O que são?
Os T.P.M. são testes obrigatórios para brucelose e
tuberculose efectuados aos bovinos (machos e fêmeas)
com mais de 12 meses de idade, nos 30 dias anteriores à
sua movimentação.
Quais os testes de diagnóstico obrigatórios no T.P.M.?
No que respeita à tuberculose bovina, a prova de diagnóstico oficial é a prova da tuberculina
(Intradermotuberculinização Comparada). Esta prova, realizada por um médico-veterinário, consiste
na inoculação na pele do terço médio da tábua do pescoço, de tuberculina bovina e de tuberculina
aviária, simultaneamente e em pontos distintos (separados por cerca de 10-12 cm), após corte dos
pêlos e mensuração da prega de pele nesses pontos. A espessura da prega de pele voltará a ser
medida 72 horas depois da inoculação, altura em que é feita a interpretação da prova para se chegar
ao resultado.
Relativamente à brucelose bovina, é necessário efectuar a colheita de sangue para realizar o teste
serológico oficial de diagnóstico no laboratório. Este compreende o conjunto dos testes de Rosa de
Bengala (RB) e de Fixação do Complemento (FC).
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Informações Técnicas – Testes de
Pré-Movimentação de Bovinos
(T.P.M)

Quando é que não é necessário realizar o T.P.M. nos animais a movimentar?
• Se os animais a movimentar tiverem menos de 12 meses de idade;
• Sempre que o destino seja o abate ou uma exploração de engorda, recria ou acabamento;
• Nos movimentos com destino a espectáculos tauromáquicos;
• Quando os animais a movimentar têm origem numa região oficialmente indemne de
brucelose e tuberculose bovinas (exemplo: Algarve).
Quais as penalizações para quem não cumpre estas regras?
A introdução de bovinos num determinado efectivo é da responsabilidade do detentor desse efectivo,
pelo que este poderá ser penalizado com descida do estatuto sanitário da sua exploração, caso se
confirme algum incumprimento relativo às normas em vigor; poderão ainda ser instaurados
processos contra-ordenacionais ou outro tipo de sanções a um ou ambos os detentores (de origem e
destino).
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Quando é que é necessário o T.P.M.?
É obrigatória a realização de T.P.M. em bovinos com mais de 12 meses de idade cujos destinos
sejam:
• Explorações cuja actividade produtiva inclui a reprodução – explorações pecuárias;
• Centros de agrupamento (caso possam vender animais para reprodução);
• Feiras, mercados, exposições e concursos;
• Leilões de gado;
• A realização de T.P.M. é também exigida na movimentação de bovinos destinados ao
repovoamento de efectivos sujeitos a abate sanitário total.
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Quando é que se podem movimentar os animais submetidos a T. P. M.?
Os animais só poderão sair da exploração após a obtenção de resultado negativo nos testes de
diagnóstico e o averbamento desta informação nos respectivos passaportes.

Entrega das amostras de sangue no laboratório: o que é preciso? Quem pode entregar?
As amostras de sangue têm que ser identificadas com o nº SIA e o nº de ordem correspondente ao
mapa de campo.
O mapa de campo deve conter o código de intervenção correcto e estar assinado e carimbado pelo
médico veterinário.
Deverá ser o médico veterinário ou, excepcionalmente, outra pessoa por ele autorizada, a entregar as
amostras de sangue directamente no laboratório ou nas delegações do ADS.
Quais os TPM que são pagos especificamente pelo produtor ao laboratório?
Todos os TPM para trânsito intra-comunitário (exportações). Para isso, devem vir acompanhados do
modelo 052 – Requisição de análises serológicas, disponível no laboratório e no seguinte endereço
electrónico: http://www.coprapec.pt/docs/Mod052_requisicao_analises_serologia.pdf, devidamente
preenchido com os dados para facturação.
As provas só são feitas após o pagamento ou comprovativo de pagamento das mesmas.
Quantos dias levam a dar os resultados?
No máximo, quatro (4) dias úteis (entre a data de entrada no laboratório e a data de emissão do
boletim de resultados.)
Para quem e como são enviados os resultados?
TPM para trânsito intra-comunitário  o laboratório envia em simultâneo os resultados para o
produtor e para os serviços oficiais (DAV), conforme instruções desses serviços.
TPM para trânsito nacional  os resultados apenas são enviados para os serviços oficiais.

Para mais esclarecimentos contacte-nos
ADS/OPP – Coordenação
Laboratório Veterinário de Montemor-o-Novo

INFORMAÇOES TÉCNICAS

O que deve fazer se pretender movimentar bovinos com destino a abate para fora do país?
O produtor deve certificar-se de que o saneamento anual do efectivo está em dia (não deve ter
decorrido mais de 1 ano desde o último saneamento, o que, aliás, é condição obrigatória para
qualquer tipo de movimento para exploração em vida). Deverá contactar a DAV para confirmar se
são exigidos testes para brucelose e/ou tuberculose, o que poderá depender da região de destino.
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O que deve fazer se pretender movimentar bovinos com destino a reprodução/recria/engorda
para países terceiros?
Se pretender movimentar bovinos para um país fora da União Europeia, deverá contactar a DAV da
sua área de intervenção.
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O que deve fazer se pretender movimentar bovinos com destino a reprodução/recria/engorda
para um país da União Europeia?
À semelhança do que acontece em território nacional, para movimentação de bovinos com mais de
12 meses de idade é obrigatório um T.P.M válido nos 30 dias anteriores à data do movimento.
Neste momento, para movimentação de bovinos com idades compreendidas entre os 42 dias e os 12
meses também é exigida uma prova de tuberculina negativa realizada nos 30 dias anteriores à data do
movimento.
O produtor deve avisar previamente a Divisão de Alimentação e Veterinária (DAV, antiga DIV) da
intenção de movimentar animais, com a antecedência mínima de 3 dias úteis.

