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RESUMO 

 
 

Com o objetivo de estudar os fatores predisponentes à infecção por Lentivírus de Pequenos 
Ruminantes (LVPR) e caracterizar o sistema de produção de rebanhos caprinos e ovinos da 
microrregião homogênea (MRH) de Teresina, foram analisadas 1272 amostras de soro saguíneo, 
utilizando-se o teste de imunodifusão em gel de agarose – IDGA para detecção de anticorpos 
anti-LVPR e investigadas 45 propriedades capriovinícolas, distribuídos nos 14 municípios dessa 
MRH. A prevalência geral da infecção por LVPR foi de 2,67% (34/1272). Entre as 452 amostras 
de soro de animais da espécie ovina analisadas, nenhuma delas reagiu ao teste de IDGA. Das 820 
amostras de soro caprino analisadas, 34 apresentaram reação positiva ao IDGA. Dentre as raças, 
a Anglo-nubiana foi a que apresentou o maior percentual de animais soro-reagentes, 22,7% 
(30/132), os de Sem Padrão Racial Definido 0,6% (4/659), na raça Boer não foram encontrados 
soro-reagentes. Os caprinos machos apresentaram 5,8% (11/188) de positivos e as fêmeas 3,6% 
(23/632). Os animais com faixa etária entre seis e 18 meses apresentaram prevalência de 4% 
(12/303), entre 19 e 36 meses, 3,8% (10/261) e animais com mais de 36 meses, 4,7% (12/256). 
Quanto às características de produção, conforme a pesquisa, identificou-se um número médio de 
129 e 121 animais por rebanho caprino e ovino, respectivamente. Os animais utilizados na 
formação dos rebanhos base tiveram como origem os Estados da Bahia, Pernambuco e Ceará. 
Animais Sem Padrão Racial Definido (45,8%) e da raça Santa Inês (35,4%) são os mais 
encontrados entre os ovinos e na espécie caprina animais Sem Padrão Racial Definido (55,3%) e 
animais da raça Anglo-nubiana (28,6%). O estudo mostrou que em 42,2% das 45 propriedades 
pesquisadas são criados bovinos e caprinos e/ou ovinos. O sistema de criação extensivo foi 
adotado em 71,1 % dos criatórios. As práticas sanitárias adotadas com maior freqüência pelos 
criadores foram desverminação, descarte de agulhas e seringas após o uso, troca anual de 
vermígufo e isolamento de animais doentes. A vacinação foi prática adotada em 48,8% dos 
rebanhos, sendo mais freqüente a vacinação contra clostridioses e raiva. As alterações clínicas 
mais citadas foram linfadenite caseosa (64,4%), pododermatite (62,2%) e diarréia (60,0%). Dos 
produtores entrevistados, 28,8% têm conhecimento das lentiviroses de pequenos ruminantes. Por 
meio desse estudo é possível concluir que os LVPR estão presentes na caprinocultura da MRH 
de Teresina, afetando principalmente animais da raça Anglo-nubiana. É de fundamental 
importância a implantação de medidas de controle e profilaxia, especialmente em rebanhos de 
alto padrão genético, para que não ocorra a disseminação dessas enfermidades para rebanhos de 
raças nativas e Sem Padrão Racial Definido. A ovinocultura e a caprinocultura na MRH de 
Teresina, em sua grande maioria, é praticada de forma extensiva com instalações razoáveis, 
porém ainda apresenta deficiências quanto à utilização de práticas de manejo sanitário e 
nutricional, o que acaba impossibilitando a prevenção e o controle de doenças, principalmente as 
de origem infecciosas e parasitárias. 
 

Palavras-chave: Caracterização epidemiológica; Manejo sanitário; LVPR. 
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ABSTRACT  

 
 

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF SMALL RUMINAT 
LENTIVIRUSES IN HOMOGENOUS MICROREGIONS IN TERESINA , PIAUI.  

 
 
 
Aiming to study factors predisposing to infection by small ruminants lentiviruses (SRLV) and 
characterize the production system of goats and sheep farms in homogenous microregions 
(MRH) in Teresina, we analyzed 1272 blood serum samples, using agar-gel immunodiffusion 
test (AGID) for detection of anti-SRLV antibodies and was investigated 45 goats and sheep 
farms, distributed in 14 cities of MRH. The overall prevalence of SRLV infection was 2.67 % 
(34/1272). Among the 452 sheep serum samples examined, none reacted to the serologic test. Of 
the 820 goat serum samples tested, 34 showed positive to AGID test. Among the breeds, the 
Nubian goats presented the highest percentage of seropositive animals, 22.7% (30/132), the 
undefined breed was 0.6% (4 / 659), in Boer goats were not found seropositive. The positive 
male goats were 5.8% (11/188) and positive females 3.6% (23/632). The animals aged between 
six and 18 months had a prevalence of 4.0% (12/303), between 19 and 36 months, 3.8% (10/261) 
and animals over 36 months, 4.7% (12 / 256). Regarding the characteristics of production, 
according to the survey, was observed a number of 129 and 121 animals per herd for goats and 
sheep, respectively. The animals used to form the herds had their origin in the states of Bahia, 
Pernambuco and Ceara. Animals with undefined breed (45.8%) and Santa Ines breed (35.4%) 
were the most frequent among the sheep and goats with undefined breed (55.3%) and Nubian 
goats (28.6%) were the most frequent. The study showed that in 42.2% of the 45 farms surveyed 
are raised cattle and goats and sheep. The extensive rearing system was adopted in 71.1% of the 
farms. Health practices adopted more often by farmers were deworming, dispose of needles and 
syringes after use, annual exchange of vermifuge and isolation of sick animals. Vaccination was 
a practice adopted in 48.8% of the herds with more frequent vaccination was against clostridial 
diseases and rabies. Clinical changes more mentioned were caseous lymphadenitis (64.4%), foot 
rot (62.2%) and diarrhea (60.0%). From the farmers surveyed, 28.8% have knowledge of small 
ruminant lentiviroses. In conclusion, the SRLV are present in goat's MRH Teresina, mainly 
affecting Nubian goats. It is essential to implement control and preventive measures, especially 
in flocks of high genetic pattern, so that does not spread these diseases to livestock and native 
breeds and undefined breed. The goat and sheep industry in the MRH of Teresina, mostly, is 
practiced extensively with reasonable accommodation, but still shows deficiencies in the use of 
health practices and nutrition, which impair the prevention and control of diseases, mainly 
infectious and parasitic diseases. 
 
Keywords: Epidemiological characterization. Health practices. SRLV. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Nordeste possui 8,3 milhões de caprinos e 9,6 milhões de ovinos, apresentando-se 

em segundo lugar no ranking nacional (IBGE, 2009). Nesse contexto, o estado do Piauí ocupa o 

terceiro lugar na criação de caprinos, possuindo um rebanho efetivo da ordem de 1,4 milhões, 

ficando aquém dos estados da Bahia e Pernambuco. No que se refere à ovinocultura, o Piauí 

apresenta-se com aproximadamente 1,4 milhões de cabeças, produção inferior aos estados da 

Bahia, Ceará e Pernambuco (IBGE, 2009).   

A Microrregião Homogênea (MRH) de Teresina concentra o quinto maior rebanho 

de caprinos e ovinos do estado, com um total de 207.673 animais (IBGE, 2009). Situada na 

mesorregião centro-norte piauiense, possui localização entre as longitudes 42° 48’ W e 42° 34’ 

W e latitude entre 4° 45’ S e 5° 40’ S. É composta por quatorze municípios (Altos, Beneditinos, 

Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel 

Leão, Monsenhor Gil, Nazária, Pau D´Arco do Piauí, Teresina e União) que, em conjunto, 

compõem uma área territorial de 9.213,120 km2 (IBGE, 2009). 

A caprinocultura e a ovinocultura no Nordeste ainda são exploradas, muitas vezes, de 

forma extensiva, como uma fonte alternativa de subsistência e com a utilização de tecnologias 

pouco apropriadas. Em regiões com oportunidades econômicas escassas, esse tipo de criação 

proporciona uma fonte complementar para a renda familiar, capaz de participar no 

desenvolvimento e movimentação da economia local.  

O desenvolvimento da caprinocultura e da ovinocultura é severamente afetado por 

inúmeros fatores, sobretudo por práticas de manejo inadequadas, especialmente as sanitárias, que 

acabam interferindo diretamente na produção. O sistema de criação muitas vezes tem sido 

realizado de forma extensiva, verificando-se a incidência de doenças carenciais, parasitárias e 

infecto-contagiosas, e dessa forma, determinando a baixa produtividade no setor (PINHEIRO et 

al., 2000). 

Atualmente, uma das enfermidades que tem merecido atenção são as Lentiviroses de 

Pequenos Ruminantes (LVPR), terminologia utilizada genericamente para designar duas 

afecções intimamente relacionadas molecular e biologicamente, que são: Maedi-Visna (MV) ou 

Pneumonia Progressiva Ovina e Artrite-Encefalite Caprina (CAE), do inglês Caprine Arthritis-

Encephalitis (MOOJEN, 2001a; CASTRO, 2003; SHAH  et al., 2004). Estas enfermidades já 

estão presentes na grande maioria dos estados do Brasil, inclusive no Piauí, onde já foram 
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comprovados caprinos e ovinos soro-reagentes (BATISTA, 2004; SILVA et al., 2005; 

SAMPAIO JÚNIOR, 2007). 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) implantou o 

Programa Nacional de Sanidade Caprina e Ovina - PNSCO (BRASIL, 2004a) do qual faz parte o 

Plano Nacional de Vigilância e Controle das Lentiviroses de Pequenos Ruminantes 

(PNVCLVPR) (BRASIL, 2004b) onde são apresentadas propostas que visam diminuir o impacto 

dos principais fatores de risco para disseminação das LVPR nos rebanhos caprinos e ovinos. 

Esse plano engloba a adoção de medidas de biossegurança, tais como medidas de manejo e 

diagnóstico das lentiviroses, como ferramentas para o controle das LVPR.  

As perdas econômicas provocadas pelas LVPR podem ser caracterizadas por 

diminuição da vida produtiva e produção de leite, desvalorização dos rebanhos, despesas com 

medidas de controle, barreiras comerciais para produtos de multiplicação animal, como matrizes, 

reprodutores, sêmen e embriões (CASTRO; MELO, 2001).  

Em conseqüência da importância da caprinocultura e da ovinocultura para o estado e 

levando-se em consideração que as LVPR já fazem parte da realidade epidemiológica das 

doenças infecto-contagiosas de caprinos e ovinos da região (BATISTA, 2004; SILVA et al., 

2005; SAMPAIO JÚNIOR, 2007), realizou-se este trabalho com o objetivo geral de proceder a 

caracterização da situação das LVPR na MRH de Teresina e com os seguintes objetivos 

específicos: 

-Determinar a prevalência de animais reagentes ao LV na MRH de Teresina; 

-Estudar os fatores predisponentes à infecção por LV em criatórios de ovinos e caprinos da MRH 

de Teresina;  

-Analisar as características do manejo utilizado nos criatórios de ovinos e caprinos da MRH de 

Teresina; 

-Caracterizar o sistema de produção dos ovinos e caprinos na MRH de Teresina; 

Espera-se, com a realização deste trabalho, obter subsídios que possam contribuir 

com o conhecimento acerca da exploração econômica de caprinos e ovinos em nossa região e, 

também, reunir informações úteis ao embasamento e adoção de políticas públicas voltadas para a 

sanidade da produção pecuária do estado do Piauí. 

Esta Dissertação apresenta a seguinte estrutura formal: uma Introdução contendo os 

objetivos; Revisão de Literatura; Capítulo I, contendo o artigo intitulado “Prevalência das 

lentiviroses de pequenos ruminantes na microrregião homogênea de Teresina, Piauí, 

Brasil”;  Capítulo II, contendo o artigo intitulado “Caracterização zoosanitária da 
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ovinocultura e da caprinocultura na microrregião homogênea de Teresina, Piauí, Brasil”; 

além de Conclusões Gerais, Referências, Anexo e Apêdice. Os capítulos foram organizados na 

forma de artigos científicos, sendo ambos elaborados de acordo com as normas do periódico 

“Arquivos do Instituto Biológico”, ao qual serão submetidos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1. Classificação, Estrutura e Replicação Viral dos Lentivírus que acometem pequenos 

ruminantes 

O termo Lentivírus (LV) de Pequenos Ruminantes atualmente é representado pelos 

vírus da Artrite Encefalite caprina (CAEV) e Maedi-Visna ovina (MVV), os quais infectam 

caprinos e ovinos, causando lesões inflamatórias crônicas e degenerativas no cérebro, pulmões, 

articulações e glândulas mamárias (DAWSON, 1987; NARAYAN; CLEMENTS, 1989). 

Os LV provocam uma infecção persistente (BLACKLAWS et al., 2004), mesmo na 

presença da resposta imune do hospedeiro, em conseqüência da restrição da replicação viral 

(GENDELMAN et al., 1986), e da capacidade de sofrer mutações, com a formação de 

subpopulações virais heterogêneas denominadas quasispécie (PASICK, 1998). Os baixos níveis 

de replicação viral acabam ocasionando uma demora no surgimento dos primeiros sinais clínicos 

(FLURI et al., 2006). 

Os LV apresentam-se como vírions envelopados apresentando de 80 a 100 nm de 

diâmetro contendo duas moléculas idênticas de RNA e proteínas estruturais. O RNA genômico 

tem aproximadamente 10 Kilobase (Kb) e é formado por genes estruturais gag (do inglês “group 

especific antigens”, antígenos específicos de grupo), pol (polimerase) e env (envoltório); genes 

que regulam a expressão do genoma viral (tat, rev e vif); e não possui os genes auxiliares 

(vpr/vpx, vpu e nef) como encontrados no vírus da Imunodeficiência Humana e no vírus da 

Imunodeficiência Símia (NARAYAN et al., 1997; ZEE; HIRSH, 2003; REA-BOUTROIS et al., 

2009). 

 
Figura 1. Estrutura da partícula viral, apresentando a localização das proteínas: 

transmembranar, glicoproteína de superfície, envelope viral, da matriz protéica e 

nucleocapsídeo. Fonte: MEDIA (2010). 
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O envelope viral é composto por grande quantidade de carboidratos, que são 

fundamentais para desenvolvimento de mecanismos de escape perante a resposta imune do 

hospedeiro, atuando contra a ação de proteases, bem como promovendo a resistência do vírus 

frente à ação de anticorpos neutralizantes, dificultando a eliminação do mesmo (HUSO et al., 

1988). 

Os LV são RNA-vírus pertencentes à família Retroviridae, subfamília Lentivirinae, 

gênero Lentivirus (MURRAY et al., 2000), que correspondem a vários agentes que acometem 

animais vertebrados, detentores de similaridade biológica e molecular. Caracterizam-se por curso 

longo, com alterações inflamatórias e/ou degenerativas, de progressão lenta e grave 

imunodeficiência (LEGASTELOIS et al., 1996). Estão agrupados filogeneticamente em cinco 

grupos distintos, dentre os quais estão o CAEV e o MVV (SHAH et al., 2004). 

Esses vírus são responsáveis pela indução de grandes perdas econômicas em 

decorrência do aumento dos problemas relacionados à esfera reprodutiva, diminuição na 

produção leiteira e do período de lactação, bem como, pela diminuição do ganho de peso do 

nascimento até o desmame, principalmente em criações dedicadas à produção leiteira 

(GREENWOOD et al.,1995a). 

Até poucos anos atrás, acreditava-se que o vírus da CAE infectava caprinos e o vírus 

MV acometia ovinos, considerando serem os lentivírus caracterizados como espécie-específicos. 

Porém, atualmente já se sabe que pode ocorrer a transmissão do vírus caprino a ovinos e vice-

versa (REINA et al., 2009), uma vez que por meio do seqüenciamento genético de amostras 

sanguíneas de ovinos e caprinos, foi possível constatar um padrão misto, com ovinos portando o 

vírus caprino e vice-versa (GERMAIN; VALAS, 2006). 

Os LVPR ficaram conhecidos internacionalmente como Small Ruminant Lentivirus 

(SRLV) e estão presentes em todos os continentes, apresentando uma maior prevalência em 

regiões onde predominam sistemas intensivos de produção caprina e ovina de altos níveis de 

tecnificação.  

Esta prevalência varia de país para país, possuindo um período de incubação e curso 

clínico prolongado, sendo endêmico em vários rebanhos de cabras leiteiras. Evidências 

sorológicas sugerem a infecção por LV em ruminantes selvagens; no entanto existe a 

possibilidade de que estes vírus possam ser geneticamente diferentes do vírus da CAE e Maedi-

Visna (OIE, 2007). 

No ciclo de replicação viral, inicialmente ocorre o reconhecimento e ligação do LV a 

receptoreres celulares, com fusão e penetração do nucleocapsídeo viral no interior da célula 
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hospedeira. Após a ligação específica da glicoproteína de superfície com o respectivo receptor, 

ocorre a fusão do envelope vírico com a membrana da célula (GONDA, 1994). Esta fusão é 

mediada por uma porção hidrofóbica da proteína transmembranar do envelope que penetra na 

membrana celular (OLIVEIRA, 1994). Em seguida, o vírion é desencapsulado e o RNA viral 

fica exposto após a remoção do capsídeo. Na seqüência ocorre a retrotranscrição do RNA viral, 

pela ação da transcriptase reversa (TR), que promove a síntese do DNA proviral, este migra para 

o núcleo e sob ação da integrase é integrado ao núcleo celular. O genoma viral então se torna 

parte do DNA celular e dessa forma, os animais permanecem infectados por toda a vida (DE LA 

CONCHA- BERMEJILLO, 1997). O estágio final do ciclo envolve a reunião dos produtos dos 

genes estruturais, incorporação do RNA genômico às partículas víricas e aquisição do envelope 

viral (GONDA, 1994). 

 

Figura 2. Ilustração do ciclo de replicação viral dos lentivírus de pequenos 

ruminantes. Fonte: MEDIA (2010). 

 

2.2. Transmissibilidade das LVPR 

A infecção por LV pode atingir qualquer faixa etária, porém, animais mais velhos 

acabam se expondo mais ao agente infeccioso e a soroprevalência tende a ser mais elevada nesta 

faixa etária; porém, em rebanhos com alta taxa de infecção de matrizes, pode haver um aumento 

de animais jovens soropositivos (ROBINSON; ELLIS, 1986).  

O intervalo entre a infecção e o aparecimento dos primeiros anticorpos contra LV é 

bastante variável, podendo levar anos para que ocorra soroconversão, surgindo, em alguns casos, 

períodos de sororeversão (HANSON et al., 1996), caracterizados pela diminuição da titulação de 
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anticorpos, representando um fator negativo no que se refere ao diagnóstico e controle das LVPR 

(ANDRÉS et al., 2005). 

Pesquisas relatam uma maior incidência da doença em animais de determinadas raças 

ovinas e caprinas e em animais do sexo masculino. A prevalência de LVPR em um rebanho 

exposto varia de acordo com inúmeros fatores, como por exemplo, intensidade de estresse, tipo 

de nutrição e condições gerais de higiene (CRAWFORD; ADAMS, 1981; PERETZ et al. 1993). 

O reservatório e a fonte de infecção são os animais portadores do vírus e a 

transmissão se dá por meio de secreções e excreções, contendo células do sistema monocítico-

fagocitário, ricas em partículas virais. A forma de infecção mais comum é a ingestão de colostro 

e leite de matrizes infectadas (BLACKLAWS et al., 2004). 

A infecção geralmente se dá pelas vias digestivas e respiratórias, nos animais ainda 

jovens, ou pode ocorrer ainda por via uterina (HUSO et al., 1988; CALLADO; CASTRO; 

TEIXEIRA, 2001) quando os LV infectam os monócitos e macrófagos, onde irá ocorrer a 

replicação viral. Há infiltração de leucócitos mononucleares nos órgãos e tecidos alvos atingidos, 

como: pulmões, úbere, articulações, dentre outros, e a secreção de citocinas pode estar envolvida 

na patogenia (LEGASTELOIS et al., 1996). A indução da resposta imunológica é variável e não 

protege contra a infecção. Os LV escapam da ação do sistema imune do hospedeiro e 

disseminam-se, produzindo uma infecção persistente (CALLADO; CASTRO; TEIXEIRA, 2001; 

MOOJEN 2001a). 

A transmissão vertical, que ocorre mais comumente através do colostro, mas também 

pode ocorrer via placenta, pois alguns pesquisadores consideram a possibilidade da passagem do 

agente infeccioso da mãe para o feto, antes do nascimento (LARA et al., 2005). Se a fêmea se 

infectar antes dos sessenta dias de gestação, poderá haver abortamento, enquanto que se 

acontecer após o centésimo dia, não deverá ocorrer perda fetal (BLACKLAWS et al., 2004). 

Animais recém-nascidos, em decorrência da permeabilidade intestinal aumentada, podem se 

infectar mais facilmente por meio da ingestão de colostro e leite infectados (HOUWERS; VAN 

DER MOLEN, 1987; ADAMS et al., 1983). 

A transmissão intra-uterina pode ocorrer em aproximadamente 10% dos animais 

nascidos de mães infectadas (BRODIE et al., 1994). A presença de células infectadas por LV no 

trato genital de fêmeas (útero e oviduto) é uma importante fonte de contaminação para embriões 

e fetos (FIENI et al., 2003; LAMARA et al., 2002). A infecção já foi confirmada em cordeiros 

recém-nascidos de mães positivas por meio da técnica de PCR (ÁLVAREZ et al., 2006). 
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A transmissão horizontal ocorre mais facilmente em situações de altas densidades 

populacionais no rebanho, ocorrendo freqüentemente por meio das fezes, saliva, secreções 

respiratória e urogenital, bem como, por mãos, toalhas, copos de ordenhadeiras mecânicas 

usadas em criações leiteiras e outros fômites contaminados (ADAMS et al., 1983; ROWE et al., 

1997), podendo ocorrer também por meio de comedouros e bebedouros contaminados 

(BLACKLAWS et al., 2004).  

A baixa ventilação no recinto dos animais também pode favorecer a exposição ao 

vírus (PETERHANS et al., 2004). O equipamento de ordenha mecânica contaminado pelo leite 

de animais infectados, torna-se um fômite eficiente de disseminação do CAEV quando manejado 

de maneira inadequada (ADAMS et al., 1983). 

Já foi comprovada a presença de RNA viral nos pulmões (CUTLIP; LAIRD, 1976) 

onde pneumócitos do tipo I e II, macrófagos alveolares e interticiais, células endoteliais e 

fibroblastos, podem atuar como reservatório para o vírus (CARROZA et al., 2003). A presença 

do DNA pró-viral também tem sido relatada em células da membrana sinovial caprina (MSC) 

(CHUNG; O’SULLIVAN, 1981), terceira pálpebra (CARPUCCHIO et al., 2003), células 

epiteliais das criptas intestinais, dos túbulos renais, da tireóide (ZINK et al., 1990), células do 

cumulus oophorus de folículos terciários (ALI AL AHMAD et al., 2005), no trato genital 

feminino (útero e oviductos), no sêmen (ANDRIOLI et al.,1999; ALI AL AHMAD et al., 2008; 

PAULA et al., 2009) e em células epiteliais mamárias, indicando uma possível participação 

destas células na transmissão vertical (FIENI et al., 2003; BOLEA et al., 2006).  

A lavagem do sêmen infectado diminui a carga viral, porém não elimina totalmente o 

vírus e danos testiculares constituem um fator influenciador da presença do vírus no sêmen 

caprino (ANDRIOLI et al., 2006a).  O vírus também está presente nos órgãos sexuais de machos 

infectados, e ejaculados desses animais apresentam o vírus de forma intermitente (PETERSON 

et al., 2008; PAULA et al., 2009) o aumento da atividade sexual e estresse durante o período 

reprodutivo, pode reativar a carga viral e subseqüente excreção do vírus (PETERSON et 

al., 2008). Reprodutores recentemente infectados, na fase que precede a soroconversão podem 

eliminar o vírus pelo sêmen e devem ser considerados importantes fontes de infecção (PAULA 

et al., 2009).  

Após a infecção dos macrófagos, o animal permanece infectado durante toda sua 

existência, mesmo ocorrendo produção de anticorpos pelo sistema imunológico (PUGH, 2005). 

Por volta da terceira semana pós-infecção, são produzidos anticorpos contra a proteína do 

capsídeo (p25 ou p28) (HOUWERS; NAUTA, 1989); enquanto que anticorpos contra as 
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proteínas: nucleoproteína (NP), da matriz (p17), transmembranar (gp44) e de superfície (gp135) 

são produzidos mais tardiamente por volta da quinta semana (DE LA CONCHA-BERMEJILLO 

et al., 1995).  

A resposta imunológica de animais infectados por LVPR é caracterizada pela síntese 

de imunoglobulinas pertencentes à classe G, tipo 1 e 2. Animais que apresentam a infecção 

crônica, têm produção predominantemente de anticorpos IgG do tipo 1 dirigidos contra as 

glicoproteínas de envelope (gp135), e em animais assintomáticos estão presentes de forma 

predominante IgG do tipo 2 (TRUJILLO et al., 2004). Animais que apresentam infecção 

persistente não progressiva apresentam baixos títulos virais e de anticorpos, possuindo uma 

população dominante de linfócitos Th1, que são responsáveis pela restrição da replicação viral e 

desenvolvimento da doença clínica. Por outro lado, em animais sintomáticos, com apresentação 

clínica articular, a carga viral é maior, o título de anticorpos é alto tanto no soro quanto no fluído 

sinovial e os linfócitos ativos são Th2, que são os responsáveis em promover artrite progressiva 

imunomediada (TRUJILLO et al., 2004). 

 

2.3. Sintomatologia Clínica 

Ao contrário do que acontece na infecção pelo CAEV, onde os sinais clínicos surgem 

em animais jovens ou adultos, na infecção pelo vírus de MV há um período de latência de dois 

anos ou mais e os sinais clínicos são vistos em animais adultos (GUEDES et al., 2007),  

caracterizando-se por um longo período de incubação, inflamação linfoproliferativa progressiva, 

infecções persistentes e lento desenvolvimento dos sintomas (CALLADO; CASTRO; 

TEIXEIRA, 2001) . 

A infecção por LV geralmente é assintomática, crônica, progressiva, multisistêmica, 

podendo induzir à morte. Animais com infecções por vírus como CAEV e MVV podem não 

apresentar sintomatologia clínica e permanecer por longos períodos sem alterações perceptíveis, 

porém com o passar do tempo pode ocorrer desvio de nutrientes antes destinados a funções 

fisiológicas normais, passando a ser destinados a funções imunológicas, contra o vírus 

(GREENWOOD, 1995a). 

Do ponto de vista clínico e anatomohistopatológico, as apresentações clínicas das 

LVPR têm sido classificadas em quatro formas básicas: nervosa, respiratória, artrítica e mamária 

(PERETZ et al., 1993). 

A forma nervosa ou leucoencefalomielite acomete preferencialmente animais com 

idade inferior a quatro meses e, menos freqüentemente, animais mais velhos, em associação com 
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a forma artrítica. Os animais, mesmo mantendo o apetite e atividade mental, apresentam paresia 

ou ataxia uni ou bilateral dos membros posteriores, que evolui para tetraparesia e decúbito, bem 

como, nistagmo, opistótomo, torcicolos e desvios da cabeça e pescoço, além de febre, fraqueza 

muscular, andar em círculo, estado inicial de cegueira e aumento da freqüência cardíaca 

(MOOJEN, 2001a; PINHEIRO et al., 2010b) (Figura 3). O exame do líquido cefaloraquidiano 

mostra aumento do número de leucócitos, principalmente de linfócitos, e a presença de hemácias 

(CRAWFORD; ADAMS, 1981). O exame post-morten evidencia atrofia dos membros 

posteriores e lesões ocasionais na medula e em alguns pontos do sistema nervoso central. 

Microscopicamente, verifica-se  desmielinização perivenosa e acúmulo de células 

linforeticulares na substância branca (CORK et al., 1974; CORK, 1976), mielite (BENAVIDES 

et al., 2006) e presença  de infiltrado mononuclear perivascular (CONSTABLE et al., 1996).  

 

 
Figura 3. Cordeiro de quatro meses de idade infectado por LV, apresentando 
paresia dos membros e postura anormal. Fonte: Benavides et al. (2007). 

 
A apresentação pulmonar pode ocorrer tanto em animais jovens quanto em adultos, 

podendo estes animais apresentar tosse, secreção nasal, dificuldade respiratória após exercícios 

físicos, perda de peso e, à auscultação, percebe-se ruídos estertorosos característicos de 

pneumonia intersticial (SERAKIDES; NUNES; PEREIRA, 1996). A severidade da pneumonia, é 

mais importante para espécie ovina, estando correlacionada com a carga viral presente nos 

macrófagos alveolares (ZINK et al., 1990; ZHANG et al., 2000), onde o vírus se apresenta em 

quantidade mais elevada, quando comparados a monócitos sangüíneos, motivo pelo qual 

macrófagos alveolares têm papel fundamental na patogênese da pneumonia intersticial (ZHANG 

et al., 2000). Ao exame macroscópico dos pulmões são vistas aderências pleurais, áreas de 
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hepatização, edema e atelectasia e, microscopicamente, há espessamento da pleura e septos 

interalveolares, infiltração linfocitária difusa e perivascular e hiperplasia linfóide acentuada 

(SERAKIDES; NUNES; PEREIRA, 1996). 

A forma articular ou artrítica caracteriza-se por aumento na consistência e diâmetro 

das articulações, especialmente as carpo-metacarpianas, progredindo para deformidade (desvio 

do terço distal do membro) e perda da flexibilidade articular, dor, graus variados de claudicação 

e prostração. Pode haver aumento dos linfonodos regionais e higroma carpal (CRAWFORD; 

ADAMS, 1981) (Figura 4). Geralmente não há febre e nem alterações significativas no apetite. 

Esta forma é mais importante em caprinos e tende a acometer os animais com idade superior a 

dois anos (WOODWARD et al., 1982). Em ovinos, artrites são menos freqüentes, acometendo 

animais de dois a três anos, freqüentemente como complicação da forma respiratória (OLIVER 

et al., 1981). 

 
Figura 4. Higroma carpal provocado por LV em caprino.   

   Fonte: Ferguson (2008). 

 

O líquido sinovial, na fase aguda da afecção, apresenta menor viscosidade, alta 

celularidade (1.000 a 20.000 células por mm3) e coloração amarronzada ou avermelhada e na 

fase crônica, a celularidade é baixa (100 a 500 células por mm3) e a coloração é clara 

(CRAWFORD; ADAMS, 1981; WOODWARD et al., 1982; ASSIS; GOUVEIA, 1994). 

Microscopicamente, observa-se hipertrofia das vilosidades das membranas, processos 

degenerativos, com necrose e perda de vascularização, e infiltração de células mononucleares 

(ADAMS et al., 1980).  
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O processo inflamatório nas articulações é resultado da interação entre a resposta 

imunológica, dirigida principalmente à glicoproteína de superfície gp135, e o antígeno viral 

(CHEEVERS et al., 1988; BRODIE et al., 1992; TRUJILLO et al., 2004; RAVAZZOLO et al., 

2006). A artrite desenvolvida pelos animais infectados não se desenvolve uniformemente e o 

status da doença está associado com o tipo da resposta imune do hospedeiro às proteínas virais 

(CHEEVERS et al., 2003).  

A forma mamária é responsável por induzir grandes perdas econômicas, em 

conseqüência do comprometimento da produção leiteira e da predisposição da glândula mamária 

a infecções bacterianas (LEITNER et al., 2010). Observa-se mastite, que pode ser importante 

causa de mortalidade de cordeiros (MOOJEN, 2001b). Histologicamente, acúmulos de células 

mononucleares, tais como linfócitos e macrófagos, são evidenciados no parênquima mamário e 

em torno dos ácinos tubulares associados a uma linfadenite dos linfonodos retromamários 

(LAIMORE et al., 1988). A forma crônica da apresentação mamária é comum entre os ovinos, 

instalando-se preponderantemente durante a lactação e final da primeira gestação com sintomas 

de assimetria e endurecimento da mama, porém com o leite de aspecto normal (OLIVER et 

al.,1981; SMITH; CUTLIP  et al., 1988; PERETZ et al.,1993). Em ovelhas observa-se também a 

mastite, podendo ser importante causadora da mortalidade de cordeiros (MOOJEN, 2001b).  

 

2.4. Diagnóstico das LVPR 

O diagnóstico das LVPR pode ser realizado de forma direta e indireta, por meio da 

utilização de testes de triagem e complementares Os métodos diretos são baseados na detecção 

do vírus ou do seu material genético; já os métodos indiretos fazem a detecção de anticorpos 

específicos para o antígeno, em amostras de soro sanguíneo ou outras secreções que os possuam. 

(ANDRÉS et al., 2005).  

O diagnóstico de rotina das LVPR baseia-se em provas sorológicas, porém nem todas 

possuem a sensibilidade e a especificidade bem definidas, e não estão padronizadas. O 

diagnóstico indireto é muito utilizado devido aos custos menos elevados quando comparado aos 

testes diretos. Vários métodos de diagnóstico sorológico podem ser utilizados para a detecção de 

anticorpos anti-LV, dentre eles estão o ELISA, o dot blot (DB), o western blot (WB), o teste de 

Imunodifusão em Gel de Agarose – IDGA (PUGH, 2005; ANDRÉS et al., 2005; TIGRE et al., 

2006), a Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFA), Fixação do Complemento (FC), entre 

outros. Em conseqüência das infecções por LV freqüentemente não induzirem sintomatologia 
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clínica em animais soropositivos, utiliza-se a sorologia como a mais adequada alternativa de 

diagnóstico para detecção desses animais.  

O IDGA é o teste recomendado pela Organização Internacional de Epizootias (OIE, 

2004). Constitui-se na prova sorológica mais recomendada, tanto pela economia e simplicidade 

de execução, bem como, pelos resultados satisfatórios (CRAWFORD; ADAMS, 1981) possui 

baixo custo, fácil leitura e resultado rápido. Tem boa especificidade e sensibilidade razoável 

(ROWE; EAST, 1997). Em conseqüência da semelhança antigênica existente entre os dois 

agentes envolvidos na etiologia das LVPR, a técnica de IDGA é eficiente tanto no diagnóstico de 

CAEV quanto de Maedi-Visna (CRAWFORD et al., 1980).  

A técnica se fundamenta na difusão do anticorpo (Ac) e do antígeno (Ag) em uma 

base semi-sólida contendo gel de ágar e eletrólitos. Quando o Ac e o Ag se encontram em 

concentrações equivalentes, interagem e precipitam, formando imunocomplexos estáveis que 

podem ser visualizados como bandas de precipitação (ROITT et al., 1998).  

A utilização da glicoproteína de superfície gp135 como antígeno proporciona uma 

maior sensibilidade ao teste quando comparado à utilização dos antígenos p28 ou p25 do vírus da 

CAE ou MV e antígenos compostos pela utilização simultânea da proteína p28 e p25 e da 

gliproteína gp135, proporcionam resultados ainda mais sensíveis (ADAMS; GORHAM, 1986).  

O IDGA apresenta como desvantagem o fato de só detectar altos níveis de 

imunoglobulinas nos indivíduos, o que promove a permanência de falsos negativos no rebanho 

caprino (TIGRE et al., 2006; ANDRIOLI et al., 2006b). Dessa forma, um resultado negativo no 

IDGA não descarta uma possível infecção, já que muitas vezes pode ocorrer uma demora 

significativa entre a infecção e a produção de anticorpos, como também é possível que em alguns 

animais acometidos exista expressão insuficiente do vírus para ocasionar uma resposta humoral 

(MCGUIRE et al., 1990; HANSON et al.,1996). 

Outro teste também preconizado pela OIE é o ELISA, com a utilização de antígenos 

CAEV, MVV, ou proteínas recombinantes destes antígenos e proporciona algumas vantagens, 

como: maior sensibilidade, menor tempo de execução, permitem a quantificação de anticorpos, 

automação na leitura e, ainda, a utilização de marcadores para antígenos e anticorpos (CASTRO 

et al., 1999), porém necessitam de uma maior infra-estrutura laboratorial. 

Dessa forma, o ELISA representa uma alternativa de diagnóstico mais sensível e 

específica que o IDGA, porém a sua sensibilidade depende do Ag utilizado e do segundo Ac ou 

conjugado. Dentre os tipos de ELISA empregados no diagnóstico as LVPR existem os 

competitivos, cinéticos, indiretos, e os que utilizam como antígenos proteínas recombinantes ou 
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vírus completos e peptídeos sintéticos, e Ac’s monoclonais ou policlonais marcados com sistema 

biotina-avidina, peroxidase ou proteína G, como conjugados (OLIVEIRA, 2007). Segundo 

Pinheiro et al. (2006), o Dot-ELISA ou Dot-Blot é um teste que apresenta a sensibilidade do 

ELISA, sendo mais prático e barato. 

Um teste mais sensível que o ELISA é o Western Blot (WB), que também é 

conhecido como a imunodetecção de proteínas em filtro de nitrocelulose, é usado na detecção de 

proteínas e/ou produtos da degradação protéica, caracterização de soros e anticorpos 

monoclonais, determinação de peso molecular de proteínas, entre outros (BRÍGIDO, 2003). 

O WB possui como vantagens específicas: utilizar membranas de fácil manuseio; 

apresentar boa visibilidade e acessibilidade de proteínas imobilizadoras da membrana em 

qualquer tipo de ligante; necessitar de pouca quantidade de reagentes e membranas que podem 

ser estocadas por tempo prolongado até o momento da utilização (KURIEN; SCOWELD, 2006), 

além de induzir a uma menor ocorrência de reações inespecíficas, o que reduz o aparecimento de 

resultados falso-positivos. É classificado como um teste complementar, sendo o padrão ouro na 

validação de outros testes (ZANONI et al., 1989) . 

A principal desvantagem do WB é o fato de ser uma técnica laboriosa e demorada, 

que necessita da separação das proteínas por eletroforese antes que ocorra à transferência das 

mesmas para a membrana de nitrocelulose (PINHEIRO, 2001b). 

Os testes diretos incluem o isolamento e a identificação do vírus, sendo importantes 

no diagnóstico da infecção viral. Dentre esses testes destacam-se a Imunohistoquímica, e 

métodos de detecção de ácidos nucléicos, como a Hibridização in situ (HIS) e a Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR), sendo, esta última, uma técnica bastante sensível e específica, 

capaz de detectar animais com infecção recente ou que ainda não soroconverteram, além de 

detectar microrganismos em estado latente, mortos ou que estejam unidos ao material genético 

do hospedeiro, porém é uma técnica que requer equipamentos sofisticados e mão-de-obra 

qualificada (ANDRIOLI et al., 2006b; TIGRE et al., 2006). 

A imunohistoquímica (HIS) é uma técnica de diagnóstico que identifica constituintes 

teciduais ou celulares por meio da interação antígeno-anticorpo. Os anticorpos marcados com 

enzimas, ou substâncias fluorescentes, permitem localizar determinantes antigênicos em tecidos 

fixados e processados por métodos convencionais (GIMENO, 1995). Entre as vantagens da 

imunohistoquímica estão a estabilidade das preparações e a possibilidade de se utilizar 

microscopia óptica comum (NAKANE; PIERCE, 1966). 
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A técnica de HIS fundamenta-se na detecção de segmentos específicos de ácido 

nucléico de origem viral, em tecidos ou células infectadas, por meio de sondas marcadas por 

enzimas ou radioativamente (BROWN, 1998). As sondas são seqüências de nucleotídeos 

complementares desenvolvidas a partir de segmentos conhecidos do DNA ou RNA que se deseja 

identificar. A HIS apresenta-se menos sensível que a PCR. A técnica de HIS é utilizada 

principalmente para a detecção de vírus e outros agentes infecciosos em tecidos suspeitos de 

infecção, além de cromossomos e produtos da síntese celular. Pode ser realizada em material 

fixado em formol e incluído em parafina, bem como congelado ou preparados citológicos 

(CAMPOS, 2008). 

A PCR é ainda um teste oneroso, no entanto apresenta alta sensibilidade e 

especificidade o que acaba proporcionando maior segurança (RIET-CORREA, 2001), capaz de 

amplificar fragmentos de RNA ou do DNA-proviral, mesmo em pequenas quantidades 

(ZANONI et al., 1992; REDDY et al., 1993).  Apresenta como principal vantagem a capacidade 

de detectar animais infectados e que ainda não soroconverteram. Porém em animais que 

apresentam pouca quantidade de partículas virais na fase pós-soroconversão, os testes 

sorológicos apresentam melhor sensibilidade, dessa forma, o recomendável para que se possa 

obter um diagnóstico preciso do status da infecção no rebanho, o ideal é associar os resultados 

das técnicas sorológicas aos da PCR (ANDRÉS et al., 2005; ELTHAIR et al., 2006; MODOLO 

et al., 2009; PAULA et al., 2009). 

Fatores como a pequena quantidade de partículas virais (ELTAHIR et al., 2006, 

RAVAZZOLO et al., 2006) e a diversidade das seqüências virais influenciam diretamente a 

sensibilidade da reação (ELTAHIR et al., 2006) e contaminações durante o procedimento da 

técnica podem revelar falso-positivos (PFEFFER et al., 1995). 

 

2.5. Profilaxia e Controle das LVPR 

Não existem, até o momento, tratamentos específicos e vacinas capazes de impedir a 

infecção pelos vírus da CAE e Maedi Visna, dificultando a implantação de medidas profiláticas. 

Alguns estudos vêm demonstrando a capacidade de se inibir, in vitro, a replicação dos LV, por 

meio da utilização de inibidores da enzima transcriptase reversa (ARAÚJO et al., 2010). Apesar 

de ainda se encontrar em fase experimental e apresentar resultados limitados, a imunoprofilaxia 

por meio da utilização de vacinas vivas recombinantes baseadas na gp135 (KEMP et al., 2000), 

vacinas de DNA expressando o gene env sozinho ou somado à gp135 (GONZÁLEZ et al., 2005; 

CHEEVERS et al., 2003) e vacinas vivas atenuadas com deleção do gene vif ou gene tat 
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(HARMACHE et al., 1996) vêm sendo produzidas e testadas. Os resultados obtidos 

demonstraram a restrição da replicação viral e da progressão da doença. Porém, ainda não foi 

capaz de impedir a infecção por LV (OLIVEIRA et al., 2007). 

Os animais acometidos representam-se como fonte de infecção e seus sintomas se 

agravam com o passar do tempo (PUGH, 2005). Desta forma, os programas de controle são 

essenciais para prevenir o progresso dessas enfermidades nos rebanhos e estão baseados na 

prevenção das suas várias formas de transmissão (BOHLAND; D’ ANGELINO, 2005).  

O diagnóstico precoce é fundamental na prevenção e controle eficaz das LVPR e não 

deve ser baseado na sintomatologia clínica, uma vez que essas enfermidades podem se 

apresentar de forma assintomática ou até mesmo induzir apresentação clínica inespecífica e 

tardia. 

A realização de testes sorológicos é o primeiro passo para se alcançar o controle das 

LVPR. Animais com mais de seis meses devem ser testados anualmente (REINA et al., 2009), 

uma vez que animais com idade inferior a 180 dias podem ainda apresentar anticorpos maternos, 

que podem influenciar no resultado do teste (OLIVEIRA, 2006). Exames periódicos ajudam a 

identificar precocemente animais soro reagentes (FROTA et al., 2005). CASTRO et al. (2002a) 

sugerem que em casos de programa de controle seja dada ênfase ao teste das fêmeas no início de 

sua vida reprodutiva. 

As medidas de controle para as LVPR incluem um programa sanitário baseado na 

detecção sorológica dos animais positivos, com separação imediata dos soros reagentes para 

subseqüente sacrifício e repovoamento das fazendas com animais oriundos de rebanhos que não 

foram expostos a animais doentes (CALLADO; CASTRO; TEIXEIRA, 2001). Atualmente no 

Brasil, alguns programas de controle em rebanhos caprinos leiteiros estão visando à obtenção de 

crias de animais positivos, por meio de avaliação sorológica periódica (PINHEIRO et al., 2006). 

De acordo com Peterhans et al. (2004) é de fundamental importância, determinar 

primeiramente a prevalência no rebanho, em seguida reduzir o status de rebanho com alta 

prevalência para baixa prevalência e posteriormente obter o status de sorologicamente negativo, 

eliminando a doença neste ponto e, por último, consolidar o  status de rebanho sorologicamente 

negativo, erradicando o vírus no rebanho.  

Em casos de suspeita de LVPR, medidas restritivas devem ser tomadas 

imediatamente em todo o rebanho. A saída dos produtos que possam veicular a doença deve ser 

totalmente proibida, assim como dos animais suscetíveis, exceto para o abate sanitário, que nesse 

caso passa a ser objeto de vigilância pelo serviço veterinário oficial. Essas restrições devem ser 
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impostas também às explorações nas quais seus rebanhos tiveram contato com animais 

supostamente infectados, e às propriedades circunvizinhas (PETERHANS et al., 2004). 

Nos plantéis suspeitos ou sabidamente positivos, algumas recomendações têm sido 

adotadas, com resultados bastante variados: realização testes sorológicos de triagem em animais 

com idade superior a seis meses (REINA et al., 2009), separação imediata dos animais recém 

nascidos (ELLIS et al., 1986; NORD et al., 1998; TURIN et al., 2005), utilização de colostro e 

leite de vaca ou colostro de cabras negativas e leite de cabra pasteurizado na alimentação das 

crias (GREENWOOD et al., 1995b; HANSON et al., 1996; NORD et al., 1998), segregação e/ou 

abate de animais sabidamente positivos ou com sintomatologia clínica (GREENWOOD et al., 

1995b; TURIN et al., 2005), manutenção do rebanho fechado, com aquisição de animais apenas 

de criações com certificação negativa (OLIVEIRA et al., 2007).  

O sucesso de um programa para o controle das LVPR está diretamente relacionado 

com a sensibilidade e especificidade do teste diagnóstico utilizado, da freqüência de sua 

utilização, bem como do manejo utilizado nesse mesmo rebanho. Devem-se utilizar testes com 

maior sensibilidade e especificidade ou realizar a troca de antígenos na técnica de IDGA quando 

houver uma queda substancial na quantidade de animais soropositivos e quando a taxa de 

soroconversão se mantiver em pequena proporção (PINHEIRO et al., 2010a). 

Em propriedades com prevalência baixa em torno 5 a 10%, recomenda-se a 

erradicação do problema com o abate dos caprinos doentes; quando a prevalência estiver acima 

de 10%, é considerada alta, mas pode-se optar pela manutenção dos animais de elevado valor 

zootécnico, desde que sejam identificados, por exemplo, com colares ou brincos diferentes dos 

soronegativos, para facilitar a visualização dos mesmos, para que sejam mantidos isolados sob 

rigorosa vigilância (DOMINGUES; LANGONI, 2001).  

Em rebanhos com alta prevalência de LVPR, o descarte gradual de animais positivos 

e posterior substituição por animais negativos é o suficiente para reduzir a soroprevalência 

progressivamente. Os animais escolhidos para substituição devem ser produtos de fêmeas 

soronegativas, para que dessa forma seja possível descartar a transmissão através do leite e 

colostro. O recomendável nesses casos seria a utilização de matrizes com histórico de vários 

exames negativos, uma vez que esses animais podem apresentar resistência à infecção e dessa 

forma transmitir essa característica aos seus descendentes (BERRIATUA et al., 2003).  

 

2.6. Epidemiologia  
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A CAE foi diagnosticada clinicamente, pela primeira vez, em 1959, na Suíça, quando 

se observou artrite crônica em caprinos adultos (STUNZI et al., 1964). Porém, o seu 

reconhecimento internacional como virose ocorreu em 1980, após a identificação do agente, e 

sua classificação como lentivírus da família Retroviridae, denominado CAEV (CRAWFORD et 

al. 1980, NARAYAN et al. 1980; CALLADO; CASTRO; TEIXEIRA, 2001).  

As descrições iniciais de enfermidades com sintomatologia similar à da Maedi-Visna 

ocorreram na África do Sul (MITCHEL, 1915). Inicialmente, acreditava-se tratar de duas 

entidades distintas. Os nomes têm origem islandesa, sendo “Maedi”, traduzido por “dispnéia” e 

caracterizada clinicamente por pneumonia intersticial progressiva crônica, e “Visna”, que 

significa "desorientação ou definhamento" e se manifesta por leucoencefalomielite (DAWSON, 

1980).  

Após o isolamento de amostras de vírus oriundos de ovinos afetados com Visna 

(SIGURDSSON et al., 1960) e Maedi (SIGURDARDÓTTIR; THORMAR, 1964), foi observada 

similaridade entre ambos e estudos comparativos revelaram que tanto Maedi quanto Visna eram 

doenças causadas pelo mesmo agente viral, originando assim a denominação Maedi-Visna 

(THORMAR; et al., 1983). 

Os LV foram introduzidos no Brasil, no final da década de 70, a partir da importação 

de caprinos e ovinos de raças exóticas de países como, França, Alemanha, Suíça, Canadá, 

Estados Unidos, entre outros, onde a prevalência dessas enfermidades é elevada (ASSIS; 

GOUVEIA, 1994; PINHEIRO, 2001a). 

As LVPR estão presentes em vários Estados brasileiros, principalmente nos rebanhos 

de exploração comercial, onde assumem grande importância devido à alta incidência e a 

disseminação para outros rebanhos (CASTRO; MELO, 2001).  

Vários estudos sorológicos foram realizados com o objetivo de registrar a ocorrência 

ou determinar a prevalência de animais reagentes ao CAEV. Com base nos resultados 

sorológicos pode-se verificar que a CAE já se encontra disseminada entre os rebanhos de 

caprinos de vários estados do Brasil (Quadro 1). 

Em comparação aos levantamentos sorológicos já existentes para o lentivírus 

caprino, poucos estudos têm sido realizados quanto ao lentivírus ovino. No Quadro 2, 

encontram-se resultados de estudos sorológicos que foram realizados em rebanhos de ovinos 

para diagnosticar animais soro-reagentes em alguns estados brasileiros. 
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Quadro 1. Distribuição das pesquisas realizadas por autor, número de amostras e 
porcentagem de animais reagentes para o lentivirus caprino em diferentes 
estados do Brasil.  

Estado Amostra Prevalência (%) Autor/ano 
CE 4.019 1,0 Pinheiro et al. (2001a) 
PE 76 1,1 Castro et al. (2002b) 
PI 360 2,5 Batista et al. (2004b) 
TO 843 2,7 Moura Sobrinho et al.(2010) 
PI 520 3,27 Sampaio Júnior (2007) 
PE 672 3,8 Oliveira et al. (2006) 
SE 47 4,25 Melo et al. (2003) 
PI 180 4,4 Pinheiro et al. (1996) 
PB 600 8,1 Bandeira et al. (2009) 
RN 420 10,95 Silva et al. (2005) 
BA 1.604 13,4 Almeida et al. (2001) 
RJ 562 14,1 Moreira et al. (2007) 
PE 397 17,6 Saraiva Neto (1995) 
RJ 242 21,07 Cunha; Nascimento et al. (1995) 
MG - 23,6 Gouveia et al. (1998) 
BA 344 24,19 Edelweis et al. (2002) 
MG 533 33,3 Assis; Gouveia (1994) 
GO 29 34,5 Santin et al. (2002) 
PA - 40 Ramos et al. (1996) 
CE 248 40,73 Melo; Frank (1997) 
SP 1.030 43,01 Leite et al. (2004) 
MA 77 50,6 Alves; Pinheiro, (1997) 

 
 
 
Quadro 2. Distribuição das pesquisas realizadas por autor, número de amostras e porcentagem de 

animais reagentes para o lentivírus ovino em diferentes estados do Brasil.  
Estado Amostra Prevalência (%) Autor/ano 

BA 919 0,34% Martinez et al. (2009) 
PI 320 0,62 Sampaio Júnior (2007) 
PE 413 0,73 Falcão et al. (2003) 
PE 558 1,07 Costa et al. (2007) 
SP 444 2,7 Lombardi et al. (2009) 
SP 500 2,8 Fernandes et al. (2003) 
PE 98 3,93 Oliveira et al. (2003) 
CE 223 4,93 Araújo et al. (2004) 
PE 325 5,2 Oliveira et al. (2006) 
RS 267 10,48 Dal Pizzol et al. (1989) 
CE 60 31,67 Almeida et al. (2003) 
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2.7. Caracterização da ovinocultura e da caprinocultura 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO, 2009) o rebanho caprino e ovino mundial é de aproximadamente 1,93 bilhões de cabeças. 

Os três maiores países produtores de caprinos são a China, Índia, e Paquistão apresentando, 

respectivamente, 17,5%, 14,5% e 6,7% do rebanho mundial. No que diz respeito à criação de 

ovinos a China detém 12% do rebanho mundial, sendo desta forma, se destacando também como 

principal criador desta espécie, seguida da Austrália, com 6,8%. O Brasil detém apenas 1,56% do 

plantel de ovinos e 1,06% do rebanho caprino mundial (FAO, 2009)  (Quadros 3 e 4). 

 

Quadro 3. Rebanho efetivo caprino nos principais países produtores, no ano de 2009.  
Países   Cabeças 

China   152.457.739 
Índia   126.009.000 
Paquistão   58.300.000 
Sudão   43.270.000 
Etiópia   21.960.706 
Mongólia   19.651.500 
Brasil*   9.200.000 
Fonte: FAO (2009)   
*9ª colocação.   

 

Quadro 4. Rebanho efetivo ovino nos principais países produtores, no ano de 2009.  
Países   Cabeças 

China   128.557.206 
Austrália   72.739.694 
Índia   65.717.000 
Sudão   51.555.000 
Nova Zelândia   32.383.589 
Reino Unido   30.783.000 
Brasil*   16.800.000 
Fonte: FAO (2009)   
*16ª colocação.   

 

No ano de 2009, o efetivo brasileiro de ovinos (64,7%) e caprinos (35,3%) era de 

25,9 milhões de cabeças, de acordo com os dados do IBGE. Do contingente nacional de 

caprinos, 90,6% está na região Nordeste, 3,7% no Sul, 2,5% no Sudeste, 1,9% no Norte e 1,3% 

no Centro Oeste. Com relação ao rebanho ovino, 56,90% encontra-se na região Nordeste, 28,6% 

no Sul, 6,7% no Centro-Oeste, 4,5% no Sudeste e 3,2% no Norte (IBGE, 2009) (Quadro 5).  
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Quadro 5. Rebanho efetivo de caprinos e ovinos por região, em 2009.  
                                    Efetivo  Regiões 

Caprinos Ovinos 
Norte 177.377 547.146  
Nordeste 8.302.817 9.566.968  
Sudeste 231.781 762.133  
Centro Oeste 115.865 1.127.878  
Sul 335.720 4.807.596  
Total      9.163.560       16.811.721 
Fonte: IBGE (2009)   
 

No Brasil, o setor ovinocaprinícola vem se destacando a cada dia e já se tornou uma 

alternativa para o produtor rural. No Piauí, o rebanho efetivo de caprinos e ovinos representa 

16,7% do rebanho nordestino e 15,1% do rebanho nacional (IBGE, 2009). Porém, mesmo com 

essa concentração de animais, a produtividade da ovinocaprinocultura é baixa, por ser praticada 

de forma extensiva, com nível rudimentar de tecnologia e pouca ou nenhuma assistência técnica 

(SOUZA NETO et al., 1995). 

Em trabalhos desenvolvidos por alguns pesquisadores no Nordeste, tem sido 

constatada a predominância do sistema de criação extensivo, caracterizado pelo baixo nível de 

tecnologia aplicado (PINHEIRO et al., 2000) 

Os criadores de caprinos e ovinos, na sua grande maioria, não possuem infra-

estrutura, recursos, ou educação suficiente para adotarem propostas de modernização. Embora 

esse segmento possa ser cada vez mais estimulado por uma demanda crescente, o aumento da 

produção é resultado do aumento de número de animais e não da produtividade do rebanho 

(SOUZA NETO et al., 1995). 

O conhecimento dos perfis epidemiológicos da caprinocultura e ovinocultura no 

Estado é de fundamental importância para impedir a introdução de agentes infecciosos, através 

da compra de caprinos e ovinos sem adequados critérios sanitários, do trânsito entre as unidades 

da Federação e da dispersão de doenças infecciosas entre os rebanhos, que acordo com Assis; 

Gouveia, (1994) ainda são a causa da elevação dos gastos com medidas terapêuticas e de 

controle. E por outro lado, os dados de caracterização da atividade no Estado que ainda são 

escassos, poderão orientar ações de Pesquisa, Extensão, Defesa Sanitária e Políticas Públicas que 

ainda carecem de suporte.  
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RESUMO 13 

O objetivo deste estudo foi estimar a soroprevalência de Lentivírus de Pequenos Ruminantes 14 

(LVPR) em rebanhos caprinos e ovinos pertencentes a 14 municípios da Microrregião 15 

Homogênea (MRH) de Teresina. Para tanto, foram analisadas 1272 amostras de soro 16 

saguíneo, utilizando-se o teste de imunodifusão em gel de agarose –IDGA para detecção de 17 

anticorpos anti-LVPR. A prevalência geral da infecção por lentivírus foi de 2,67% (34/1272). 18 

Entre animais da espécie ovina, das 452 amostras de soro analisadas, nenhuma reagiu ao teste 19 

de IDGA. Das 820 amostras de soro caprino analisadas, 34 apresentaram reação positiva ao 20 

IDGA. Dentre as raças, a Anglo-nubiana foi a que apresentou o maior percentual de animais 21 

soro-reagentes 22,7% (30/132), para os animais Sem Padrão Racial Definido (SPRD) foi 22 

registrado 0,6% (4/659), já para os caprinos da raça Boer não foram encontrados soro-23 

                                                 
1 Universidade Federal do Piauí, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal. 
 
2 Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos e Ovinos. 
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reagentes. Os caprinos machos apresentaram 5,8% (11/188) de positivos e as fêmeas 3,6% 24 

(23/632). Os animais com faixa etária entre seis e 18 meses apresentaram prevalência de 4% 25 

(12/303), entre 19 e 36 meses de 3,8% (10/261) e animais com mais de 36 meses de 4,7% 26 

(12/256). Portanto, os LVPR estão presentes na caprinocultura da MRH de Teresina, afetando 27 

principalmente animais da raça Anglo-nubiano.  28 

 29 

PALAVRAS-CHAVE: LVPR, Soroprevalência, IDGA. 30 

 31 

ABSTRACT 32 

 33 

SEROPREVALENCE OF SMALL RUMINANTS LENTIVIRUS IN A HOMOGENOUS 34 

MICROREGION OF TERESINA, PIAUÍ, BRAZIL. The aim of this study was to estimate 35 

the prevalence of small ruminant lentiviruses (SRLV) in goats and sheeps herds from 14 cities 36 

of homogeneous microregion (MRH) in Teresina. Thus, were analyzed 1272 blood serum 37 

samples, using the agar-gel immunodiffusion (AGID) test for detection of anti-SRLV 38 

antibodies. The overall prevalence of lentivirus infection was 2.67% (34/1272). Among the 39 

sheeps, were analyzed 452 serum samples with none animal seropositive. From the 820 goat 40 

serum samples tested, 34 were positive to AGID test. Among the breeds, Nubian goats 41 

presented the highest percentage of animals seropositive 22.7% (30/132), and animals with 42 

undefined breed (SPRD) were observed 0.6% (4 / 659) of seropositives, already for Boer 43 

goats were not found seropositive animals. The positive bucks were 5.8% (11/188) and 44 

positive females 3.6% (23/632). The animals aged between six and 18 months had a 45 

prevalence of 4.0% (12/303), between 19 and 36 months had 3.8% (10/261) of seropositive 46 

and animals over 36 months presented a prevalence of 4.7% (12 / 256). In conclusion, SRLV 47 

were present in goat's farms from MRH Teresina, mainly affecting Nubian goats. 48 
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 49 

KEYWORDS: SRLV, Seroprevalence, AGID. 50 

 51 

INTRODUÇÃO 52 

O termo Lentiviroses de Pequenos Ruminantes (LVPR) engloba as enfermidades 53 

provocadas pelos vírus da Artrite Encefalite caprina (CAEV) e Maedi-Visna (MVV), os quais 54 

infectam caprinos e ovinos, causando lesões inflamatórias crônicas e degenerativas no 55 

cérebro, pulmões, articulações e glândulas mamárias (DAWSON, 1987; NARAYAN ; CLEMENTS, 56 

1989). 57 

As principais vias de transmissão são a ingestão de colostro ou leite contaminado 58 

e o contacto direto entre animais infectados. A transmissão vertical ocorre mais 59 

freqüentemente por meio da ingestão de colostro e leite de matrizes infectadas (BLACKLAWS  60 

et al., 2004), podendo ocorrer a passagem do vírus via placenta (DE LA CONCHA-BERMEJILLO 61 

et al., 1997). A transmissão horizontal pode ocorrer através das secreções e excreções, 62 

instrumentos e equipamentos contaminados e por meio do contato de animais sadios com 63 

infectados por período prolongado (ADAMS et al., 1993; ROWE et al., 1997; PAULA  et al., 64 

2009). 65 

Na região Nordeste encontram-se registros de LVPR em diversos Estados: Bahia, 66 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. (CASTRO et 67 

al., 1994; ALVES; PINHEIRO, 1997; PINHEIRO et al., 2001; CASTRO et al., 2002; SILVA  et al., 68 

2003; MELO et al., 2003; BATISTA et al., 2004a; BATISTA et al., 2004b). 69 

No Estado do Piauí, a primeira descrição de LVPR foi realizada por PINHEIRO et al. 70 

(1996a), em um rebanho isolado no município de Teresina, que constataram 4,4% de caprinos 71 

soropositivos. Posteriormente, BATISTA et al. (2004b), constataram, também na espécie 72 

caprina, uma soroprevalência de 2,5% pela técnica de IDGA, em levantamento realizado em 73 
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nove municípios do estado. SAMPAIO JÚNIOR (2007) relatou, no município de Teresina, uma 74 

soroprevalência de 3,27% em caprinos e 0,64% em ovinos. 75 

Considerando-se que a presença de LVPR já é uma realidade na caprinocultura e na 76 

ovinocultura Piauiense, e que há uma escassez de levantamentos sorológicos no Estado, bem 77 

como que o levantamento epidemiológico atualizado das LVPR constitui o primeiro passo a 78 

ser tomado para a implementação de medidas profiláticas e de controle dessas enfermidades, 79 

este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estimar a prevalência de LVPR na 80 

Microrregião Homogênea (MRH) de Teresina, baseado na sorologia de caprinos e ovinos de 81 

14 municípios. 82 

 83 

MATERIAL E MÉTODOS 84 

Estudo da Área 85 

O trabalho foi realizado de Junho a Dezembro de 2010 na MRH de Teresina, Piauí. 86 

Participaram do estudo um universo amostral de 1.273 animais, dentre os quais 820 caprinos e 87 

452 ovinos distribuídos em 43 rebanhos caprinos e 23 rebanhos ovinos, respectivamente.  88 

A Microrregião Homogênea de Teresina concentra o quinto maior rebanho de caprinos 89 

e ovinos do Estado, com um total de 207.673 animais (IBGE, 2009). Situada na mesorregião 90 

centro-norte piauiense, possui localização entre as longitudes 42° 48’ W e 42° 34’ W e 91 

latitude entre 4° 45’ S e 5° 40’ S. É composta por quatorze municípios (Altos, Beneditinos, 92 

Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, 93 

Miguel Leão, Monsenhor Gil, Nazária, Pau D´Arco do Piauí, Teresina e União), que juntos 94 

compõem uma área territorial de 9.213,120 km2 (IBGE, 2009). 95 

Coleta e processamento das amostras de sangue  96 

A colheita das amostras de sangue foi processada por puncionamento venoso jugular, 97 

após antissepsia local com álcool iodado a 2%, utilizando-se frascos descartáveis de colheita 98 
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de sangue a vácuo sem anticoagulante com ativador de coágulo. No momento da colheita de 99 

sangue foi preenchida uma ficha de campo com a data da colheita, identificação do município, 100 

propriedade e proprietário, bem como a identificação individual da espécie, raça e idade dos 101 

animais. 102 

Após a identificação, as amostras foram refrigeradas e transportadas à Unidade de 103 

Pesquisa sobre de Lentiviroses de Pequenos Ruminantes, integrante do Laboratório de 104 

Ciências Fisiológicas do Departamento de Morfofisiologia Veterinária do Centro de Ciências 105 

Agrárias da UFPI, onde foram centrifugadas a 3000g durante 10 minutos. As amostras de soro 106 

foram então acondicionadas em tubos eppendorf, identificadas e congeladas a –20ºC, até o 107 

momento da realização das análises sorológicas. 108 

Imunodifusão em gel de ágar 109 

Para detecção de anticorpos anti-LV utilizou-se a técnica de imunodifusão em gel de 110 

ágar (IDGA) descrita por GOUVEIA et al. (2000) recomendada pela OIE (2004), utilizando-se 111 

30 µL de antígeno comercial (Ag) (Caprine Arthritis-Encephalitis/Ovine Progressive 112 

Pneumonia Antibody Test Kit, Veterinary Diagnostic Technology, Inc.®, USA), derivados de 113 

culturas celulares oriundas da  membrana sinovial e infectadas por lentivírus MMV contendo 114 

as proteínas: gp135 (envoltório viral) e a proteína estrutural p28 (capsídeo). A leitura foi 115 

realizada após 72 horas com auxílio de luz indireta e fundo escuro.  116 

Análise estatística 117 

O delineamento amostral foi dividido em dois estágios. O primeiro constituiu-se na 118 

obtenção das unidades primárias da amostra, ou seja, o número de rebanhos pertencentes à 119 

MRH Teresina que participariam do estudo. A escolha da unidade primária de amostragem foi 120 

baseada no cadastro das propriedades rurais, produtoras de caprinos e ovinos, da Agência de 121 

Defesa Agropecuária do Estado do Piauí (ADAPI), através de sorteio aleatório. Se uma 122 

propriedade não pôde, por qualquer motivo, ser visitada, a mesma foi substituída por outra, 123 
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nas proximidades e com as mesmas características de produção. Já no segundo estágio, foi 124 

determinado o número mínimo de rebanhos por município (unidades secundárias de amostra), 125 

por meio de estratificação, baseada no rebanho efetivo de cada município cadastrado na 126 

ADAPI. Em cada propriedade, participaram do processo de amostragem, de forma aleatória, 127 

20 animais por fazenda, constituído por: 60% de matrizes, 30% de jovens (entre 6 a 12 meses) 128 

e 10% de reprodutores adultos. 129 

O número de rebanhos por município foi estimado pela fórmula para amostras simples 130 

aleatórias proposta por THRUSFIELD (1995).  131 

 132 

Onde:  133 

n = número de rebanhos amostrados por município da MRH Teresina;  134 

Zα = valor da distribuição normal para o grau de confiança de 95%;  135 

P = prevalência esperada, fixada em 2,5% para caprinos e 1% para ovinos;  136 

d = precisão, fixada em 5%. 137 

Com base nos resultados sorológicos foram calculadas a prevalência e as freqüências 138 

nos estratos, para presença de infecção por LV, objetivando-se verificar a existência de 139 

diferenças significativas entre os resultados obtidos para os atributos raça, sexo, faixa etária e 140 

raça, utilizando-se o teste Qui-quadrado2 com o auxílio do programa Epi-Info (DEAN et al., 141 

1992). 142 

A prevalência individual foi determinada pela divisão do número de animais 143 

soropositivos pelo número total de amostras analisadas. A prevalência por rebanho foi 144 

determinada pela divisão do número de rebanhos com pelo menos um animal positivo pelo 145 

número total de rebanhos. 146 

 147 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 148 

Das 1272 amostras de soro analisadas pelo teste de IDGA para pesquisa de anticorpos 149 

anti-LV 34 (2,67%) apresentaram-se positivas (Fig. 1). Entre os ovinos, nenhum dos 452 150 

animais amostrados apresentou soro-reação ao teste de IDGA. Já para os animais da espécie 151 

caprina, 4,1 % apresentaram-se reagentes ao teste de IDGA (Tab. 1). De acordo com a análise 152 

dos resultados, comprovou-se associação significante entre a raça e a ocorrência de LVPR (P 153 

< 0,05). A maior parte dos ovinos amostrados nessa pesquisa são animais Sem Padrão Racial 154 

Definido (SPRD) criados de forma extensiva, características que, possivelmente, explicam a 155 

constatação de uma prevalência nula nessa espécie, uma vez que a intensificação dos sistemas 156 

de criação, em busca do aumento na produtividade, pode proporcionar condições favoráveis 157 

para disseminação do vírus (COSTA et al., 2007). 158 

As informações sobre levantamentos sorológicos em ovinos no Nordeste, ainda são 159 

limitadas e apresentam resultados variados. Inquéritos sorológicos nessa espécie com 160 

prevalências nulas foram obtidos no Ceará (PINHEIRO et al., 1996b), na Paraíba (GOUVEIA et 161 

al., 2003), em Sergipe (MELO et al., 2003) e no Piauí (BATISTA et al. 2004a). Por outro lado, 162 

nos últimos anos já foram descritos casos de ovinos soro-reagentes ao teste de IDGA na 163 

região Nordeste. No Estado do Ceará, ARAÚJO et al., (2004) e ALMEIDA et al., (2003) 164 

encontraram, respectivamente, 4,93% e 31,67% de animais reagentes. No estado de 165 

Pernambuco, OLIVEIRA et al., (2006) relataram 5,2% de soropositivos e COSTA et al., (2007) 166 

verificaram 1,07% de soro-reagentes. No estado do Piauí, SAMPAIO JÚNIOR (2007) constatou 167 

0,62% de ovinos reagentes no IDGA no município de Teresina. No estado da Bahia, 168 

MARTINEZ (2009), em um inquérito sorológico na Microrregião de Juazeiro, constatou 0,34% 169 

de soro-positividade. 170 

Comparando-se os resultados encontrados na espécie caprina com outros realizados 171 

anteriormente no Estado do Piauí como os relatados por SAMPAIO JÚNIOR (2007) 3,27% e 172 



43 
 

BATISTA et al. (2004b) 2,5%, verifica-se um aumento na prevalência total. Por outro lado, os 173 

resultados deste estudo, assemelham-se aos obtidos por PINHEIRO et al. (1996a), no qual os 174 

autores constaram 4,4% de caprinos soro-reagentes.  175 

Resultados próximos aos encontrados nessa pesquisa, também foram relatados por 176 

OLIVEIRA et al. (2006) que encontraram 3,8% de caprinos sororreangentes provenientes de 177 

abatedouros do estado de Pernambuco. MOURA SOBRINHO et al. (2010), encontraram 2,7% de 178 

soroprevalência em caprinos no estado do Tocantins. Já no Estado de Sergipe, MELO et al. 179 

(2003) verificaram 4,25% de animais reagentes.  180 

A baixa prevalência encontrada nesta pesquisa, possivelmente, pode ser explicada pela 181 

grande proporção de animais amostrados criados de forma extensiva, oriundos de rebanhos de 182 

corte SPRD. De acordo com SARAIVA NETO et al. (1995), rebanhos formados por esses tipos 183 

de animais apresentam soroprevalências inferiores quando comparados a animais de raças 184 

leiteiras de origem européia. Aliado a esse fato, pode ser citado também, que situações 185 

comuns freqüentemente encontradas em criações intensivas, que favorecem a transmissão 186 

horizontal, tais como, altas taxas de lotação, confinamento e utilização de mamadeiras 187 

coletivas (ADAMS et al., 1993), foram adotadas em poucas propriedades que participaram 188 

dessa pesquisa. 189 

Dois padrões raciais foram registrados nesse trabalho (Anglo-Nubiana e Boer), além 190 

dos animais SPRD. Por meio das análises sorológicas pelo IDGA, foi possível constatar uma 191 

soroprevalência mais elevada nos animais da raça Anglo-Nubiana 22,7% (30/132), seguido de 192 

animais SPRD 0,6% (4/659). Esses resultados corroboram com dados obtidos por PINHEIRO et 193 

al., (2001), que verificaram uma prevalência mais elevada em animais da raça Anglo-194 

Nubiana. Dos 29 caprinos da raça Boer, nenhum apresentou sorologia positiva, o que 195 

provavelmente deve ser resultado da pequena quantidade de animais, pertencentes a essa raça, 196 
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amostrados. De acordo com a análise dos resultados, comprovou-se associação significante 197 

entre a raça e a ocorrência de LVPR (P < 0,05) (Tab. 2).  198 

A maior prevalência verificada em animais da raça Anglo-Nubiana pode ser explicada, 199 

possivelmente, pelo fato de serem animais de alto padrão genético, criados em sistemas 200 

intensivos de produção e com altos níveis de tecnificação, fatores esses, predisponentes à alta 201 

prevalência das lentiviroses em rebanhos caprinos e ovinos. (CASTRO; MELO, 2001). Em 202 

animais SPRD, foi possível identificar uma soroprevalência mais baixa, quando comparados 203 

aos animais da raça Anglo-Nubiana, possivelmente em conseqüência do sistema de manejo 204 

adotado, pois algumas práticas que tendem a aumentar o risco de transmissão horizontal, 205 

como o confinamento e a utilização de mamadeiras coletivas (SARAIVA NETO et al., 1995), 206 

praticamente não foram empregadas nesses animais. 207 

Na Tab. 3 observam-se os resultados dos testes sorológicos referentes ao sexo dos 208 

animais avaliados. A proporção entre machos infectados foi maior do que a de fêmeas 209 

infectadas, com uma prevalência de 5,8% para machos e 3,6 % para fêmeas. Porém, pela 210 

análise estatística, não se comprovou associação significante entre sexo e a ocorrência de 211 

LVPR (P > 0,05). Dado esse observado por OLIVEIRA  et al. (2006) e MOURA SOBRINHO et al. 212 

(2010), que também não encontraram relação entre o sexo e à infecção pelo vírus da LVPR.  213 

Com relação à idade dos animais soropositivos, não houve diferença significativa entre 214 

as três faixas etárias analisadas e a ocorrência de LVPR (P > 0,05). Por meio da Tab. 4 é 215 

possível constatar 4% de animais soropositivos no grupo 1 (animais com idade entre seis e 18 216 

meses), 3,8% entre os animais do grupo 2 (animais com idade entre 19 – 36 meses) e 4,7 % 217 

no grupo 3 (animais com idade acima de 36 meses). De acordo com PINHEIRO et al. (2001), 218 

animais mais velhos são geralmente de elevado padrão zootécnico, sendo mantidos por mais 219 

tempo no rebanho do que os demais, esse fato provavelmente explica a superioridade da 220 

freqüência de soropositivos entre esses animais. 221 
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Quanto ao sistema de manejo, foi possível observar animais soropositivos em 12,1% 222 

(4/33), 37,5% (3/8) e 50,0% (1/2) das propriedades que adotaram sistema de criação 223 

extensivo, semi-intensivo e intensivo, respectivamente (Tab. 5). De acordo com a análise 224 

estatística, foi observada diferença significativa entre o sistema de criação e a ocorrência de 225 

animais positivos por rebanhos (P < 0,05). A freqüência de animais positivos foi maior nas 226 

propriedades que adotam sistema de criação intensivo, esse dado corrobora com CASTRO; 227 

MELO, (2001) e ALMEIDA  et al. (2003), que afirmam que o sistema de criação é fator 228 

importante na disseminação do vírus, devido à estreita relação de convívio e dessa forma, 229 

seriam mais propícios a contaminação horizontal do vírus. 230 

 231 

CONCLUSÃO 232 

Os Lentivírus de Pequenos Ruminantes estão presentes no rebanho caprino da MRH 233 

de Teresina, afetando principalmente animais da raça Anglo-Nubiana.  234 

Isso demostra a importância da implantação de medidas de controle e profilaxia, 235 

especialmente em rebanhos de alto padrão genético, para que não ocorra a disseminação do 236 

vírus para rebanhos de raças nativas e sem raça definida.  237 
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FIGURA E TABELAS 393 

 394 

 395 
Figura 1 – Distribuição geográfica das propriedades georeferenciadas analisadas na 396 
Microregião Homogênea de Teresina, Piauí, Brasil. Pontos Verdes: propriedade com animais 397 
negativos para LVPR; Pontos Vermelhos: propriedades com animais positivos para LVPR.  398 
 399 
Tabela 1- Distribuição de freqüência de animais soropositivos ao teste de IDGA para 400 
lentivírus de pequenos ruminantes, por espécie na MRH de Teresina, Piauí. 401 

IDGA 
Positivo Negativo Espécie 

N n % n % 

Caprinos  820 34 4,1 786 95,9 
Ovinos  452 0 0 452 100 

Total  1272 34 2,7 1238 97,3 
P = 0.0001, através do teste exato de Fischer 
N = número total de animais por espécie; n = número de animais de acordo com o resultado na IDGA. 

 402 
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Tabela 2- Distribuição de freqüência de caprinos soropositivos ao teste de IDGA para 403 
lentivírus de pequenos ruminantes, por raça na MRH de Teresina, Piauí. 404 

IDGA 
         Positivo Negativo Raça 

N n % n % 

Desconhecida (SRD)  659 4 0,6 655 99,4 
Anglo-nubiano  132 30 22,7 102 77,3 

Boer  29 - - 29 100 

Total  820 34 4,1 786 95,9 
P = 0,0001 através do teste do qui-quadrado 
N = número total de animais por raça; n = número de animais de acordo com o resultado na IDGA. 

 405 

Tabela 3- Distribuição de freqüência de caprinos soropositivos ao teste de IDGA para               406 
lentivírus de pequenos ruminantes, por sexo na MRH de Teresina, Piauí. 407 

IDGA 
                  Positivo                   

Positivo 
Negativo Sexo 

N n % n % 

Machos  188 11 5,8 177 94,2 
Fêmeas  632 23 3,6 609 96,4 

Total  820 34 4,1 786 95,9 
P = 0,2097, através do teste exato de Fischer 

N = número total de animais por sexo; n = número de animais de acordo com o resultado na IDGA. 

 408 
Tabela 4- Distribuição de freqüência de caprinos soropositivos ao teste de IDGA para 409 
lentivírus de pequenos ruminantes, por idade na MRH de Teresina, Piauí. 410 

IDGA 
                    Positivo Negativo Idade 

N n % n % 

G1: 6 – 18 meses  303 12 4,0 291 96,0 
G2: 19 – 36 meses  261 10 3,8 251 96,2 

G3: > 36 meses  256 12 4,7 244 95,3 

Total  820 34 4,1 786 95,9 
P = 0,6785, através do teste qui-quadrado 

N = número total de animais por idade; n = número de animais de acordo com o resultado na IDGA. 

 411 

 412 
 413 
 414 
 415 
 416 
 417 
 418 
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 419 
Tabela 5- Distribuição de freqüência de caprinos soropositivos ao teste de IDGA para 420 
lentivírus de pequenos ruminantes, por sistema de criação na MRH de Teresina, Piauí. 421 

IDGA 
Rebanhos  Positivo Negativo Sistema de criação 

N n % n % 

Extensivo  33 4 12,1 29 87,9 
Semi-intensivo  8 3 37,5 5 62,5 

Intensivo  2 1 50,0 1 50,0 

Total  43 8 18,6 35 81,4 
P = 0,0456, através do teste qui-quadrado 
 N = número total de rebanhos de acordo com o sistema de criação; n = número de rebanhos de acordo  

com o resultado na IDGA. 
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 433 

RESUMO 434 

O objetivo desse trabalho foi caracterizar o manejo sanitário e descrever as características 435 

da ovinocaprinocultura na microrregião homogênea (MRH) de Teresina, Piauí. Foram 436 

investigadas 45 propriedades capriovinícolas, distribuídas em 14 municípios. O número 437 

médio de animais foi de 129 e 121 nos rebanhos caprinos e ovinos, respectivamente. Os 438 

animais utilizados na formação dos rebanhos base tiveram como origem os Estados da Bahia, 439 

Pernambuco e Ceará. Animais sem raça definida (45,8%) e da raça Santa Inês (35,4%) são os 440 

mais encontrados entre os ovinos e na espécie caprina animais sem raça definida (55,3%) e 441 

animais da raça Anglo-nubiano (28,6%). O estudo mostrou que em 42,2% propriedades 442 

pesquisadas criam bovinos e caprinos e/ou ovinos. O sistema de criação extensivo é adotado 443 

em 71,1 % dos criatórios. As práticas sanitárias adotadas com maior freqüência foram 444 

                                                 
1 Universidade Federal do Piauí, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal. 
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descarte de agulhas após o uso, isolamento de animais doentes e corte e desinfecção do 445 

umbigo.  A desverminação é a prática utilizada no controle de verminoses por 100,0% dos 446 

produtores. A vacinação é adotada em 48,8% dos rebanhos. As alterações clínicas mais 447 

citadas foram linfadenite caseosa (64,4%), pododermatite (62,2%) e diarréia (60,0%). 448 

Protanto, a ovinocaprinocultura na MRH de Teresina é praticada, em sua grande maioria, de 449 

forma extensiva e que apesar de contar com instalações razoáveis ainda apresenta deficiências 450 

quanto à utilização de práticas de manejo sanitário, o que acaba impossibilitando a prevenção 451 

e o controle de doenças, principalmente as de origem infecciosas e parasitárias. 452 

 453 

PALAVRAS-CHAVE: Caracterização zoosanitária, Manejo sanitário, Ovinos, Caprinos. 454 

 455 

ABSTRACT 456 

 457 

ZOOSANITARY CHARACTERIZATION OF SHEEP AND GOAT FARMING IN 458 

HOMOGENOUS MICROREGION OF TERESINA, PIAUI, BRAZIL. The aim of this study 459 

was to characterize the health management and describe the characteristics of the Sheep and 460 

Goat Farming in the micro homogeneous (MRH) in Teresina, Piauí. Were investigated 45 461 

goat and sheep farms, distributed in 14 cyties. Were observed 129 and 121 animals per herd 462 

for goats and sheep, respectively. The animals used to form the herds had their origin in the 463 

states of Bahia, Pernambuco and Ceara. Animals with undefined breed (45.8%) and Santa 464 

Ines breed (35.4%) were the most frequent among the sheep, and for goats with undefined 465 

breed (55.3%) and Nubian goats (28.6%) were the most frequent. The study showed that in 466 

42.2% of the 45 farms surveyed are raised cattle, goats and sheeps. The extensive rearing 467 

system was adopted in 71.1% of farms. Health practices adopted more often were disposing 468 

of needles and syringes after use, isolation of sick animals and cutting and disinfecting the 469 



57 
 

navel. The deworming is a practice used to control worms for 100.0% of producers. 470 

Vaccination was a practice adopted in 48.8% of the herds. Clinical changes more mentioned 471 

were caseous lymphadenitis (64.4%), foot rot (62.2%) and diarrhea (60.0%). In conclusion, 472 

Sheep and Goat Farming in the MRH Teresina mostly, was practiced extensively with 473 

reasonable accommodation, but still shows deficiencies in health practices used, which impair 474 

the prevention and control of diseases, particularly infectious and parasitic diseases. 475 

 476 

KEYWORDS: Zoosanitary characterization, health management, Sheep, Goats. 477 

 478 

INTRODUÇÃO 479 

A ovinocultura e a caprinocultura apresentam-se como uma fonte de subsistência e 480 

renda no meio rural em vários países, uma vez que podem ser desenvolvidos em regiões de 481 

solo pobre em nutrientes e em regiões com pequena quantidade de recursos naturais, fatores 482 

que muitas vezes acabam dificultando a criação de outros animais e o desenvolvimento de 483 

culturas alternativas. 484 

No Brasil, a ovinocultura e a caprinocultura são de grande importância sócio-485 

econômica, em razão de sua adaptabilidade às regiões áridas e semi-áridas, fornecendo 486 

alimento e renda para muitas famílias locais, que delas podem explorar a pele, a carne e o leite 487 

in natura, proporcionando uma fonte de renda complementar, capaz de participar no 488 

desenvolvimento e movimentação da economia local. 489 

O Brasil detém aproximadamente 2% do rebanho mundial de caprinos e ovinos, com 490 

uma cifra aproximada de 25,975 milhões de cabeças, sendo que 69% do rebanho brasileiro 491 

está localizado no Nordeste, região que ocupa o segundo lugar no ranking  nacional (IBGE, 492 

2009) .  493 
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O Estado do Piauí ocupa o terceiro lugar na criação de caprinos, com um rebanho 494 

efetivo da ordem de 1,389 milhões, ficando aquém dos estados da Bahia e Pernambuco. 495 

Quanto à ovinocultura, apresenta-se com aproximadamente 1,387 milhões de cabeças, 496 

produção inferior aos Estados da Bahia, Ceará e Pernambuco (IBGE, 2009).   497 

O desenvolvimento da ovinocultura e da caprinocultura no Nordeste é severamente 498 

afetado por inúmeros fatores, dentre os quais, práticas de manejo inadequadas, especialmente 499 

sanitárias, representadas pela falta de higiene das instalações e falhas na aplicação de 500 

vermífugos e vacinas (CALDAS, 1989; SOUZA NETO et al., 1996), que acabam traduzindo nas 501 

altas incidências de doenças carenciais, parasitárias e infecto-contagiosas, e dessa forma, 502 

determinando a baixa produtividade  no setor (PINHEIRO et al., 2000). 503 

Essa forma de exploração pecuária caracteriza-se, na maioria das vezes, como uma 504 

atividade típica da agricultura familiar, apresentando-se como uma fonte alternativa de 505 

subsistência e, em geral, explorada de forma extensiva, com uso de tecnologias pouco 506 

apropriadas. 507 

Os baixos índices de aplicação de práticas de manejo sanitário encontrados em 508 

propriedades do Nordeste, sem dúvida, contribuem para a manutenção dos altos níveis de 509 

morbidade e de mortalidade (PINHEIRO et al., 2000; DE BOER et al., 1986), que acabam se 510 

tornando a principal causa das baixas taxas de desfrute por parte dos criadores nesta região 511 

(FIGUEIRA et al., 2009).  512 

A inexistência de dados sócio-econômicos e de caracterização das formas de produção 513 

tem impedido um avanço mais significativo de ações governamentais, principalmente no que 514 

diz respeito aos programas de capacitação e de crédito. 515 

A obtenção de dados referentes aos aspectos epidemiológicos/zoosanitários da 516 

ovinocultura e da caprinocultuta regionais é fundamental para a implementação de políticas 517 

públicas formuladas especificamente para esse segmento. Considerando a carência de dados 518 
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referentes à caprinovinocultura no Piauí e ressaltando-se as espécies caprina e ovina como as 519 

que melhor se adaptam às condições edafoclimáticas locais, este trabalho objetivou descrever 520 

a situação atual observada nas explorações de caprinos e ovinos na MRH de Teresina, Piauí, 521 

Brasil. 522 

 523 

MATERIAL E MÉTODOS 524 

O estudo foi conduzido em 45 unidades produtoras de caprinos e/ou ovinos 525 

georeferenciadas, distribuídas na MRH de Teresina, Piauí (Fig. 1). A MRH de Teresina está 526 

situada na mesorregião centro-norte piauiense, possui localização entre as longitudes 42° 48’ 527 

W e 42° 34’ W e latitude entre 4° 45’ S e 5° 40’ S. É composta por quatorze municípios 528 

(Altos, Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, 529 

Lagoa do Piauí, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Nazária, Pau D´Arco do Piauí, Teresina e 530 

União), que juntos compõem uma área territorial de 9.213,120 km2 (IBGE, 2009) (Fig. 1). 531 

O levantamento de dados foi realizado no período de junho a dezembro de 2010, 532 

quando foram aplicados questionários investigativos adaptados por BANDEIRA (2005) em 43 533 

rebanhos de caprinos e 23 de ovinos, uma vez que nem sempre foi possível aplicar o 534 

questionário em propriedades com as duas explorações pecuárias. Com base nos questionários 535 

aplicados, foi investigado o perfil produtivo, as características das instalações e de manejo 536 

sanitário, bem como os sistemas de criação. 537 

O sistema de criação foi identificado de acordo com a descrição de MOURA SOBRINHO 538 

(2008), com as seguintes características: extensivo, onde os animais eram mantidos no campo 539 

na quase totalidade do tempo. Animais de baixa produtividade, porém com alta rusticidade. 540 

No semi-extensivo, os animais eram criados a pasto e recolhidos em abrigos à noite, onde 541 

recebiam concentrado e/ou volumoso, dependendo da necessidade da necessidade ou da época 542 

do ano. 543 
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As informações obtidas por meio dos questionários aplicados aos produtores foram 544 

usadas para elaboração de um banco de dados, que foi analisado com auxílio do programa 545 

Epi-info 3.2.2 (DEAN et al., 1992). 546 

 547 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 548 

Podemos verificar na Fig. 2, a distribuição espacial de georeferenciamento relativo às 549 

propriedades analisados para a sorologia para LVPR na Microregião Homogênea de Teresina, 550 

Piauí, Brasil. Nas propriedades pesquisadas o número de animais no rebanho caprino variou 551 

de 12 a 1.000, com média de 129 animais, número superior aos 79 animais relatados no 552 

estado do Tocantins por MOURA SOBRINHO (2008) e aos 114 encontrados por PINHEIRO et al. 553 

(2000) no estado do Ceará. Quanto ao rebanho ovino, o número médio de animais encontrado 554 

nesse estudo foi de 121, com rebanhos possuindo de 23 a 700 animais, resultado superior à 555 

média de 54 encontrada por SOUZA NETO et al. (1995), no estado do Piauí, e bem abaixo da 556 

média de 340 encontrada por MOURA SOBRINHO (2008) no estado de Tocantins.  557 

De acordo com a avaliação dos questionários, foi possível observar que, para formar 558 

os rebanhos base da MRH de Teresina, Piauí, 93% das criações de caprinos e ovinos 559 

utilizaram animais provenientes do próprio estado. Outros estados citados foram Bahia, 560 

Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Sul. Em 13,3 % dos casos, era comum a 561 

aquisição dos animais de dois ou mais estados (Tab. 1).  562 

Dentre os criadores de ovinos, animais sem padrão racial definido (SPRD), das raças 563 

Santa Inês, Dorper e Morada Nova foram utilizados, respectivamente, por 73,3%, 56,7%, 564 

26,7% e 3,3%. Quanto aos animais da espécie caprina, em 70,4% dos animais foram 565 

considerados SPRD, 36,4% dos rebanhos possuiam animais da raça Anglo-Nubiana, 15,9% 566 

da raça Boer e 2,3% animais da raça Savana e Canindé. A criação de animais de pelo menos 567 

duas raças foi uma característica comum observada entre os criadores de animais de elite. 568 
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Com relação ao sistema de produção, o sistema extensivo foi praticado por 71,1% dos 569 

criatórios de caprinos e ovinos dessa MRH, o sistema semi-intensivo foi utilizado por 24,4% 570 

dos produtores e somente 4,5 % adotavam o sistema intensivo (Tab. 2). Esses resultados se 571 

assemelham aos encontrados por PINHEIRO et al. (2000), em rebanhos caprinícolas do estado 572 

do Ceará, onde, assim como no presente estudo, na maioria das propriedades os animais eram 573 

criados em regime extensivo (77,9%), enquanto o sistema de criação semi-intensivo era 574 

adotado em 19,6% e a criação de forma intensiva em apenas 1,6%. 575 

Das criações de ovinos avaliadas, as que recebiam algum tipo de assistência técnica 576 

somaram 52,9%, já entre as criações de caprinos esse tipo de benefício esteve presente 577 

somente em 47,7% (Tab. 3). Esses resultados foram inferiores aos observados por MOURA 578 

SOBRINHO (2008) no estado do Tocantins e por BANDEIRA et al. (2005) em propriedades da 579 

microrregião do Cariri ocidental e oriental do estado da Paraíba, onde 93,3% dos produtores 580 

de caprinos recebiam algum tipo de assistência técnica. 581 

As práticas sanitárias adotadas com maior freqüência pelos criadores foram: o descarte 582 

de agulhas e seringas após o uso (75,5%), o isolamento dos animais doentes (71,1%) e o corte 583 

e desinfecção do umbigo (53,3%) (Tab. 4). Quanto às praticas de controle contra verminoses, 584 

as mais citadas foram a desverminação (100,0%), a alternância anual do vermífugo (75,5%) e 585 

a desverminação de animais recém-chegados (64,4%) (Tab. 5). A desverminação foi a prática 586 

adotada com maior freqüência, variando de uma a seis vezes por ano. Esses resultados foram 587 

semelhantes aos encontrados no estado de São Paulo, na região de Araçatuba, por NOGUEIRA 588 

et al. (2007) que relataram a adoção desta prática por 100% dos ovinocultores e se 589 

assemelham aos encontrados por PINHEIRO et al. (2000), que relataram 95% de criatórios 590 

caprinícolas no estado do Ceará e aos resultados de SOUZA NETO (1987) que verificou uma 591 

freqüência de 96% em rebanhos caprinos de leite no estado do Pernambuco. ALENCAR et al. 592 

(2010), relataram 88,2% de desverminação em rebanhos caprinos e ovinos do sertão do estado 593 
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de Pernambucano, e de acordo com RODRIGUES et al. (2005), 77% dos caprinocultores do 594 

Sudoeste desse estado adotavam essa prática de manejo sanitário. 595 

A ivermectina foi o princípio ativo utilizado em 79,3% das propriedades. A 596 

desverminação dos animais recém-chegados foi praticada em 64,4% dos rebanhos, resultado 597 

superior ao relatado por ALENCAR et al. (2010), que encontrou 51,7% de criadores que 598 

adotavam essa prática no sertão do estado de Pernambucano. A realização de quarentena nos 599 

animais recém-chegados foi a prática menos adotada (8,8%) verificada neste estudo. A 600 

adoção dessa prática pode ser considerada como um dos principais meios para se evitar a 601 

introdução e disseminação de doenças nos rebanhos (PINHEIRO et al., 2000). 602 

A imunoprofilaxia contra clostridioses, raiva e linfadenite caseosa foram utilizadas 603 

entre os criadores entrevistados. Os criadores que vacinavam seus animais contra pelo menos 604 

uma doença somaram 48,9%, sendo mais freqüente a imunoprofilaxia contra clostridioses 605 

(81,8%). Resultado esses, que se assemelham aos obtidos por BANDEIRA (2005) e por 606 

ALENCAR et al. (2010) que encontram um percentual elevado de utilização da vacina contra 607 

clostridioses. Das propriedades que aplicam vacinas, 86,4% administram somente contra uma 608 

das doenças citadas, 9,1% contra duas e 4,5% contra três (Tab. 6). 609 

Pela a análise dos questionários epidemiológicos/zoosanitários, abscessos subcutâneos 610 

sugestivos de linfadenite caseosa, apresentam-se como o problema mais freqüente, registrado 611 

em 64,4% dos rebanhos. Abscessos subcutâneos foram as alterações clínicas mais comuns em 612 

rebanhos caprinos do estado do Pernambuco (SOUZA NETO et al., 1987; ALENCAR et al., 613 

2010). A pododermatite apresentou uma freqüência de 62,2% e a diarréia foi um problema 614 

relatado por 60% dos criadores neste estudo (Tab. 7). 615 

Em relação às LVPR, 28,8% dos criadores entrevistados tinham conhecimento dessas 616 

enfermidades e somente 15,5% utilizavam diagnóstico sorológico, sendo que desses, dois 617 

criadores associavam o diagnóstico clínico ao laboratorial. Vale ressaltar que a prática do 618 
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diagnóstico contra lentiviroses foi adotada em 100% dos criadores de animais de elite que 619 

participaram desse estudo, ao passo que nenhum dos criadores de animais de rebanho geral 620 

(SPRD) adotou qualquer tipo de método diagnóstico.  621 

 622 

CONCLUSÃO 623 

A análise dos dados demonstrou a presença, na MRH de Teresina, Piauí, Brasil, de 624 

uma atividade onde predomina o sistema de criação extensivo e que ainda apresenta 625 

deficiências quanto à prática e adoção de medidas de manejo sanitário.  626 

A MRH Teresina, Piauí apresenta um grande potencial na produção de caprinos e 627 

ovinos, porém esse segmento ainda carece de profissionalização, da implementação de 628 

assistência técnica por meio de políticas públicas, o que se traduzirá em forte impacto na 629 

economia estadual e melhorias na qualidade de vida dos caprinovinocultorees da região. 630 
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FIGURAS E TABELAS 704 

 705 

Figura 1. Microrregião Homogênea de Teresina, Piauí. Altos, Beneditinos, Coivaras, 706 
Curralinhos, Demerval Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel 707 
Leão, Monsenhor Gil, Nazária, Pau D´Arco do Piauí, Teresina e União. Fonte: 708 
WIKIPÉDIA  (2008); IBGE, 2009. 709 
 710 
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 711 
Figura 2. Distribuição geográfica das propriedades georeferenciadas analisadas na 712 
Microrregião Homogênea de Teresina, Piauí, Brasil.  713 
 714 
Tabela 1. Distribuição de freqüência da origem dos rebanhos base para formação dos 715 
criatórios de caprinos e ovinos na MRH de Teresina, Piauí, 2010. 716 

% Estado 
Caprino  Ovino 

Piauí 93,1  93,3 
Bahia 9,1  10,0 
Pernambuco 9,1  6,7 
Ceará 6,8  6,7 
Paraíba 2,3  3,3 
Rio Grande do Sul 2,3  3,3 
 717 
Tabela 2. Distribuição de freqüência de sistema de criação de rebanhos ovicaprinícolas na 718 
MRH de Teresina, Piauí, 2010.  719 
Sistema de criação                               n/N                                                 Freqüência % 
Semi-intensivo                                       11                                                          25,4 
Intensivo                                                 2                                                             4,5 
Extensivo                                               32                                                          71,1 
Total                                                       45                                                        100,0 
 720 
 721 
 722 
 723 
 724 
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Tabela 3. Distribuição de freqüência dos profissionais, periodicidade e tipo de assistência 725 
técnica em criatórios de caprinos e ovinos na MRH de Teresina, Piauí, 2010. 726 

               Caprino                                       Ovino Assistência Técnica 
n/N                           %  n/N                           % 

Sim 21/44                       47,7  18/34                        52,9 
Não 23/44                       52,3  16/34                        47,1 
PROFISSIONAL    
Médico Veterinário 19/21                        90,5  17/34                        94,4 
Zootecnista    -                                -     -                                 - 
Engenheiro Agrônomo              -                                -     -                                 - 
Técnico Agropecuário 2/21                           9,5   1/18                           5,6 
PERIODICIDADE    
Semanal 5/21                          23,9   4/18                          22,2 
Quinzenal 2/21                            9,5   2/18                          11,1 
Mensal 4/21                          19,0   3/18                          16,7 
Semestral 2/21                            9,5   2/18                          11,1 
Quando precisa 7/21                          38,1   7/18                          38,9 
TIPO DE ASSITÊNCIA    
Pública    -                                -     -                                  - 
Privada 21/21                       100,0    18/18                       100,0 
 727 
Tabela 4. Distribuição de freqüência das práticas sanitárias adotadas nos criatórios de caprinos 728 
e ovinos na MRH de Teresina, Piauí, 2010. 729 
Prática n/N Frequência % 
Descarte de agulhas após o uso 34/45 75,5 
Isolamento de animais doentes 32/45 71,1 
Corte e desinfecção do umbigo 24/45 53,3 
Vacinação 22/45 48,8 
Enterra ou crema animais mortos  20/45 44,4 
Separação de machos e fêmeas 14/45 31,1 
Utilização de piquete maternidade 13/45 28,8 
Descanso de pastagem 12/45 26,6 
Realização de quarentenário 4/45 8,8  

 730 

Tabela 5. Distribuição de freqüência das práticas de controle contra verminoses adotadas nos 731 
criatórios de caprinos e ovinos na MRH de Teresina, Piauí, 2010. 732 
Prática n/N Frequência % 
Desverminação 45/45 100,0 
Alternância anual do vermífugo 34/45 75,5 
Desvermina animais recém-chegados 29/45 64,4 
Uso de esterqueira 13/45 28,8 
Permanência no aprisco de 12 horas após a 
desverminação 

11/45 24,4 

 733 
 734 
 735 
 736 
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Tabela 6. Distribuição da freqüência de vacinação e do tipo de vacinação em criatórios da 737 
MRH de Teresina, Piauí, 2010. 738 
Vacinação dos animais n/N Freqüência % 

Sim 22/45 48,9 
Não 23/45 51,1 

Tipo de vacina n/N Freqüência % 
Clostridioses 15/22 68,2 
Raiva 4/22 18,2 
Clostridioses + Raiva  2/22 9,1 
Clostridioses + Raiva + Linfadenite 1/22 4,5 

 739 

Tabela 7. Distribuição de freqüência dos sinais clínicos e doenças de acordo com 45 740 
produtores de caprinos e ovinos da MRH de Teresina, Piauí, 2010. 741 
Sinais clínicos/doenças n/N Freqüência % 
Abscessos cutâneos 29/45 64,4 
Pododermatite 28/45 62,2 
Diarréia 27/45 60,0 
Miíase/bicheira cutânea 22/45 48,8 
Mamite 13/45 28,8 
Ectoparasitas 12/45 26,2 
Pneumonia 10/45 22,2 
Ectima contagioso 5/45 11,1 
Aborto 4/45 8,8 
Ceratoconjuntivite 3/45 6,6 
Alterações nervosas 3/45 6,6 
Artrite 2/45 4,4 
 742 
 743 

 744 

 745 

 746 

 747 

 748 

 749 

 750 

 751 

 752 

 753 
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5. CONCLUSÕES GERAIS 754 

As LVPR estão presentes no rebanho caprino da MRH de Teresina, afetando principalmente 755 

animais da raça Anglo-Nubiana. Dessa forma, é necessária a veiculação de informações e 756 

implantação de medidas de defesa sanitária animal, conforme o que determina o PNSCO – 757 

Plano Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos, para evitar a disseminação da infecção e 758 

proteger o material genético nativo já adaptado à região Semi-Árida.  759 

 760 

A exploração de caprinos e ovinos na MRH de Teresina é caracterizada por utilizar, em sua 761 

grande maioria, o sistema de criação extensivo, com baixo nível tecnológico e deficiência no 762 

manejo sanitário, o que acarreta decréscimo na produtividade para o setor capriovinícola local 763 

e regional. Medidas simples de manejo tendem a melhorar a produtividade da criação de 764 

pequenos ruminantes na MRH de Teresina.  765 

 766 

A ovinocultura e a caprinocultura apresentam-se como segmentos da pecuária promissores 767 

para MRH de Teresina, em decorrência do potencial local e regional, porém para que ocorra 768 

desenvolvimento tecnológico na criação de caprinos e ovinos é necessária a profissionalização 769 

e a implementação de políticas públicas específicas para esse setor. 770 

 771 

Há necessidade de se expandirem os estudos de levantamentos sorológicos e de caracterização 772 

epidemiológica a outras microrregiões do Piauí, uma vez que o Estado possui uma grande 773 

extensão territorial e a ovinocaprinocultura apresenta grande importância sócio-econômica. 774 

 775 

 776 

 777 
 778 
 779 



72 
 

REFERÊNCIAS DA INTRODUÇÃO GERAL E REVISÃO DE LITERA TURA 
 
ADAMS, D.S; CRAWFORD, T.B; BANKS, K.L; MCGUIRE, T.C; PERRYMAN; L.E. 
Immune response of goats persistently  infected with caprine arthritis encephalitis virus. 
Infectious Immunology, v.28, p.421-427, 1980.  
 
  
ADAMS, D.S.; KLEVJER-ANDERSON, P.; CARLSON, B.S.; MCGUIRE, T.C.; GORHAM 
JR. Transmission and control of caprine arthritis-encephalitis virus. American Journal 
Veterinary Research, v.44, 1670-1675, 1983. 
 
 
ADAMS, D.S.; GORHAM, J.R. The gp 135 of caprine arthritis-encephalitis virus affords greater 
sensitivity than the p 28 in immunodifusion serology.  Research Veterinary Science, v.40, 
p.157-160, 1986. 
 
 
ALI AL AHMAD, M.Z.; FIENI, F.; PELLERIN, J.L.; GUIGUEN, F.; CHEREL, Y.; 
CHATAGNON, G.; BOUZAR, A.B.; CHEBLOUNE, Y. Detection of viral genomes of caprine 
arthritis-encephalitis virus (CAEV) in semen and in genital tract tissues of male goat. 
Theriogenology, v. 69, p. 473-80, 2008. 
 
 
ALI AL AHMAD, M.Z.; FIENI, F.; MARTIGNA,T L.; CHATA GNON, G.; BARIL, G.; 
BOUVIER, F.; CHEBLOUNE, Y. Proviral DNA of caprine arthritis encephalitis virus (CAEV) 
is detected in cumulus oophorus cells but not in oocytes from naturally infected goats. 
Theriogenology, v. 64, p. 1656-1666, 2005. 
 
 
ALMEIDA, M.G.A.R.; ANUNCIAÇÃO, A.V.M.; FIGUEREDO, A.; MARTINEZ, T.C.N. ; 
LABORDA,S.S. Dados sorológicos sobre a presença e distribuição da artrite-encefalite caprina 
(CAE) no Estado da Bahia, Brasil. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, v.1, p.78-
83, 2001. 
 
 
ALMEIDA, N.C.; TEIXEIRA, M.F.S.; FERREIRA, R.C.S.; CALLADO, A.K.C.; 
FROTA, M.N.L.; MELO, A.C.M.; APRIGIO, C.J.L. Detecção de ovinos soropositivos para 
maedi/visna destinados ao abate na região metropolitana de Fortaleza. Veterinária Notícias, v. 
9, p. 59-63, 2003. 
 
 
ÁLVAREZ, V.; DALTABUIT-TEST, M; ARRANZ, J.; LEGINAGOIKOA, I.; JUSTE, R.A.; 
AMORENA, B.; DE ANDRÉS, D.; LUJÁN, L.L.; BADIOLA, J.J.; BERRIATUA, E.; PCR 
detection of colostrumassociated Maedi-Visna virus (MVV) infection and relationship with 
ELISA-antibody status in lambs. Research in Veterinary Science, v. 80, p.226-234, 2006. 
 
 



73 
 

ALVES, F. S. F.; PINHEIRO, R. R. Presença da Artrite Encefalite Caprina a Vírus (CAEV) no 
Estado do Maranhão. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 25, 
1997, Gramado. Anais... Gramado: 1997, p. MVP 008. 
 
 
ANDRÉS, D.; KLEIN, D.; WATT, N.J.; BERRIATUA, E.; TORSTEINSDOTTIR, S.; 
BLACKLAWS, B.A.; HARKISS, G.D. Diagnostic tests for small ruminant lentiviruses. 
Veterinary Microbiology . v. 107, p. 49-62, 2005. 
 
ANDRIOLI, A.; GOUVEIA, A.M.G.; MARTINS, A.S.; PINHEIRO, R.R.; SANTOS, D.O. 

Fatores de risco na transmissão do lentivírus caprino pelo sêmen. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira, v. 41, p.1313-1319, 2006a. 
 
 
ANDRIOLI, A.; GOUVEIA, A.M.G.; PINHEIRO, R.R. Detecção do DNA pró-viral do 
Lentivirus caprino em sêmen de bodes naturalmente infectados. Revista Brasileira de 
Reprodução Animal,v. 23, p. 420-420, 1999. 
 
 
ANDRIOLI, A.; SOUZA, K. C.; PINHEIRO, R. R.; SOUSA, F. M. L. Protocolo para extração 
do DNA – proviral e PCR do lentivírus caprino em sangue. Sobral, CE: Embrapa Caprinos, 
2006b. 5 p. (Comunicado Técnico, 72). 
 
 
ARAÚJO, S. A. C.; DANTAS, T. V. M.; TEIXEIRA, M. F. S. Levantamento sorológico de 
maedi-visna em ovinos de abatedouro da Região Metropolitana de Fortaleza-CE. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2004, Anais... 2004. 1 CD-
ROOM. 
 
 
ARAÚJO, S.A.C.; PINHEIRO, R.R.; DANTAS, T.V.M.; ANDRIOLI, A.; LIMA, F.E.S.; DIAS, 
R.P.; CAMPELLO, C.C.; COSTA, E.C.; RICARTE, A.R.F.; MELO, V.S.P.; ROLIM, B.N.; 
SILVA; J.B.A.; TEIXEIRA, M.F.S.  Inibição dos lentivírus de pequenos ruminantes por drogas 
antivirais. Arquivos do Instituto Biológico, v.77, p.225-232, 2010. 
 
 
ASSIS, A. P. M. V.; GOUVEIA, A.M.G. Evidências sorológicas de lentivirus (maedi-
visna/artrite-encefalite caprina) em rebanhos nos estado de MG, RJ, BA e CE. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 23, 1994, Anais... Sociedade Pernambucana 
de Medicina Veterinária, 1994. p. 104. 
 
 
BANDEIRA, D. A.; CASTRO, R.; AZEVEDO, E. O.; MELO, L. S. S.; MELO, C. B. 
Seroprevalence of caprine arthritis–encephalitis virus in goats in the Cariri region, Paraiba state, 
Brazil. The Veterinary Journal, v. 180, p.399-401, 2009. 
 
 
BATISTA, M. C. S.; CASTRO, R S.; CARVALHO, F. A. A.; CRUZ, M. S. P.; SILVA, S. M. 
M. S.; REGO, E. W.; LOPES, J. B. Anticorpos anti-lentivírus de Pequenos Ruminantes em 



74 
 

caprinos em caprinos integrantes de nove municípios Piauienses. Ciência Veterinária dos 
Trópicos, v. 7, p. 75-81, 2004. 
 
 
BENAVIDES, J.; FUERTES, M.; GARCIA-PARIENTE, C.; FERRERAS, M.C.; MARIN, 
J.F.G.; PEREZ, V. Natural Cases of Visna in Sheep with Myelitis as the Sole Lesion in the 
Central Nervous System. Journal Comparative Pathology, v. 134, p. 219-230, 2006. 
 
 
BENAVIDES, J.; GARCÍA-PARIENTE, C.; FERRERAS, C.M.; FUERTES, M.; GARCÍA-
MARÍN, J. F.; PÉREZ, V. Diagnosis of clinical cases of the nervous form of Maedi-Visna in 4- 
and 6- month old lambs. The Veterinary Journal, v. 174, p. 655-658, 2007. 
 
 
BERRIATUA, E.; ALVAREZ, V.; EXTRAMIANA, B.; GONZALEZ, L.; DALTABUIT, M.; 
JUSTE, R.Transmission and control implications of seroconversion to maedi-visna virus in 
Basque dairy-sheep flocks. Preventive Veterinary Medicine, v. 60, p.265–279, 2003. 
 
 
BLACKLAWS, B. A.; BERRIATUA, E.; TORSTEINSDOTTIR, S.; WATT, N. J.; ANDRES, 
D. DE; KLEIN, D.; HARKISS, G. D. Transmission of small ruminant lentiviruses.  Veterinary 
Microbiology, v. 101, p. 199-208, 2004. 
 
 
BOHLAND, E.; D’ANGELINO, J. L. Artrite Encefalite Caprina: avaliação dos aspectos 
produtivos e reprodutivos de animais infectados e não infectados. Brazilian Journal of 
Veterinary Research and Animal Science, v.42, p.81 – 88, 2005. 
 
 
BOLEA, R.; MONLEÓN, E.; CARRASCO, L.; VARGAS, A.; DE ANDRÉS, D.; AMORENA, 
B.; BADIOLA, J. J.; LUJÁN, L. Maedi-visna virus infection of ovine mammary epithelial cells. 
Veterinary Research, v.37, p.133-144, 2006. 
 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. 
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA. Portaria nº 47, de 20 de julho de 2007. Cria o 
Comitê Nacional técnico Consultivo do Programa Nacional de Sanidade dos Caprinos e 
Ovinos. Diário Oficial da União, Nº 142,  Secção 2, . 3, de 23 de julho de 2004a. 
 
 
BRASIL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Portaria Nº 
103, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2004. Submete à consulta pública, por um prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da data da publicação desta Portaria, o Projeto de Instrução Normativa e 
seus Anexos, que aprova o Plano Nacional de Vigilância e Controle das Lentiviroses de 
Pequenos Ruminantes. Disponível em: 
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegisconsulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&i
d=10453. Acessado em 04/04/2006b. 
 
 



75 
 

BRÍGIDO, M. M. Western blot: imunodetecção de proteínas em membrana de nitrocelulose. In: 
AZEVEDO, M. O. et al. Técnicas básicas em biologia molecular. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2003. Cap. 13. p. 187 – 201. 
 
BRODIE, S. J.;  DE LA CONCHA-BERMEJILLO, A.;  KOENIG, G.;  SNOWDER, G. D.; 
DEMARTINI, J. C. Maternal factors associated with prenatal transmission of ovine lentivirus. 
Journal of Infectious  Disease, v.169, p.653-657, 1994. 
 
 
BRODIE, S.J.; PEARSON, L.D.; SNOWDER, G.D. DEMARTINI, J.C.; Host-virus interaction 
as defined by amplification of viral DNA and serology in lentivirus-inefcted sheep. Archives of 
Virology , v. 130, p. 413-428, 1992. 
 
 
BROWN,  C.  In  situ  hybridization  with  riboprobes:  an  overview  for  veterinary 
pathologists. Veterinary Pathology. v. 35, p. 159-167, 1998. 
 
 
CALLADO, A.K.C.; CASTRO, R.S.; TEIXEIRA, M.F.S. Lentivírus de pequenos ruminantes 
(CAEV e Maedi-visna): revisão e perspectivas. Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de 
Janeiro, v. 21, p.87-89, 2001. 
 
 
CAMPOS, S. Hibridização in situ. [online].  Disponível em: 
<http://www.anticorpos.com.br/C_hibridiz.htm> Acesso em 20 de setembro de 2008. 
 
 
CARROZZA, M.L.; MAZZEI, M.; BANDECCHI, P.; ARISPICI, M.; TOLARI, F. In situ PCR-
associated immunohistochemistry indentifies cell types harbouring the Maedi-Visna virus 
genome in tissue sections of sheep infected naturally. Journal of Virological Methods, v. 107, 
p.121-127, 2003. 
 
CARPUCCHIO, M. T.; SANNA, E.; M.P.; SANNA, M.P. et al. Maedi-Visna vírus detection in 
ovine third eylids. Journal of comparative pathology. v. 129, p. 37-43, 2003. 
 
 
CASTRO, R. S.; AZEVEDO, E. O.; TABOSA, I.; NASCIMENTO, S. A.; OLIVEIRA, M. M. 
M. Anticorpos para o Vírus da Artrite-Encefalite Caprina em animais Sem Raça Definida (SRD) 
de abatedouros dos estados de Pernambuco e Paraíba. Ciência Veterinária nos Trópicos, v. 5, 
p. 121-123, 2002b. 
 
 
CASTRO, R.S.; LEITE, R.C.; AZEVEDO, E.O.; RESENDE, M.; GOUVEIA, A.M.G. 
Seroconversion and seroreactivivity patterns of dairy goats naturally exposed to caprine 
arthiritis-ecephalitis virus  in Brazil. Ciência Rural, v. 32, p. 603-607, 2002a. 

 



76 
 

CASTRO, R.S. Lentivirose caprina e ovina. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE 
CAPRINOS E OVINOS DE CORTE, 2, 2003, João Pessoa. Anais... João Pessoa: EMEPA-PB, 
2003, p. 133-140. 
 
 
CASTRO, R.S.; LEITE, R.C.; RESENDE, M.; GOUVEIA, A. M.G. A labeled avidin-biotin 
ELISA to detect antibodies to caprine arthritis-encephalitis virus in goats’sera. Veterinary  
Research Communications,  v. 23, p.515-522, 1999. 
 
 
CASTRO, R.S.; MELO, L.E.H. CAEV e Maedi-Visna: importância na saúde e produtividade de 
caprinos e ovinos e a necessidade de seu controle no nordeste brasileiro. Ciência Veterinária 
nos Trópicos,  v.4, p. 315-320, 2001. 
 
 
CHEEVERS, W. P.; KNOWLES, D. P.; MCGUIRE, T. C.; CUNNINGHAM, D. R.; ADAMS, 
D. S.; GORHAM, J. R. Chronic disease in goats orally infected with two isolates of the caprine 
arthritis encephalitis lentivirus.  Laboratory Investigation, v.58, p.510-517, 1988. 
 
 
CHEEVERS, W.P.; SNEKVIK, K.R.; TRUJILLO, J.D.; KUMPULA-MCWHIRTER, 
N.M.; PRETTY ON TOP, K.J.; KNOWLES, D.P. Prime-boost vaccination with plasmid DNA 
encoding caprine-arthritis encephalitis lentivirus env and viral SU suppresses challenge virus and 
development of arthritis. Virology , v. 306, p. 116–125, 2003. 
 
 
CHUNG, Y. S.; O’SULLIVAN, B. M. Isolation of caprine-arthritis virus and detection of agar 
gel immunodifusion antibodies in goats. Australian Veterinary Journal , v. 58, p. 37-38, 1981. 
 
 
CONSTABLE P.D.; MEIER W.A.; FOLEY G.L.; MORIN D.; CUTLIP R.C.; ZACHARY 
J.F.Visna-like in a ram with chronic desmyelinating encephalitis.  Journal of the American 
Veterinary Medicine Association, v.208, p. 117-120, 1996. 
 
 
CORK, L.C. Differential diagnosis of viral leukoencephalomyelitis of goats. Journal of the 
American Veterinary Medical Association, v. 19, p. 1303-1306, 1976. 
 
 
CORK, L.C.; HADLOW, W.J.; CRAWFORD, T.B.; GORHAM, J.R.; PIPER, R.C. Infectious 
leukoencephalomyelitis of young goats. Journal of  Infectious Diseases, v. 129, p. 134-141, 
1974. 
 
 
COSTA, L. S. P.; LIMA, P. P.; CALLADO, A. K. C.; NASCIMENTO, S. A.; CASTRO, R. S. 
Lentivírus de pequenos ruminantes em ovinos santa Inês: isolamento, identificação pela pcr e 
inquérito sorológico no Estado de Pernambuco.Arquivos do Instituto Biológico, v.74, p.11-16, 
2007. 
 



77 
 

 
CRAWFORD, T.B.; ADAMS, D.S. Caprine arthritis-encephalitis: clinical features and presence 
of antibody in selected goat populations. Journal of the American Veterinary Medical 
Association,  v. 178, p. 713-719, 1981. 
 
 
CRAWFORD, T.B.; ADAMS, D.S.; CHEEVERS, W.P.; CORK; L.C. Cronic arthritis in goats 
caused by a retrovirus. Science, v. 207, p.997-999, 1980. 
 
 
CUNHA, R. G.; NASCIMENTO, M.D. Ocorrência de anticorpos para o virus da artrite-
encefalite caprina em soros de caprinos do estado do Rio de janeiro. Revista Brasileira de 
Medicina Veterinária,  v. 17, p.72-75, 1995. 
 
 
CUTLIP, R. C.; LAIRD, G. A. Isolation and characterization of a virus associated with 
progressive pneumonia (Maedi) of sheep. American Journal of Veterinary Research, v. 37, p. 
1377-1382, 1976. 
 
 
DAL PIZZOL, M.; RAVAZZOLO, A.P.; GONÇALVES, I.P.D.; HOTZEL, I.; FERNANDES, 
J.C.T.; MOOJEN, V. Maedi-Visna: evidências de ovinos infectados no Rio Grande do Sul, 
Brasil, 1987 - 1989. Arquivos da Faculdade Veterinária - UFRGS, v. 17, p. 65 - 76, 1989. 
 
 
DAWSON, M. Maedi/Visna: a review. Veterinary Record, v. 106, p. 212-216, 1980.  
 
 
DAWSON, M. Pathogenesis of maedi–visna. Veterinary Record, v. 120, p. 451–454, 1987. 
 
 
DE LA CONCHA-BERMEJILLO, A. Maedi-Visna and ovine progressive pneumonia. 
Veterinary Clinical North American: Food Animal Pra ctice. v. 13, p. 13-33, 1997. 
 
 
DE LA CONCHA-BERMEJILLO, A.; BRODIE S.J.; MAGNUS-CORRAL S.; BOWEN R.A.; 
DEMARTINI J.C.; Pathologic and serological responses of isogeneic twin lambs to 
henotypically distinct lentiviruses. Journal of Adquiride Immune Deficient Syndrome and 
Human Retrovirology. v. 8, p. 116-123, 1995. 
 
 
DOMINGUES, P. F.; LANGONI, H. Manejo sanitário animal. Rio de Janeiro: EPUB, 2001. p. 
155 –156. 
 
 
EDELWEIS, G.; TIGRE, M.D.; NORONHA, P.P. Ocorrência de anticorpos contra o vírus da 
encefalite caprina em caprinos jovens de diferentes municípios do estado da Bahia. In: 
CONGRESSO BARSILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 28, 2002. Salvador. Anais... 
Salvador: Sociedade brasileira de Medicina Veterinária, 2002, r.521, p.180.  



78 
 

 
ELLIS, T.M.; CARMAN, H.; ROBINSON, W.F.; WILCOX G.E. The effect of colostrum-
derived antibody on neo-natal transmission of caprine arthritis-encephalitis virus infection. 
Australian Veterinary Journal , v. 63, p. 242-245, 1986. 
 
 
ELTAHIR, Y. M.; DOVAS, C.I.; PAPANASTASSOPOULOU, M.; KOUMBATI, M.; 
GIADINIS, N.; VERGHESE-NIKOLAKAKI, S.; KOPTOPOULOS, G. Development of a semi-
nested PCR using degenerate primers for the generic detection of small ruminant lentivirus 
proviral DNA. Journal of Virological Methods, v. 135, p. 240-46, 2006. 
 
 
FALCÃO, L.S.P.C.A.; CAMPOS, K.M.T.; CALLADO, A.K.C.; CASTRO, R.S.; OLIVEIRA, 
E.J.C.; FALCÃO FILHO, M.C.A.; NASCIMENTO, S.A.; MELO, L.E.H.; ARRUDA, E.T. 
Anticorpos contra Lentivirus de Pequenos Ruminantes (CAEV e Maedi-Visna) em ovinos Santa 
Inês no Estado do Pernambuco. In: CONGRESSO LATINOAMERICANO DE BUIATRIA, 11, 
2003, Salvador. Anais... Salvador: Associação Baiana de Buiatria, 2003, p.50 
 
 
FAO, 2009. FAOSTAT Database. Disponível em: http://www.apps.fao.org. Acesso: 26/12/2010. 
 
 
FERGUSON, N. H. M. Small Ruminant Health, Disponível em:<http:// 
http://www.crossroadsvetservices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=99&It
emid=108> Acesso em 23 jan. 2010. 
 
 
FERNANDES, M.A.; ARAÚJO, W.P.; CASTRO, R.S. Prevalência da infecção pelo vírus 
Maedi-Visna em ovinos da microregião grande São Paulo, Ciência Veterinária nos Trópicos, 
v. 6, p. 23 - 28, 2003. 
 
 
FIENI, F.; ROWE, J.; VAN HOOSEAR, K.; BURUCOA, C.; OPPENHEIM, S.; ANDERSON, 
G.; MURRAY, J.; BONDURANT, R. Presence of caprine arthritis-encephalitis virus (CAEV) 
proviral DNA in genital tract tissues of superovulated dairy goat does. Theriogenology, v. 59, p. 
1515-1523, 2003. 
 
 
FLURI, A.; NENCI, C.; ZAHNO, M. L.; VOGT, H. R.; CHARAN, S.; BUSATO, A.; 
PANCINO, G.; PETERHANS, E.; OBEXER-RUFF, G.; BERTONI, G.The MHC-haplotype 
influences primary, but not memory, immune responses to an immunodominant peptide 
containing T- and B-cell epitopes of the caprine arthritis encephalitis virus Gag protein. Vaccine, 
v. 24, p. 597-606, 2006. 
 
 
FROTA, M. N. L.; SILVA, J. B. A.; ARAÚJO, S. A. C; TEIXEIRA, M. F. S. Artrite encefalite 
caprina em cabritos de rebanho com programa de controle no estado do Ceará. Arquivos do 
Instituto Biológico, v.72, p.147-152, 2005. 
 



79 
 

 
GENDELMAN, H. E.; NARAYAN, O.; KENNEDY-STOSKPF, S.; KENNEDY, P. G. E.; 
GHOTBI, Z.; CLEMENTS, J. E.; STANLEY, J.; PEZESHKPOUR, G. Tropism of sheep 
lentivirus for monocyte: susceptibility to infection and virus gene expression increase during 
maturation of monocytes to macrophages. Journal of Virology. v.58, p. 67-74, 1986. 
 
 
GERMAIN, K.; VALAS, S. Distribuition and heterogeneity of small ruminant lentivirus 
envelope subtypes in naturally infected french sheep. Virus Research, Atlanta, v. 120, p. 156-
162, 2006. 
 
 
GIMENO, E.J. Fundamentos de imunohistoquimica aplicada à patologia veterinária. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE PATOLOGIA VETERINÁRIA, 7. & ENCONTRO NACIONAL 
DE PATOLOGIA VETERINÁRIA, 1., 1995, Belo Horizonte, MG. Anais. Belo Horizonte: 
1995. p.85. 
 
 
GONDA, M. A. Molecular biology and virus-host interactions of lentiviruses. Annals New 
York Academy Science. v. 724, p. 22-42, 1994. 
 
 
GONZALEZ, B.; REINA, R.; GARCIA, I.; ANDRES, S.; GLARIA, I.; ALZUETA, M.; 
MORA, M.I.; JUGO, B.M.; ARRIETA-AGUIRRE, I.; LASTRA, J.M.P. de la.; RODRIGUES, 
D.; RODRIGUES, J.R.; ESTEBAN, M.; GRILLÓ, M.J.; BLACKLAWS, B.A.; HARKISS, 
G.D.; CHEBLOUNE, Y.; LUJAN, L.; ANDRES, D.; AMORENA, B. Mucosal immunization of 
sheep with a MaediVisna virus (MVV) env DNA vaccine protects against early MVV productive 
infection. Vaccine, v.23, p. 4342–4352, 2005. 
 
 
GOUVEIA, A. M. G.; COURA, M. A.; BRANDÃO, H. M.; ATANÁSIO, C. Distribuição 
sorológica do lentivírus caprino em amostragem por demanada. In: ENCONTRO DE 
PESQUISA DE ESCOLA-ufmg, 16, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: UFMG. p. 1998, 
p. 116;. Resumo. 
 
 
GREENWOOD, P. L. Effects of caprine arthritis-encephalitis vírus on productivity and health of 
dairy goats in New South Wales, Austrália. Preventive Veterinary Medicine, v. 22, p. 71-85, 
1995a. 
 
 
GREENWOOD, P. L.; NORTH, R. N.; KIRKLAND, P. D. Prevalence, spread and control of 
caprine arthritis-encephalitis virus in dairy goat  herds in New South Wales.  
AustralianVeterinary Journal , v. 72, p. 341-345, 1995b. 
 
 
GUEDES, K. M. R. Doenças do Sistema Nervoso Central em caprinos e ovino no semi-árido: 
Campina Grande. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 27, p.29-38, 2007. 
 



80 
 

 
HANSON, J.; HYDBRING, E.; OLSSON, K. A long term study of goats naturally infected with 
caprine arthritis-encephalitis virus. Acta Veterinary Scandinavian, v. 37, p. 31-39, 1996. 
 
 
 
HARMACHE, A,; RUSSO, P.; VITU, C.; GUIGUEN, F.; MORNEX, J.F.; PEPIN, M.; VIGNE, 
R.; SUZAN, M. Replication in goats  in vivo of caprine arthritisencephalitis virus deleted in  vif 
or  tat genes: possible use of these deletion mutants as live vaccines. AIDS Research and 
Human Retroviruses, v. 12, p. 409-411, 1996. 
 
 
HOUWERS, D. J.; NAUTA, I. M. Immunoblot analysis of the antibody response to ovine 
lentivirus infections. Veterinary Microbiology , v. 19, p. 127-139, 1989. 
 
 
HOUWERS, D.J.; VAN DER MOLEN, E.J. A five-year serological study of natural 
transmission of maedi-visna virus in a flock of sheep, completed with post mortem investigation. 
Journal of Veterinary Medicine – Series B., v.34, p.421-431, 1987. 
 
 
HUSO, LD.; NARAYAN, O.; HART, W.G. Sialic acids on the surface of caprine arthritis-
encepalitis virus define the biological properties of the virus. Journal Virology,  v. 62, p.1974-
1980, 1988. 
 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GOEGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Produção da 
Pecuária Municipal 2009. Rio de Janeiro, RJ,2010. Disponível em: 
<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?c=73&z=p&o=23>. Acessado em: 10 dez. 
2010. 
 
 
KEMP, R. K.; KNOWLES, D. P.; PERRY, L. L.; McGUIRE, T. C.; CHEEVERS, W. P. 
Crossreactive neutralizing antibodies induced by immunization with caprine arthritis-
encephalitis virus surface glycoprotein. Vaccine, v. 18, p. 1282-1287, 2000. 
 
 
KURIEN, B. T.; SCOWELD, H. R. Western blotting. Methods, v. 38, p. 283–293, 2006. 
 
 
LAIMORE, M.D.; POULSON, J.M.; ADDUCI, T.A.G.; DE MARTINI, J.C. Lentivirus induced 
lynphoproliferative disease. American  Journal of Pathology, Philadelphia, v.130, p. 80-90, 
1988. 
 
 
LAMARA, A.; FIENI, F.; MSELLI-LAKHAL, L.; TAINTURIE R, D.; CHEBLOUNE, Y. 
Epithelial cells from goat oviduct are highly permissive for productive infection with caprine 
arthritis – encephalitis virus (CAEV). Virus Research. v. 87, p. 69-77. 2002. 
 



81 
 

 
LARA, M. C. C. S. H.; BIRGEL JÚNIOR, E.H.; BIRGEL, E.H. Possibilidade de transmissão do 
vírus da artrite-encefalite dos caprinos em cabritos. Arquivos Brasileios de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, v. 57, p.53-555, 2005. 
 
 
LEGASTELOIS, I.; LEROUX, C.; LEVREY, H.; J.F. Bases moléculaires dês maladies lieés aux 
lentivirus. Cahiers Agricultures, v. 5, p. 89-98, 1996. 
 
 
LEITE, B. L. S.; MODOLO, J. R.; PADOVANI, C. R.; STACHISSINI, A. V. M.; CASTRO, 
R. S.; SIMÕES, L. B. Avaliação da taxa de ocorrência da artrite encefalite caprina a vírus pelas 
regionais do Escritório de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, Brasil, e seu 
mapeamento por meio de sistemas de informações geográficas. Arquivo Instituto Biológico , v. 
71, p. 21-26, 2004. 
 
 
LEITNER, G.; KRIFUCKS, O.; WEISBLIT, L.; LAVI, Y.; BERNSTEIN, S.; MERIN, U. The 
effect of caprine arthritis encephalitis virus infection on production in goats. The Veterinary 
Journal. v.183, p. 328-331, 2010. 
 
 
LOMBARDI, A.L.; NOGUEIRA, A.H.C.; FERES, F.C.; PAULO, H.P.; CASTRO, R.S.; 
FEITOSA, F.L.F.; CADIOLI, F.A.; PEIRÓ, J.R.; PERRI, S.H.V; LIMA, V.F.M.; MENDES, 
L.C.N. Soroprevalência de Maedi-Visna em ovinos na região de Araçatuba, SP. Arquivos 
Brasileiro Medicina Veterinária e Zootecnia, v.61, p.1434-1437, 2009. 
 
 
MARTINEZ, P. M.; COSTA, J. N.; SOUZA, T. S.; ANUNCIAÇÃO, A. V. M.; PINHEIRO, R. 
R. Anticorpos contra o vírus da Maedi-Visna em rebanhos ovinos da Microrregião de Juazeiro – 
Bahia. Ciência Animal Brasileira, Suplemento 1, 2009 – Anais do VIII Congresso Brasileiro 
de Buiatria, Belo Horizonte, 2009. 
 
 
MCGUIRE, T. C.; O’ROURKE, K. I.; KNOWLES, D. P.; CHEEVERS, W. A. Caprine 
Arthritis-Encephalitis lentivirus transmission and disease. Current Topics In Microbiology 
And Immunology, v. 160, p. 61 – 75, 1990. 
 
 
MELO, A.C.M.; FRANKE, C.R.; Soroprevalência da infecção pelo vírus da Artrite-Encefalite 
Caprina (CAEV) no rebanho de caprinos leiteiros da região da grande Fortaleza, Ceará, Brasil. 
Ciência Rural, v. 27, p.113-117, 1997. 
 
MELO, C.B.; CASTRO, R.S.; OLIVEIRA,A.A.; FONTES, L.B.; CALLADO, A.K.C.; 
NASCIMENTO, S.A.; MELO, L.E.H.; SILVA, J.S. Estudo preliminar sobre a infecção por 
Lentivirus de Pequenos Ruminantes em ovinos e caprinos em Sergipe. In: CONGRESSO 
LATINOAMERICANO DE BUIATRIA, 11, 2003, Salvador. Anais. Salvador: Associação 
Baiana de Buiatria, 2003, p.47. 
 



82 
 

 
 
MITCHEL, D.T. Investigations into jaagsziekte or choonic catarral pneumonie in sheep. Dir. 
Vet. Educ. Res. Repport 3 and 4, Union of South Afric, p. 585, 1915. 
 
 
MODOLO, J. R.; STACHISSINI, C. R.; PADOVANI, C. R.; ARAÚJO JÚNIOR, J. P.; 
CASTRO, R. S.; RAVAZZOLO, A. P.; LEITE, B. L. S. PCR associated with agar gel 
immudiffusion assay improve caprine arthritis-encephalitis (CAEV) control. Small Ruminant 
Research, v. 81, p. 18-20, 2009. 
 
 
MOOJEN, V. Artrite-Encefalite Caprina. In: RIET-CORREA, F. et al. Doenças de Ruminantes 
e Eqüinos. v. 1, São Paulo: Varela, 2001a. p. 55-64. 
 
 
MOOJEN, V. Maedi-Visna dos Ovinos. In: RIET-CORREA, F. et al. Doenças de Ruminantes e 
Eqüinos. v. 1, São Paulo: Varela, 2001b. p. 138-144. 
 
 
MOREIRA, M. C.; OELEMANN, W. M. R.; LILENBAUM, W. Dados sorológicos da artrite 
encefalite caprina no Estado do Rio de Janeiro e avaliação do uso do índice clínico como 
ferramenta de diagnóstico. Revista Brasileira de Medicina Veterinária, v. 29, p.51-53, 2007. 
 
 
MOURA SOBRINHO, P.A.; RAMOS, T.R.R.; FERNANDES, C.H.C.; CAMPOS, A.C.; 
COSTA, L.M.; CASTRO, R.S. Prevalência e fatores associados à infecção por lentivírus de 
pequenos ruminantes em caprinos no estado do Tocantins. Ciência Animal Brasileira, v. 11, p. 
117-124, 2010. 
 
 
MURRAY, P.; ROSENTHAL, K.S.; KOBAYASHI, G.S.; PFALLER, M.A. Retrovírus. 
In: MURRAY, P.; ROSENTHAL, K.S.; KOBAYASHI, G.S.; PFALLER, M.A. Microbiologia 
Médica. 3. ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. Cap. 61, p. 422-433. 
 
 
NAKANE, P.K.; PIERCE, G.B. Enzyne labeled antibodies: preparation and application for the 
localization of antigens. Journal Histochem Cytochem v. 14, p. 929-931, 1966. 
 
 
NARAYAN, O.; JOAG, S.V.; CHEBLOUNE, Y.; ZINC, M.C.; CLEMENTS, J.E. Visna-maedi: 
the prototype lentiviral disease. In: NATHANSON, N. (Coord). Viral Pathogenesis, 
Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers, p. 657 –668, 1997. 
 
 
NARAYAN, O.; CLEMENTS, J.E., Biology and pathogenesis of lentiviruses. Journal of 
General Virology. v.70, p.1617–1639. 1989. 
 
 



83 
 

NARAYAN, O.; CLEMENTS, J. E.; STRANDBERG, J. D.; CORK, L. C.; GRIFFIN, D. E. 
Biological characterization of the virus causing leukoencephalitis and arthritis in goats. Journal 
General of Virology, v. 50, p. 69-79, 1980. 
 
 
NORD, K.; LØKEN, T.; ORTEN, A. Control of caprine arthritis-encephalitis virus infection in 
three Norwegian goat herds. Small Ruminant Research, v. 28, p. 109-114, 1998. 
 
 
OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES-OIE. Manual of standards diagnostic tests 
and vaccines. World Organization for Animal Health. 5. ed., 1178 p. 2004. 
 
 
OLIVEIRA, E.J.C.; FALCÃO FILHO, M.C.A.; NASCIMENTO, S.A.; MELO, L.E.H.; 
MENEZES, V.L.M.; CALLADO, A.K.C.; FALCÃO, L.P.C.A.; CASTRO, R.S.; Anticorpos 
contra Lentivirus de Pequenos Ruminantes (CAEV e Maedi-Visna) em ovinos Santa Inês no 
Estado do Pernambuco. In: CONGRESSO LATINOAMERICANO DE BUIATRIA, 11, 2003, 
Salvador. Anais... Salvador: Associação Baiana de Buiatria, 2003, p.50. 
 
 
OLIVEIRA, L. H. S. Virologia Humana. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1994. 368p. 
 
 
OLIVEIRA, M.M.M. Diagnóstico e controle de lentivírus de pequenos ruminantes (LVPR) em 
caprinos. [Recife, Tese de Doutorado em Ciência Veterinária) – Universidade Federal Rural de 
Pernambuco], 2007. 
 
 
OLIVEIRA, M.M.M.; CASTRO, R.S.; CARNEIRO, K.L.; NASCIMENTO, S.A.; CALLADO, 
A.K.C.; ALENCAR, C.S.A.; COSTA, L.P.S. Anticorpos contra lentivírus de pequenos 
ruminantes em caprinos e ovinos em abatedouros do estado de Pernambuco. Arquivos 
Brasileiros de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.58, p.947-949, 2006. 
 
 
OLIVER, R.E.; GORHAM, J.R.; PARISH, S.F.; HADLOW, WJ.; NARAYAN, O. Ovine 
progressive pneumonia pathologic and virologic studies on the naturally ocurring disease. 
American Journal of Veterinary Research, v. 42, p.1554-1559, 1981. 
 
 
PASICK, J. Maed-Visna vírus and caprine arthritis encephalitis virus: Distinct species or 
quasispecies and its implications for laboratory diagnosis. Canadian Journal of Veterinary 
Research. v.62, p. 241-244, 1998. 
 
 
PAULA, N. R. O.; ANDRIOLI, A.; CARDOSO, J. F.S.; PINHEIRO, R.R.; SOUSA, F.M.L.; 
SOUZA, K.C.; ALVES, F.S.F.; CAMPELO, C.C.; RICARTE, A.R.F.; TEIXEIRA, M.F.S. 
Profile of the Caprine arthritis-encephalitis virus (CAEV) in blood, semen from bucks naturally 
and experimentally infected in the semi-arid region of Brazil. Small Ruminant Research. v. 85, 
p. 27-33, 2009. 



84 
 

 
 
PERETZ, G.; ASSO, J.; DEVILLECHAISE, P. Le CAEV: revue des connaissances actuelles et 
consequences pratiques. Revue de Médecine Véterinaire, v. 144, p.93-98, 1993. 
 
 
PETERHANS, E.; GREENLAND, T.; BADIOLA, J.; HARKISS, G.; BERTONI, G.; 
AMORENA, B.; ELIASZEWICZ, M.; JUSTE, R.A.; KRASSNIG, R.; LAFONT, J.P.; 
LENIHAN, P.; PETURSSON, G.; PRITCHARD, G.; THORLEY, J., VITU, C.; MORNEX, 
J.F.; PEPIN, M. Routes of transmission and consequences of small ruminant lentiviruses 
(SRLVs) infection and eradication schemes. Veterinary Research, v. 35, p. 257–274, 2004.  
 
 
PETERSON, K.; BRINKHOF, J.; HOUWERS, D. J.; COLENBRANDER, B.; GADELLA, B. 
M. Presence of pro-lentiviral DNA in male sexual organs and ejaculates of small ruminants. 
Theriogenology, v.69, p.433–42, 2008. 
 
 
PFEFFER, M.; WIEDMANN, M.; BATT, C.A. Applications of DNA amplification techniques 
in veterinary diagnostics. Veterinary Research Communication, v.19, p.375-407, 1995. 
 
 
PINHEIRO, R.R.; OLORTEGUI, C.D.C.; GOUVEIA, A.M.G.; ARAÚJO, S.C.; ANDRIOLI, A. 
Desenvolvimento de Dot-blot para detecção de anticorpos para o Vírus da Artrite Encefalite 
Caprina em caprinos. Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias, v. 101, p. 51 – 56, 2006. 
 
 
PINHEIRO, R.R.; ANDRIOLI, A.; GOUVEIA, A.M.G.; ARAGÃO, M.A.C.; MARTINEZ, P.M. 
Avaliação de antígenos para o diagnóstico de lentivírus em rebanho caprino sob programa de 
controle. Arquivos do Instituto Biológico. v. 77, p. 133-137, 2010a. 
 
PINHEIRO, R. R.; BRITO, R.L.L.; VERAS, A.K.A.; RODRIGUES, A.S.; OLIVEIRA, E.L.; 
NASCIMENTO, C.B.; ANDRIOLI, A.; SIDER, L.H.  Comparison of serological and molecular 
methods for caprine arthritis encephalitis diagnosis in goat kids with neurological symptoms. In: 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOATS, 10., 2010, Recife. Technological 
development and associative attempts to a sustainable small livestock production: annals. Little 
Rock: IGA, 2010b. 1 CD-ROM. 
 
PINHEIRO, R.R.; GOUVEIA, A.M.G.; ALVES, F.S.F.; HADDAD, J.P.A. Epidemiological 
aspects of the raising goat in Ceará State, Brazil. Arquivos Brasileiro de Medicina Veterinária 
e Zootecnia, v.52, p.534-543, 2000. 
 
PINHEIRO, R.R.; ALVES, F.S.F.; GIRÃO, E.S.; MEDEIROS, L.P.; GIRÃO, R.N. Presença da 
artrite encefalite caprina a vírus (CAEV) em Teresina-PI. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA, 24, 1996a, Goiania. 1996. Anais... Goiania: Sociedade Goiana de 
Medicina Veterinária, 1996. p.161. 
 
 



85 
 

PINHEIRO, R.R.; GOUVEIA, A.M.G.; ALVES, F.S. Prevalência da infecção pelo vírus da 
artrite encefalite caprina no estado do Ceará, Brasil. Revista do Centro de Ciências Rurais, v. 
31, p. 449-454, 2001a. 
 
PINHEIRO, R.R.; GOUVEIA, A.M.G.; OLORTEGUI, C.C. Dot-Blot: alternativa para o 
diagnóstico da artrite encefalite-caprina (AEC). Comunicado Técnico. Sobral/CNPC, n.57, 
4p.,2001b. 
 
PUGH, D.G. Clínica de Ovinos e Caprinos. Roca, São Paulo, 2005, 513p. 
 
 
RAMOS, O. S.; SILVA, A. C. S.; MONTENEGRO, A. J. D.; FREITAS, J. A.; WATANABE, 
N. A. Anticorpos para o vírus da artrite encefalite caprina no município de Castanhal/Pará. 
Boletim Faculdade Ciências Agrárias do Pará, v. 25, p. 107-111, 1996. 
 
 
RAVAZZOLO, A. P.; NENCI, C.; VOGT, H. R.; WALDVOGEL, A.; OBEXER-RUFF, 
G.; PETERHANS, E.; BERTONI, G. Viral load, organ distribuition, histopathological lesions, 
and cytokine mRNA expression in goat infection in goats infected with a molecular clone of the 
caprine arthritis encephalitis virus. Virology , v. 350, p. 116-127, 2006. 
 
 
REA-BOUTROIS, A.; VILLET, S.; GREENLAND, T.; MEHLEN, P.; CHEBLOUNE, 
Y.; VERDIER, G.; LEGRAS-LACHUER, C. Small ruminant lentivírus tat protein induces 
apoptosis in caprine cells in vitro by the intrinsic pathway. Virology, v. 383, p. 93 – 102, 2009. 
 
 
REDDY, P.G.; SAPP, W.J.; HENEINE, W. Detection of caprine atrhritis-encephalites virus by 
polymerase chain reaction. Journal of Clinical Microbiology , v.31, p.3042-3043, 1993. 
 
 
REINA, R.; BERRIATUA, E.; LUJAN, L.; JUSTE, R.; SANCHEZ, A.; DE ANDRES, D.; 
AMORENA, B. Prevention strategies against small ruminant lentiviruses: an update. Veterinary  
Journal, v. 182, p. 31-7, 2009. 
 
 
RIET-CORRÊA, F. Doenças de Ruminantes e Eqüinos. v.1. São Paulo: Varela, 2001. 
 
 
ROBINSON, W.E.; ELLIS, T.M. Caprine arthritis encephalitis virus infection: from recognition 
to erradication. Australian Veterinary Journal, v. 61, p. 237-241, 1986. 
 
 
ROITT, I.; BROSTOFF, J. MALE, D. Immunology. 5ª ed, London: Mosby, 1998. 423p. 
 
 
ROWE, J. D.; N. E. EAST. Risk factors for transmission and methods for control of caprine 
arthritis-encephalitis virus infection. Veterinary Clinics of North America : Food Animal 
Practice, v. 13, p. 35-53, 1997. 



86 
 

 
 
SAMPAIO JÚNIOR, A. Soroprevalência das lentiviroses de pequenos ruminantes em 
caprinos e ovinos no município de Teresina, Piauí, Brasil. 2007. 68 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciência Animal) – Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2007. 
 
 
SANTIN, A. P. I.; BRITO, W. M. E. D.; REISCHAK, D.; BRITO, L. A. B. Artrite encefalite 
caprina: Identificação de animais soropositivos no Estado de Goiás. Ciência Animal Brasileira, 
v.3, p.67-71, 2002. 
 
 
SARAIVA NETO, A. O. Estudo soro-epidemiológico da artrite encefalite caprina em 
Pernambuco. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 15, p. 121-124, 1995. 
 
 
SERAKIDES, R.; NUNES, V.A.; PEREIRA, M.F. Estudo clínico, anatomopatológico e imuno-
histoquímico de pulmões de cabras naturalmente infectadas pelo vírus da artrite-encefalite 
caprina (CAE). Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.48, p.415-424, 
1996. 
 
 
SHAH, C.; BONI, J.; HUDER, J. B.; VOGT, H. R.; MUHLHERR, J.; ZANONI, R.; 
MISEREZ, R.; LUTZ, H.; SCHUPBACH, J. Phylogenetic analysis and reclassification of 
caprine and ovine lentiviruses based on 104 new isolates: evidence for regular sheep-to-goat 
transmission and world propagation through livestock trade. Virology , p.12-26, 2004. 
 
 
SIGURDARDÓTTIR, B.; THORMAR, H.  Isolation of a viral agent from the lungs of sheep 
affected with maedi. Jounal of  Infectious  Diseases, v. 114, p. 55-60, 1964. 
 
 
SIGURDSSON, B.; THORMAR, H.;  PALSSON, P.A.  Cultivation of visna in tissue culture. 
Archives Virusforch, v. 10, p. 368, 1960. 
 
 
SILVA, J. S.; CASTRO, R. S.; MELO, C. B.; FEIJÓ, F. M. C. Infecção pelo vírus da artrite 
encefalite caprina no rio Grande do Norte. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, v.57, p.726-731, 2005. 
 
 
SMITH, M.C.; CUTLIP, R. Effects of infection with caprine arthritis-encephalitis virus on milk 
production in goats. Journal of American Veterinary Medicine Association, v.193, p.63-67, 
1988. 
 
 
SOUZA NETO, J.; BAKER, G. A.; SOUSA, F. B. Análise socioeconômica da exploração de 
caprinos e ovinos no Estado do Piauí. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.30, p.1017-1030, 
1995. 



87 
 

 
 
STUNZI, H. Endemish arthristis crônica bei Ziegen. Schweizer Archiv für Tierheilkunde, 
Tierheilkd., v. 106, p. 778-788,1964. 
 
 
THORMAR,H.; BARSHATSKY, M.R.; KOZLOWSKI, P. B. The emergence of antigen ic 
variant is a rare event in long-term virus Visna infection in vivo. Journal of General Virology,  
v. 64, p. 1427-1432, 1983. 
 
 
TIGRE, D. M.; CAMPOS, G. S.; SARDI, S. I. Isolamento e identificação do Vírus da Artrite 
Encefalite Caprina, a partir do co-cultivo de células mononucleares do sangue com células de 
membrana sinovial de cabra. Revista de Ciências Médicas e Biológicas, v. 5, p. 124 – 131, 
2006. 
 
 
TRUJILLO, J. D.; HÖTZEL, K. J.; SNEKVIK, K. R.; CHEEVERS, W. P. Antibody response to 
the surface envelope of caprine arthritis-encephalitis lentivirus: disease status is predicted by SU 
antibody isotype. Virology , v. 325, p. 129-136, 2004. 
 
 
TURIN, L.; PISONI, G.; GIANNINO, M.L.; ANTONINI, M.; ROSATI, S.; RUFFO, G.; 
MORONI, P. Correlation between milk parameters in CAEV seropositive and negative 
primiparous goats during an eradication program in Italian farm. Small Ruminant Research, v. 
57, p. 73–79, 2005. 
 
 
WOODWARD, J.C.; GASKIN, C.; POULOS, P.W.; MACRAY, R.J.; BURRIDGE, 
M.J. Caprine arthritis-encephalitis: clinicopathologic study. American  Journal of  Veterinary  
Research, v. 43, p. 2065-2096, 1982. 
 
 
WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH (OIE). Caprine Arthritis and 
Encephalitis Ames, Iowa, 2007. Disponível em: <http:// 
http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/caprine_arthritis_encephalitis.pdf >. Acessado em: 
21 set. 2010. 
 
 
MEDIA, R. K.  HIV AIDS virion (virus structure). Disponível em: <http:// 
http://www.rkm.com.au/imagelibrary/index.html> Acesso em: 10 jan. 2010. 
 
 
ZANONI, R.; KREIG, A.; PETERHANS, E. Detection of antibodies to Caprine Arthritis-
Encephalitis Virus by protein G enzyme-linked immunosorbent assay and immunoblotting. 
Journal of Clinical Microbiology, v. 27, p. 580 – 582, 1989. 
 
 



88 
 

ZEE, Y. C.; HIRSH, D. C. Microbiologia veterinária. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 
411 – 424, 2003. 
 
 
ZHANG, Z.; WATT, N.J.; HOPKINS, J.; HARKISS, G.; WOODALL, C.J. Quantitative analysis 
of maedi-visna virus DNA load in peripheral blood monocytes and alveolar macrophages. 
Journal of virological methods. v. 86, p. 13-20. 2000.   
 
 
ZINK, M.C.; YAGER, J.A.; MYERS, J.D. Pathogenesis of Caprine Arthritis-Encephalitis virus: 
cellular localization of viral transcripts in tissues of infected goats.  American Journal of 
Pathology, v.136, p. 843-854, 1990. 



89 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

Anexo A – Parecer do Comitê de Ética em Experimentação com Animais – CEEA. 
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Apêndice A – Modelo da ficha do inquérito epidemiológico aplicado aos proprietários de 
caprinos e ovinos da MRH Teresina. 

 
 

    FAZENDA: __________ 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR : 

Nome:_________________________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________Bairro:__
______________________________CEP:____________________________ 

Cidade:_______________________________ Telefone:________________________________ 

Reside na propriedade: (    ) Sim                         (    ) Não 

Município da propriedade: ________________________ 
Microrregião:_____________________ 

Filiado á: ______________________________________________________________ 

 

REBANHO: Nº _____________________  

Nome da Propriedade _________________________________________________ 
Ano de início da criação: ________________________ 

Motivo para iniciar a criação: ______________________________________________ 

Origem do rebanho base: (    ) Importado, País:_______________________________________ 

(  ) Nacional, Estado: _____________________________________ 

 

TIPO DE EXPLORAÇÃO (ovinocaprinícola) : 

(    ) Carne   (    ) Leite   (    ) Mista 

 

Tipo de criação: 

(    ) Intensiva   (    ) Semi-intensiva  (    ) Extensiva 

 

Espécie que cria: 

(    ) Caprina   (    ) Ovina   (    ) Outras 

Se houver outras, especificar: ______________________________________________ 
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Origem dos reprodutores: 

(    ) Comprados   (    ) Trocados   (    ) Emprestados 

 

Participa de feiras animais: 

(    ) Sim    (    ) Não Em caso positivo, onde___________ 

Composição do rebanho caprino e ovino: 

Anglo- 

Nubiana 

Toggemburg Moxotó Saanen Alpina Boer SRD Outra Rebanho 
Total 

         

 

 

Morada 
Nova 

Santa 
Inês 

Somalis Suffolk Dorper Hampshire SRD Outra Rebanho 
Total 

         

 

MANEJO SANITÁRIO: 

 

Numerar, em ordem de importância, alterações clínicas que ocorrem na propriedade, 
colocando o número por ordem de importância. 

(    ) Aborto     (    ) Ectoparasitas 

(    ) Artrite     (    ) Linfadenite Caseosa – Mal do caroço 

(    ) Miíases – Bicheiras   (    ) Mamites 

(    ) Ceratoconjuntivites   (    ) Pneumonias 

(    ) Diarréias     (    ) Pododermatites – Mal do casco 

(    ) Doenças do Sintoma Nervoso  (    ) Ectoma Contagioso 

(     )Outras-especificar: 
______________________________________________________________ 

Vermifugação: 

(    ) Não    (    ) Sim   

Frequência:________________________ 

Produto(s) utilizado(s): ___________________________________________________ 
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Alterna o produto utilizado na vermifugação? 

(    ) Sim   (    ) Não Periodicidade:_____________________ 

 

Práticas Zoosanitárias adotadas com freqüência: 

(    ) Administração do colostro 

(    ) Corte e desinfecção do umbigo 

(    ) Marcação 

(    ) Vermifugação 

(    ) Permanência mínima de 12 horas após a vermifugação no curral 

(    ) Desinfecção do curral após vacinação e vermifugação 

(    ) Troca anual do vermífugo 

(    ) Faz uso de esterqueiras 

(    ) Vermifuga animais recém chegados na propriedade 

(    ) Faz quarentenário mesmo dos animais da propriedade após feiras 

(    ) Separa machos de fêmeas 

(    ) Faz descanso de pastagens   

(    ) Enterra ou crema animais mortos por morte natural 

(    ) Os diagnósticos são feitos por técnicos 

(    ) Isola animais doentes 

(    ) Possui piquete maternidade 

(    ) Estereliza material de aplicação de medicamentos 

(    ) Descarta agulhas e seringas após uso 

(    ) Faz aleitamento artificial 

(    ) Adota e cumpre calendário profilático 

  

Vacinas 
Doenças Frequência 
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Área (em hectare) : ______________________________________________________ 

 

Tipo de aprisco: 

(    ) Chão batido (    ) Ripado  (    ) Cimentado  (    ) Outro 

 

Pastagem: 

(    ) Natural  (    ) Artificial  (    ) Ambas 

 

Área da pastagem: 

Natural: ___________________ha  Artificial: ____________________ha 

 

Tipo de pastagem artificial: ______________________________________________ 

 

Finalidade da Pastagem Artificial: 

(    ) Feno  (    ) Silagem  (    )Pastoreio Direto (    ) Suplementação a cocho 

 

Possui reserva de mata nativa? (    ) Sim   (    ) Não 

Área da reserva: __________________ há 

Possui Cercas Limítrofes?         (    ) Sim   (    ) Não 

Possui cercas de divisão de cercados? (    ) Sim  (    ) Não 

 

Alimentação: 

(    ) Pasto    (    ) Silagem  (    ) Feno 

(    ) Capim de corte   (    ) Palma  (    ) Concentrado Industrial 

(    ) Outro: ____________________________________________________________ 

 

Mineralização: 

(    ) Sim   (    ) Não 

Qual:________________________________ 
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Sala de processamento de leite: 

(    ) Sim   (    ) Não  Tipo:_________________________ 

Destino do leite: 

(    ) Venda    (    ) Consumo 

A comercialização é feita: 

(    ) In natura   (    ) Congelado   (    )Longa vida 

(    ) Em pó   (    ) Subprodutos 

Local de comercialização: 

(    ) Mesmo município (    ) Outro município _______________________ 

Fabricação de subprodutos: 

(    ) Queijo   (    ) Iogurte  (    ) Doce de leite (    ) Sorvete 

(    ) Outro(s) ___________________________________________________________ 

Acompanhamento técnico:  (    ) Sim  (    ) Não 

Profissional que realiza o acompanhamento: 

(    ) Médico Veterinário  (    ) Zootecnista (    ) Engenheiro Agrônomo 

(    ) Técnico em agropecuária    (    ) ADR 

Frequência de acompanhamento técnico: 

(    ) Semanal   (    ) Quinzenal  (    ) Mensal   

(    ) Semestral                        (    ) Só quando necessita 

 

Tipo de acompanhamento: (    ) Privado   (    ) Público 

Exames Laboratoriais 
Doença Não Sim Observações Periodicidade 

Coprológico     

Brucelose     

Leptospirose     
Tuberculose     

Toxoplasmose     

CAEV     
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CONTROLE DE LENTIVÍRUS DE PEQUENOS RUMINANTES 

Tem conhecimento da causa?          (    ) Sim   (    ) Não 

Tem diagnóstico no rebanho?          (    ) Sim   (    ) Não    

Tipo de diagnóstico:            (    ) Clínico   (    ) Laboratorial 

Assinale com um “X” no quadro a seguir, as medidas adotadas no criatório e acrescentar outras 
não citadas. 

X Medidas 
 Sorologia periódica e sacrifício dos positivos 
 Sorologia periódica e separação dos positivos 
 Sorologia de todos os animais antes e 30 dias após a compra 
 Utilização individual de materiais descartáveis ( seringas e agulhas) ou esterelizados 
 Desinfecção do número do tatuador antes do uso em cada animal 
 Separação imediata das crias e das mães logo após o parto 
 Administração de colostro de cabra termizado e leite pasteurizado ou fervido 
 Administração de colostro e leite de vaca como substituto aos de cabra 
 Utilização de inseminação artificial com sêmen congelado procedente de lote 

testado por PCR 
 

REPRODUÇÃO 

Faz estação de monta?           (    ) Sim   (    ) Não 

Usa rufiões?             (    ) Sim   (    ) Sim 

Origem do reprodutor?           (    ) Mesmo estado  (    ) Outro estado ___ 

Observa repetição de cios?            (    ) Sim   (    ) Não 

Faz inseminação artificial?           (    ) Sim   (    ) Não 

Faz diagnóstico de prenhez?           (    ) Sim   (    ) Não 

Faz pré-parto?             (    ) Sim   (    ) Não 

Tem observado casos de retenção de placenta? 

                                                         (    ) Sim   (    ) Não 

 

MANEJO DAS CRIAS   

Identificação do rebanho: (    ) Sim  (    ) Não 

Tipo de marcação:  (    ) Brinco  (    ) Medalha  (    ) Tatuagem 

(    ) Corte na orelha (    ) Outro _____________________________ 
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Tipo de colostro dado as crias:  

(    ) De vaca   (    ) De cabra   (    ) Artificial 

Tratamento do colostro: 

(    ) In natura   (    ) Pasteurizado  (    ) Termizado 

Possui banco de colostro? 

(    ) Sim   (    ) Não 

Aleitamento: 

(    ) Natural   (    ) Artificial 

Leite utilizado no aleitamento: 

(    ) De vaca    (    )De cabra   (    ) De soja  (    ) Artificial 

(    ) Outro ______________________________________________________ 

 

PRODUÇÃO DE LEITE 

Tipo de ordenha:      (    ) Manual   (    ) Mecânica 

Números de ordenhas por dia:   (    ) 1  (    ) 2  (    ) Mais de 2 

Local da ordenha:  (    ) Sala de ordenha  (    ) Baia (    ) Curral 

Higienização da sala e/ou equipamentos: (    ) Sim    (    ) Não 

Produto:_________________________________________________________ 

Faz linha de ordenha?       (    ) Sim  (    ) Não 

Limpeza das mãos e úberes:      (    ) Sim  (    ) Não Produto: __________ 

Imersão das tetas após ordenha: (    ) Sim  (    ) Não Produto:____________________ 

Tratamento preventivo de mamites em cabras secas: 

(    ) Sim  (    ) Não  Produto: ____________________________ 

Critério de secagem da cabra: 

(    ) Baixa produção  (    ) Período de lactação 

(    ) Período de gestação (    ) Outro, qual?___________ 

Período médio de lactação: _______________ dias 

PRODUÇÃO DE CARNE E PELES 

Local que vende cabritos: 

(    ) Próprio município             (    ) Outro município  (    ) Outro estado 

Vende animais: 
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(    ) Em pé    (    ) Abatidos 

Idade ao abate: 

(    ) Menos de 6 meses  (    ) Entre 6 e 12 meses (    ) Mais de 12 meses 

Compra animais para:  (    ) Recria   (    ) Terminação 

                (    ) Recria e terminação 

Beneficia a pele?   (    ) Sim    (    ) Não 

Destino da pele:   (    ) Próprio município   

    (    ) Outros municípios  (    )Outros estados 

 

PREVENÇÃO DE VETORES E RESERVATÓRIOS DE DOENÇAS 

Faz controle de roedores na propriedade? (    ) Sim  (    ) Não 

Como:_________________________________________________________________Quantos 
gatos e cães existem na propriedade?   _______gatos e ________cães 

 Os gatos e / ou cães tem acesso ás baias, sala de ordenha, ou currais? 

(    ) Sim    (    ) Não 

Os ovinos e caprinos são criados juntos? 

(    ) Sim   (    ) Não 

Os caprinos e ovinos tem contato direto com animais silvestres? 

(    ) Sim   (    ) Não 

Especifique o animal: ____________________________________________________ 

 


