros e húmidos (Constable 

et al., 2017). 

Por fim, não se observaram diferenças estatisticamente significativas em relação às 

médias da diferença entre a tuberculina bovina e aviária, o que parece demonstrar que não 

existe qualquer associação entre as variáveis. Ainda assim, a média mais alta foi registada no 

Outono. 

A análise dos resultados dos testes de tuberculina efetuados em 2017 e 2018, em animais 

seropositivos à Paratuberculose demonstrou que a média da diferença entre a tuberculina 

aviária inicial e final foi de 0,313±0,4787, a média da diferença entre a tuberculina bovina 

inicial e final foi, igualmente, de 0,313±0,4787, valores semelhantes aos anteriores. E, por fim, 

a diferença entre as médias da tuberculina bovina e a aviária foi de 0,0±0,0. 

A comparação das médias não foi estatisticamente significativa, embora existam indícios 

na bibliografia consultada de que a infeção com M. avium subsp. paratuberculosis, tenha 

impacto na resposta imunológica às tuberculinas durante a realização das provas de 

intradermotuberculinização (Dunn et al., 2005; Roupie et al., 2018). Há que ter em conta, que 

esta situação possa não se ter observado, uma vez que a amostra que se estudou era 
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extremamente reduzida, apenas contendo 16 bovinos seropositivos. Assim, recomenda-se 

que para trabalhos futuros sejam usadas amostras de maiores dimensões. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Neste estudo pôde-se mostrar algumas associações significativas entre os fatores em 

estudo e os resultados das provas de intradermotuberculinização, em animais negativos à 

Tuberculose. Porém algumas delas não conseguiram ser justificadas com maior precisão, por 

falta de apoio da bibliografia. 

Ainda assim, pôde-se observar que existe uma possibilidade de a idade dos animais 

poder determinar o tempo de exposição aos agentes, o que poderá então desencadear o 

aparecimento de reações mais exuberantes às tuberculinas. 

No que respeita ao sexo e aptidão, apesar de se observarem diferenças significativas, os 

efeitos que se encontram subjacentes têm pouca explicação na bibliografia e, poderão dever-

se apenas às diferenças de espessura da pele que se registam entre os grupos. 

Em relação às diferenças entre os anos, a bibliografia consultada também não dispõe de 

informação que justifique as diferenças entre os dois anos alvo de estudo, podendo as 

alterações deverem-se apenas ao facto de os testes terem sido realizados por pessoas 

diferentes e em condições também diferentes. 

Além do que já foi referido, também se pôde demonstrar uma relação significativa com as 

estações do ano, uma vez que se conseguiu estabelecer uma hipótese sobre a possibilidade 

de existirem estações, que oferecem melhores condições para o desenvolvimento e 

proliferação dos microrganismos em estudo. 

Embora não se tenham conseguido obter resultados significativos relativamente ao efeito 

da seropositividade para a Paratuberculose, sobre os resultados das provas de tuberculina, 

na pesquisa bibliográfica realizada havia evidências sobre a possibilidade de uma relação 

entre estes fatores. Porém, mais estudos terão de ser levados a cabo para que se possa 

inferir, com maior certeza, que de facto existe algum tipo de efeito a ser exercido pelos fatores 

em estudo sobre as provas de tuberculina. 

A perceção dos fatores que possam afetar a performance das provas de 

intradermotuberculinização é algo de relevante, uma vez que estas são as provas oficiais em 

muitos programas de controlo e erradicação da bTB.  

Desta forma, ao tomarmos consciência destas interações, podemos aprimorar o método 

de diagnóstico de bTB utilizado, de maneira a torná-lo mais eficiente e a colocar-nos mais 

perto da erradicação desta patologia. 
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9. ANEXO I – Casos observados durante os estágios 

 

Tabela 16 - Casos observados nos estágios curriculares realizados. 

Patologias/ Situações 
acompanhadas 

Cooperativa 
Agrícola de Vila 

Nova de 
Famalicão 

(Fagricoop) 

Segalab - 
Laboratório de 

Sanidade 
Animal e 

Segurança 
Alimentar, S. A. 

Azores 
Veterinary 
Practice 

(Califórnia, EUA) 

Dermatologia    

Papilomatose em vitelas x   

Doenças Infeciosas    

Diarreias em vitelos por 
criptosporidiose 

x   

Diarreias em vitelos por salmonelose x   

Mycoplasma bovis em vitela (head tilt) x   

Queratoconjutivite Infeciosa avançada 
por Moraxiella bovis em vitelas 

x   

Queratoconjutivite Infeciosa ligeira por 
Moraxiella bovis em vitela 

x   

Doenças Metabólicas    

Cetose em vacas x   

Hipocalcémia em vacas x   

Toxémia de gestação em cabras   x 

Sanidade Animal    

Colheitas de sangue no âmbito de 
programas voluntários de erradicação 
de doenças 

 x  

Colheitas de sangue para rastreio da 
brucelose 

x   

Desparasitações x   

Provas de Intradermotuberculinização 
Comparada 

x   

Provas de Intradermotuberculinização 
na Prega Caudal 

  x 

Vacinações x  x 

Sistema Digestivo    

Deslocamento de abomaso à direita   x 

Deslocamento de abomaso à esqueda x   

Indigestões x   

Timpanismo x   

Sistema Musculoesquelético    

Fratura cominutiva em membro 
posterior esquerdo 

x   

Rutura de ligamentos do joelho x   

Rutura de ligamentos da coxa x   

Cirurgia de remoção de sequestro 
ósseo em membro anterior esquerdo 
de um bovino 

  x 

Sistema Reprodutor    

Castração em porca   x 

Cesarianas em cabras   x 

Controlo reprodutivo x  x 

Diagnóstico de gestação em vacas x  x 

Diagnóstico de gestação em cabras x  x 
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Distócias x   

Distócia com feto enfisematoso e 
fetotomia 

  x 

Hérnia escrotal em carneiro   x 

Inseminação artificial x   

Metrite x  x 

Parto x   

Prolapso uterino x   

Pseudogestação em cabras   x 

Quistos Ováricos x  x 

Retenções Placentárias x  x 

Rutura uterina x   

Sistema Respiratório    

Pneumonias x   

Outros    

Abate de emergência devido a 
envenenamento 

x   

Abate de emergência devido a lesão 
muscular 

x   

Colheitas de amostras de leite para 
análises de qualidade de leite 

 x  

Descorna em vitelos e em bovinos 
adultos 

x   

Estenose do ducto mamário x   

Identificação animal x  x 

Mamites x x x 

Necropsia numa novilha com 
deslocamento de abomaso 

 x  

Necropsia numa novilha e duas 
ovelhas que apresentam lesões 
compatíveis com intoxicação por feto 
comum 

x   

Necropsia em vaca com enterite 
hemorrágica aguda por clostridiose 

x   

Obstrução do ducto mamário x   

Testes Californianos  x  

 


