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RESUMO 

A tuberculose bovina é uma enfermidade de caráter zoonótico responsável por gerar uma 

série de perdas expressivas na cadeia da carne, incluindo o seu impacto negativo em 

termos de saúde pública. Considerando a relevância do tema, a presente revisão de 

literatura teve como objetivo elucidar a ação do médico veterinário como ferramenta 

efetiva no controle da disseminação dessa doença. As buscas sistematizadas das 

informações foram realizadas em bases de dados tradicionais com o auxílio de descritores 

pertinentes ao tema e, em seguida, foram selecionadas publicações para leitura, discussão 

e síntese de informações. A inspeção sanitária realizada durante o processo de abate dos 

animais de açougue, e de exercício exclusivo do médico veterinário, é responsável pela 

avaliação das carcaças e vísceras bem como pela determinação de possíveis alterações 

macroscópicas sugestivas às enfermidades. Nesse sentido, essa avaliação apresenta-se 

como uma ferramenta crucial para a identificação de doenças e, consequentemente, para 

a garantia da fabricação de alimentos seguros a partir da matéria-prima carne. Dessa 

forma, o médico veterinário exerce um papel fundamental no que tange a inspeção de 

produtos de origem animal, impactando diretamente e de forma positiva na saúde pública, 
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por meio da vigilância epidemiológica e sanitária bem como pela garantia da 

comercialização de alimentos seguros. 
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INTRODUÇÃO 

Em 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio representou 24,31 % do PIB 

nacional, o que confirma a importância dessa cadeia produtiva dentro do cenário 

econômico do país (CEPEA, 2020). Nesse sentido, insere-se a pecuária de corte, que foi 

responsável por movimentar 8,5 % do PIB do país nesse mesmo ano, registrando o abate 

de 43,3 milhões de cabeças de gado bovino, das quais 2,49 milhões tiveram como destino 

a exportação (ABIEC, 2020). 

Diante desse contexto, as enfermidades que acometem os rebanhos, principalmente as de 

caráter zoonótico, exercem um grande impacto sobre essa cadeia produtiva, assumindo 

papel determinante durante o processo produtivo (DAMETTO et al., 2017; MELO et al., 

2017). Considerando essa perspectiva, a Tuberculose bovina (TB), que é uma zoonose 

infectocontagiosa de curso crônico, é regularmente observada em bovinos abatidos nos 

frigoríficos brasileiros (FERREIRA et al., 2021).   

Ainda em 2001, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) instituiu 

o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal 

(PNCEBT) no Brasil, objetivando diminuir o impacto dessa zoonose na saúde pública, 

bem como possibilitar a competitividade da pecuária no mercado mundial. Por meio da 

testagem periódica do rebanho e identificação dos animais positivos em todo o território 

nacional foi possível definir uma estratégica de certificação de propriedades e com isso 

garantir o controle dessa enfermidade (BRASIL, 2001). Atualmente, o objetivo do 



                  

 
                  

programa passou a ser diminuir a prevalência e a incidência da doença visando a sua 

erradicação (BRASIL, 2017a).  

Considerando a relevância que essa enfermidade representa tanto para o contexto 

econômico nacional, mas, principalmente, para a saúde pública, a presente revisão de 

literatura objetivou abordar como a ação do médico veterinário na inspeção sanitária de 

bovinos de abate contribui de maneira efetiva, por meio da garantia de um alimento 

seguro, para o controle da disseminação dessa doença. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo consiste em uma revisão de literatura sobre tuberculose bovina, sua 

ocorrência em abatedouros e o seu consequente impacto sobre a saúde pública. Para isso, 

foi realizada uma busca sistematizada das informações por meio das bases de dados 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Portal de Periódicos CAPES/MEC e 

PUBMED, em agosto de 2021, utilizando os descritores “Tuberculose bovina”, “Abate 

de bovinos” e “Mycobacterium bovis”. Preconizou-se os estudos publicados em língua 

portuguesa e inglesa, no período de 2015 a 2021, obtendo-se, aproximadamente, 13.555 

publicações, que passaram por seleção com base na presença dos descritores nos títulos, 

sendo selecionados 30 trabalhos para leitura e discussão do tema. A síntese das 

informações obtidas foi organizada a fim evidenciar a atuação fundamental do médico 

veterinário, dentro do contexto da saúde única, para o controle da transmissão da 

tuberculose bovina por meio da inspeção dos produtos de origem animal.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A tuberculose está entre as principais enfermidades detectadas pelos serviços de inspeção 

oficiais durante o exame post mortem das carcaças e órgãos bovinos, sendo responsável 



                  

 
                  

por notáveis prejuízos, considerando a redução na produção animal, menor rendimento 

dos cortes cárneos, necessidade de condenação total de carcaças e órgãos, redução do 

valor pago ao produtor, restrição de comercialização da carne e, principalmente, pelo 

risco que apresenta para a saúde pública (OLIVEIRA et al., 2015; SMANIOTTO et al., 

2019). O principal agente causador da doença em bovinos é o Mycobacterium bovis e sua 

transmissão não necessita de vetores, podendo ser difundida entre pessoas, entre pessoas 

e animais, entre animais ou por meio da ingestão de leite cru e derivados ou carnes 

contaminadas, sendo a última o nosso objeto de estudo (DUARTE et al., 2019).  

A inspeção sanitária post mortem de bovinos é majoritariamente macroscópica e consiste 

na avaliação visual, palpação, olfação e incisão de carcaça e órgãos, sendo uma ação de 

extrema importância para a confirmação de doenças infecciosas, como é o caso da 

tuberculose bovina (BRASIL, 2017a).  As lesões dessa enfermidade são descritas como 

nodulares, granulomatosas, de coloração amarelada, tamanho variado, aspecto purulento 

ou caseoso e com presença de cápsula fibrosa, sendo comumente encontrada nos 

linfonodos, pulmões e fígado (QUINN et al., 2019).  

Os médicos veterinários são os únicos profissionais capacitados e habilitados para realizar 

essa atividade e, com base no Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos 

de Origem Animal (RIISPOA) (BRASIL, 2017b) devem determinar a condenação parcial 

ou total da carcaça e órgãos, ou ainda o seu aproveitamento condicional, de acordo com 

os sinais clínicos e alterações macroscópicas observadas nos animais (ASSI et al., 2021). 

Mesmo nos casos em que os animais se apresentam clinicamente sadios no exame ante 

mortem, a inspeção post mortem minuciosa de bovinos é de grande relevância, podendo-

se, por meio dela, encontrar lesões sugestivas para essa enfermidade, que, sabidamente, 

apresenta caráter crônico. A prevalência desses achados no exame post mortem 

caracteriza a eficiência dos serviços de inspeção sanitária, entretanto, evidencia um grave 

problema de saúde pública (NEVES et al., 2017).  



                  

 
                  

Mesmo sendo reservada aos abatedouros o papel de sentinela epidemiológica, menos de 

50 % das lesões de tuberculoses são detectáveis macroscopicamente durante a inspeção 

de rotina (SILVA, 2015). Por isso, ainda que a notificação dos resultados positivos tenha 

apresentado um decréscimo nos últimos anos, deve-se ter cautela e evitar a falsa 

percepção de que a doença está controlada nas propriedades brasileiras e com isso 

afrouxar as medidas de vigilância (JUNQUEIRA JÚNIOR, 2018). 

Apesar de não ser a enfermidade de maior incidência o durante o abate, as lesões 

sugestivas de tuberculose, em sua maioria, implicam na condenação total da carcaça 

bovina, gerando um enorme prejuízo ao produtor que, neste caso, geralmente não recebe 

nenhuma remuneração ou, então, recebe um montante muito abaixo do valor de mercado 

da arroba bovina (BICA et al., 2018; ORTUNHO & PINHEIRO, 2018; SEVERGNINI 

et al., 2019). Em virtude disso, ocorre um estímulo ao abate e a comercialização de carne 

clandestina e contaminada, não sendo possível garantir a qualidade e inocuidade do 

alimento, representando, portanto, um risco severo para a saúde pública (SILVA & 

ALMEIDA, 2021). 

Diante disso, observa-se a relevância, no contexto de vigilância epidemiológica, que a 

inspeção higiênico-sanitária e tecnológica de carnes em estabelecimentos de abate 

realizada pelos Serviços de Inspeção Oficiais exerce, atuando de forma eficiente e eficaz 

no monitoramento não só da tuberculose, mas de diversas doenças, sendo fundamental 

como um mecanismo de desempenho para a cadeia produtiva, mas também como um 

protocolo de cuidados com a saúde pública (CAMPOS, 2019; FERREIRA et al., 2021). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tuberculose bovina é uma zoonose endêmica responsável por grandes prejuízos em toda 

a cadeia da carne. Diante disso, a fiscalização e inspeção sanitária sistemática nas 

indústrias frigoríficas mostra-se como uma atividade de extrema relevância no contexto 



                  

 
                  

da vigilância sanitária e epidemiológica. Além disso, denota a importância do médico 

veterinário, como figura atuante no âmbito da saúde única, por ser este o único 

profissional qualificado para realizar a inspeção dos produtos de origem animal.   

 

REFERÊNCIAS 

ABIEC - Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC). Beef 

Report 2020. Disponível em: http://abiec.com.br/publicacoes/beef-report-2020/. Acesso 

em: 04 ago. 2021. 

ASSI, J. M., FRANCHI, A. E., RIBEIRO, L. F. Tuberculose bovina. GETEC, v. 10, n. 

30, p. 97-107, 2021. Disponível em: 

http://fucamp.edu.br/editora/index.php/getec/article/view/2476/1545. Acesso em: 04 

ago. 2021. 

BICA, R. F. P.; COPETTI, M. V.; BRUN, M. C. S. Ocorrência de hidatidose, cisticercose 

e tuberculose em bovinos abatidos sob inspeção estadual no Rio Grande do Sul, Brasil. 

Ciência Rural, v. 48, n. 8, 2018. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/cr/a/ptKGGkdQpSj9wbvprHnmwPn/?format=pdf&lang=en. 

Acesso em: 04 ago. 2021.  

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa n. 

02, de 10 de janeiro de 2001. Institui o Programa Nacional de Controle e Erradicação da 

Brucelose e da Tuberculose Animal. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil, DF, 11 jan. 2001. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-

br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-

animal/pncebt/principais-normas-pncebt/in-2-de-10-de-janeiro-de-2001-institui-o-

pncebt.pdf/view. Acesso em: 04 ago. 2021.  

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa n. 

10, de 03 de março de 2017. Estabelece o Regulamento Técnico do Programa Nacional 

de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT). Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, DF, ed. 116, seção 1, p. 4, 20 jun. 2017a. 

Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19124587/do1-2017%E2%80%9306-20-

instrucao-normativa-n-10-de-3-de-marco-de-2017%E2%80%9319124353. Acesso em: 

04 ago. de 2021. 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Decreto n. 9.013, de 29 

de março de 2017.  Regulamenta a Lei n. 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei n. 



                  

 
                  

7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõem sobre a inspeção industrial e sanitária 

de produtos de origem animal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, DF, 

ed. 62, seção 1, p. 3, 30 mar. 2017b. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20134722/do1-2017-03-30-decreto-n-9-

013-de-29-de-marco-de-2017-20134698. Acesso em: 04 ago. de 2021. 

CAMPOS, D. I. Condenação de carcaças bovinas por tuberculose, brucelose e 

cisticercose em abatedouro-frigorífico de Uberaba - MG e métodos de diagnóstico de 

tuberculose em carcaças. 2019. 71 p. Tese (Doutorado em Ciências Veterinárias) - 

Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Uberlândia, 2019. 

Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20200506132314id_/https://repositorio.ufu.br/bitstream/12

3456789/28946/3/CondenacaoCarcacasBovinas.pdf. Acesso em 04 ago. 2021. 

CEPEA - Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. PIB do agronegócio 

brasileiro. 2020. Disponível em: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-

brasileiro.aspx. Acesso em: 04 ago. 2021. 

DAMETTO, L. L.; BERTOGLIO, E.; PAUL, S.; SPAGNOL, M.; DICKEL, E. L.; 

VANSETTO, D. E.; OLIVEIRAM D. S.; SOUZA, R. C.; SOUZA, R. C. Prevalência de 

brucelose e tuberculose na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Revista 

Acadêmica de Ciência Animal, v. 15, supl. 2, p. 163-164, 2017. Disponível em: 

https://periodicos.pucpr.br/index.php/cienciaanimal/article/view/17094/16362. Acesso 

em: 04 ago. 2021. 

DUARTE, R. B.; CARRIJO, D. L.; OLIVEIRA, L. N.; MACHADO, M. V. M.; 

FURQUIM, R. C.; PAULA, E. M. N. Tuberculose zoonótica: importância em saúde 

pública. In: IV Colóquio Estadual de Pesquisa Multidisciplinar, 2019. Anais... Mineiros, 

2019. Disponível em: 

https://publicacoes.unifimes.edu.br/index.php/coloquio/article/view/652. Acesso em: 04 

ago. 2021. 

FERREIRA, J. N. P.; MATOS, L. B.; RIBEIRO, L. F. Condenação de carcaças de búfalos 

(Bubalus bubalis) por Tuberculose Bovina: revisão de literatura. GETEC, v. 10, n. 28, p. 

99-116, 2021. Disponível em: 

https://www.fucamp.edu.br/editora/index.php/getec/article/view/2394. Acesso em: 04 

ago. 2021. 

JUNQUEIRA JUNIOR, D. G. Análise epidemiológica dos casos notificados de 

tuberculose em região de produção leiteira. 2018. 58 p. Tese (Doutorado em Ciências 

Veterinárias) - Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Uberlândia, 

Uberlândia, 2018. Disponível em: 



                  

 
                  

https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/22734/1/AnaliseEpidemiologicaCasos.pd

f. Acesso em 04 ago. 2021. 

MELO, E. H.; CAJUEIRO, J. F. P.; SOUTO, R. J. C.; SOUZA, M. I.; AFONSO, J. A. 

B.; MENDONÇA, C. L. Estudo retrospectivo da tuberculose bovina diagnosticada na 

Clínica de Bovinos de Garanhuns, PE, no período de 2009 a 2016. Revista Acadêmica 

de Ciência Animal, v. 15, supl. 2, p. 39-40, 2017. Disponível em: 

https://periodicos.pucpr.br/index.php/cienciaanimal/article/view/16794. Acesso em: 04 

ago. 2021. 

NEVES, E. D.; MEZALIRA, T. S.; DIAS, E. H.; DOURADO, M. R.; PAULA, M. K.; 

GUSMAN, C. R.; CAETANO, I. C. S; BELTRAMI, J. M.; OTUTUMI, L. K. Lesões de 

tuberculose bovina em abatedouros frigoríficos no Brasil: bibliometria. Jornal 

Interdisciplinas de Biociências, v. 2, n. 2, 2017. Disponível em: 

https://revistas.ufpi.br/index.php/jibi/article/view/6171/3801. Acesso em: 04 ago. 2021. 

OLIVEIRA, G. C.; ROXO, E.; BÜRGER, K. P.; CARVALHO, A. A. B. Tuberculosis 

diagnostic methods in buffaloes. Semina: Ciências Agrárias, v. 36, n. 3, supl. 1, p. 2047-

2054, 2015. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/4457/445744149050.pdf. 

Acesso em: 04 ago. 2021.  

ORTUNHO, V. V.; PINHEIRO, R. S. B. Prevalência das zoonoses encontradas em 

bovinos abatidos no Estado de São Paulo entre 2005 a 2015. Revista Brasileira de 

Higiene e Sanidade Animal, v. 12, n. 3, p. 303-320, 2018. Disponível em: 

http://www.higieneanimal.ufc.br/seer/index.php/higieneanimal/article/view/461. Acesso 

em: 04 ago. 2021. 

QUINN, P. J.; MARKEY, B. K.; LEONARD, F. C.; FITZPATRICK, E. S.; FANNING, 

S. Microbiologia veterinária essencial. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. Parte II, cap. 

22, p. 55-58 (e-book).  

SEVERGNINI, A. E.; VILARINHO, R. C.; SANTOS, J.; SANTOS, L. R.; BRANCO, 

G. C. Tuberculose bovina em frigoríficos sob fiscalização estadual no Estado do Rio 

Grande do Sul nos anos de 2015 a 2017. Higiene Alimentar, v. 33, n. 288/289, p. 2092-

2095, 2019. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/vti-26392. 

Acesso em: 04 ago. 2021.  

SILVA, H. L.; ALMEIDA, T. V. Abate clandestino de bovinos: uma reflexão sobre os 

riscos à saúde pública. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 

v. 11, n. 2, ano 06, p. 139-170, 2021. Disponível em: 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/veterinaria/abate-clandestino. Acesso em: 

04 ago. 2021 



                  

 
                  

SILVA, L. G. Estudo anátomo-patológico e laboratorial da tuberculose bovina em 

matadouros do Estado de Pernambuco. 2015. 56 p. Dissertação (Mestrado em Ciência 

Veterinária) - Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, Recife, 2015. Disponível em: 

http://www.pgvet.ufrpe.br/sites/www.pgvet.ufrpe.br/files/documentos/2015.dissertacao-

lidiane_guabiraba_e_silva.pdf. Acesso em 04 ago. 2021. 

SMANIOTTO, B. D.; ROÇA, R. O.; BARBOSA, L. G. B.; FARIAS, I. M. S. C.; BRITO, 

E. P.; GALLO, C. C.; PONTES, T. C. C.; DELBEM, N. L. C. Tuberculose bovina: 

impactos para a pecuária e riscos para a saúde pública. Veterinária e Zootecnia, v. 26, 

p. 45-59, 2019. Disponível em: https://rvz.emnuvens.com.br/rvz/issue/view/164/25. 

Acesso em: 04 ago. 2021. 


