
          É a sigla para o Programa Estadual de 
Controle e Erradicação da Tuberculose e Brucelose 
Bovídea, instituído pelo Estado do Rio Grande do 
Sul (RS), com o objetivo de incentivar a certificação 
de propriedades em livres ou monitoradas para 
essas doenças, de acordo com as normas do 
Programa Nacional de Controle e Erradicação da 
Brucelose e Tuberculose (PNCEBT). 

         A principal finalidade do programa é buscar a 

certificação das propriedades do Estado 

diminuindo os riscos à saúde pública, criando um 

diferencial e garantindo qualidade e um maior 

valor agregado aos nossos produtos de origem 

animal. 
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        Este folheto informativo foi 

confeccionado na disciplina de 

Higiene e Profilaxia Animal, como 

método de avaliação da mesma, por 

duas alunas: Camila Prietsch e 

Lizandra Dias, ambas graduandas do 

curso de Bacharelado em Zootecnia 

da UFPel. 
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  O que é 

PROCETUBE? 

 



  

 

  
O que é Tuberculose? 

 É uma doença grave, contagiosa e crônica. 

 É causada por uma bactéria do gênero 

Mycobacterium (Mycobacterium bovis). 

 Caracterizada por causar inchaços, 

principalmente em linfonodos e pulmões 

 Causa problemas respiratórios                    

e digestivos. 

 Considerada  

Zoonose pois atinge 

os animais e também o homem. 

 

Quais são os sintomas? 

Em animais: 

 Emagrecimento; 

 Tosse; 

 Cansaço; 

 Redução na produção (leite e carne). 

Em humanos: 

 Perda de apetite; 

 Emagrecimento; 

 Fraqueza; 

 Diarréia crônica; 

 Tosse e catarro por mais de 4 semanas. 

 

Fatores que influenciam 

Como ocorre a transmissão? 

Humanos 

 Pelo leite cru ou não pasteurizado; 

 Consumo de derivados mal fabricados; 

 Consumo de carne e seus derivados; 

 Convívio com animais doentes 

 Manuseio de animais doentes sem proteção 

adequada. 

 Animais 

 Introdução de animais 

doentes no rebanhos; 

 Convívio com animais 

contaminados. 

 

 

 ↓ na produção de leite; 

 Morte de animais; 

 ↓ ganho de peso; 

 ↓ na valorização do rebanho; 

  Condenação de carcaças; 

 Infecções humanas. 

 

Importância Econômica 

 Consumindo somente leite pasteurizado; 

 Testando os animais e eliminando os infectados; 

 Adquirindo somente animais com atestado negativo. 

 

Como evitar? 

 Superlotação;  

  Estado Nutricional; 

  Fatores Genéticos; 

  Raças Leiteiras. 

 

 

Controle 

 O animal contaminado não pode ter seus 

produtos comercializados; 

 Quando o teste der positivo o animal deve 

ser abatido imediatamente com 

acompanhamento da inspetoria veterinária.  

 Aos primeiros sinais de tuberculose deve-se 

comunicar a inspetoria veterinária e 

zootécnica do seu Município. 

 



 


