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BOLETIM DE NOTIFICAÇÃO DE FOCO DE TUBERCULOSE – 003/2022 

Município  ITACOATIARA/AM 

Agente etiológico Mycobacterium bovis 

Data da Confirmação do Evento 29/01/2022 

Tipo de Diagnóstico Teste tuberculínico intradérmico (PPD - purified protein derivative) 

 

Foco 01 

Ocorrência S13019020006 ITACOATIARA/ AM 

Data de início da 

investigação 

02/02/2022 – 10:23H 

Status do Foco Encerrada 

Unidade 

Epidemiológica 

Propriedade Rural 

Animais afetados Espécie Susceptíveis Casos Mortos Destruídos Abatidos 

BUBALINOS 272 8 0 8 0 

Investigação Clínica e Epidemiológica 

Origem do Foco Na inspeção clínica do rebanho avaliado foi observado emagrecimento 
progressivo de algumas fêmeas.  
A via de transmissão pode ser: 
Direta: Via aérea e oral, através de aerossóis (mais importante).  
Indireta: Leite, água, alimentos e fômites contaminados.  
Período de Incubação: Os sinais clínicos da tuberculose geralmente levam 
meses para se desenvolver.  
Observação: É uma zoonose. O grande risco para a saúde pública decorre da 
ingestão de leite cru ou de produtos lácteos não submetidos a tratamento 
térmico oriundos de animais infectados. 

Comentários Afeta Mamíferos domésticos (bovinos são os hospedeiros verdadeiros) e 

algumas espécies silvestres.  

A tuberculose é uma doença crônica debilitante em bovinos e bubalinos, 

normalmente assintomática em sua fase inicial. A detecção de casos clínicos não 

é muito comum, havendo predomínio de manifestações pouco específicas. 

Sinais clínicos: fraqueza, perda de apetite e peso, febre flutuante, dispneia e 

tosse intermitente, sinais de pneumonia de baixo grau, diarreia, linfonodos 

aumentados e, em alguns casos, supurados. Lesões compatíveis: lesões post-

mortem como granuloma (caseoso ou calcificado) nos linfonodos da cabeça e 
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tórax, no pulmão, fígado, baço e nas superfícies (serosas) das cavidades do 

corpo. 

 

Tratamento, prevenção e controle transmitidos nos atendimentos 

Comentários Os casos confirmados devem ser devidamente identificados com marcação 

específica na face, isolados, retirados da produção leiteira e, em no máximo 30 

dias do diagnóstico, ser submetidos à eutanásia na propriedade ou abate em 

estabelecimento de inspeção, 

Exigência de resultados negativos de tuberculose para trânsito de animais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Avenida Carlos Drumond de Andrade, 1460 Japiim 
Conj. Atílio Andreazza. ULBRA, Bloco G, 1º andar 
Fone: (92) 99192-3067 / 99983-1176 
Manaus-AM-CEP 69077-730 
Email: gabinete@adaf.am.gov.br 

 

Secretaria de 
Produção 
Rural 
 

 

Localização do Evento 

 

 

 

 


