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RESUMO 

 

A tuberculose é doença infectocontagiosa que possui como agente etiológico a 
bactéria Mycobacterium tuberculosis, podendo ocorrer também pela espécie M. bovis, 
que é zoonótica. Órgãos governamentais: Ministério da Saúde e o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, implementaram programas de erradicação da 
tuberculose. Entretanto, a comunicação ineficaz entre esses órgãos pode fazer, com 
que as garantias à saúde não estejam disponíveis a todos os cidadãos. Assim, os 
objetivos desta pesquisa foram: avaliar se sob a ótica constitucional o Programa 
Nacional de Controle e Erradicação da Tuberculose do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento tem capacidade de compartilhar informações para os 
órgãos do Ministério da Saúde; investigar a prevalência de tuberculose animal e 
humana no Planalto Norte Catarinense; verificar se os órgãos vinculados à defesa 
sanitária animal e os órgãos vinculados à secretaria municipal e estadual de saúde 
atuam em sincronia para controlar a tuberculose; e analisar as políticas públicas 
relacionadas à tuberculose, baseando-se no conceito de saúde única. Foi realizada 
uma pesquisa básica, exploratória, bibliográfica, epidemiológica, documental de 
abordagem quali-quantitativa. Foi realizado levantamento de dados da ocorrência de 
tuberculose, de 2013 a 2021, nos municípios da Região Administrativa da CIDASC 
Canoinhas, SC. Em relação à tuberculose humana foram notificados 412 casos, sendo 
os municípios de Três Barras e Porto União os que apresentaram maior ocorrência. 
Percebeu-se que a quantidade total de casos de tuberculose humana foi 
significativamente maior que a quantidade total de casos de tuberculose bovina. Os 
órgãos responsáveis pelo controle e erradicação da tuberculose, sejam eles na esfera 
federal, estadual ou mesmo municipal, não estão articulados quanto ao 
compartilhamento de informações. Verificou-se que para que o enfrentamento da 
tuberculose seja mais eficaz, deve-se pensar em uma estratégia integrativa entre os 
órgãos de defesa sanitária animal, de saúde pública e ambiental, conforme o conceito 
de “saúde única”. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional. Saúde Pública. Tuberculose Zoonótica. 

Saúde Única. 
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ABSTRACT 

 

Tuberculosis is an infectious disease transmitted by the airways, its best known 
etiological agent is the bacterium Mycobacterium tuberculosis, which can also be 
caused by the species M. bovis, with zoonotic potential. Government agencies such 
as the Ministry of Health and the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (MAPA) 
have been implementing programs to eradicate tuberculosis. However, lack of 
communication, partial communication, or ineffective communication between these 
agencies can mean that health guarantees are not available to all citizens in. The 
objectives of this research were To evaluate if the National Program for the Control and 
Eradication of Tuberculosis of the Ministry of Agriculture, is able to share information 
with the agencies linked to the Ministry of Health from a constitutional point of view 
(universal right to health); to investigate the prevalence of animal and human 
tuberculosis in Planalto Norte Catarinense; To verify whether the bodies linked to 
animal health defense and the bodies linked to the state health departments act in a 
joint intersectoral manner to control tuberculosis; and to analyze public policies related 
to tuberculosis, based on the concept of one health. To this end, a basic, exploratory, 
bibliographic, epidemiological, documentary, and qualitative-quantitative research was 
conducted. Initially, a survey of data on the occurrence of bovine and human 
tuberculosis, from 2013 to 2021, in the municipalities of the Administrative Region of 
CIDASC Canoinhas, SC. Subsequently, the data of bovine and human tuberculosis 
were compared and analyzed descriptively, as well as the sharing of information 
between the health agencies responsible for controlling the disease. There were 7 
cases of bovine tuberculosis in the period studied, which meant an average of 0.72 
cases/year. It was noticed that the total number of cases of human tuberculosis was 
significantly higher than the total number of cases of bovine tuberculosis. In addition, 
the agencies responsible for the control and eradication of tuberculosis, whether at the 
federal, state or municipal level, are not properly articulated and synchronized with 
respect to the sharing of information among all entities. Thus, it was found that in order 
for the fight against tuberculosis to be more effective, a more integrative strategy 
between the animal health, public health and environmental defense agencies should 
be considered, through the concept of "single health". 

 

Keywords: Development. Public Health. Zoonotic Tuberculosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa transmitida pelas vias aéreas 

que afeta principalmente os pulmões podendo atingir outros órgãos do corpo tais 

como rins, meninges e ossos (BARRETO et al., 2014). Seu mais conhecido agente 

etiológico é a bactéria Mycobacterium tuberculosis, mas ocorre também pela espécie 

M. bovis (MILLER, 2008).  

Estimativa da Organização Mundial de Saúde relata que 1/4 da população 

mundial está infectada com o bacilo da tuberculose, contudo essas pessoas não estão 

todas doentes ou transmitindo a infecção (WHO, 2019). O maior risco da doença se 

desenvolver está nas populações mais vulneráveis que vivem em aglomerações 

urbanas, que não possuem condições sanitárias e de higiene satisfatórias, em 

situação de subnutrição e desnutrição, com o sistema imunológico enfraquecido 

(BRASIL, 2017; SAN PEDRO, 2013; WHO, 2019).  

Considerando os aspectos destacados, o presente estudo aborda as políticas 

públicas de controle e erradicação da tuberculose sob a perspectiva da saúde única. 

Nesse também é realizada uma apresentação sobre a tuberculose ao longo da 

história, tanto a tuberculose em humanos quanto a tuberculose em animais são 

abordadas.  

Aqui, também se aborda o caráter zoonótico da tuberculose bem como o 

conceito de saúde única. Essas duas informações pretendem reforçar a importância 

de se considerar o meio no qual as pessoas e os animais convivem para se promover 

o controle e profilaxia de tuberculose com ações que tenham abrangência em três 

aspectos: o ambiental, o ser humano e o animal. 

Este trabalho se justifica no fato de que a tuberculose é problema de saúde 

pública e se faz presente no Pacto pela Saúde sendo citada no item “Doenças 

emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e 

influenza”, e pode ser utilizada como um indicador da qualidade de vida da população 

e está diretamente relacionada ao desenvolvimento socioeconômico regional 

(BRASIL, 2009). Portanto existe pertinência para se realizar a pesquisa no programa 

de Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado.  

Apesar dos avanços na medicina e ações de prevenção e controle definidas 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a tuberculose ainda é um sério problema 



 

 

de saúde pública global, permanecendo entre as 10 principais causas de morte no 

mundo. No ano de 2018 foram registrados 10 milhões de casos e 1,5 milhão de 

óbitos, tendo um maior impacto em populações que apresentam condições 

socioeconômicas mais precárias em ambas as situações (contágio e mortes) (WHO, 

2019).  

Depois de 2,8 milhões de pessoas testadas para tuberculose em 2020, 

percebeu-se uma redução de 21% em comparação com 2019. O número de pessoas 

com tuberculose multirresistente aos medicamentos teve uma redução de 15%, 

baixando de 177 mil em 2019 para 150 mil em 2020, o que se aproxima de um para 

três (OPAS, 2021). Dados do Ministério da Saúde (2020) indicaram que no Brasil, no 

ano de 2019, foram registrados 73.864 casos novos da doença, o que correspondeu 

a um coeficiente de incidência de 35 casos/100 mil habitantes. Apesar de ter cura, o 

abandono do tratamento é o principal motivo para a tuberculose ainda continuar 

fazendo vítimas fatais. 

Ao atuar como extensionista rural (na EPAGRI) e posteriormente como médico 

veterinário do serviço de defesa sanitária animal (na CIDASC), o mestrando observou 

que os produtores rurais não relatavam terem sidos testados para tuberculose quando 

os bovinos com os quais tem contato recebem diagnóstico de positividade para 

tuberculose.  

Desse modo questiona-se: No caso de tuberculose, as políticas públicas de 

controle e erradicação preconizam essa troca de informações entre os entes 

executores (defesa sanitária animal e os órgãos do Sistema Único de Saúde) e ocorre 

a busca ativa por pecuaristas que entraram em contato com gado bovino que testou 

positivo para tuberculose e vice-versa?  

No âmbito das doenças zoonóticas (aquelas de transmissão entre animais e 

seres humanos), a tuberculose bovina se apresenta como uma doença de evolução 

crônica causada pela bactéria Mycobacterium bovis (M. bovis), que provoca lesões 

granulomatosas nos linfonodos e em outros tecidos. Essa zoonose acomete 

principalmente bovinos, além de outros animais domésticos e silvestres como 

equinos, suínos, caprinos, ovinos, cães, gatos, psitacídeos1, podendo infectar também 

seres humanos. A tuberculose bovina ainda continua presente em diversos países no 

                                                 
1 Psitacídeos são aves como papagaios, periquitos, araras, maracanãs, tuins, jandaias, caturritas, 
apuins, cacatuas ou catatuas e calopsitas ou caturras. 
 



 

 

mundo todo, principalmente naqueles em desenvolvimento, sendo considerada um 

grave problema de saúde pública mundial (ANTUNES et al., 2002; BRASIL, 2006; 

BRASIL, 2017; OIE, 2019).  

Sendo uma doença zoonótica, estima-se que até 10% dos casos de 

tuberculose humana tem como agente infeccioso o M. bovis (OIE, 2019). Nas últimas 

décadas órgãos governamentais como o Ministério da Saúde e o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) vêm implementando programas para 

a erradicação da tuberculose, com ações de identificação, controle, combate e 

tratamento em todos os estados da federação, tanto no meio urbano como no meio 

rural.  

Conforme o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2020) o 

estado de Santa Catarina, está classificado como “A” no que tange a riscos para o 

contágio de tuberculose nos rebanhos, isso é um indicador de qualidade de combate 

à doença, uma vez que essa classificação significa que a ‘Classe A = prevalência de 

focos < 2 %’ (MAPA, 2020). 

Então esse trabalho avalia a comunicação entre os órgãos da defesa sanitária 

animal e os do Sistema Único de Saúde tendo em vista a capacidade de se permear 

informações e ações entre esses entes com vistas ao controle da tuberculose. Parte-

se da hipótese de que a comunicação entre os órgãos da defesa sanitária animal é 

deficiente no sentido do Sistema Único de Saúde.  

A ausência de comunicação, a comunicação parcial ou a comunicação ineficaz 

entre esses órgãos pode fazer, ainda, com que as garantias à saúde não estejam 

disponíveis a todos os cidadãos em sua totalidade e nem atinja sua eficácia. Desse 

modo nesse trabalho o objetivo geral foi avaliar se sob a ótica constitucional (direito 

universal a saúde) o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Tuberculose do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem capacidade de compartilhar 

informações para os órgãos vinculados ao Ministério da Saúde. Os objetivos 

específicos foram: investigar a prevalência de tuberculose animal e humana no 

Planalto Norte Catarinense; verificar se os órgãos vinculados à defesa sanitária animal 

e os órgãos vinculados à secretaria municipal e estadual de saúde atuam em 

sincronia, de forma conjunta intersetorialmente para prevenir e controlar a 

tuberculose; e analisar as políticas públicas relacionadas à tuberculose, tendo como 

base o conceito de saúde única. 



 

 

A dissertação está organizada em cinco capítulos. O primeiro apresenta uma 

abordagem geral sobre a temática, discorrendo sobre o problema, demonstrando o 

objetivo geral e os específicos, a importância da pesquisa por meio da justificativa, e 

a hipótese. O segundo capítulo inicia contextualizando teoricamente a tuberculose ao 

longo da história, em seguida aborda o impacto da tuberculose humana e bovina no 

Brasil e, posteriormente, a tuberculose no conceito de saúde única. O terceiro capítulo 

descreve a metodologia utilizada para atingir os objetivos pretendidos, delineando o 

tipo de pesquisa, local de estudo; e também a maneira de coleta e análise dos dados. 

O quarto capítulo demonstra os resultados encontrados, os quais são apresentados e 

discutidos em 4 grupos: primeiro são apresentados os resultados encontrados de 

tuberculose em bovinos.; posteriormente é abordado a tuberculose humana; o terceiro 

grupo aborda a tuberculose bovina versus tuberculose humana; e em seguida como 

é o compartilhamento de informações entre os órgãos de saúde animal e humano. No 

quinto e último capítulo estão as considerações finais, posteriormente as referências 

utilizadas, e por fim em anexo o Ofício de comunicação da ocorrência de tuberculose 

bovina para a secretaria municipal de saúde. 

 

  



 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1  A TUBERCULOSE AO LONGO DA HISTÓRIA 

 

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa (BARRETO et al., 2014). Seu 

principal agente etiológico é a bactéria Mycobacterium tuberculosis, podendo ser 

decorrente ainda da infecção por M. bovis, M. africanum, M. canetti, M. microti, M. 

pinnipedi e M. caprae (MILLER, 2008).  

Essa enfermidade é uma das doenças mais antigas do mundo, havendo 

registros de sua presença em escritos hebraicos bíblicos, em antigos textos chineses 

e em estudos de Hipócrates na Grécia antiga, evidenciando a presença do patógeno 

nas principais civilizações (CAMPELO et al., 2001; VERONESI; FOCACCIA, 2015). 

No decorrer da história inúmeras pesquisas foram conduzidas a fim de 

desvendar os primeiros registros da tuberculose no mundo. Hayman (1984) levantou 

a hipótese de que a bactéria Mycobacterium tenha surgido há cerca de 150 milhões 

de anos. Já Gutierrez e colaboradores (2005) encontraram evidências de M. 

tuberculosis na África Oriental há pelo menos 3 milhões de anos e sugeriram que os 

primeiros humanóides provavelmente foram acometidos pela doença.  

Outras pesquisas encontraram vestígios da tuberculose em ossos humanos 

pré-históricos na Alemanha datados de 8.000 a.C., e no Egito antigo, nas tumbas dos 

faraós, datados de 7000-3000 A.C. (CONDE et al., 2000; TARANTINO, 2002).  

O primeiro registro mais seguro da tuberculose no mundo foi encontrado em 44 

múmias bem preservadas, datando de 3.700 a 1.000 a.C., em Tebas (Egito). Nas 

análises realizadas nos pulmões de uma das múmias, foram constatadas lesões 

pleuropulmonares e sangue na traqueia, revelando que muitos faraós devem ter sido 

tuberculosos e morreram extremamente jovens, possivelmente de tuberculose 

(ROSEMBERG, 1999).  

Em contraponto às pesquisas que sugerem que a tuberculose seja uma doença 

milenar, Bos e colaboradores (2014) estudaram o genoma do M. tuberculosis, e 

sugeriram que os humanos adquiriram a tuberculose na África há cerca de 5.000 anos, 

e que a doença se espalhou em todo o Velho Mundo ao longo das rotas comerciais, 

ao mesmo tempo em que os africanos disseminaram a doença para animais 

domésticos, como vacas e cabras.  



 

 

Apesar de evidências científicas mostrarem predomínio da tuberculose na 

antiguidade, a doença teve seu ápice de disseminação durante o período colonial na 

Europa, culminando como a grande epidemia do século XVIII. Dados históricos 

mostram que a doença foi responsável pela infecção de quase 100% da população 

europeia, e responsável por 25% das mortes em adultos naquele período, se 

alastrando por mais de 300 anos, ficando conhecida como a “grande peste branca” 

(VERONESI; FOCACCIA, 2015).  

A epidemia de tuberculose ocorrida no final do século XVIII e início do século 

XIX foi relacionada às variações no padrão de vida de determinados estratos da 

população. Nesse período estava ocorrendo a revolução industrial, que levou 

multidões operárias a se concentrarem nos centros urbanos, com isso levando à 

deterioração das condições de vida da classe trabalhadora, que era obrigada a 

trabalhar e morar em ambientes aglomerados, em condições insalubres e 

desgastantes (BERLINGUER, 1978; DANIEL, 2006; GONÇALVES, 2000; 

ROSEMBERG, 1999; VERONESI; FOCACCIA, 2015). 

Novos conhecimentos sobre a doença surgiram durante o período da 

renascença na Europa, pois nesse período ocorrem sucessivos esforços em busca de 

conhecimentos científicos. Naquele período o pesquisador francês Laennec, 

descreveu a maioria dos sinais físicos da doença pulmonar e expôs claramente a 

patologia da tuberculose (DANIEL, 2006). Foi apenas em 1865 que Jeann-Antoine 

Villemin demonstrou a natureza infecciosa da doença, quando inoculou um coelho 

com uma pequena quantidade de líquido purulento de uma cavidade tuberculosa e 

observou a evolução da doença no animal (BARBERIS et al., 2017; DANIEL, 2006). 

A história da tuberculose mudou dramaticamente em 1882, quando Hermann 

Heinrich Robert Koch isolou com sucesso seu agente etiológico, o bacilo. Além disso, 

esse estabeleceu postulados clássicos sobre a natureza da identificação de padrões 

infecciosos. As contribuições de Koch para a bacteriologia foram inúmeras e ele 

recebeu um Prêmio de Medicina em 1905 por sua elucidação da etiologia da 

tuberculose (DANIEL, 2006; GRADMANN, 2001). 

Nas décadas após a descoberta do agente causador da tuberculose, estudos 

foram realizados a fim de desenvolver medicamentos, vacinas e métodos de 

diagnóstico da doença. Em 1921, no instituto Pasteur, pesquisadores liderados por 

Albert Calmette, desenvolveram e testaram de maneira efetiva a vacina Bacille 

Calmette-Guérin (BCG) desenvolvida com o M. bovis atenuado. Essa vacina foi 



 

 

prontamente aceita em grande parte da Europa como forma de imunização da 

população, incentivada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef). Nove anos depois, em 1930, Florence Seibert 

desenvolveu o teste para diagnóstico da tuberculose, o qual é aplicado até então os 

dias de hoje, utilizando-se uma proteína derivada purificada (PPD) desenvolvida pelo 

pesquisador. Em 1944, Albert Schatz, Elizabeth Bugie e Selman Waksman relataram 

a descoberta do primeiro antibiótico bactericida eficaz contra M. tuberculosis, a 

estreptomicina (DANIEL, 2006; GRANGE et al., 1983). 

Enquanto os conhecimentos sobre tuberculose avançavam durante o século 

XIX, na Europa e Américas as taxas de mortalidade começaram a diminuir. Uma das 

hipóteses apontadas e mais aceita, para essa queda na mortalidade, se refere à 

melhoria do padrão de vida da população, que levou à melhores condições de saúde. 

Outra hipótese é a imunidade de rebanho resultante da seleção natural de uma 

população geneticamente mais resistente. Porém, ainda não há consenso para 

explicar o declínio observado nas taxas de tuberculose durante o século XIX (DANIEL, 

2006; DAVIES et al., 1999). 

Antes da descoberta e da comprovação da eficácia da vacina BCG e dos 

antibióticos, a tuberculose era tratada em sanatórios apenas com repouso e 

alimentação adequada, onde o paciente permanecia isolado da sociedade por um 

longo tempo. Nas décadas de 1950 e 1960 o tratamento passou a ser ambulatorial 

sem a necessidade de internação. O advento do tratamento com antibióticos, unido 

às medidas de profilaxia e simplificação do diagnóstico, ocasionou uma redução 

significativa nos índices de mortalidade pela doença no Brasil e no mundo (CAMPOS, 

1996; DANIEL, 2006; GONÇALVES, 2000; RUFFINO-NETTO, 2002). 

Em junho de 1999 o Programa Stop Tb promoveu uma reunião com 22 países2, 

em Casablanca, Marrocos, com o objetivo de discutir pesquisas na área da 

tuberculose. Em julho do mesmo ano, o Programa reuniu em Brasília, Distrito Federal 

(DF), os 9 países da América do Sul para discutir a situação nas Américas (RUFFINO-

NETTO, 2002). 

Em 2000 o Programa reuniu os 22 países em Bangkok, na Tailândia para 

abordar a preparação da Conferência Ministerial sobre Tuberculose e 

                                                 
2 Países com maior carga de tuberculose em 2002: Índia, China, Indonésia, Moçambique, Camboja, 

Zimbábue, Afeganistão, Filipinas, Paquistão, África do Sul, Rússia, Congo, Quênia, Vietnã, Tanzânia, 
Brasil, Tailândia, Uganda, Mianmar, Nigéria, Bangladesh e Etiópia (WHO, 2002). 



 

 

Desenvolvimento Sustentável que foi realizada em março de 2000 em Amsterdam, na 

Holanda. Em Bangkok foi debatido a situação dos Programas de Controle da 

Tuberculose (PCT) implementado pelos 22 países, analisando os pontos fortes e 

fracos, as oportunidades, desafios e perspectivas. Na ocasião, ficou evidente que 

havia países onde os principais problemas do PCT estavam relacionados à ausência 

de recursos financeiros e humanos; já em outros países os obstáculos eram mais 

voltados a multidroga resistência e/ou gerenciamento de programas (RUFFINO-

NETTO, 2002; HIJJAR; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2001).  

Na reunião em Amsterdam foi publicada a Amsterdam Declaration on Stop Tb 

assinada pelos países participantes. A declaração foi assinada no dia 24 de março de 

2000, quando se comemorava o Dia Mundial de Combate a Tuberculose. Nessa 

declaração, afirmou-se o compromisso dos países envolvidos em priorizar o combate 

contra a doença assim como se salientou a importância de encontrar parceiros em 

organizações não-governamentais (ONGs) para a realização desta tarefa (RUFFINO-

NETTO, 2002). 

 

2.2 TUBERCULOSE HUMANA NO BRASIL 

 

O impacto da tuberculose no Brasil possui características próprias de acordo 

com seu contexto político, social e científico vigente (SOUZA, 2012). No Brasil, a 

tuberculose foi introduzida com a chegada dos primeiros colonos e jesuítas, quando 

muitos portugueses que chegaram ao país eram tuberculosos, que vinham em busca 

da cura devido ao clima tropical. Durante a primeira fase da colonização do território 

onde se situa o Brasil, ocorreu a transmissão em massa e consequentemente a morte 

de muitos indígenas (ROSEMBERG, 1999). No ano de 1855 estimava-se que um em 

cada 150 habitantes estava com tuberculose (LEITE; TELAROLLI, 1997).  

A epidemia de tuberculose no Brasil no início do século XX se comportou de 

maneira similar ao que aconteceu na Europa durante a revolução industrial, afetando 

primeiramente os centros urbanos, devido à ocupação de moradias insalubres, falta 

de higiene e nutrição deficiente (SHEPPARD, 2001). A partir dos anos de 1920 o 

estado brasileiro passou a se envolver na luta contra a doença, tendo como ponto de 

partida a reforma Carlos Chagas, que deu origem ao Departamento Nacional de 

Saúde Pública, criando a Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose. A partir de então, 

diversas ações foram sendo tomadas no decorrer da década: em 1930 foi criado o 



 

 

Ministério de Educação e Saúde Pública, em 1941 foi constituído o Serviço Nacional 

de Tuberculose e em 1942 foi lançada a Campanha Nacional contra a Tuberculose 

(HIJJAR et al., 2007; RUFFINO-NETTO, 2002).   

A partir da década de 1960, começa efetivamente a utilização de esquemas 

terapêuticos padronizados e em 1964, o tratamento com uso de medicamentos 

começa a ser realizado com duração de 18 meses, sendo reduzido para 12 meses em 

1965. A partir da década de 1970 foi criada a Divisão Nacional de Tuberculose e em 

1971 foi fundada a Central de Medicamentos. No ano de 1973 a vacinação com BCG 

foi implementada, tornando-se obrigatória para menores de um ano de idade a partir 

de 1976. Em 1975, foi inaugurado o II Plano Nacional de Desenvolvimento, que inclui 

o Programa de Controle da Tuberculose. Em 1976, organiza-se a Divisão Nacional de 

Pneumologia Sanitária. Em 1979 o tratamento da doença passa a ter duração de 6 

meses utilizando a Rifampicina. Em 1981 são criadas estratégias de organização dos 

serviços de saúde, como, Ações Integradas de Saúde, Sistema Único e 

Descentralizado de Saúde e o Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2017; HIJJAR et al., 

2007; RUFFINO-NETTO, 2002).  

Apesar dos esforços governamentais para o controle da doença, a partir de 

1990, ela sai novamente de controle tanto no Brasil como no mundo, levando a OMS 

a declarar a tuberculose como uma emergência de saúde pública global em 1993. No 

ano de 1996 o Ministério da Saúde elaborou o Plano Emergencial para o Controle da 

Tuberculose, que foi formalizado em 1999 com a criação do Programa Nacional de 

Controle da Tuberculose (BRASIL, 1999).  

Em 1998 a OMS indicou que as principais causas da gravidade da situação 

mundial da tuberculose foram a desigualdade social, o advento da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), o envelhecimento populacional e os movimentos 

migratórios (WHO, 1998). No mesmo ano, no Brasil foi publicada a Resolução n.º 284 

que apontava para a necessidade de priorização da tuberculose pelo Ministério da 

Saúde (BRASIL,1999). Em 2000, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional de 

Mobilização para eliminação da Hanseníase e Controle da Tuberculose em municípios 

prioritários por meio da Atenção Básica e em 2001, o Plano Estratégico para 

Implementação do Plano de Controle da Tuberculose (BRASIL, 2000; BRASIL, 2001).  

No ano de 2011 foi publicada a Resolução n.º 444 que reafirmava a priorização 

pelo Ministério da Saúde e enfatizava sobre a necessidade do desenvolvimento de 

ações intersetoriais para o controle da doença. Nesse mesmo ano ocorreu o 



 

 

lançamento do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), o qual 

estabeleceu diretrizes para o controle da doença, com tratamento padronizado, 

exclusivamente oferecido no serviço público de saúde. As recomendações nacionais 

são atualizadas e divulgadas pelas notas técnicas do PNCT e na publicação no 

Manual de Recomendações do Programa Nacional de Controle da Tuberculose 

(BRASIL, 2019).  

Em 2016 a OMS criou a Frente Parlamentar Global de luta contra tuberculose 

e no Brasil ocorreu a Criação da Frente Parlamentar das Américas de luta contra 

tuberculose. Em 2017, o Ministério da Saúde emitiu um documento delineando um 

plano para a eliminação da tuberculose - o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose 

como Problema de Saúde Pública. Esse plano foi elaborado de acordo com as 

recomendações da OMS seguindo as diretrizes da Estratégia pelo Fim da 

Tuberculose com a participação de gestores estaduais e municipais, academia e 

sociedade civil, tendo como metas a redução do coeficiente de incidência para 

menos de 10 casos por 100 mil habitantes e de mortalidade para menos de 1 óbito 

por 100 mil habitantes até o ano de 2035 (BRASIL, 2017).  

Em 2019, o Brasil passou a liderar a estratégia de luta global contra a 

tuberculose. O médico Luiz Henrique Mandetta foi nomeado presidente do Conselho 

da Stop TB Partnership, instituição, que busca eliminar a tuberculose no mundo, 

vinculada ao Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos 

(UNOPS/ONU). Nesse mesmo ano o Plano Nacional de controle da Tuberculose 

(PNCT) publicou a segunda edição do Manual de Recomendações para o Controle 

da Tuberculose no Brasil que estabeleceu as diretrizes nacionais para o controle da 

doença, que incluem procedimentos clínicos padronizados, procedimentos 

laboratoriais, sistema de vigilância, ações de biossegurança e organização de 

serviços (BRASIL, 2019). 

Segundo dados do Ministério da Saúde (2020) no Brasil, no ano de 2019, 

foram registrados 73.864 mil casos novos da doença, correspondendo a um 

coeficiente de incidência de 35 casos/100 mil habitantes (Gráfico 1). Apesar de ter 

cura, o abandono do tratamento é o principal motivo para a tuberculose ainda 

continuar fazendo vítimas fatais, mesmo com redução de 8% no número de óbitos 

na última década.  



 

 

Gráfico 1 - Coeficiente de incidência de tuberculose geral e por faixa etária (por 100 mil hab.) no Brasil 
no período de 2010 a 2019. 

 
 
Fonte: BRASIL (2020). 
 

 

Com a descentralização do diagnóstico e tratamento da tuberculose para os 

serviços de Atenção Primária à Saúde (APS), que ocorreu no período de 2001 a 2019, 

houve um aumento na proporção de casos diagnosticados e acompanhados pela 

APS. Em 2019 54% dos casos novos de tuberculose foram notificados por unidades 

de saúde classificadas como APS, e 61,4% foram acompanhados em unidades nesse 

mesmo nível assistencial de atenção (WHO, 2019; BRASIL, 2020). Esse aumento de 

casos nos últimos anos mostra que ainda há um longo caminho a ser percorrido na 

luta contra a tuberculose.  

 

2.3 TUBERCULOSE BOVINA NO BRASIL 

 

A tuberculose bovina é uma doença zoonótica reemergente de evolução 

crônica causada pela espécie M. bovis, que ocasiona lesões granulomatosas que se 

formam nos gânglios linfáticos e outros tecidos, que acomete principalmente bovinos, 

além de animais domésticos e silvestres, podendo infectar seres humanos (RUSSI et 

al., 2009).  

A doença tem distribuição global, contudo já foi erradicada em diversos países 

desenvolvidos, como: na Dinamarca em 1980; na Holanda, Finlândia e Suíça em 

1995; na Alemanha e Luxemburgo em 1997; na Áustria e algumas regiões da Itália 



 

 

em 1999; na França em 2001 e na Bélgica em 2003. Entretanto a tuberculose bovina 

continua ainda atingindo alguns países, principalmente aqueles em desenvolvimento, 

tornando-se um grave problema de saúde pública (PAVLIK, 2006; VALENTE et al., 

2009). 

A infecção nos bovinos é adquirida por via aerógena, podendo ser contraída de 

modo menos comum, por vias alimentares, congênitas, cutâneas e venéreas. É 

considerada uma doença infectocontagiosa de importância econômica por causar 

perdas diretas com a morte de animais. Os animais infectados pela tuberculose 

podem apresentar fraqueza, perda de apetite, perda de peso, febre intermitente, 

tosse, diarreia e aumento de linfonodos. Em alguns casos, a bactéria pode ficar latente 

no organismo hospedeiro sem desenvolver a doença (ANTUNES et al., 2002; BRASIL, 

2006; BRASIL, 2017; OIE, 2019). 

Como uma doença que pode causar sérios impactos econômicos, a 

tuberculose bovina foi tardiamente estudada. Por ser uma das principais zoonoses 

detectadas pelo serviço de inspeção nos abatedouros a tuberculose gera sérios 

prejuízos econômicos. Para engorda do gado bovino as perdas ocorrem com a 

redução de 10 a 25% na eficiência no ganho de peso (SMANIOTTO et al., 2019).  

Em humanos a tuberculose pode gerar redução média da renda familiar em até 

20% (FERREIRA et al., 2018). Foi somente no início do século XX com o 

desenvolvimento da indústria leiteira na Europa e América, que os efeitos da 

tuberculose bovina causada pelo M. bovis, sobre a produtividade dos rebanhos e 

saúde humana, tornou-se evidente (ABRAHÃO, 1998).  

No Brasil os primeiros dispositivos legais para controle da tuberculose bovina 

foram instituídos em 1898 no município do Rio de Janeiro e em 1898, em São Paulo, 

o qual instituíam a aplicação obrigatória do teste de tuberculina nas vacas leiteiras e 

o abate dos animais com diagnóstico positivo (ANTUNES et al., 2002). 

No que tange às ações governamentais, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento do Brasil (MAPA) estabeleceu em 2001 o Programa Nacional de 

Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT), revisto em 

2017 pela Instrução Normativa - IN n.º 10, de 3/3/2017, o programa tem por objetivo 

reduzir a prevalência e a incidência dessas doenças em bovinos e bubalinos, visando 

a erradicação da tuberculose bovina por meio de medidas sanitárias. A estratégia de 

atuação do PNCEBT é baseada na classificação dos estados brasileiros quanto ao 

grau de risco para brucelose e tuberculose, conforme a IN 10/17, e na definição de 



 

 

procedimentos de defesa sanitária animal a serem adotados de acordo com essa 

classificação. O PNCEBT determina o controle do trânsito interestadual de animais, 

diagnóstico com notificação das autoridades brasileiras, eutanásia para animais 

positivos e a certificação das propriedades livres da doença (BRASIL, 2006; BRASIL, 

2017). 

O diagnóstico da tuberculose bovina no Brasil segue as recomendações da 

Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), e se dá por meio dos seguintes testes: 

o Teste Cervical Simples (TCS) que é adotado como prova de rotina em bovinos e 

bubalinos leiteiros devido à sua boa sensibilidade; o Teste da Prega Caudal (TPC) que 

pode ser utilizado como prova de triagem, exclusivamente para gado de corte; e o 

Teste Cervical Comparativo (TCC), que pode ser utilizado como teste confirmatório 

em animais, reagentes ao teste cervical simples ou ao teste da prega caudal ou como 

prova de rotina em rebanhos com histórico de reações inespecíficas (BRASIL, 2017).  

O controle de doenças infecciosas dos rebanhos é feito pelo Serviço 

Veterinário Oficial do qual fazem parte dois entes federativos (Estado e União) 

(BRASIL, 2017). O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços reconhece 

que tal controle de doenças influencia na aceitação dos produtos da pecuária pelos 

mais diversos mercados (BRASIL, 2018), mas, também, é fundamental para saúde 

pública, pois as doenças infecciosas do tipo zoonoses representam um papel 

importante na qualidade da saúde pública (BRASIL, 2017). 

Quanto aos casos, no ano de 2019 foram registrados 7.172 casos de 

tuberculose bovina em todo território nacional, tendo um aumento de 46% em relação 

ao ano de 2018 que teve 4.907 casos. Desses casos, 1.738 ocorreram em Santa 

Catarina, quando comparado a 2018, o estado teve um aumento de 83% no número 

de casos no ano de 2019 (Gráfico 2) (BRASIL, 2020). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfico 2 - Distribuição Temporal de Casos de Tuberculose Bovina de 1999 até 2019 no Estado de 
Santa Catarina e no Brasil. 

 
Fonte: BRASIL (2020). 

 

 O gráfico acima mostra que Santa Catarina registrou oscilação no número de 

registros de casos de tuberculose bovina de maneira muito semelhante com o restante 

do Brasil. 

 

2.4  TUBERCULOSE ZOONÓTICA 

 

A forma mais comum de tuberculose em humanos é causada pelo M. 

tuberculosis. Não é possível diferenciar clinicamente as infecções causadas pelo M. 

tuberculosis das causadas pelo M. bovis (DANIEL, 2006). Acha e Szyfres (2003) 

afirmaram que o M. bovis pode causar as mesmas manifestações clínicas e lesões 

patológicas que o M. tuberculosis. De acordo com Mota (2008) o ser humano é tão 

sensível ao M. bovis quanto ao M. tuberculosis.  

A ocorrência da doença provocada pelo M. bovis tanto nos humanos quanto 

nos animais domésticos e silvestres é denominada de tuberculose zoonótica (AYELE 

et al., 2004). 

Estima-se que até 10% dos casos de tuberculose humana em alguns países 

tem como agente infeccioso a M. bovis. (OIE, 2019). A OMS juntamente com a 
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Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e a 

Organização Internacional de Epizootias (OIE) classificaram a tuberculose causada 

pelo M. bovis como uma zoonose negligenciada, principalmente em países em 

desenvolvimento (MICHEL et al., 2010). 

Tendo em vista a importância da tuberculose zoonótica em saúde pública, a 

OMS convocou uma reunião em novembro de 1993, em Genebra. Dentre os assuntos 

abordados foi revista a situação da tuberculose humana e animal no mundo todo, e 

chegaram às seguintes recomendações: são necessárias informações sobre a 

distribuição, transmissão e prevalência da infecção e doença causada por M. bovis 

em animais e humanos; maiores recursos financeiros para que os países consigam 

investigar e produzir estas informações; realização de estudos epidemiológicos que 

servirão de base para programas de controle; pesquisas sobre o desempenho e 

desenvolvimento de testes diagnósticos, vacinação e quimioterapia; além de 

colaboração entre pessoal médico e médico veterinário para pesquisas sobre a 

importância do M. bovis na disseminação da tuberculose (WHO, 1993; WHO, 1994). 

A infecção pelo M. bovis é um desafio para a saúde pública porque os métodos 

de diagnóstico da tuberculose em seres humanos não são eficazes para a detecção 

desse agente infeccioso, sobretudo nos países em desenvolvimento com poucos 

recursos (AYELE et al., 2004). 

O diagnóstico pode ser mais complicado pela tendência das infecções por M. 

bovis se localizarem em outros tecidos que não os pulmões (ou seja, infecção 

extrapulmonar) e pelo fato de que o M. bovis é naturalmente resistente ao 

Pirazinamida, um dos antimicrobianos mais comumente utilizado para o tratamento 

da tuberculose humana. A contaminação em humanos se dá pelo consumo de carne 

infectada ou leite e derivados in natura, principalmente oriundos de abates 

clandestinos. Em regiões onde a higiene alimentar é aplicada de forma consistente, o 

risco para o público em geral é reduzido, no entanto, a infecção zoonótica de 

tuberculose continua sendo um risco ocupacional para agricultores e suas famílias, 

trabalhadores de matadouros e açougueiros (ANTUNES et al., 2002; OIE, 2019). 

Revorêdo e colaboradores (2013) confirmaram que a gênese da tuberculose 

zoonótica se encontra vinculada a fatores de risco. Dentre esses pode-se destacar o 

exercício profissional de maneira insalubre, especialmente de médicos veterinários e 

indivíduos que trabalham com rebanho bovino e caprino. Também, o hábito social, 

econômico e cultural que está consolidado no comportamento da população brasileira, 



 

 

principalmente da região nordeste, em relação ao consumo de forma in natura do leite 

bovino e caprino, e seus produtos derivados são hábitos comuns naquela região. A 

Figura 1 mostra os fatores de risco que influenciam zoonoses novas e reemergentes, 

tais como a tuberculose, que devem ser monitorados pelos órgãos responsáveis. 

  
Figura 1 - Fatores de risco que influenciam zoonoses novas e reemergentes. 

 
Fonte: Adaptado de Cutler et al. (2010) e Zanella (2016). 

 
São inúmeros os fatores que contribuem para a ocorrência de zoonoses novas 

e reemergentes. A ação humana sobre o ambiente, a maior proximidade entre homens 

e animais, apesar dos benefícios, tem desempenhado um papel importante na 

ocorrência de zoonoses. Diante dessas alterações, é necessário investir em ações 

preventivas e ter um plano de controle de zoonoses, uma vez que não é possível 

prever quando uma zoonose nova pode surgir ou reemergir. 
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2.5 TUBERCULOSE E SAÚDE ÚNICA  

 

Após a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e posterior 

publicação da Lei 8.080/1990 (lei do SUS), a saúde de direito social e humano e 

universal, isso é, direito de todos e dever do Estado. Com esses reordenamentos no 

plano do direito e das responsabilidades, evidencia-se a necessidade de uma cadeia 

de informações, estruturadas que permitam a circulação de conhecimentos entre os 

mais diversos órgãos, dentre os quais destacam-se as secretarias e ministérios da 

agricultura e saúde, sobretudo no que tange a ocorrência de zoonoses. 

O direito constitucional à saúde constante no artigo 196 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 apresenta os princípios do sistema único de 

saúde, instituído posteriormente pela lei 8080 de 1990, de tal forma que privilegia a 

profilaxia de doenças, conforme artigo 198 inciso II da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. 

A Lei 8.080 de 1990 apresenta no inciso X do artigo 7.º a necessidade de se 

integrar saúde, meio ambiente e saneamento. Tal integração é proposta de maneira 

mais intensa por pesquisas que explicitamente reconhecem a importância de se 

integrar as ações do médico veterinário às ações do serviço oficial de saúde 

(MIRANDA, 2018).  

Já a Instrução Normativa n.º 10 (IN 10) do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA) apresenta o regulamento técnico do Programa Nacional de 

Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose. Esse programa é um dos 

programas de saúde animal do MAPA (BRASIL, 2017). Os programas são a 

manifestação funcional deste órgão do governo, o qual deve organizar, melhorar e 

fomentar as atividades do setor produtivo primário brasileiro. 

O não cumprimento das medidas sanitárias preventivas da IN10 do MAPA 

configuram crime como previsto pelo artigo 268 do Código Penal e pode ser 

contextualizado com o que consta nos artigos 935 e 936 do Código Civil: 

 

Art. 268. Infringir determinação do poder público, destinada a impedir 
introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena - detenção, de um 
mês a um ano, e multa. (BRASIL, 1940); 
Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo 
questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, 
quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. 
Art. 936. O dono ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, 
se não provar culpa da vítima ou força maior (BRASIL, 2002). 



 

 

Apesar dos esforços governamentais para o controle e a erradicação da 

tuberculose, por meio do Ministério da Saúde, MAPA e os órgãos estaduais e 

municipais, a falta de integração e comunicação entre estes órgãos para a construção 

de ações conjuntas, evidencia lacunas que prejudicam esses esforços.  

Uma das brechas da dispersão das ações que podem ser observadas no 

manual de controle da tuberculose do Ministério da Saúde publicado em 2019, quando 

esse documento cita sem profundidade que a tuberculose pode ser transmitida pelo 

consumo de produtos lácteos oriundos de bovinos infectados (BRASIL, 2020). Não há 

nesse manual orientação alguma para que o agente de saúde comunique aos serviços 

de defesa sanitária agropecuária com o intuito de testar os bovinos pertencentes ao 

produtor rural que tenha suspeita de tuberculose. Já o Ministério da Agricultura indica 

a necessidade de comunicação da ocorrência de tuberculose bovina para o serviço 

de saúde oficial conforme poderá ser verificado no artigo 44 da Instrução Normativa 

10 (2017) que institui o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Tuberculose 

e da Brucelose.   

Apesar de o Sistema Único de Saúde (SUS) oferecer um sistema gratuito e 

universal, com redução das desigualdades no acesso, ainda não é capaz de proteger 

as famílias do gasto catastrófico em saúde durante o diagnóstico de doenças como a 

tuberculose (FERREIRA et al., 2018) que será maior ainda se forem utilizadas 

técnicas para definir se é da espécie zoonótica.  

Para o enfrentamento da tuberculose há que pensar em estratégias integrativas 

entre os órgãos de defesa sanitária animal e os de saúde pública e ambiental (OLEA-

POPELKA et al., 2016). 

Uma destas estratégias que poderia ser aplicada para prevenção e erradicação 

da tuberculose zoonótica, seria a da One Health ou Saúde Única. 

O conceito de “Saúde Única” (interconectividade entre saúde humana, animal, 

ambiental e plantas CARNEIRO; PETTAN-BREWER, 2021), foi proposto por 

organizações internacionais como a Organização Mundial da Saúde, Organização 

Mundial de Saúde Animal, e Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (CFMV, 2019). 

Esse conceito reconhece a existência de um vínculo estreito entre o ambiente, 

as doenças em animais, em plantas e a saúde humana. Segundo King et al. (2008) a 

abordagem Saúde Única é definida como um esforço colaborativo de múltiplas 

disciplinas para alcançar a saúde ideal para humanos e animais, ao mesmo tempo em 



 

 

que protege o meio ambiente. Nessa abordagem, profissionais de diferentes áreas da 

saúde, trabalham juntamente verificando fatores de riscos à saúde correlacionados a 

interação homem, animais, plantas e ambiente. A atuação em conjunto proporciona o 

planejamento e monitoramento de ações para minimizar estes embates, além de 

propiciar a orientação à população sobre medidas de promoção à saúde. 

Essa abordagem surgiu como uma base fundamental para prevenir e controlar 

doenças que ocorrem na interface da saúde humana, animal e ambiental. Enfatiza a 

colaboração multidisciplinar para intervenções holísticas que atinjam não apenas as 

metas de saúde humana, mas também as metas de saúde animal e ambiental (Figura 

2). As duas últimas (saúde animal e ambiental) são centrais para melhorar o controle 

de doenças infecciosas emergentes e negligenciadas, muitas das quais são zoonoses 

(UNEP, 2020).  

 

Figura 2 - Conceito de saúde única: uma abordagem holística, transdisciplinar e multissetorial da saúde. 

 
Fonte: Adaptado de Destoumieux-Garzón et al., 2018. 

 

As doenças zoonóticas envolvem e afetam a saúde humana, a saúde animal e 
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resultado de ações humanas, como a intensificação da produção animal ou 

degradação e fragmentação de ecossistemas, ou exploração da vida selvagem de 

forma insustentável. Como tal, sua gestão deve ser intersetorial. No nível global, três 

organizações intergovernamentais, de diferentes setores, têm mandatos específicos 

que tratam de doenças zoonóticas: a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

Organização Mundial para a Saúde Animal (OIE) e a Organização para a Alimentação 

e Agricultura (FAO).  

Mesmo assim o conceito é pouco difundido no Brasil e sua aceitação e apoio 

institucional são precários. Com isso se faz necessário maior aporte de investimento 

antes que tais abordagens possam ser implementadas. Um conjunto padronizado de 

métricas para mensurar a eficácia das intervenções na perspectiva da Saúde Única 

pode ajudar a aumentar a aceitação da abordagem (UNEP, 2020). 

Ao relacionar a tuberculose no conceito de saúde única, percebe-se que no 

aspecto animal a principal resolução relativa à tuberculose é o Programa Nacional de 

Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose já citado anteriormente. E no 

aspecto humano existe o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, e o Plano 

Estadual de Controle da Tuberculose (Quadro 1). Já no aspecto ambiental a 

tuberculose não possui nenhuma resolução. 

 
Quadro 1- Resoluções relativas ao controle de tuberculose, vigentes no Brasil e Santa Catarina. 

Saúde Única Resoluções Objetivo 

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

Reduzir a prevalência e incidência dessas 
doenças em bovinos e bubalinos, visando 
a erradicação. 
 

Aspecto Humano Programa Nacional de Controle da 
Tuberculose 

Tratar corretamente 100% dos casos de 
tuberculose diagnosticados e curar pelo 
menos 85% dos mesmos. 
 

Plano Nacional pelo Fim da 
Tuberculose 

Informar as coordenações estaduais e 
municipais de tuberculose e a sociedade 
civil sobre metas, indicadores e execução 
do plano. 

Plano Estadual de Controle da 
Tuberculose – Santa Catarina 

Estabelecer compromisso entre Estado e 
municípios para implementar estratégias e 
definir responsabilidades para efetivo 
enfrentamento da tuberculose. 
 

Fonte: BRASIL, 2021; SANTA CATARINA, 2020. 

 



 

 

De acordo com Carneiro e Pettan-Brewer (2021) a One Health oferece uma 

abordagem de sistemas para embates complexos que envolvem as interações entre 

os aspectos humano, animal, planta e saúde ambiental. A One Health exige novos 

tipos de cooperação transdisciplinar, com o objetivo de realizar análises integradas e 

intervenções que levam em consideração a saúde e o bem-estar, intrinsecamente 

interconectada de seres humanos, animais, plantas e o meio ambiente, e é só por 

meio dessa colaboração transdisciplinar que pode-se mudar a realidade da 

tuberculose no Brasil. 

 

  



 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 CLASSIFICACAO DA PESQUISA 

 

Essa pesquisa é de natureza básica, pois, primeiramente buscou gerar 

conhecimentos novos sem que estes tenham obrigatoriamente aplicação prática, mas, 

conforme esses novos conhecimentos se apresentam podem ser fonte de 

conhecimento para solução do problema de comunicação entre órgãos da 

Administração.  

Quanto aos objetivos, esse trabalho é de caráter exploratório, porque permite 

uma maior familiaridade com a questão do fluxo de informação entre os órgãos. 

Ao abordar o tema proposto verificou-se a capacidade de avaliar a 

comunicação entre órgãos oficiais em todo o estado de Santa Catarina partindo dos 

municípios da região do Departamento Regional de Canoinhas conforme a estrutura 

organizacional da CIDASC, sendo esse, portanto, o recorte geográfico que foi 

avaliado. 

O Método da pesquisa foi o indutivo (para avaliação qualitativa) e analisou se 

existem meios e formas padronizadas de comunicação entre os órgãos da saúde e 

agricultura de Santa Catarina, a respeito das decisões tomadas para controle, 

erradicação e monitoramento da tuberculose bovina. 

Dessa maneira, a pesquisa em seus procedimentos foi do tipo bibliográfico, 

epidemiológico e documental. Por meio dela se verificou as informações sobre a 

tuberculose ao longo da história, bem como sua importância epidemiológica para a 

saúde pública.  

 
3.2 LOCAL DA PESQUISA 

 
Considerando o conceito de saúde única que interliga saúde animal, humana e 

ambiental, nesta pesquisa foram selecionados seis municípios do planalto norte 

catarinense conforme a estrutura organizacional da Companhia Integrada de 

Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC), os quais são: Canoinhas, 

Major Vieira, Três Barras, Bela Vista do Toldo, Irineópolis e Porto União todos 

pertencentes ao Departamento Regional de Canoinhas da CIDASC. Esses municípios 



 

 

quando abordados pela secretaria estadual de saúde pertencem a Regional de Saúde 

de Mafra (Figura 3).  

 

Figura 3 - Mapa com a delimitação das Regionais da Secretaria Estadual de Saúde do estado de Santa 
Catarina e destacado com um círculo os municípios do Departamento Regional de Canoinhas da 
CIDASC. 

 

Fonte: SANTA CATARINA (2016). 

 
3.3 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

Para responder ao objetivo geral foram confrontados os dados de prevalência 

da tuberculose com as garantias constitucionais de direito à saúde e ao meio ambiente 

saudável. Com vistas a atender aos objetivos específicos, foram verificadas as 

informações públicas que órgãos oficiais disponibilizam em seus sítios eletrônicos 

para, em seguida, contextualizá-las com o conceito de saúde única. 

A pesquisa documental buscou as informações nas bases de dados do 

Ministério da Saúde (MS), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), e Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). Os dados coletados foram 

referentes aos anos de 2013 a 2021.  

Os dados de tuberculose animal foram obtidos na plataforma do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E os dados de tuberculose humana foram 



 

 

extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no TabNet 

Linux, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina.  

Pela pesquisa bibliográfica, buscaram-se informações sobre a tuberculose ao 

longo da história, assim como sua importância epidemiológica para a saúde pública. 

Os artigos foram extraídos das bases de dados da Scientific Eletronic Libray Online 

(Scielo), Science direct, PubMed e Google acadêmico. Como estratégia de pesquisa 

nas bases de dados foram utilizadas as seguintes palavras-chave de busca e 

combinações dessas palavras: tuberculose, tuberculose zoonótica, Mycobacterium 

bovis, Mycobacterium tuberculosis e saúde única. Os artigos foram selecionados 

considerando os conceitos e mecanismos da doença em seres humanos e animais. 

Como a pesquisa analisou apenas dados públicos já dispostos em plataformas 

de consulta online, essa não foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados quantitativos encontrados nas bases de dados do Ministério da 

Saúde, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e Secretaria de Vigilância 

em Saúde e do Serviço Veterinário Oficial foram analisados de maneira descritiva. 

Aqui cabe ressaltar que existiu a dificuldade de se obter dados quanto à 

ocorrência e comunicação de casos de tuberculose bovina junto a Secretaria Estadual 

da Agricultura e junto a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa 

Catarina. Os e-mails enviados para esses órgãos não foram respondidos. 

As análises dos dados qualitativos ocorreram a partir da leitura de textos 

(artigos, livros, leis), sobretudo no que se refere aos dados históricos, porque assim 

as informações sistematizadas permitem uma melhor tomada de decisão quanto ao 

compartilhamento de informação entre os órgãos públicos dando, portanto, um caráter 

preditivo à análise.  

 

 
  



 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 TUBERCULOSE BOVINA 

 

No estado de Santa Catarina de 2013 a 2021 foram registrados 9096 casos de 

tuberculose bovina. Conforme os informes epidemiológicos disponíveis no site da 

CIDASC, 7 desses casos ocorreram na região administrativa da CIDASC Canoinhas. 

O Quadro 2, a seguir, apresenta o número de notificações anuais da ocorrência de 

tuberculose em bovinos na região que abrange os municípios de Canoinhas, Três 

Barras, Major Vieira, Bela Vista do Toldo, Irineópolis e Porto União. Ele está 

organizado em colunas que indicam os anos desde 2013 até 2021 e em linhas 

indicando os municípios. Os dados foram obtidos conforme os informes 

epidemiológicos disponíveis no site da CIDASC. 

 

Quadro 2 - Número de casos diagnosticados de tuberculose em bovinos nos Municípios da Regional 
Canoinhas da CIDASC no período de 2013 a 2021. 

 

Município 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Número de casos 

Santa Catarina 686 1103 1430 899 1043 945 1736 813 441 9096 

Canoinhas  0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Porto União 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

Irineópolis 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Bela Vista do Toldo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Três Barras  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Major Vieira  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 3 0 2 1 0 1 0 7 

Fonte: Adaptado de CIDASC (2022) 

 

Percebeu-se que comparado a quantidade total de casos registrados no 

estado, a ocorrência de tuberculose bovina na região administrativa da CIDASC 

Canoinhas, foi pequena. Os casos começaram a partir do ano de 2015, entretanto, 

não ocorreram em todos os anos seguintes, ou seja, em alguns anos aleatórios não 

há a ocorrência frequente da doença. Ao calcular a média de casos por ano, percebeu-

se que ocorrem 0,78 casos de tuberculose bovina na região estudada, já no estado 

essa ocorrência é maior, 1010 casos/ ano. 



 

 

Um estudo realizado por Garcia et al. (2021) analisou a epidemiologia da 

tuberculose bovina na América do Sul. Os resultados demonstraram que no período 

de 2012 a 2018 os países que apresentaram maior número de casos de tuberculose 

bovina notificados foram Argentina e Chile apresentando prevalência média de 0,46% 

e 0,96%, respectivamente. O Brasil apresentou prevalência média de 0,02%, sendo 

Santa Catarina o estado com taxa mais elevada (0,21%). 

Veloso (2014) caracterizou a situação epidemiológica da tuberculose bovina em 

Santa Catarina e estimou uma prevalência de 0,50% de propriedades positivas (focos) 

enquanto a prevalência de tuberculose em fêmeas adultas é de 0,06%. No presente 

estudo não foi possível verificar a quantidade de animais que foram testados nas 

propriedades. 

É importante destacar que em animais considera-se como foco toda a 

propriedade rural em que foi detectado o caso de tuberculose, e não a quantidade de 

animais acometidos pela doença. O regulamento técnico do programa nacional de 

controle e erradicação da Brucelose e da Tuberculose define foco em seu artigo 

segundo inciso quinto como:  

V - foco: estabelecimento de criação no qual foi detectada brucelose 

ou tuberculose por meio de testes diretos ou indiretos, 

complementado por investigação epidemiológica quando o serviço 

veterinário oficial julgar necessário (BRASIL, 2017 p. 1). 

Essa definição leva em consideração os humanos e as demais espécies de 

animais que ali permanecem. 

Em relação a distribuição temporal de casos de tuberculose nos municípios da 

regional de Canoinhas, entre 2013 até 2021, nos municípios de Major Vieira e de Três 

Barras não se registrou casos de tuberculose em bovinos (Gráfico 3). Já Irineópolis 

foi o município que mais registrou casos em um único ano, em 2015 foram dois 

rebanhos afetados. Porto União registrou casos em 2015 e 2018. No ano de 2017 

foram registrados dois rebanhos afetados: um em Canoinhas e outro em Bela Vista 

do Toldo. Canoinhas registrou casos de tuberculose bovina em 2017 e 2020. 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 3 - Ocorrência de Tuberculose em Bovinos nos Municípios da Regional Canoinhas. 

  

Fonte: Adaptado de CIDASC (2022). 

 

No estudo de Veloso (2014) já citado anteriormente, das 307 propriedades 

pesquisadas no norte catarinense, o autor encontrou quatro propriedades positivas 

para a tuberculose. No entanto, o autor não relata em quais municípios da região estes 

focos foram registrados, não sendo possível fazer a comparação com os municípios 

analisados no presente estudo. 

Outro estudo realizado por Rodrigues e Pereira (2021) analisou a ocorrência 

de tuberculose em carcaças bovinas em um abatedouro frigorífico no sul de Santa 

Catarina, de janeiro de 2016 a dezembro de 2020. No total de 52.872 bovinos 

abatidos, os autores encontraram um número de 32 (0,0061%) carcaças com 

tuberculose bovina. 

É necessário ressaltar que dentro da pecuária, a tuberculose é uma doença de 

significativa importância, pois pode desencadear inúmeros prejuízos. Diminuição da 

produção, aumento da taxa de mortalidade, condenação da carcaça e redução da 

exportação da espécie (ALBERTI, 2019). Além disso, também se deve estar atento ao 

potencial zoonótico da doença. 
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4.2 TUBERCULOSE HUMANA 

 

Durante o período estudado (2013 a 2021) foram notificados 20.740 casos de 

tuberculose humana em Santa Catarina, sendo que 412 destes aconteceram nos 

municípios da Regional Canoinhas (Quadro 3).  

 

Quadro 3 - Ocorrência de Tuberculose em Humanos nos Municípios da Regional Canoinhas. 

 
Município  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Canoinhas 16 6 17 5 9 11 11 6 5 86 

Porto União 8 15 3 22 26 11 12 19 8 124 

Irineópolis 4 2 0 0 0 1 0 0 2 9 

Bela Vista do Toldo 0 3 1 0 3 1 0 1 0 9 

Três Barras  5 7 5 77 41 25 8 4 1 173 

Major Vieira  3 0 0 1 1 0 2 0 4 11 

Total 36 33 26 105 80 49 33 30 20 412 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022) 

 

Gniech et al. (2021) analisaram o perfil epidemiológico no estado de Santa 

Catarina no período de 2015 a 2019. A investigação epidemiológica constatou, no 

Brasil, a presença de 452.309 casos de tuberculose no período. Desses, 11.088 casos 

ocorreram em Santa Catarina, valor inferior ao encontrado no presente estudo, porém 

o período estudado pelos autores foi menor. Os autores ainda alertaram que é 

fundamental ampliar a cobertura de testagem para tuberculose, visando a detecção e 

o combate à resistência medicamentosa para reduzir prejuízos no tratamento. 

Em relação ao período estudado, considerando os casos totais, o ano que 

apresentou maior frequência da doença foi 2016 (n=105) (Gráfico 4), e os anos com 

menor frequência 2020 e 2021. Entretanto, nos anos de 2020 e 2021 ocorreu a 

pandemia Covid-19, e pode ser que este fato tenha influenciado nas notificações dos 

casos de tuberculose humana, levando a uma redução nas notificações, visto a 

preocupação de todos os órgãos de saúde estar voltada para o tratamento e controle 

do Covid-19. Além disso, por medo de estarem na rua expostos a risco de adquirir o 

Sars-cov muitas pessoas não foram aos postos de saúde, consultórios e hospitais 

para diagnosticar e tratar tuberculose. O Boletim Epidemiológico do Ministério da 

Saúde “Tuberculose 2022” afirma que a queda da tuberculose em 2020 e 2021 pode 



 

 

ser um reflexo da pandemia de Covid-19, que reverteu anos de progresso no controle 

da tuberculose. 

 

Gráfico 4- Distribuição do número de casos de tuberculose humana notificados por ano na Regional de 
Canoinhas. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

Os municípios de Canoinhas, Porto União e Três Barras apresentaram casos 

de tuberculose humana em todos os anos estudados. Já os demais municípios 

(Irineópolis, Bela Vista do Toldo e Major Vieira) apresentaram casos em anos 

aleatórios, não sendo frequente em todos os anos. 

O município que apresentou maior ocorrência de casos de tuberculose humana 

foi Três Barras, seguido por Porto União e Canoinhas (Gráfico 5). Os municípios que 

apresentaram a menor frequência foram Bela Vista do Toldo e Irineópolis, ambos com 

nove casos no período estudado. 
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Gráfico 5 - Distribuição do número de casos notificados de tuberculose humana por município da 
Regional de Canoinhas, considerando os casos totais. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

Considerando a quantidade total de casos que ocorreram no período estudado, 

verificou-se que ocorreu uma média de 46 casos de tuberculose humana na Regional 

de Canoinhas. Ao analisar individualmente a quantidade de casos por municípios, 

verificou-se que o município de Três Barras foi o que apresentou maior média (19 

casos/ano), e também maior proporção de casos/ mil habitantes, uma vez que 

apresentou maior quantidade total de casos (Quadro 4). Para o cálculo do número de 

casos/1000 habitantes, foi considerada a população estimada de 2021. 

 

Quadro 4 - Média de casos de tuberculose por ano dos municípios da Regional de Canoinhas. 

 
Município Média de casos/ano Número de casos/1000 habitantes 

Canoinhas 9,5 1,58 

Porto União 13,8 3,47 

Irineópolis 1 1 

Bela Vista do Toldo 1 1,40 

Três Barras 19,2 9 

Major Vieira 1,2 1,34 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 
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Ferrer et al. (2014) analisaram a carga da tuberculose em Santa Catarina. Os 

autores relataram maior carga da doença no Planalto Norte Catarinense (179,56 

DALYs/100.000 habitantes), seguida da macrorregião Nordeste (167,07 

DALYs/100.000 habitantes) e da Grande Florianópolis (133,14 DALYs/100.000 

habitantes). As taxas mais baixas foram observadas em Foz do Rio Itajaí (16,65 

DALYs/100.000 habitantes), Extremo Oeste (28,58 DALYs/100.000 habitantes) e Meio 

Oeste (42,18 DALYs/100.000 habitantes). Os disability-adjusted life years (DALYs, 

anos de vida ajustados por incapacidade) compõem o índice proposto para medir a 

carga de uma doença. 

Em relação ao perfil dos indivíduos com tuberculose humana, percebeu-se que 

62% dos pacientes eram do sexo masculino (n=255), e as mulheres corresponderam 

a 38% (n=157) (Gráfico 6). De acordo com Piller (2012) o número de casos em 

homens é o dobro dos casos em mulheres. Vilela et al. (2021) avaliaram a prevalência 

e desfecho da tuberculose no estado de Goiás nos anos de 2016 a 2020. Os autores 

também encontraram maior porcentagem da tuberculose em pacientes do sexo 

masculino (74,29%). 

 

Gráfico 6 - Casos de tuberculose humana quanto ao sexo, notificados de 2013 a 2021 na Regional de 
Canoinhas, Santa Catarina. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 
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Santos e Martins (2018) supõem que a maior ocorrência em homens seja 

devido a frequente exposição masculina as doenças infectocontagiosas por causa de 

tabagismo e alcoolismo, aliada a resistência a prevenção a doenças por esse público. 

Com relação a faixa etária percebeu-se que a maioria dos pacientes eram 

indivíduos adultos na faixa etária de 20 a 64 anos (73,06%) (Tabela 1). Um estudo 

realizado por Sousa et al. (2020) que avaliou o perfil epidemiológico da tuberculose 

na Região do Nordeste do Brasil, de 2015 a 2019, verificou que dos 117.638 casos 

notificados, 43% estavam na faixa de 20 a 39 anos, e 32% de 40 a 59 anos. Se analisar 

a soma destes dados, o valor é semelhante ao encontrado no presente estudo. 

 
Tabela 1 - Distribuição da frequência da faixa etária de pacientes com tuberculose, no período de 2013 
a 2021, na Regional de Canoinhas, Santa Catarina. 

Grupo Faixa etária Quantidade de 

casos 

Frequência Frequência em 

Grupo 

 

Crianças 

        e 

Adolescentes 

Menor que 1 ano 

1 a 4 anos 

5 a 9 anos 

10 a 14 anos 

15 a 19 anos 

1 

5 

3 

6 

15 

0,24% 

1,21% 

0,73% 

1,46% 

3,64% 

 

 

7,28% 

 

Adultos 

20 a 34 anos 

35 a 49 anos 

50 a 64 anos 

74 

99 

128 

17,96% 

24,03% 

31,07% 

 

73,06% 

 

Idosos 

65 a 79 anos 

Mais de 80 anos 

51 

11 

12,38% 

2,67% 

 

15,05% 

 

Em branco 

 

19 

 

4,61% 

 

4,61% 

 

Total 

 

412 

 

100% 

 

100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

É interessante destacar o segundo grupo em que mais ocorreram casos de 

tuberculose foi o grupo dos idosos. De acordo com Figueirêdo (2017) há uma 

susceptibilidade do idoso em relação a tuberculose. Segundo o autor o diagnóstico da 

tuberculose em idosos é dificultado tanto pelo aparecimento de sintomatologia 

inespecífica como pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde e forma de 

entrada na assistência de saúde. Além disso, o idoso é mais suscetível a desencadear 

reações adversas durante o tratamento, assim como abandonar a terapêutica, não 



 

 

possuir acompanhamento adequado e vir a óbito mesmo após ter iniciado o 

tratamento. 

Analisando a escolaridade dos pacientes, verificou-se que o Ensino 

Fundamental Incompleto foi o nível de escolaridade mais frequente entre os indivíduos 

(Tabela 2). Bonini e Massabni (2020) correlacionaram a ocorrência de tuberculose 

com o nível educacional dos pacientes em Araraquara, no período de 2012 e 2017. 

Dos 288 casos notificados no período, verificaram a predominância de pacientes com 

apenas o ensino fundamental completo. Araraquara é considerada um modelo no 

controle e tratamento da tuberculose em decorrência da facilidade de acesso a saúde 

pública e as campanhas realizadas no decorrer dos anos no município. 

 

Tabela 2 - Distribuição da frequência da escolaridade dos casos de tuberculose notificados de 2013 a 
2021, na Regional de Canoinhas, Santa Catarina. 

 
Escolaridade 

 
Quantidade de casos Frequência 

Analfabeto 
 

7 1,7% 

Ensino Fundamental 
Incompleto 
 

172 41,75% 

Ensino Fundamental Completo 
 

42 10,19% 

Ensino Médio Completo 
 

40 9,71% 

Ensino Superior 
 

8 1,94% 

Ignorado/Branco 143 34,71% 

Total 
 

412 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

Santos, Gibaut e Bispo (2016) afirmaram que a baixa escolaridade pode 

interferir na adesão ao tratamento da tuberculose, e consequentemente, provocar a 

descontinuidade do tratamento. 

Em relação ao local da residência dos pacientes, verificou-se que a maioria dos 

casos ocorreram em área urbana (88,59%) (Tabela 3). De acordo com Rocha et al. 

(2014) no espaço urbano (favelas, alagados e invasões); populações agrupadas em 

calamidades públicas; pessoas que vivem em ambientes socialmente fechados, como 

escolas, creches, presídios, abrigos, entre outros; e indivíduos infectados pelo Vírus 

da Imunodeficiência Humana (HIV); teriam significativo potencial de manutenção da 



 

 

endemia da tuberculose.  Já nos espaços periurbanos e rurais, populações indígenas 

apresentam elevado risco de evolução de endemia. 

 
Tabela 3 - Distribuição da frequência quanto ao local de residência dos casos de tuberculose notificados 
de 2013 a 2021, na Regional de Canoinhas, Santa Catarina. 

 
Local Quantidade de casos Frequência 

Urbana 365 88,59% 

Periurbana 2 0,49% 

Rural 36 8,74% 

Ignorado/Branco 9 2,18% 

Total 412 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

Bonini e Massabni (2020) afirmaram que a população sem acesso a educação, 

saneamento básico, como esgoto e água tratados, e renda salarial insuficiente são 

susceptíveis a infecção pelo bacilo de Koch e, consequentemente a desenvolver 

tuberculose. 

A tuberculose ainda se configura como um grave e desafiador embate de saúde 

pública que contribui para manutenção das desigualdades e exclusão social (SOUSA 

et al. 2020).  

 

4.3 TUBERCULOSE BOVINA VERSUS TUBERCULOSE HUMANA 

 

A quantidade total de casos de tuberculose humana (n=412) foi 

significativamente maior que a quantidade total de casos de tuberculose bovina (n=7).  

Ao analisar os casos notificados, percebeu-se que na tuberculose humana ocorreram 

casos em todos os anos estudados, já na tuberculose bovina os casos ocorreram a 

partir de 2015 e não foram frequentes em todos os anos (Gráfico 7). Também foi 

possível perceber que o ano em que ocorreu maior quantidade de casos de 

tuberculose humana, não ocorreu nenhum caso de tuberculose bovina. 

 



 

 

Gráfico 7 - Ocorrência de Tuberculose Humana versus Tuberculose Bovina no período de 2013 a 2021 
na Regional de Canoinhas, Santa Catarina. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

O fato de alguns anos não apresentar ocorrência de tuberculose bovina pode 

significar que o Programa de Controle e Erradicação de Tuberculose nos rebanhos 

bovinos esteja conseguindo certo êxito, assim contribuindo para essa menor 

ocorrência. Entretanto, não se pode afirmar o mesmo em relação a tuberculose 

humana. 

Ao analisar a ocorrência da doença por município verificou-se que o município 

com maior ocorrência de casos de tuberculose humana (Três Barras) não apresentou 

nenhum caso de tuberculose bovina. Já os municípios de Porto União e Canoinhas, 

segundo e terceiro, consecutivamente colocados na ocorrência de tuberculose, 

apresentaram a mesma quantidade de casos de tuberculose bovina (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 - Ocorrência de tuberculose humana e tuberculose bovina, no período de 2013 a 2021, dos 
municípios da Regional de Canoinhas, Santa Catarina. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022). 

 

Apesar da ocorrência de tuberculose bovina não ser alta nos municípios e 

parecer não ter influenciado na ocorrência de tuberculose humana, deve-se levar em 

consideração que os casos de tuberculose humana, foram contabilizados 

individualmente, ou seja, uma pessoa com tuberculose é um caso. Já nos bovinos um 

caso é um foco da doença, ou seja, pode ser mais de um animal. 

Cardoso et al. (2019) alertaram que a tuberculose bovina é um significativo 

risco para a saúde pública por possuir caráter zoonótico. Essa pode desencadear 

sérias complicações tanto para humanos quanto para animais. 

Conforme Abrahão (1999) em uma associação entre o número de casos da 

doença em humanos e uma prevalência entre as populações de bovinos, estimou-se 

que esta bactéria fosse responsável por 10-18% das causas de tuberculose. 

O banco de dados do SINAN não informa se a tuberculose diagnosticada em 

humanos nos municípios estudados foi causada por qualquer uma das sete espécies 

que integram o complexo Mycobacterium tuberculosis: M. tuberculosis, M. bovis, M. 

africanum, M. canetti, M. microti, M. pinnipedi e M. caprae.  Assim, como não há 

nenhuma legislação ou normativa que informe a necessidade de diagnosticar a 

espécie do agente etiológico. 
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A literatura científica apresenta escassos relatos nos quais o diagnóstico de 

tuberculose em humanos foi causada pelo M. bovis, mas é farta em artigos 

monografias e teses como de Almeida et al (2017), Sobral et al (2017) e Rocha et al 

(2012) alertando para os riscos da tuberculose zoonótica. 

 

4.4 COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES ENTRE OS ORGÃOS DE SAÚDE 

 

Segundo Carneiro e Pettan-Brewer (2021) o aparecimento e a disseminação 

de doenças com transmissão sustentada de pessoa para pessoa, e animal para 

pessoa faz parte da humanidade há muito tempo, assim como é a tuberculose, o que 

representa desafios para a ciência e a saúde pública em todo mundo.  

Apesar de serem os governos os responsáveis pela realização de políticas 

públicas de saúde, o caráter multifatorial do surgimento de pandemias faz com que a 

responsabilidade de refrear as que estão acontecendo e prevenir que novas venham 

surgir, seja de todos os profissionais, ou futuros profissionais, e dos cidadãos vivos na 

sociedade. Portanto, cabe aos esforços colaborativos realizar discussões e produzir e 

transmitir conhecimentos executando seu papel na formação de profissionais 

cidadãos, visto que só o conhecimento pode levar a mudanças de hábitos e 

comportamentos individuais e da sociedade (CARNEIRO; PETTAN-BREWER, 2021). 

Os órgãos responsáveis pelo controle e erradicação da tuberculose, sejam eles 

na esfera federal, estadual ou mesmo municipal, não estão devidamente articulados 

e em sincronia no que diz respeito ao compartilhamento de informações entre todos 

os entes. Devido a essa ausência de compartilhamento de informações, naturalmente 

ocorre um enfraquecimento no combate à tuberculose, pois a falta de comunicação e 

a falha no trânsito de informações geram dados incompletos e uma visão restrita de 

cada órgão a respeito da tuberculose sem uma visão global de como combater e 

erradicar esta enfermidade. 

Essa ausência de compartilhamento de informações pôde ser percebida 

quando, por meio de contato telefônico com as Secretarias Municipais de Saúde, foi 

questionado aos profissionais responsáveis se tinham conhecimento da ocorrência de 

tuberculose bovina nos municípios estudados (Canoinhas, Porto União, Irineópolis e 

Bela Vista do Toldo). Todos afirmaram desconhecer tal informação e indicaram 

procurar outros setores para verificar o compartilhamento da informação, nos quais a 

informação também não pôde ser confirmada. 



 

 

Entretanto, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento publicou em 

2017 a IN n.º 10 que apresenta o regulamento técnico do programa nacional de 

controle e erradicação da brucelose e da tuberculose que indica no artigo 14.º que se 

deve comunicar às autoridades de saúde humana quando da ocorrência de 

tuberculose nos rebanhos. Portanto há previsão documentada pelo órgão da 

agricultura para comunicação com seu correspondente na área da saúde humana.   

Além do mais, na página oficial da CIDASC consta um modelo de ofício 

(ANEXO A) a ser enviado à secretaria de saúde notificando a ocorrência de focos de 

tuberculose em seu município, e solicitando que os indivíduos que tiveram contato 

com os animais doentes recebam atendimento, o que comprova que as secretarias 

de saúde devem ser notificadas da ocorrência de tuberculose. Por meio de contato 

telefônico com a CIDASC Canoinhas, obteve-se a informação de que a partir de 2020 

a notificação às secretarias municipais de saúde passou a ser obrigatória, portanto, o 

foco que ocorreu no município de Canoinhas em 2020 foi notificado à secretaria 

municipal, apesar de os representantes afirmarem desconhecer tal informação. 

Diversos estudos alertam sobre o potencial zoonótico da tuberculose (ROCHA 

et al., 2012; ALMEIDA et al. 2017; RODRIGUES; PEREIRA, 2021; ASSI; FRANCHI; 

RIBEIRO, 2021; GARCIA et al. 2021;). No entanto, em um estudo realizado por Karvat 

(2022) pode-se comprovar o desconhecimento do potencial zoonótico da tuberculose 

por gestores de saúde da região da Associação Catarinense dos Municípios da Região 

do Planalto Norte Catarinense (AMPLANORTE). Dos 15 profissionais que 

responderam a pesquisa, apenas 3 (20%) reconheceram a tuberculose como doença 

zoonótica. 

O manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil, 

publicado pelo Ministério da Saúde em 2011 e atualizado em 2019, apresenta o 

fluxograma para investigação de contatos adultos e adolescentes conforme segue 

(Figura 4). 

 



 

 

Figura 4 - Fluxograma para investigação de contatos adultos e adolescentes (> 10 anos). 

 

Fonte: Brasil (2011, p. 98). 

 

É importante ressaltar que não há, no fluxograma, a indicação para que se 

investigue o possível contato dos humanos portadores de tuberculose com animais, 

ou seja, o Órgão do Poder Executivo Federal da saúde pública no Brasil deixa de 

considerar relevante a interação entre animais, humanos e o meio ambiente no 

Programa de Controle da Tuberculose. Conforme verificado nas publicações do 

Ministério da Saúde este órgão não reconhece a importância para a tuberculose 

transmitida de humanos para animais e tão pouco sinaliza um protocolo unificado para 

que os serviços veterinários notifiquem às vigilâncias sanitárias quando houver a 

ocorrência de tuberculose nos animais domésticos. 

Para além dos animais domésticos pesquisas mais recentes como a de Ribeiro 

et al. (2017) e Lima et al (2021). Lima et al. (2021) relataram a infecção por 

Mycobacterium bovis em animais selvagens, o que representa um risco para os 



 

 

tratadores de animais e visitantes de zoológico, além da possibilidade de 

disseminação da infecção para animais domésticos ou o comércio de animais 

silvestres infectados. Esses autores descreveram a infecção em Cervídeos sambar 

(Cervus unicolor), veado-vermelho (Cervus elaphus) e gamo (Dama dama) de um 

parque safári no Rio Grande do Sul. 

Para que o enfrentamento da tuberculose zoonótica seja mais eficaz, deve-se 

pensar em uma estratégia mais integrativa entre os órgãos de defesa sanitária animal, 

de saúde pública e ambiental, por meio do conceito de “saúde única”. Essa integração 

no compartilhamento de conceitos e informações epidemiológicas pode ser positiva 

para controle e erradicação desta zoonose. Portanto, a aplicação do conceito Saúde 

Única tende a trazer benefícios para a saúde pública em um sentido mais amplo. 

Conforme Carvalho et al. (2018) há necessidade de maior colaboração entre 

os diversos fatores envolvidos no controle da tuberculose e de priorização de 

atividades, o que inclui formas de controle direcionadas também as pessoas 

vulneráveis. 

Quanto as políticas públicas relacionadas à tuberculose se avaliadas tendo 

como base o conceito de saúde única, percebe-se que a comunicação entre saúde 

humana e saúde animal é falha. Guimarães e Carvalho (2021) afirmaram que uma 

abordagem integrada entre saúde animal, saúde humana e saúde ambiental, com 

ações prevenindo o uso indiscriminado de antibióticos, evitando resíduos de produtos 

químicos e contaminantes é de relevante importância nos sistemas de produção 

animal, visto que muitas zoonoses há muito conhecidas e combatidas como a 

tuberculose pode ter origem neste sistema. 

De acordo com Gniech et al. (2021) a análise dos fatores de risco é fundamental 

para o manejo adequado da tuberculose. Recursos financeiros adequados e vontade 

política também são fatores que podem contribuir para reduzir os casos de 

tuberculose (CARVALHO et al., 2018). 

 

  



 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A tuberculose é uma doença antiga, mas que ainda representa um significativo 

embate para a saúde pública. 

A ocorrência de tuberculose bovina nos municípios da Regional de Canoinhas 

foi baixa, e apresentou casos a partir do ano de 2015, não sendo esses casos 

frequentes em todos os anos seguintes, mas aleatoriamente. Os municípios de Três 

Barras e Major Vieira não apresentaram nenhum foco da doença. 

A ocorrência de tuberculose humana foi de 412 casos durante o período 

estudado, sendo mais frequente em homens, na faixa etária adulta com idade de 50 

a 64 anos, com ensino fundamental incompleto, e que residem em área urbana.  

O município com maior frequência de tuberculose humana foi Três Barras, que 

não apresentou nenhum foco da doença em bovinos. Contudo, é importante ressaltar 

que não se sabe a quantidade de animais que foram e são testados anualmente para 

tuberculose por municípios. 

Apesar da ocorrência em humanos ser significativamente maior que em 

bovinos, deve-se considerar que em bovinos é considerado como foco de tuberculose 

toda propriedade em que a tuberculose foi diagnosticada e não a quantidade individual 

de animais. 

O ano em que ocorreu maior quantidade de casos de tuberculose humana 

(2016) não apresentou nenhum foco da doença em bovinos. No entanto, deve-se estar 

atento para o fato da tuberculose bovina ser zoonótica, o que representa um desafio 

tanto para os órgãos de saúde humana quanto de saúde animal. 

Em relação ao compartilhamento de informações entre o Programa de Controle 

e Erradicação da Tuberculose e os órgãos de saúde humana, percebeu-se que há 

necessidade de melhorar esta interação, uma vez que as secretarias municipais de 

saúde não possuíam informações acerca da ocorrência da tuberculose bovina em seu 

território. Entretanto, deve-se ressaltar que o protocolo de comunicação da CIDASC é 

recente, possivelmente nos próximos casos esta comunicação irá ocorrer de maneira 

satisfatória. 

Apesar de existirem diversos programas que visam o controle e erradicação da 

tuberculose, a doença ainda continua apresentando ocorrência significativa no estado 

de Santa Catarina, assim como na região estudada.  



 

 

Sendo assim, uma das possíveis alternativas para mudar a realidade da 

tuberculose seria atualizar os programas aplicando o conceito de saúde única. Esse 

conceito sugere que saúde humana, animal, ambiental e das plantas trabalhem em 

conjunto, compartilhando informações, de maneira multidisciplinar a fim de que a 

saúde seja alcançada. 
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ANEXO A – Modelo de Ofício de Notificação de Caso de Tuberculose 

 
 
Ofício Nº ....... /202....  – CIDASC/ ...(município).... 
  
 

 (Município)... , .... de .............. de 20...... 

   
 

Assunto: Notificação de caso de Tuberculose. 
 
 

  
Notificamos a ocorrência de tuberculose em bovinos, presentes na propriedade do(a) 

Sr(a). ......................................................................... (CPF.......................................), 

localizada na (Linha)......................................., município de .........................................../SC, 

registrada na CIDASC sob o Código SIGEN+ _____________, para providências de 

atendimento aos produtores, familiares e funcionários que mantiveram contato com os 

animais doentes. 

A notificação está embasada no diagnóstico por tuberculinização realizado pelo(a) 

médico(a) veterinário(a) habilitado(a) ....................................................................., na data 

......../......./.......... 

Se houver dúvidas no procedimento, favor contatar a Diretoria de Vigilância 

Epidemiológica (DIVE) pelos fones: (48)3664-7484 / 3664-7487. 

 

  

Atenciosamente, 

  
 

________________________________ 

Médico Veterinário .............. 

Matrícula CIDASC ................ 

 

À (Ao)  

Sr(a) Secretário(a) da Saúde do Município ......... 

(Nome).................................................. 

 

C/C – Gerência Regional de Saúde  

 ADR CIDASC 

 Gerência de Defesa Sanitária Animal – GEDSA - CIDASC 

 Diretoria de Vigilância Epidemiológica - DIVE 


