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RESUMO 

 

A tuberculose é uma zoonose de origem bacteriana que acomete diferentes 

espécies animais. A infecção em humanos pode ocorrer pela ingestão de leite e 

derivados, carnes cruas e por meio da manipulação de tecidos, secreções ou 

materiais contaminados. A transmissão da doença acarreta sérios problemas de 

saúde pública e prejuízos econômicos, tornando os produtos e subprodutos de 

origem animal, vulneráveis às barreiras sanitárias, comprometendo assim sua 

competitividade no comércio nacional e principalmente internacional. Em 

estabelecimentos de abate, o diagnóstico da tuberculose resume-se pela 

inspeção sanitária ante e post-mortem, evidenciando-se alterações 

macroscópicas sugestivas da doença. Visando um diagnóstico rápido e seguro, 

empregou-se a técnica de PCR em tempo real na detecção e identificação de 

Mycobacterium bovis em amostras suspeitas encontradas durante a inspeção 

sanitária de rotina em matadouros frigoríficos de bovinos. A colheita das amostras 

foi realizada por meio da utilização de cartões de armazenamento de material 

biológico (cartões FTA). Todos os cartões foram identificados de acordo com o 

tipo de amostra (lesões macroscópicas em carcaças ou vísceras) e 

encaminhados ao Laboratório, para a realização das análises. Detectou-se o DNA 

de Mycobacterium bovis em 28% dos bovinos que apresentaram lesões 

sugestivas da enfermidade. Verificou-se que o emprego da técnica é uma 

ferramenta de diagnóstico importante no processo de julgamento e destino de 

carcaças e vísceras dos animais abatidos, tendo em vista que confere agilidade e 

eficiência no diagnóstico das enfermidades, auxiliando o Serviço de Inspeção 

Federal no cumprimento da sua missão de colocar á mesa do consumidor, 

alimentos seguros. 

Palavras-chave: Biologia molecular, julgamento de carcaças e vísceras, 

tuberculose. 
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ABSTRACT 

 

Tuberculosis is a bacterial-origin zoonosis which affects different animal species . 

The infection in humans may occur by the ingestion of milk and dairy products, 

raw meet and by the manipulation of contaminated tissues, secretions or 

materials. Disease transmission causes serious public health problems and 

economic losses, making animal products and by-products vulnerable to sanitary 

barriers, thus compromising its competitiveness within national and especially 

international trade. In slaughterhouses, tuberculosis diagnosis is made during the 

ante-mortem sanitary inspection or in the slaughter room, evidencing macroscopic 

changes suggestive of the disease (post-mortem inspection). Aiming at a quick 

and safe diagnosis, the technique of real time PCR was employed in the detection 

and identification of Mycobacterium bovis in suspected samples found during the 

routine sanitary inspection in cattle slaughterhouses. The samples were collected 

by storage cards of biological material (card FTA 
® Elute). All cards were identified 

according to the type of sample (macroscopic lesions in carcasses or viscera). 

After drying, the cards were sent to the laboratory, where the analyses were 

performed. Mycobacterium bovis was detected in 28% of the bovines with suspect 

lesions. The method is an important diagnostic tool in the process of evaluation 

and disposition of carcasses and visceras of slaughtered animals and it is flexible 

and efficient to diagnose the diseases, helping the Federal Inspection Service to 

provide safe food to consumers. 

Keywords: Molecular biology, carcasses and visceras evaluation, tuberculosis. 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

A bovinocultura apresenta-se como um dos grandes esteios da 

economia do Brasil. Com um rebanho de cerca de 205 milhões de cabeças, 

revela avanços nos índices de produtividade, destacando-se os níveis elevados 

de produção e exportação de seus produtos (IBGE, 2010). 

O Brasil, no ano de 2008, produziu 28,10 bilhões de litros de leite, 

exportando 1,08 bilhões. No mesmo ano, liderou o ranking dos maiores 

exportadores de carne bovina no mundo, atingindo um volume de 2,4 milhões de 

toneladas equivalente carcaça, exportando para mais de 170 países (BRASIL, 

2006). 

Este mercado internacional em constante expansão aumenta a cada 

dia suas exigências por produtos de qualidade, principalmente sanitária. A 

rastreabilidade e os programas voltados para a sanidade animal (envolvendo 

controle e erradicação de doenças por meio de vacinações, tratamentos e 

profilaxia) são requisitos fundamentais para se manter exportador e, 

principalmente, expandir a competitividade no mercado (BRANDÃO et al., 2007).  

A tuberculose é uma doença de grande espectro de infecciosidade 

ocorrendo em todos os mamíferos domésticos (CORREA & CORREA, 1992). 

Causada pelo Mycobacterium bovis, é uma zoonose de evolução crônica que 

acomete principalmente bovinos e bubalinos. Caracteriza-se pelo 

desenvolvimento progressivo de lesões nodulares denominadas tubérculos, que 

podem localizar-se em qualquer órgão ou tecido (RODRÍGUEZ-LÁZARO et al, 

2007). 

Três espécies de hospedeiros contribuíram para a perpetuação da 

tuberculose através dos séculos: o bovino, o homem e as aves em geral. As 

micobactérias do complexo M. tuberculosis (M.tuberculosis, M. bovis e M. 

africanum) são as principais causadoras da tuberculose nos mamíferos (ACHA, 

2001). 

A inspeção de carcaça ou a necropsia detalhada constituem 

importantes ferramentas no diagnóstico da tuberculose bovina. (OGILVIE, 2000). 

A inspeção sanitária de carnes em matadouros-frigoríficos sob fiscalização do 

Serviço de Inspeção Federal realiza atividades preventivas importantes para a 
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saúde pública, pois, ao examinar carcaças e vísceras à busca de situações 

anormais que condicionem ou impeçam o aproveitamento do produto ou matéria 

prima para o consumo, afasta do mercado consumidor carnes impróprias, que 

possam ser prejudiciais a saúde humana (SILVA et al, 2010). 

Dentro do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose 

e Tuberculose (PNCEBT), todos os testes oficiais utilizados estão em 

consonância com o Código Zoossanitário Internacional da Organização 

Internacional de Epizootias (OIE) e para manter a qualidade e a padronização dos 

métodos empregados, o Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento 

(MAPA) busca atualizar os métodos de diagnóstico à medida que novos e 

melhores testes forem surgindo (BRASIL, 2006). 

Nos últimos anos, os avanços da biologia molecular e a evolução dos 

conhecimentos sobre a imunidade contra as micobactérias levaram ao 

aparecimento de novos métodos diretos e indiretos para o diagnóstico da 

tuberculose bovina. Os métodos diretos passaram por uma verdadeira revolução 

em virtude do desenvolvimento do método molecular denominado reação da 

polimerase em cadeia (PCR), que tem como princípio básico a detecção de um 

fragmento de DNA específico do gênero ou então do complexo M. tuberculosis 

(SILVA et al, 2010). 

Atualmente, encontram-se variações desta técnica básica de PCR e, 

dentre elas, destaca-se a metodologia de PCR em tempo real (Real Time PCR), 

que utiliza processos químicos automatizados, de monitoramento do acúmulo dos 

produtos da reação em cadeia da polimerase, porém em tempo real, por meio da 

utilização de sondas químicas fluorescentes (GLYNN et al., 2006).     

Neste contexto, utilizou-se a técnica de PCR em tempo real para o 

diagnóstico do Mycobacterium bovis em amostras suspeitas, provenientes de 

lesões encontradas na inspeção “post-mortem” de carcaças abatidas em 

frigoríficos de bovinos sob inspeção federal, auxiliando na tomada de decisão 

quanto à destinação das carcaças.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Conceito  

 

A tuberculose bovina é considerada uma zoonose, pois pode ser 

transmitida ao homem e, atualmente, vem ganhando destaque assumindo caráter 

de doença profissional, mais freqüente entre os indivíduos que lidam diretamente 

com animais infectados ou com produtos provenientes destes, como tratadores, 

magarefes, veterinários e laboratoristas, manifestando-se não somente na forma 

clássica de tuberculose intestinal ou escrofulose (transmitida por alimentos), mas, 

principalmente, na forma pulmonar (transmitida por aerossóis) (RADOSTITIS et 

al., 2002). 

 

2.2 Etiologia 

 

A tuberculose bovina é uma doença infecto-contagiosa de caráter 

crônico, caracterizada pela formação de granulomas específicos, denominados 

tubérculos. É causada principalmente pelo Mycobacterium bovis e, com menor 

freqüência, por Mycobacterium avium e Mycobacterium tuberculosis (BEER, 1988; 

CORRÊA & CORRÊA, 1992; JONES et al., 2000; RADOSTITS et al., 2002). 

O M. bovis é patogênico para as espécies domésticas e silvestres, 

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

humana. (PARDI et al., 2006). O M. tuberculosis é a principal causa da 

tuberculose em humanos e pode infectar bovinos, mas não causa doença 

progressiva nessa espécie, todavia pode sensibilizá-la ao teste tuberculínico. O 

M. avium causa tuberculose em várias espécies de aves. Pode provocar reações 

inespecíficas à tuberculinização, dificultando o diagnóstico da tuberculose em 

bovinos e bubalinos. (O'REILLY & DABORN, 1995; KANTOR 1998; BRASIL, 

2006). 

M. bovis é um microrganismo pertence à ordem Actinomycetales e ao 

gênero Mycobacterium. Esses microrganismos são pequenos bastonetes gram-

positivos, curtos, imóveis, não ramificados, aeróbicos, álcool-ácido resistentes e 

não apresentam hifas aéreas. (RAJENDRAM et al., 2006) Essas bactérias podem 
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ser encurvadas ou em forma de bastões, às vezes filamentosas. São finas, não 

apresentam cápsula nem esporo (KANTOR, 1998; CORRÊA & CORRÊA, 1992). 

Em estábulos, ao abrigo da luz, o M. bovis pode sobreviver por vários 

meses e nas pastagens por até dois anos. Porém, essas bactérias morrem pela 

pasteurização do leite, ou pela ação da luz solar direta em ambiente seco. 

Resistem muitas horas ou dias aos desinfetantes comuns, só alguns fenóis 

orgânicos conseguem matá-las em meia hora, se forem usados a 3% (RUSSEL et 

al., 1984; CORRÊA & CORRÊA, 1992; CLARKE et al., 2001). 

 

2.3 Epidemiologia 

 

A transmissão natural é realizada nos bovinos de maneira direta ou 

indireta, assim como no homem. Na investigação anatomopatológica pode ser 

determinada a via de transmissão ao se descobrir a localização da lesão primária. 

O foco primário nos pulmões ocupa lugar de destaque na transmissão aerógena, 

por ser encontrado em 90% dos bovinos adultos com a doença. A transmissão 

por gotículas em suspensão, assim como a inspiração de pó veiculador com 

bacilos tuberculosos desempenham importante papel, sobretudo na criação em 

estabulação (BEER, 1988). 

Ainda que M. bovis sobreviva por vários meses no meio ambiente, a 

transmissão ocorre principalmente por aerossóis gerados por animais infectados. 

Os bovinos de leite, em particular, estão sob maior risco, porque os métodos de 

criação permitem o contato direto entre animais, tanto no momento da ordenha, 

como nos meses de estabulamento durante o inverno. Os bezerros podem 

adquirir a infecção ao ingerir leite contaminado. Reservatórios silvestres de M. 

bovis são as principais vias de infecção para bovinos de pasto em alguns países 

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

Pastos e alimentos contaminados são de menor importância na 

transmissão da doença. Uma vez infectado, o bovino é capaz de transmitir a 

doença aos outros, mesmo antes do desenvolvimento das lesões nos tecidos. O 

bacilo pode ser eliminado pela respiração, leite, fezes, pelo corrimento nasal, 

urina, secreções vaginais e uterinas e pelo sêmen. A transmissão transplacentária 

é considerada muito rara ou inexistente em bovinos, e a intra-uterina e pelo coito 
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são menos comuns (CORRÊA & CORRÊA, 1992; NEIL et al.,1994; RADOSTITS 

et al., 2002). 

O bovino é o hospedeiro verdadeiro da tuberculose causada pelo M. 

bovis, mas várias espécies domésticas e silvestres são susceptíveis a este 

microrganismo (HAAGSMA, 1995; RADOSTITS et al., 2002). O M. bovis infecta 

os animais independentemente da estação do ano, clima, sexo e região, mas 

possui uma relação com a quantidade de anos vividos pelo animal, assim, quanto 

mais velho o bovino, maior a probabilidade de contágio. Entre os bovinos, os 

zebuínos são mais resistentes que os taurinos e bubalinos, inclusive há cura 

natural de muitos infectados, como já demonstrado em experimentos, e os efeitos 

da doença nos zebuínos são bem menos graves (CORRÊA & CORRÊA, 1992; 

RADOSTITS et al., 2002). 

O M. tuberculosis é menos patogênico para o bovino, e quando a 

doença ocorre, tem caráter auto-limitante. Não há relatos de transmissão deste 

microrganismo entre bovinos ou de bovinos para humanos. O M. avium não 

infecta com freqüência os bovinos, e, quando ocorre, pode desenvolver lesões 

nos linfonodos e raramente generalizar (O'REILLY & DABORN, 1995). 

A tuberculose bovina é uma importante zoonose devido à facilidade e a 

freqüência da disseminação de animais para o homem e o aumento da incidência 

da tuberculose em humanos, principalmente em imunodeprimidos. (FIGURA 1). A 

grande ocorrência da tuberculose entre animais exóticos mantidos em cativeiro 

mostra a importância dessa doença quanto à saúde pública. A contaminação em 

humanos se dá, em grande parte, quando crianças consomem leite contaminado, 

mas também pode ocorrer por inalação de aerossóis. A transmissão a humanos 

pode ser significativamente reduzida pela pasteurização do leite, mas apenas a 

completa erradicação da doença pode proteger o criador e sua família. 

(RADOSTITS et al., 2002). 
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FIGURA 1 – Distribuição da tuberculose bovina, segundo informes 2o semestre 

de 2010. (OIE, 2010) 

 

2.4 Patogenia 

 

Os ruminantes são infectados por M. bovis geralmente pela via 

respiratória e, ocasionalmente, pela ingestão dos bacilos (CARTER, 1988; 

CORRÊA & CORRÊA, 1992; SMITH, 1993; RADOSTITS et al., 2002). 

Após atingir o alvéolo pulmonar, o bacilo é fagocitado por macrófagos e 

seu desenvolvimento, ou não, no hospedeiro depende da infectividade do 

microorganismo, da carga infectante e da resistência oferecida pelo organismo 

invadido. Se não forem eliminados os bacilos se multiplicam no interior dos 

macrófagos até destruí-los. (CORNER, 1994). Esses bacilos que saem dos 

macrófagos rompidos, são fagocitados por outros macrófagos alveolares ou por 

monócitos vindos da corrente circulatória. Por volta de duas a três semanas após 

a inalação do agente infeccioso, pára a multiplicação do mesmo e ocorre resposta 

imune celular com reação de hipersensibilidade tardia, com necrose de 

caseificação para conter o crescimento intracelular das micobactérias. Esse 

processo envolve a mediação por linfócitos T, com migração de novas células de 

defesa ao local da infecção, que levarão à formação dos granulomas da 

tuberculose. Essas lesões são constituídas por uma parte central, às vezes com 

área de necrose de caseificação, envolvida por células epitelióides, células 
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gigantes, linfócitos, macrófagos e uma camada de fibroblastos na superfície. Os 

bacilos da lesão da tuberculose no parênquima pulmonar, propagam-se para os 

linfonodos regionais, nos quais desencadeiam a formação de novo granuloma e 

assim formam o complexo primário (SMITH, 1993; RADOSTITS et al., 2002; 

BRASIL, 2006). 

Nos pulmões, as lesões se iniciam na junção dos bronquíolos com os 

alvéolos, e se disseminam para linfonodos e brônquios, podendo regredir, 

continuarem estabilizadas ou progredir. A disseminação para outros órgãos pode 

ocorrer durante o desenvolvimento da doença mais tardiamente, em função de 

uma queda na imunidade do animal. Quando generalizada, a tuberculose bovina 

pode se apresentar sob duas formas: miliar (quando acontece de forma abrupta e 

maciça, com entrada de um grande número de bacilos na circulação), ou 

protraída, que é a mais comum (a disseminação se dá por via linfática ou 

sanguínea, acometendo o pulmão, linfonodos, fígado, baço, úbere, ossos, rins, 

sistema nervoso central e dissemina-se por quase todos os tecidos (RADOSTITS 

et al., 2002; BRASIL, 2006). 

Macroscopicamente, observa-se que as lesões possuem geralmente 

coloração amarelada, em forma de nódulos de um a três centímetros de diâmetro 

ou mais, que podem ser confluentes, de aspecto purulento ou caseoso e com 

presença de cápsula fibrosa, podendo apresentar necrose de caseificação no 

centro da lesão ou calcificação nos casos mais avançados. As lesões são 

encontradas com maior freqüência em linfonodos (mediastínicos, inguinais 

superficiais, retrofaríngeos, bronquiais, parotídeos, cervicais e mesentéricos), nos 

pulmões e no fígado (RADOSTIS at al., 2002; BRASIL, 2006). 

Um indivíduo com imunidade adquirida durante a primeira infecção, 

responde a uma nova infecção pelo M. bovis diferente daquele infectado pela 

primeira vez. Quando infectados novamente, os bovinos não apresentam 

alterações tuberculosas dos gânglios linfáticos, porque a disseminação do bacilo 

não ocorre mais por via hematogênica, mas, somente intracanalicular. Também 

os processos tuberculosos da maioria dos órgãos permitem reconhecer uma 

tendência à fusão do tecido, chegando à calcificação. Quando as lesões são 

circunscritas a um órgão ou sistema orgânico, como conseqüência de não existir 

difusão linfohematogênica, origina-se o quadro de tuberculose de um órgão 
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isolado. Como as lesões produzidas somente progridem lentamente no órgão 

afetado, é originada uma tuberculose crônica do órgão. Devido à tendência deste 

processo tuberculoso à fusão, não é raro o seu acesso aos canais naturais, de 

maneira que assim podem chegar grandes quantidades de bacilos ao meio 

ambiente (BEER, 1988; RADOSTITS et al., 2002). 

O aumento da resistência específica, que é necessário para a 

constituição do processo pós-primário e adquirido na evolução do período de 

infecção primária, pode ser perdido por influência de gestação, nutrição deficiente, 

doenças e transportes que causam fadiga ao animal. Assim, com a resistência 

diminuída, as bactérias podem se multiplicar intensamente (BEER, 1988). 

 

 

2.5 Sinais Clínicos 

 

Somente na doença avançada os sinais clínicos são evidentes, e 

bovinos com lesões extensas podem apresentar-se em bom estado de saúde. A 

perda da condição física torna-se evidente à medida que a doença progride 

(BEER; 1988; RADOSTITS et al., 2002; BRASIL, 2006). 

Alguns animais podem apresentar perda de peso, debilidade, anorexia, 

caquexia, sinais respiratórios, apetite seletivo e temperatura oscilante. A doença 

pode acarretar perdas de 10 a 25% na produção de leite e carne (SMITH, 1993; 

RADOSTITS et al., 2002). 

A tuberculose dos linfonodos da pele e do tecido conjuntivo subcutâneo 

tem grande importância diagnóstica, podendo estar afetados um ou vários 

linfonodos unilateralmente, ou mais comum, bilateralmente. Os linfonodos 

aparecem com elevações, geralmente indolores, com aspecto tumoral, mas sem 

estarem aderidos à pele. As lesões acometem principalmente os linfonodos da 

cabeça e cervicais superficiais, que também podem se apresentar indolores e 

endurecidos (CORRÊA & CORRÊA, 1992; RIET-CORREA et al., 2001). 

Eventualmente, na palpação retal podem ser encontrados linfonodos 

aumentados de tamanho. O aumento de volume dos linfonodos na entrada do 

tórax pode causar estenose venosa (ingurgitação) das veias jugulares. Os 
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linfonodos supra-mamários, algumas vezes encontram-se aumentados de volume 

em casos de mastite tuberculosa (BEER, 1988; OGILVIE, 2000). 

Os sinais respiratórios são caracterizados por tosse crônica, suave e 

úmida, sendo facilmente estimulada pela compressão na região da faringe ou por 

exercícios. Pode ocorrer corrimento nasal seroso ou purulento, dispnéia, 

taquipnéia e hiperpnéia. Raramente podem ser auscultadas áreas de vazio 

pulmonar, correspondente a maciez percussória e, ás vezes, ruídos de roce 

pleural, crepitações e sibilos. Em casos avançados de tuberculose pulmonar pode 

ocorrer hemoptise e a respiração pode ficar profunda (SMITH, 1993; RIET-

CORREA et al., 2001; RADOSTITIS et al., 2002). 

O sinais digestivos estão quase sempre associados ao aumento de 

algum linfonodo interno. O aumento dos linfonodos mediastínicos está 

comumente associado a quadros de timpanismo ruminal recidivante e persistente, 

devido à compressão do esôfago. Os linfonodos mesentéricos aumentados de 

volume podem provocar obstruções intestinais e o aumento dos linfonodos 

retrofaríngeos pode levar à disfagia, estridores e salivação. Raramente os sinais 

digestivos são caracterizados por diarréia, a qual, quando presente, resulta de 

úlceras tuberculosas no intestino delgado (CORRÊA & CORRÊA, 1992; 

RADOSTITS et al., 2002). 

Na tuberculose do encéfalo e meninges, podem ocorrer sintomas 

nervosos centrais, generalizados ou focais, dependendo de sua localização. 

Alguns sinais neurológicos observados são andar inseguro e cambaleante, 

excitabilidade, movimento de pedalar e paralisia total ou parcial de alguns nervos 

cranianos (DOBBS, 2002). A tuberculose na medula espinhal pode levar a 

instalação de paresias ou paralisias da porção cranial ou caudal do corpo do 

animal, havendo compressão da medula espinhal pelo acometimento de vértebras 

(ROSENBERGER et al., 1989). 

Na glândula mamária os sinais clínicos são representados pela 

presença de massas endurecidas, assimétricas, indolores, que se desenvolvem 

na porção dorsal do úbere, principalmente nas glândulas mamárias caudais. No 

início, o leite não apresenta anormalidades macroscópicas mas, com o avanço da 

doença, aparecem flóculos muito finos que se depositam quando o leite está em 

repouso, deixando-o com aspecto claro de coloração âmbar. Em estágios mais 
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avançados, o leite pode se apresentar apenas como um líquido de coloração 

âmbar, com aspecto quase aquoso, grumoso ou, às vezes, cremoso. As infecções 

do úbere são observadas em menos de 1% dos casos (CORRÊA & CORRÊA, 

1992; RADOSTITS et al., 2002). 

Quando a tuberculose atinge os rins, leva à produção de urina rica em 

proteínas e com odor amoniacal. Quando há metrite tuberculosa, os cornos 

uterinos apresentam-se com espessura aumentada, consistência firme e nodular, 

podendo ocorrer infertilidade ou a concepção vir seguida de aborto recidivante em 

prenhez avançada, ou ainda, o bezerro pode nascer vivo e morrer rapidamente 

por tuberculose generalizada (o que ocorre mais comumente). A fêmea afetada 

pode ter repetição de cio e a metrite pode levar a peritonite e salpingite. As lesões 

na tuba uterina são em forma de pequenos aumentos de volume. A vulva também 

pode estar comprometida e pode-se encontrar massas ovarianas em palpação 

retal, sendo freqüente e quase sempre bilateral o acometimento dos ovários 

(ROSEMBERGER et al., 1989; SMITH, 1993; RADOSTITS, 2002). 

Pode existir um corrimento purulento crônico altamente infectado por 

M. bovis, principalmente em vacas que apresentaram falha na concepção. 

Algumas vacas apresentam vaginite tuberculosa concomitante ao corrimento. São 

raros os casos de orquite tuberculosa e, quando ocorrem, estes casos são 

caracterizados por testículos aumentados de tamanho, endurecidos, indolores, 

geralmente nodulosos e irregulares (RADOSTITS et al., 2002). 

No olho dos bovinos podem aparecer algumas lesões granulomatosas. 

No exame clínico, observa-se uveíte, ceratite, descolamento de retina e 

coriorretinite. Raramente são acometidos os dois olhos, sendo que a infecção 

intraocular unilateral é provocada quase sempre por difusão hematógena a partir 

de lesões primárias em qualquer parte do corpo (SMITH, 1993). 

A tuberculose óssea apresenta-se clinicamente em especial nas 

costelas, com o aparecimento de hipertrofias e freqüentes fístulas. A tuberculose 

nas articulações começa, de modo geral, como tuberculose epifisária que se 

estende à articulação propriamente dita. Freqüentemente aparecem afetadas as 

articulações do jarrete e, mais raramente, do carpo ou do tarso. 

Excepcionalmente ocorrem lesões nas articulações falangianas isoladamente. 
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Clinicamente, nas articulações afetadas, se observa inflamação dolorosa e 

transtorno funcional (BEER, 1988).  

 

 

2.6 Patologia e Mecanismo de Transmissão 

 

A lesão macroscópica característica da tuberculose causada por M. 

bovis é o tubérculo, a lesão granulomatosa, um nódulo de consistência firme que 

apresenta coloração variando do branco ao cinza ou amarelo. Nas secções de 

corte, o centro da lesão apresenta-se necrosado e caseoso, com coloração 

amarelada, geralmente seco e sólido, parecendo rodeado por uma cápsula 

esbranquiçada. Em muitos animais é comum ocorrer calcificação nas lesões do 

granuloma. Ao seccionar um tubérculo, uma sensação arenosa e rangente indica 

a presença de material calcário. Geralmente, o tubérculo se abre para um vaso 

sangüíneo e o sangue recebe grandes quantidades de bacilos que se alojam nos 

capilares do parênquima dos órgãos e dão origem a um grande número de 

tubérculos secundários, com dois ou três milímetros de diâmetro, todos da mesma 

idade, essas lesões caracterizam a tuberculose miliar (SMITH, 1993; CARLTON, 

1998; JONES et al., 2000; RIET-CORREA et al., 2001). 

Além dos tubérculos, nos pulmões pode estar presente uma 

pneumonia localizada ou difusa. Em poucos casos há formação de cavernas 

pulmonares resultantes de grandes focos caseosos, cujo conteúdo encontra saída 

para os brônquios ou é reabsorvido. Se no interior da caverna passar algum vaso 

calibroso, pode haver ruptura com hemorragia, que se externará por epixtase 

sanguínea, com maior ou menor proporção de bolhas de ar. Algumas vezes, 

podem ser encontrados tubérculos na cavidade nasal, seios paranasais, faringe, 

laringe, traquéia e brônquios. Iniciam-se como tubérculos típicos da membrana 

mucosa, principalmente ao redor da bifurcação traqueal e que aos poucos se 

ulceram (CORRÊA & CORRÊA, 1992; RADOSTITS et al., 2002). 

Quando atinge os intestinos, a tuberculose leva à lesões necróticas das 

paredes intestinais, com formação de úlceras caseosas nos locais de penetração 

e proliferação do bacilo. Entretanto, as lesões das mucosas que recobrem o trato 

digestivo são pouco freqüentes. Em bezerros pode-se encontrar, principalmente 
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no íleo, algumas úlceras arredondadas de pequeno tamanho, as quais 

provavelmente, se iniciam como pequenos tubérculos. No fígado são encontrados 

tubérculos com centros caseosos e/ou calcificados, podendo ser nódulos miliares 

ou, mais freqüentemente, nódulos grandes que podem chegar a oito ou dez 

centímetros de diâmetro (CORRÊA & CORRÊA, 1992). 

A tuberculose do sistema nervoso central inicia-se principalmente como 

uma meningite e é mais freqüente nas meninges encefálicas que nas espinhais. 

(VERONESI, 1991). A tuberculose das meninges não apresenta, geralmente, a 

formação de tubérculos típicos. É uma enfermidade rapidamente fatal, onde as 

alterações patológicas são um exsudato fibrinoso ou fibrinopurulento escasso, na 

superfície da pia-máter (RUSSEL et al., 1984).  

As lesões histológicas causadas pelo M. bovis caracterizam-se por 

áreas de necrose caseosa central, com áreas de calcificação nesse mesmo local. 

A área central, geralmente está rodeada por um halo onde predominam as 

denominadas células epitelióides, e encontram-se também as células gigantes, 

que são a fusão de vários macrófagos. Mais na periferia da lesão observam-se 

monócitos, linfócitos e a proliferação de tecido fibroso, que encapsula a lesão 

(JONES et al., 2000; RIET-CORREA et al., 2001) 

Os bacilos presentes em número variável no tubérculo podem ser 

demonstrados com corantes ácido-resistentes no citoplasma de células gigantes 

de Langhans, células epitelióides e nas áreas de necrose caseosa (JONES et al., 

2000). 

 

2.7 Diagnóstico 

 
2.7.1. Indireto 

 
Para realização do diagnóstico da tuberculose pode-se recorrer aos 

métodos clínicos, alérgicos, bacteriológicos, sorológicos e/ou anatomopatológicos 

(ROSENBERGER et al., 1989). 

O diagnóstico clínico da tuberculose é difícil devido ao fato de que os 

sinais respiratórios, o emagrecimento e o aumento de tamanho de alguns 

linfonodos ocorrem em casos avançados da enfermidade e podem ser 

confundidos com outras doenças. Portanto, a tuberculinização, método alérgico, é 
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a única forma eficiente de diagnosticar a enfermidade em animais vivos. Nessa 

prova, os animais infectados são reativos, “alérgicos”, às proteínas contidas na 

tuberculina e desenvolvem reações características de hipersensibilidade do tipo 

tardio (tipo IV), evidenciada por edema no local da inoculação (RIET-CORREA et 

al., 2001). 

Histologicamente, a reação tuberculínica é caracterizada por um 

infiltrado de células mononucleares no local da aplicação da tuberculina (NEILL et 

al., 1994). Para a realização do teste, os locais utilizados variam em sensibilidade, 

incluindo a região do pescoço ou a prega ano-caudal, além das variações 

adotadas em cada país (CLARKE et al., 2001). 

Desde os tempos de Robert Koch, a tuberculina vem sofrendo 

modificações na maneira de ser produzida. Inicialmente, era a tuberculina "Old 

Tuberculin" (OT), que representava variações entre as partidas produzidas. 

Tentando corrigir esta limitação, Dorset elaborou a "Heat Concentrated Synthetic 

Medium" (HCSM) (ROXO, 1996). Posteriormente, melhorias na técnica de 

produção e purificação, permitiram a elaboração de uma tuberculina mais 

padronizada chamada “Purified Protein Derivative” (PPD) ou Derivado Protéico 

Purificado. O PPD bovino é originado do M. bovis (AN5 ou cepa VALLE) e o PPD 

aviário é o produzido, usando-se o M. avium (DAER ou cepa TB56). Embora 

considerado como puro, o PPD é na realidade uma mistura complexa de 

proteínas, lipídeos, açúcares e ácidos nucléicos, que inclui uma variedade de 

antígenos (MONANGHAN et aI., 1994). 

O tipo de tuberculina mais freqüentemente utilizado é o Derivado 

Protéico Purificado (PPD) que, no caso de ser produzido com M. bovis, contém 

0,1mg/mL (5.000 DI por dose) dessa proteína, e a tuberculina produzida com M. 

avium contém 0,05mg/mL (2.500 DI por dose), ambas devendo ser aplicadas na 

dose de 0,1mL (CORRÊA & CORRÊA, 1992; RIET-CORREA et al., 2001; 

RADOSTITS et aI., 2002). 

A prova da tuberculina deve ser realizada somente pelo médico 

veterinário, com equipamento adequado, utilizando tuberculina refrigerada, nunca 

congelada. A tuberculina deve ser injetada sempre por via intradérmica, formando 

urna pápula, e devendo ser repetida quando for injetada por via subcutânea (RIET 

-CORREA et aI., 2001). 
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Os testes alérgicos de tuberculinização intradérmica devem ser 

efetuados somente em animais com idade igual ou superior a seis semanas 

(BRASIL, 2006). Não deve ser efetuado novo teste antes de 60 dias, pois podem 

ocorrer resultados falsos negativos (RIET-CORREA et aI., 2001). A aplicação 

indevida da tuberculina pode interferir no resultado do teste. Após a 

tuberculinização, os animais apresentam sua capacidade de responder a novos 

testes diminuída (dessensibilização) (MONAGHAN et al., 1994). Da mesma 

forma, essa prova não deve ser realizada no intervalo de 15 dias antes e até 15 

dias após o parto, pois relativa hipossensibilidade ocorre neste período (SMITH, 

1993; BRASIL, 2006). Essa perda da sensibilidade é provavelmente decorrente 

de reduzida atividade imunológica geral que ocorre associada ao parto 

(RADOSTITS et al., 2002). Quando realizada neste período, os animais deverão 

ser retestados 60 a 90 dias após o parto, obedecendo a um intervalo mínimo de 

60 dias de testes (BRASIL, 2006). 

Por outro lado, bezerros que ingerem colostro de mães infectadas 

apresentam reações positivas até três semanas após o nascimento, embora 

possam não estar infectados (RADOSTITS et al., 2002). A aplicação parenteral de 

soros, hormônios ou medicamentos, pode também debilitar a reação da 

tuberculina, como por exemplo, com o uso de antihistamínicos, atropina e ergotina 

(ROSENBERGER et al., 1989). Dessa forma, o fenômeno de dessensibilização 

pode ocultar urna reação positiva, já que não ocorrerá reação nos animais 

infectados se a tuberculina for injetada neste período (RADOSTITS et al., 2002). 

Da mesma forma que animais idosos, caquéticos e com lesões avançadas e com 

infecção recente até seis semanas podem estar anérgicos (MONAGHAN et al., 

1994; REBHUN, 2000; RIET-CORREA et aI., 2001; RADOSTITS et al., 2002). 

Atualmente, existem dois tipos de testes tuberculínicos em uso. O teste 

intradérmico simples que é realizado com o PPD bovino e o teste intradérmico 

comparativo, no qual utiliza-se o PPD bovino e o aviário simultaneamente 

(MONAGHAN, et al. 1994).  

O teste intradérmico simples nos bovinos pode ser feito na região 

cervical ou na prega ano-caudal. Para a realização da prova intradérmica simples 

cervical, faz-se primeiramente a tricotomia de uma área quadrada da pele, com 

cerca de três centímetros de lado, situada cranialmente à espinha da escápula. 
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Após isto, faz-se uma dobra vertical da pele nessa área e mede-se sua espessura 

com o auxílio de um cutímetro. Logo em seguida, injeta-se por via intradérmica, 

0,1mL de tuberculina bovina na parte dorsal da prega da pele, com auxílio da 

seringa com dosagem automática. A reação do animal à tuberculina injetada é 

avaliada 72h ± 6h após a tuberculinização (BRASIL, 2006). Para observação do 

resultado, deve-se medir novamente a espessura da pele no local da injeção e, 

subtraindo-se deste valor o valor de espessura inicial, calcula-se o aumento da 

espessura da pele (em milímetros). Além disso, a respectiva área deve ser 

inspecionada e palpada para verificar a presença de outras alterações como 

exsudação, edema, endurecimento e necrose no local de aplicação (CARTER 

1988; CORRÊA & CORRÊA, 1992; DIRKSEN et al., 1993; SMITH, 1993; 

RADOSTITS et aI.,2002; BRASIL, 2006). 

A avaliação da prova intradérmica simples cervical é feita medindo-se o 

aumento da espessura da dobra da pele onde aplicou-se PPD bovina `B(mm) 

(Tabela 1), considerando-se como uma reação negativa, um aumento da 

espessura da pele de até 1,9mm, reação inconclusiva, um aumento de 2,0 a 

3,9mm, sem exsudação e necrose, e reação positiva, tendo, ao menos 4mm de 

aumento (BRASIL, 2006). 

 

  

Fonte: BRASIL - MAPA/SDA/DSA, 2006. 

 

Na prega caudal, a tuberculina bovina é inoculada por via intradérmica 

na dosagem de 0,1mL, seis a dez centímetros da base da cauda, na junção das 

peles pilosa e glabra. A leitura é realizada no mesmo momento do teste cervical 

simples, mas por meio da avaliação visual e pela palpação, sendo considerado 

reagente o animal que apresentar qualquer aumento da espessura da prega 
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inoculada. No Brasil este teste é utilizado somente em bovinos de corte (BRASIL, 

2006). 

Um pequeno número de reações inespecíficas pode ocorrer em 

animais tuberculinizados, visto que o teste simples caudal tem uma especificidade 

de 96 a 98,8% (MONAGHAN et al., 1994). Segundo KANTOR (1998) as 

vantagens principais do teste simples caudal são a alta sensibilidade, similar ao 

teste cervical simples, a facilidade, a rapidez de aplicação e a leitura, como 

também a alta especificidade, servindo apropriadamente para fins de triagem de 

rebanho. Sensibilizações não específicas constituem-se numa realidade na região 

sudeste do Brasil e gera dificuldades aos médicos veterinários que se utilizam 

apenas da tuberculinização simples (LANGENEGGER et aI., 1981). 

O teste cervical comparativo teria uso limitado para elucidar rebanhos 

com grande número de inconclusivos. Segundo REBHUN (2000), o teste cervical 

comparativo é considerado como tendo aproximadamente 85% de sensibilidade e 

98% de especificidade. Já MONAGHAN et al. (1994), estabeleceu uma 

sensibilidade variando de 77 a 95%.  

Um dos problemas na interpretação da reação à tuberculina são as 

denominadas reações inespecíficas, que ocorrem em conseqüência de outras 

micobactérias patogênicas, facultativamente patogênicas ou saprófitas para os 

bovinos (RIET -CORREA et aI., 2001). Essas reações falso-positivas podem 

ocorrer como resultado da tuberculose humana ou aviária e moléstia de Lohne 

(CORRÊA & CORRÊA, 1992; DIRKSEN, 1993; SMITH, 1993), ou por outros 

agentes, como Nocardia (CORRÊA & CORRÊA, 1992; SMITH, 1993), 

Actinomyces (CORRÊA & CORRÊA, 1992) e "tuberculose cutânea" (REBHUN, 

2000).  

Nesses casos, recomenda-se a realização da prova comparativa. Para 

isso, inoculam-se simultaneamente, em locais separados da pele, tuberculina 

bovina e tuberculina aviária e comparam-se as reações. (LILENBAUM, 2000). 

Recomenda-se a inoculação da tuberculina aviária em um ponto da pele situado 

cranialmente à espinha da escápula e a tuberculina bovina caudalmente, a cerca 

de 15 a 20cm da primeira (CARTER, 1988; CORRÊA & CORRÊA, 1992; 

DIRKSEN et al., 1993; SMITH, 1993; RIET-CORREA et aI., 2001; BRASIL, 2006), 

devendo a inoculação ser efetuada de um mesmo lado em todos os animais do 
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estabelecimento de criação. A avaliação, realizada 72h ± 6h, baseia-se nos 

critérios preconizados pelo MAPA, avaliando-se o aumento da espessura da 

dobra da pele onde aplicou-se PPD bovina `B e PPD aviária `A (Tabela 2) 

(BRASIL, 2006). 

 

 

Fonte: BRASIL - MAPA/SDA/DSA, 2006. 

 

Nos tecidos obtidos cirurgicamente, ou por ocasião da necropsia, a 

demonstração de microrganismos Bacilos Álcool-Ácido Resistentes (BAAR) no 

interior de tubérculos é suficiente para o estabelecimento do diagnóstico, embora 

haja necessidade do isolamento do microorganismo para que seja estabelecido 

seu tipo (JONES et al., 2000). O meio de cultura mais recomendado para o primo-

isolamento de M. bovis é o Stonebrink, contendo piruvato de sódio e não glicerina. 

O crescimento deste se dá após três a cinco semanas de incubação (HAAGSMA, 

1995). 

O isolamento de M. bovis pode demorar até mais de 12 semanas e a 

identificação da cepa isolada por métodos bioquímicos também é demorada 

(CORNER, 1994). 

O exame histopatológico pode aumentar a confiança do diagnóstico, 

mas apenas o isolamento bacteriológico do M. bovis fornece um diagnóstico 

positivo. Entretanto, o longo tempo requerido para o isolamento e identificação do 

M. bovis faz com que, nos locais onde a prevalência da doença é alta, a cultura 

não seja solicitada, baseando-se o diagnóstico apenas nas lesões macroscópicas 

encontradas durante o exame post-mortem. A cultura do microrganismo é 

necessária nos locais onde a prevalência da doença é baixa, como nos estágios 
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finais de uma campanha de erradicação ou quando o animal não apresenta 

lesões macroscópicas visíveis, mas é reativo à tuberculina (CORNER, 1994). 

Cultivos de exsudato nasal, escarro traqueal e das lesões, são 

empregados para a determinação da eliminação do microrganismo e para o 

diagnóstico positivo dos animais reativos (SMITH, 1993).  

O teste imunoenzimático Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay 

(ELISA) para os antígenos micobacterianos imaturos apresenta valor limitado, 

mas um teste ELlSA que pesquise anticorpos, para definir o antígeno do M. bovis 

antes e após o teste cutâneo, parece ser útil para detectar os reagentes não-

específicos (RADOSTITS et aI., 2002). Dessa forma, o teste ELISA é menos 

específico que o teste tuberculínico e de baixa sensibilidade para detectar animais 

tuberculosos nos estágios iniciais da doença.  

Recentemente, várias tentativas de aumentar a especificidade destes 

testes vêm sendo realizadas, principalmente no sentido de obter antígenos 

purificados. Um destes seria a MPB70, uma das principais proteínas secretadas 

por M. bovis, e reconhecidamente espécie-específica (LILENBAUM, 2000). 

Outros testes sorológicos, como fixação do complemento e 

fluorescência dos anticorpos apresentam pouco valor potencial para o diagnóstico 

da tuberculose (RADOSTITS et aI., 2002).  

As provas de estimulação dos linfócitos, a prova de gama interferon em 

cultivos de sangue total, diferentes métodos de amplificação genética e a reação 

em cadeia da polimerase (PCR), permitem identificar rapidamente as espécies 

micobacterianas (RIET-CORREA et al., 2001). 

Utiliza-se, atualmente, em alguns países, o teste de gama interferon 

junto com o teste intradérmico. Esse teste detecta as linfocinas específicas 

(gama-interferon) liberadas pela sensibilização dos linfócitos durante a incubação 

com tuberculina. Esse teste apresenta especificidade e sensibilidade semelhantes 

ao teste de tuberculina PPD atual (KANTOR, 1998; REBHUN, 2000). 
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2.7.2 Direto 

 

A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) desenvolvida por MULLIS 

na década de 80 permite a detecção de um segmento específico de DNA por 

meio da amplificação enzimática in vitro, facilitando o diagnóstico direto de 

doenças infecciosas pela identificação do ácido nucléico do agente, além de 

superar as limitações relacionadas ao isolamento por métodos tradicionais de 

cultura de microrganismos (MULLIS & FALOONA, 1986; NOVAIS & PIRES 

ALVES, 2004). 

A detecção do DNA do agente bacteriano pela PCR apresenta enorme 

rapidez e sensibilidade, além da grande vantagem de detectar pequenas 

quantidades de microrganismos em diferentes substratos, sem a necessidade de 

estarem viáveis, como ocorre na cultura bacteriológica (GLYNN et al., 2006; 

PERRY et al., 2007). 

Na reação de PCR convencional, o fragmento alvo é detectado após o 

término da reação (end-point) por eletroforese em gel, necessitando de um ligante 

de DNA para obter a coloração do produto de amplificação, acarretando assim um 

tempo maior para a visualização dos resultados, além da possibilidade de 

contaminação devido à manipulação dos amplicons (MACKAY, 2004). 

O desenvolvimento da PCR em Tempo Real resultou da 

complementação da técnica criada por MULLIS & FALOONA (1986) e da 

descoberta de fluoróforos associada à utilização da tecnologia óptica e da 

informática, possibilitando o monitoramento da reação a cada momento e, 

principalmente, revolucionando os processos de quantificação de fragmentos de 

DNA e RNA (NOVAIS & PIRES ALVES, 2004). 

De acordo com RODRIGUEZ - LÁZARO et al. (2007), a técnica de PCR 

em Tempo Real permite o monitoramento da síntese dos fragmentos-alvo no 

decorrer da própria reação e não apenas no final, como ocorre na técnica 

tradicional de PCR. Ela é capaz de monitorar a fluorescência emitida durante a 

reação como um indicador da produção das amplificações em cada ciclo de PCR, 

gerando resultados com maior sensibilidade, precisão, velocidade nas análises, 

facilidade na quantificação, melhor controle de qualidade no processo e menor 

risco de contaminação, já que a reação ocorre em um sistema tubular fechado, 
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não havendo a necessidade de eletroforese para a visualização das 

amplificações. 

A PCR em Tempo Real utilizando o sistema TaqMan® baseia na 

detecção de um sinal fluorescente emitido por uma molécula anelada à sequência 

de ácidos nucléicos (sonda). Para a execução da técnica, são necessários além 

dos iniciadores comumente utilizados na PCR convencional, de um terceiro 

oligonucleotídeo (sonda TaqMan®) com sua extremidade 5’ ligada a um fluoróforo 

(molécula repórter - capaz de absorver e emitir luz em comprimentos de onda 

específicos) e na extremidade 3’, a molécula quencher, capaz de absorver a 

fluorescência emitida pelo fluoróforo, por meio de um fenômeno físico 

denominado Transferência de energia de ressonância por fluorescência 

(FRET).(MACKAY, 2004). 

Durante a PCR em Tempo Real, a sonda hibridiza com a sequência de 

fita simples de DNA complementar alvo para a amplificação. Quando a sonda está 

intacta, a proximidade da molécula quencher com a molécula repórter leva a 

redução do sinal de fluorescência emitida, garantindo assim, que a extremidade 3’ 

da sonda permaneça bloqueada e não atue como um iniciador (NOVAIS & PIRES 

ALVES, 2004). 

No processo de amplificação, a enzima Taq DNA polimerase cliva a 

sonda devido a sua atividade exonucleásica 5’-3’, separando o fluoróforo do 

quencher durante a fase de extensão. A separação destas moléculas resulta em 

um aumento da intensidade da fluorescência em escala exponencial e cada vez 

que uma nova fita dupla do DNA alvo é replicada, emite-se um sinal fluorescente 

que imediatamente é captado pelo equipamento e aumenta na proporção direta 

da quantidade de produto da PCR (ALVAREZ et al., 2004; NOVAIS & PIRES 

ALVES, 2004). 

O ponto que detecta o ciclo no qual a reação atinge o limiar da fase 

exponencial é denominado de Cycle Threshold (CT). Ele permite a quantificação 

exata e reprodutível da amplificação, sendo proporcional ao número de cópias do 

alvo presente na amostra (NOVAIS & PIRES ALVES, 2004). Este ponto permite a 

quantificação baseada na fluorescência emitida pela sonda ao ser hibridizada 

durante a ação da Taq DNA-polimerase e, quanto maior a quantidade inicial do 
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alvo, mais rapidamente o produto acumulado é detectado na reação de PCR e, 

consequentemente menor, o valor do Ct (DORAK, 2006). 

Considerando a acurácia e a rapidez de execução que a PCR 

apresenta quando comparada ao cultivo bacteriológico, esta técnica tem se 

mostrado eficiente no diagnóstico direto de microrganismos, atuando como 

ferramenta epidemiológica na detecção de Mycobacterium spp (NOVAIS & PIRES 

ALVES, 2004). 

 

 

2.8. Controle 

 

Existem muitos estudos sobre o tratamento da tuberculose bovina, 

porém os resultados obtidos até o momento não justificam a adoção dessa 

medida para controle desta enfermidade. Os animais que apresentarem resultado 

positivo aos testes diagnósticos para tuberculose deverão ser sacrificados. De 

preferência, estes animais devem ser encaminhados para abate sanitário em 

estabelecimentos com serviço de inspeção de carcaças. Caso isto não seja 

possível, eles poderão ser abatidos na própria unidade de criação e o abate deve 

ser acompanhado pelo serviço oficial de defesa sanitária animal. Alguns critérios 

preconizados pelo MAPA para destruição dos animais positivos na propriedade 

são a destruição, que deve ser feita por métodos que assegurem uma morte 

rápida e sem espalhar sangue, preferencialmente na cova onde o animal será 

enterrado; não é aconselhado fazer necropsia (pois a tuberculose é uma 

zoonose), mas se necessária, usar equipamentos de proteção individual e 

descontaminar os materiais usados fervendo por 30 minutos ou mergulhando os 

objetos em desinfetantes químicos; fazer a cova em terreno seco e estável, 

distante de poços e cursos de água, nascentes e bebedouros para evitar 

contaminação, e a carcaça deve ser recoberta por um estrato de terra de 

aproximadamente 2 metros (BRASIL, 2006). 
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3. OBJETIVOS   

 

 

3.1. Geral 

 

- Empregar a técnica de PCR em tempo real para a detecção de DNA de 

Mycobacterium bovis em amostras suspeitas, provenientes de matadouros-

frigoríficos de bovinos sob Inspeção Federal, no período de janeiro a dezembro de 

2011, com vistas a avaliação do processo de identificação macroscópica das 

lesões de tuberculose. 

 

3.2. Específicos 

 

- Utilizar a técnica de PCR em tempo real na detecção e identificação de 

Mycobacterium bovis em carcaças e vísceras com lesões sugestivas de 

tuberculose, provenientes de matadouros-frigoríficos sob Inspeção Federal, 

utilizando na colheita de amostras, cartões de celulose para armazenamento de 

material biológico (cartões FTA® Elute); 

- Relacionar os achados macroscópicos com o diagnóstico molecular por PCR em 

tempo real, buscando um resultado seguro e eficiente dos casos de tuberculose, 

com vistas ao critério de julgamento de carcaças e vísceras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

No período de janeiro a dezembro de 2011 foram analisadas 4530 

amostras de tecido animal, colhidas em carcaças e vísceras de 1210 bovinos com 

suspeita de tuberculose bovina, abatidos em matadouros-frigoríficos sob Inspeção 

Federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

localizados em todo o país.   

 
 

Plantas Frigoríficas Cadastradas na ABIEC 

Plantas Frigoríficas Monitoradas no Estudo 
Fonte:adaptação de imagem acessada em http://www.abiec.com.br/2_mapa.asp em 04/05/2011. 

FIGURA 2- Distribuição das plantas frigoríficas de abate de bovinos (ABIEC, 
2010). 
 

http://www.abiec.com.br/2_mapa.asp%20em%2004/05/2011.
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4.1 Definição de amostra 
 

Foram consideradas amostras, as alterações macroscópicas sugestivas 

de tuberculose bovina (tubérculos) em carcaças e vísceras de animais abatidos 

em estabelecimentos sob Inspeção Federal. 

Na colheita de amostras, admitiu-se a tendência de localização das 

infecções tuberculosas e definiu-se as principais alterações anatomopatológicas 

como alvo. Assim, colheu-se material de lesões granulomatosas nos pulmões, 

fígado, rins, intestinos, glândula mamária e linfonodos: mandibular, parotídeo, 

retrofaríngeo, esofageano, intercostal, apical, mediastínico, traqueobrônquico, 

pré-escapular, pré-crural, inguinal, isquiático, e cadeia ganglionar mesentérica.  

 
4.2 Diagnóstico de tuberculose em estabelecimentos de abate 
 

O diagnóstico de tuberculose foi realizado durante a inspeção sanitária 

ante-mortem dos animais, pela observação de sinais clínicos da doença, pelos 

dados epidemiológicos do rebanho e no interior da sala de matança dos 

matadouros-frigoríficos, no momento da inspeção sanitária de rotina, ou seja, na 

inspeção post-mortem (BRASIL, 1952).  

4.3 Colheita de amostras 

 
Após serem detectadas pelos agentes de inspeção sanitária nas linhas 

de inspeção, as carcaças e vísceras com lesões sugestivas de tuberculose, 

(FIGURA 2) foram desviadas do seu fluxo normal e encaminhadas ao 

Departamento de Inspeção Final (DIF). Neste local, os médicos veterinários 

inspetores, Fiscais Federais Agropecuários, examinaram visualmente todas as 

lesões, com vistas à similaridade com aquelas sugestivas da doença.  
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FIGURA 3 – Lesões sugestivas de tuberculose em linfonodos bovinos. 

 

Nos casos suspeitos, foram realizadas as colheitas das amostras 

utilizando o cartão de celulose FTA® Elute (WHATMAN, FTA® Elute Technnology 

Inc., USA, 2009) para armazenamento do material. As amostras foram colhidas e 

transferidas para os cartões com o auxílio de um swab (FIGURAS 3 e 4). Após a 

fixação do material na matriz fibrosa, todos os cartões foram identificados com 

dados relativos às características das lesões macroscópicas e em seguida, foram 

preenchidos formulários para solicitação de análises, contendo informações como 

data e pontos de colheita de amostras e a identificação dos animais suspeitos, 

como lote e carcaça.  
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FIGURA 4 – Retirada da lesão utilizando um swab. 

 

Uma vez colhidas, as amostras foram mantidas por cerca de uma hora 

a temperatura ambiente para a secagem do cartão (GLASS et al, 2009). Em 

seguida foram armazenadas em sacos plásticos esterilizados e encaminhadas 

juntamente com as solicitações de envio de amostras, via correio, ao Laboratório 

de Biologia Molecular do Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (LBM/CPA/EVZ/UFG), 

localizado na cidade de Goiânia - GO. 

Dados relativos à idade cronológica, sexo e procedência dos animais 

suspeitos foram levantados nos estabelecimentos de abate e nos registros oficiais 

do Serviço de Inspeção Federal e encaminhados ao LBM/CPA/EVZ/UFG, 

juntamente com as solicitações de análise e os cartões contendo as amostras 

colhidas. Em alguns casos, foram encaminhadas fotografias dos casos 

sugestivos, contribuindo com a identificação das amostras. 
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FIGURA 5 – Transferência do conteúdo do swab para a área específica do cartão 
 
 
4.4 Detecção de DNA do gênero Mycobacterium ssp pela reação em cadeia 
da polimerase (PCR) em Tempo Real 
 
4.4.1 Eluição do DNA genômico 
 

As amostras armazenadas nos cartões FTA® Elute foram processadas 

de acordo com o protocolo do fabricante (WHATMAN, FTA® Elute Technnology, 

USA, 2009). 

Em cada cartão FTA® Elute podem ser colhidas até quatro amostras, 

sendo uma por círculo. Para a eluição do DNA, foi retirado de cada círculo do 

cartão, um disco de 3 mm de diâmetro com o auxílio do cortador Harris Uni-

CoreTM Micro- Punch, sendo transferido para um tubo de polipropileno de 1,5 mL. 

(CARDUCCI et al, 1992) 

Cada disco de papel foi lavado com 500 µL de água Mili-Q esterilizada 

por meio de homogeneização em Vórtex por 3 vezes durante 5 segundos, 

seguida de centrifugação a 10.000 rpm por 5 segundos. Após a remoção da água, 
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com o auxílio de pipeta automática, adicionou-se ao tubo de polipropileno, 30 µL  

de água Mili-Q esterilizada, realizando-se a incubação a 95ºC por 30 minutos e 

posterior centrifugação a 10.000 rpm por 5 segundos, obtendo-se o DNA em 

suspensão. (WOLFGRAMM et al, 2009). 

4.4.2 Quantificação do DNA 
 

Após a eluição do DNA contido nos cartões FTA® Elute, uma alíquota 

de 1 µL do DNA eluído de cada amostra foi submetida à leitura 

espectrofotométrica nos comprimentos de onda de 260 e 280 nm em 

equipamento Nanophotometer (IMPLEN®, 2010) a fim de avaliar a integridade e a 

determinação da concentração do DNA (WHATMAN, 2009). 

As amostras que apresentaram concentração de DNA acima de 

20ng/μL, foram submetidas à diluição com solução T.E. (10mM Tris, 1mM EDTA; 

pH= 8,0) considerando-se a fórmula C. V=C1.V1, onde: 

C = é a concentração do DNA obtida na quantificação; 

V = é o volume inicial do DNA concentrado (30 µL) menos o volume 

pipetado para a aferição (1 µL) correspondendo a um total 29 µL; 

C1 = é a concentração de trabalho correspondente a 20ng/ µL; 

V1 = é o volume final, sendo que o volume da solução T.E. a ser 

adicionado equivale à fórmula (V1- V). 

 

4.4.3 PCR em Tempo real 
 

Na PCR em Tempo real empregado na detecção do DNA de 

Mycobacterium bovis em amostras de tecido animal de bovinos suspeitos de 

tuberculose bovina, foram utilizados iniciadores previamente sintetizados e 

avaliados pelo Laboratório de Biologia Molecular do Centro de Pesquisa em 

Alimentos da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás 

(LBM/CPA/EV/UFG). 
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Os iniciadores e sonda utilizados na detecção do DNA do gênero 

Mycobacterium foram desenhados utilizando a sequência de referência do gene  

JB21/JB22 e a sequência de inserção IS711. 

A sensibilidade analítica foi avaliada previamente por meio da 

realização de diluições decimais seriadas e sucessivas do DNA do M. bovis, a 

partir da diluição 100. Foram preparadas 30 diluições que submetidas à PCR em 

Tempo Real, revelaram amplificação em todas elas, demonstrando 100% de 

sensibilidade dos iniciadores utilizados na reação (VIDAL-TABOADA et al, 2006). 

A especificidade analítica da reação foi avaliada utilizando-se DNA de 

vários microrganismos, muitos deles associados à infecção em bovinos, além do 

DNA humano e de algumas espécies animais, não sendo observado qualquer 

sinal específico. Comprovou-se a especificidade dos iniciadores com 100% de 

positividade (QUADRO 1). 

Para a amplificação dos fragmentos alvo, foram utilizadas os seguintes 

componentes: 4,6 μL de água Mili-Q esterilizada, 10 μL de TaqMan® Universal 

PCR Master Mix (Applied Biosystems), 0,3 μL de cada iniciador (concentração 

final de 0,9 μmols), 0,4 μL da sonda TaqMan® (concentração final de 0,25 μmols), 

2 μL de 10X IPC Mix, 0,4 μL de 50X IPC DNA e 2 μL de template, totalizando um 

volume final de 20 μL. 
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QUADRO 1 - Distribuição das estirpes bacterianas e amostras diversas utilizadas 
como controles no teste de especificidade dos iniciadores 

 

1 Escherichia coli 24 Prototheca blaschkeae 

2 Clostridium perfringens  25 Salmonella choleraesuis 

3 Clostridium estertheticum  26 Sangue bovino 

4 Enterobacter aerogenes 27 Sangue de ave 

5 Enterobacter cloacae 28 Sangue caprino 

6 Staphylococcus aureus 29 Sangue ovino 

7 Enterococcus faecalis 30 Sangue humano 

8 Salmonella Enteritidis 31 Sangue equino 

9 Pseudomonas aeruginosa 32 Complexo M. tuberculosis 

10 Pseudomonas fluorescens 33 Mycobacterium avium 

11 Listeria monocytogenes 34 Mycobacterium intracellulare 

12 Listeria innocua 35 Mycobacterium fortuitum 

13 Lactobacillus acidophilus 36 Mycobacterium bovis 

14 Streptococcus pyogenes 37 Vírus da Leucose Enzoótica Bovina 

15 Salmonella Typhimurium 38 Cysticercus bovis 

16 Campylobacter jejuni 39 Cysticercus cellulosae   

17 E. coli O157:H7 40 Clostridium gasigenes 

18 Bacillus subtilis 41 B. abortus 544 (bv.1) 

19 Bacillus cereus 42 B. abortus (bv.3) 

20 Saccharomyces cerevisae 43 B. ovis 63/290 

21 Prototheca zopfii 61 44 B. melitensis 16 M (bv.1) 

22 Prototheca wickerhamii 45 B. abortus bv. 1 estirpe vacinal B19 

23 Prototheca zopfii 62 46 Cepa vacinal RB51 
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QUADRO 2 - Condições de amplificação do DNA por meio da reação de PCR em 
Tempo Real 

Etapas Tempo 

Pré-PCR/Pós-PCR 60°C por 30 seg. 

Desnaturação inicial 95°C por 10 min. 

40 

ciclos 

Desnaturação 95° C por 15 seg. 

Anelamento 58°C por 1 min. 

 

Os dados de amplificação foram obtidos e analisados por meio do 

equipamento “Step One Plus - Real Time PCR System” da Applied Biosystem, 

USA. Após o término da análise, o gráfico emitido pelo software em conjunto com 

os seus respectivos dados foram analisados e comparados com um controle 

positivo interno da reação (IPC - Internal Positive Control) (SMITH & BURGOYNE, 

2004). 

 A inclusão do IPC nas reações, além de confirmar o rendimento de 

todos os reagentes, previne a ocorrência de resultados falsos negativos 

decorrentes da possível presença de substâncias inibidoras da PCR (APPLIED 

BIOSYSTEMS,USA, 2008). 

4. 5 Análise estatística 

 
Empregou-se a estatística descritiva com a organização e apresentação 

dos dados por meio de tabelas e quadros (distribuição de freqüências simples e 

porcentagens para variáveis qualitativas). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
5.1 Detecção do DNA de Micobacterium bovis por meio da técnica de PCR 
em Tempo Real 
 

Ao analisar amostras provenientes de animais suspeitos de tuberculose 

bovina colhidas durante a inspeção sanitária de rotina em matadouros-frigoríficos, 

quanto à presença do DNA de Mycobacterium bovis, detectou-se por meio da 

técnica de PCR em Tempo Real que houve 28% positivas e as demais deram 

resultados negativos (72%) para a pesquisa do agente. 

Em relação à presença de DNA do gênero Mycobacterium ssp.,  nas 

mesmas amostras, detectou-se 40% de positividade e  60% negativas pela 

mesma técnica. 

Comparando-se os resultados encontrados para M bovis (28% 

positividade) e para o gênero Mycobacterium ssp (40%), temos que a origem das 

lesões tido como sugestivas de tuberculose pelos regulamentos de inspeção, nem 

sempre foi decorrente de infecção tuberculosa, mas sim, de outras patologias 

causadas por micobacterias inespecíficas, principalmente as paratuberculoses, 

além da instalação secundária de outros agentes microbianos. SILVA et al. 

(2010), ao analizarem 38 amostras de lesões tidas como suspeitas de tuberculose 

bovina, utilizando a técnica de PCR convencional, encontraram positividade para 

o DNA de M. bovis  em 43% das amostras, dando ênfase a este argumento. 

Paralelamente, analisando os resultados negativos para a pesquisa de 

DNA de M. bovis (72%) e DNA do gênero Mycobacterium spp.(60%), podemos 

dizer  que os atuais métodos preconizados para a pesquisa de lesões nas linhas 

de inspeção precisam ser repensados e melhorados, com a inclusão da PCR em 

tempo real, por exemplo, como ferramenta auxiliar na confirmação de suspeitas 

macroscópicas durante os trabalhos. 

Além disso, quando analisamos as lesões detectadas nos 

estabelecimentos de abate e nominá-las conforme a maior tendência de detecção 

do agente, não quer dizer que as lesões granulomatosas e caseosas sejam, 



33 
 

necessariamente, confirmativas da enfermidade, apenas pelas técnicas 

macroscópicas de identificação.  

Referente às frequências de detecção do agente, esperava-se níveis 

maiores de resultados positivos para o DNA do agente. Porém, o percentual de 

resultados positivos para a detecção de DNA de Micobacterium bovis de 28% 

reveste-se de grande importância, visto o caráter zoonótico do agente. Esse 

resultado mostra a necessidade da realização de diagnóstico diferencial entre as 

alterações macroscópicas inespecíficas detectadas durante a inspeção sanitária 

de rotina nos estabelecimentos de abate. De acordo com COSTA et al. (2001), a 

presença de microorganismos na carne pode trazer riscos potenciais à saúde dos 

consumidores, além de prejuízos econômicos devido ao critério de julgamento 

adotado para esses casos, que é  o aproveitamento condicional das carcaças.  

Talvez uma forma de minimizar estes prejuízos, seria a exigência ao 

produtor, por parte da indústria, de teste de tuberculinização negativo de todos os 

animais a serem abatidos, como uma ferramenta auxiliar na tomada de decisão 

por parte do inspetor frente às lesões encontradas. Além disso, a adoção de 

técnicas mais apuradas de cortes nos locais de eleição para pesquisa das lesões, 

aliada a treinamentos da equipe de inspeção focados em tuberculose, podem 

surtir efeito positivo na melhora do diagnóstico.   

 
5.2 Lesões macroscópicas sugestivas de tuberculose 

 

Foi demonstrado na Figura 6 as relações de freqüência de detecção de 

lesões macroscópicas suspeitas de tuberculose pelo Serviço de Inspeção 

Federal, nos locais de eleição para pesquisa de Tuberculose bovina. 
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FIGURA 6- Freqüência detectada de lesões relacionadas aos diversos pontos de eleição 

para pesquisa de Tuberculose bovina. 

 

Foram contabilizadas as amostras por tipo de órgão, sendo que, 

indubitavelmente as lesões linfonodais foram mais encontradas que as de outros 

órgãos. Isso se justifica pela própria patogenia da doença, em que o agente se 

instala primeiramente nos linfonodos satélites do local acometido, de acordo com 

a porta de entrada do mesmo no animal (via respiratória ou digestiva).   

Aproximadamente 90% das infecções pelo M. bovis em bovinos e 

bubalinos ocorrem pela via respiratória por meio da inalação de aerossóis 

contaminados com o microorganismo (OGILVIE, 2000). Os bacilos da lesão 

tuberculosa do parênquima pulmonar propagam- se ao linfonodo satélite, no qual 

desencadeiam a formação de novo granuloma, constituindo, assim, o complexo 

primário. As lesões pulmonares têm início na junção bronquíoloalveolar com 

disseminação para os alvéolos e linfonodos brônquicos, podendo regredir, 

persistir estabilizadas ou progredir. A disseminação da infecção para outros 

órgãos pode ocorrer precocemente durante o desenvolvimento da doença, ou 
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numa fase tardia, provavelmente em função de uma queda na imunidade do 

animal (BRASIL, 2006). Isso explica o fato de a maior frequência de encontro 

dessas lesões nos pulmões serem em animais mais velhos. 

Das amostras encaminhadas pelo Serviço de Inspeção Federal, as 

lesões diagnosticadas como tuberculosas apresentaram maior frequência de 

detecção de DNA de Mycobacterium bovis (28%). Esse resultado encontra-se em 

acordo com o relato de LILENBAUM (2000). Segundo o autor, as lesões 

granulomatosas nos linfonodos de bovinos, por apresentarem alta frequência de 

detecção de M. bovis, podem ser consideradas como sugestivas da infecção. 

Encontra também grande ressonância na afirmação de JUBB et al. (1993), pois 

de acordo com esses autores, como os linfonodos drenam os diversos órgãos do 

organismo, são considerados locais de alojamento das micobactérias, 

constituindo-se assim um ambiente favorável à multiplicação das mesmas e 

posterior disseminação a outros órgãos (lesões secundárias). 

Por outro lado, KANTOR (1998), ao analisar 30 amostras de 

linfadenites granulomatosas por meio de microbiologia, constataram que apenas 

13,3% (4/30) foram positivas para o gênero Mycobacterium spp., não havendo 

associação entre o diagnóstico anatomopatológico e laboratorial, sugerindo que a 

maioria das patologias observadas não apresentavam origem tuberculosa. 

Porém, vale destacar que LILENBAUM (2000) empregando a técnica 

de PCR convencional, observou a presença do DNA de Mycobacterium spp. em 

77,14% das 70 amostras analisadas de linfadenite granulomatosa de bovinos. 

Esse resultado é quase o dobro do obtido no presente estudo, em relação à 

amostra analisada – granulomas - e a frequência de detecção do agente (40%), 

onde não foram mencionados os órgãos de encontro das lesões.  

Relativamente à presença de DNA de Mycobacterium spp. em 

linfonodos, pulmão, fígado, úbere e rins, O'REILLY & DABORN (1995), também 

reportaram a presença do agente nos linfonodos mediastínicos e costo-cervicais, 

confirmando a infecção via respiratória, devido a contaminação dos animais a 

partir de outros animais infectados, que se encontram eliminando o 

microrganismo via aerógena. 

 A identificação do agente nos linfonodos mandibular e retrofaríngeo 

tem forte relação com a contaminação por via oral, considerada a via menos 
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comum de infecção nestes animais, diferentemente do constatado nas amostras 

desses linfonodos, evidenciando assim, sua participação também na patogenia da 

via aerógena.  

A via oral parece ser importante na contaminação de tuberculose 

animal para os humanos devido a ingestão de alimentos contaminados. No 

homem, o M. bovis pode determinar as mesmas formas clínicas e lesões 

patológicas que o M. tuberculosis. Anteriormente aos programas de controle da 

tuberculose no bovino e à obrigatoriedade de pasteurização do leite dado ao 

consumo, as formas mais comuns causadas pelo M. bovis eram as 

extrapulmonares, sendo a tuberculose renal nos adultos e a tuberculose 

ganglionar em crianças as mais freqüentes manifestações, devido ao mecanismo 

de transmissão através do trato gastrintestinal, pela ingestão de leite ou produtos 

lácteos contaminados. Posteriormente, houve uma crescente importância da 

infecção adquirida pela inalação do bacilo, principalmente por pessoas que 

trabalham diretamente com bovinos tuberculosos.(REBHUN, 2000) 

No homem , quando a infecção ocorre pela via digestiva, a lesão se dá 

no sítio de entrada, principalmente nos linfonodos retrofaríngeos e mesentéricos, 

da mesma forma que nos bovinos jovens contaminados pela ingestão do leite 

tuberculoso da mãe. Por isso, deve-se considerar relevante a patogenia da via 

digestiva, no montante das lesões de tuberculose encontradas.  

Outra hipótese importante relatada por O'REILLY & DABORN (1995) 

remete à ausência de alterações visíveis em diversos órgãos e em diversos 

períodos da vida do animal, contrastando com a presença do DNA do agente pela 

PCR, demonstrando assim que a ausência de alterações visíveis não exclui a 

possibilidade do animal apresentar tuberculose e ser uma fonte potencial de 

infecção. Sendo assim, os exames macroscópicos das lesões por si só, não 

devem continuar a serem o único meio de triagem para a destinação correta de 

carcaças. 

NEILL et al. (1994) pesquisaram as alterações microscópicas em 

linfonodos cervicais de bovinos positivos para tuberculose pela tuberculinização e 

consideraram a reação inflamatória granulomatosa como lesão característica para 

o diagnóstico histopatológico da enfermidade. No exame ante-mortem desses 

animais não foi observado nenhum sinal clínico que evidenciasse a doença. Do 
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mesmo modo, na inspeção post-mortem não foi evidenciada nenhuma alteração 

nas carcaças, nem nas vísceras da cavidade abdominal e torácica, bem como nos 

linfonodos. Entretanto, ao serem encaminhados ao laboratório de histopatologia, o 

exame microscópico revelou que 100% dos linfonodos cervicais apresentavam-se 

reacionais e, histopatologicamente, alterações de linfadenite crônica, porém com 

intensidade variada, sendo esta alteração compatível com o quadro de 

tuberculose. 

Diante do exposto, fica evidente que a ausência de alterações 

macroscópicas em carcaças e vísceras, no momento da inspeção post-mortem no 

decorrer do abate, não exclui a possibilidade do animal apresentar tuberculose e 

constituir uma importante fonte de infecção, enfatizando assim a necessidade do 

monitoramento das enfermidades infectocontagiosas, do diagnóstico rápido e do 

destino correto das carcaças e vísceras dos animais de abate (ROXO, 1996). 

Além disso, embasaria as notificações ao Serviço de Defesa Animal, 

potencializando as ações de controle da doença nas propriedades, fazendo 

avançar o atual programa de controle da enfermidade. 
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5.3 Caracterização dos animais avaliados 
 

Analisando os dados relativos à distribuição dos animais abatidos nos 

matadouros-frigoríficos sob Inspeção Federal, observa-se que os mesmos eram 

originários de vários estados do País, apresentando uma distribuição variável 

entre as regiões (TABELA 3).   

 

TABELA 3 – Distribuição regional das amostras recebidas no período em estudo. 
Procedência Animais % 

Norte 227 5 
Nordeste 566 12,5 

Centro-Oeste 1359 30 

      Goiás* 478 11,5 

Sudeste 1585 35 

Sul 793 17,5 
Total 4530 100 

* Está inclusa na região Centro-Oeste 
 

Ainda em relação à Tabela 3, quando se analisa a procedência como 

fator de risco associada à condição de foco, não há diferença significativa entre a 

detecção do DNA de Mycobacterium bovis e a procedência dos animais segundo 

as regiões do país. 

Esse achado encontra respaldo em BRASIL. (2006) em que a 

prevalência total da doença no país como um todo foi de 3% para os animais e 

17% para focos. Ao estratificarem o país em três circuitos produtores - corte, leite 

e misto – observou-se que no circuito 1 (pecuária de corte), que abrange as 

regiões Norte, Centro-Oeste e parte do Sudeste, a prevalência foi de 1,4% para 

os animais e 7,7% para focos. O circuito 2, exploração leiteira, compreendendo as 

regiões Sul e Sudeste, apresentou prevalência entre 2,6% e 19,5% para focos de 

tuberculose. Já o circuito 3 de aptidão mista - corte e leite- que compreende as 

regiões do Nordeste, Sudeste (Sul de Minas e Espírito Santo) e Centro-Oeste do 

país, apresentou a maior prevalência quanto à detecção de animais positivos 

entre 4,3% e 21% para focos. As prevalências de focos de tuberculose e animais 

positivos não apresentaram diferenças significativas nos diferentes circuitos, 

embora haja uma tendência para valores mais elevados nos circuitos produtores 2 

e 3 e principalmente em propriedades de leite.  
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Embora RIET-CORREA et al. (2001), afirmem que o fato de a maioria 

das propriedades de aptidão leiteira possuírem animais em sistema de criação 

intensivo, ou seja, mais estabulados, justifique a prevalência elevada da 

tuberculose neste circuito, o estudo mostra uma prevalência maior no circuito de 

aptidão mista, demonstrando a importância da doença também nos rebanhos de 

corte. 

Quanto ao estado de Goiás, pode-se dizer que se enquadra no circuito 

de aptidão mista, visto que possui o 4o maior rebanho bovino entre as unidades 

federativas do país, sendo grande exportador de carne bovina e possui uma 

considerável bacia leiteira nas Microrregiões Sul e Sudeste do estado (ABIEC, 

2009). Tal fato coloca Goiás numa posição privilegiada em relação às 

exportações, sendo o grande gargalo, o controle sanitário do rebanho bovino. 

Neste contexto, a tuberculose bovina pode ser um grande entrave à expansão de 

novos mercados importadores, como é o caso da União Aduaneira (formada por 

Rússia, Cazaquistão e Bielo-Russia), que restringe a compra de carne de 

propriedades tidas como endêmicas para a enfermidade. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A técnica de PCR em Tempo Real mostrou-se ser eficaz, pois permitiu 

detectar o DNA de Mycobacterium bovis de forma segura, rápida e precisa em 

28% das amostras e, para o gênero Mycobacterium spp. em 40% das amostras, 

podendo ser empregada como método auxiliar de diagnóstico no processo de 

tomada de decisão quanto ao destino sanitário de carcaças e vísceras suspeitos 

de tuberculose bovina pelo Serviço de Inspeção Federal; 

Além disso, seu emprego na rotina de inspeção poderia potencializar os 

achados de inspeção nas linhas, visto que muitos animais que não apresentam 

lesões macroscópicas podem estar contaminados e serem objeto de rejeição 

pelos regulamentos. Da mesma forma, muitas carcaças com aproveitamento 

condicional poderiam estar livres do M. bovis, dada a necessidade de um 

diagnóstico diferencial. Também poderá orientar os Serviços de Defesa Animal na 

evolução do atual programa de controle e erradicação da enfermidade de nossos 

rebanhos. 

As lesões granulomatosas em linfonodos apresentaram maior 

frequência de detecção do DNA de Mycobacterium bovis, revelando assim, a 

importância dessa lesão no diagnóstico macroscópico nas linhas, evidenciando 

necessidade de treinamento melhor dos auxiliares de inspeção, buscando o 

encontro dessas lesões de forma mais rígida e eficiente. 

Assim, o emprego da técnica de PCR em Tempo Real constitui uma 

nova era na confirmação de diagnósticos para julgamento de destinação de 

carcaças, ferramenta importante para os profissionais, pois permite a colheita de 

amostras e remessa de material ao laboratório de forma rápida e segura, além de 

minimizar o tempo de sequestro de carcaças e, principalmente, a adoção de um 

critério de julgamento preciso por obter em tempo hábil de 24-48 horas o 

diagnóstico da etiologia das lesões sugestivas detectadas durante a inspeção 

sanitária de abate. 
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