
No Congresso Ibérico de Ciência Aplicada 

aos Recursos Cinegéticos (CICARC), que 

decorreu no edifício Luís Arroyo da 

Universidade de Castilla-La Mancha na 

Cidade Real, Espanha, de 1 a 4 de julho,  

Nuno Santos, investigador do CIBIO-InBIO 

e membro da equipa do Projeto +Coelho, 

apresentou também dois estudos sobre a 

epidemiologia da tuberculose em ungulados selvagens.  

Os casos de tuberculose natural em leporídeos silvestres têm sido reportados 

muito esporadicamente em lebre europeia, não sendo por isso uma preocupação 

atual. No entanto, em outras espécies cinegéticas como o javali e o veado, a 

tuberculose assume proporções preocupantes, por constituir uma fonte de infeção 

para o gado doméstico nas áreas de co-habitação/simpatria e para o homem, 

através do contacto, manipulação ou ingestão de carne de animais infetados. 

Na comunicação oral intitulada “Quantificação da comunidade de hospedeiros de 

tuberculose animal na Península Ibérica”, Nuno Santos apresentou a estimativa 

do número de animais infetados por tuberculose na Península Ibérica, 

demonstrando que o número de animais selvagens e domésticos não-bovinos 

infetados é muito superior ao de bovinos infetados. 

Na comunicação em painel intitulada “A importância relativa do javali e do 

veado como hospedeiros de tuberculose em Portugal: resultados preliminares”, 

foi demonstrado que em nalgumas regiões do país o javali, e noutras regiões o 

Informações das atividades 

do GT +Coelho  

Apresentações no I 

Congresso Ibérico de 

Ciência Aplicada aos 

Recursos Cinegéticos 

(CICARC), Cidade Real, 

1 a 4 de julho, 2019, 

intituladas 

”Quantificação da 

comunidade de 

hospedeiros de 

tuberculose animal na 

Península Ibérica” e “A 

importância relativa do 

javali e do veado como 

hospedeiros de 

tuberculose em 

Portugal: resultados 

preliminares”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|Número 79 

6 julho 

2019 



2 

veado, são os principais hospedeiros de manutenção da tuberculose em 

populações de ungulados selvagens. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICARC, Cidade Real, 4 de julho de 2019. Nuno Santos, DVM, PhD.   
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Resumo da Comunicação oral (O23), página 28 do Libro de resumenes CICARC, 

2019. 

 

 

Apresentações no I 

Congresso Ibérico de 

Ciência Aplicada aos 

Recursos Cinegéticos 

(CICARC), Cidade Real, 

1 a 4 de julho, 2019, 

intituladas 

”Quantificação da 

comunidade de 

hospedeiros de 

tuberculose animal na 

Península Ibérica” e “A 

importância relativa do 

javali e do veado como 

hospedeiros de 

tuberculose em 

Portugal: resultados 

preliminares”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Resumo da Comunicação em painel (P37), página 77 do Libro de resumenes 

CICARC, 2019. 
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