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Introdução

A caprinocultura é uma atividade 
econômica explorada em todos os continentes, 
estando presente em áreas com diferentes 
características, edafoclimáticas. Ocupando uma 
posição de destaque entre as atividades 
desenvolvidas no setor agropecuário nos últimos 
anos [1 e 2].

O Brasil detém cerca de 9.450.312 de 
cabeças de caprinos, onde 92 %. Concentram-se
na região Nordeste. O Nordeste brasileiro pelo 
tamanho do rebanho existente e potencial de 
exploração apresenta ainda um pequeno 
aproveitamento de seu potencial de produção, 
muitas vezes pela escassez do um eficiente 
planejamento sanitário [3].

Dentre os entraves nos sistemas 
produtivos, os problemas de saúde constituem-se 
em uma das principais causas do baixo 
desempenho zootécnico e econômico dos 
rebanhos [4] 

A artrite-encefalite caprina (AEC) é uma 
síndrome multissistêmica, provocada por um 
retrovírus tipo C da família Lentivirinae, e 
caracteriza-se por provocar artrite, mamite e 
pneumonia, em animais adultos, e 
leucoencefalomielite, em jovens [5].

O vírus da artrite encefalite caprina 
(VAEC) infecta as células das linhagens 
monócito-macrofágicas com localização em 
macrófagos do líquido sinovial, pulmões, sistema 
nervoso central e glândula mamária. A infecção já 
foi descrita em várias partes do mundo como 
Europa, África, Oceania e o continente 
americano, podendo ter uma variação na 
soroprevalência entre países e dentro destes. Não 
há predileção por raça e sexo, mas a 
suscetibilidade pode aumentar com a idade, pois 
os riscos de ocorrer a transmissão vertical 
também aumenta [6].

A AEC é transmitida primariamente 
através do leite e colostro em cabritos em fase de
amamentação. O contato é também importante na 
transmissão da AEC [8].

Não há tratamento especifico para o 
VAEC [9]. A maioria dos animais que 
apresentam a sintomatologia são descartados ou 
sacrificados devido a claudicação, decúbito, 
perda de peso e queda na produção [7]

A prevenção da doença se baseia na 
diminuição dos riscos de infecção pelo vírus, 
através de testes sorológicos periódicos com a 
eliminação dos animais soropositivos. O manejo 
preventivo deve ser empregado para diminuir a 
transmissão da doença. Os cabritos devem ser 
separados das mães positivas logo após o 
nascimento e esses deverão ser alimentados com
colostro e leite pasteurizados [7].

Os animais recém adquiridos devem ser 
mantidos em quarentena e testes sorológicos 
devem ser realizados, com objetivo de evitar a 
entrada do vírus no rebanho. A transmissão 
iatrogênica por agulhas ou instrumentos pode ser
evitada através do uso de técnicas de assepsia ou 
descartáveis individuais [8].

Com o objetivo de identificar a 
presença  da CAEV em um rebanho caprino 
leiteiro da Zona da Mata de PE, foi feito um 
estudo, através de amostras sorológicas de 
animais pertencentes ao referido rebanho. Onde 
foi identificada a presença do aludido vírus, em 
34,6 % dos 26 animais examinados. 

Materiais e Métodos 

Nos meses de março e agosto de 2009, 
em visitas a uma Fazenda de produção pecuária, 
situada na Zona Rural do Município de Pombos
– PE, foi realizado um estudo de caso do 
rebanho caprino leiteiro presente na mesma, 
tendo em vista a presença de animais infectados 
(sintomas clínicos) por Artrite-Encefalite 
Caprina – AEC, onde foram coletados  materiais 
(sangue) do aludido rebanho, 26 caprinos 
leiteiros. Para colheita destas amostras foram 
utilizados equipamentos como agulhas 40 x 16 
mm descartáveis, tubos de vidro estéreis com 
tampa de borracha, em seguida o material 
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coletado foi enviado para o Laboratório de 
Virologia da Universidade Rural Federal de 
Pernambuco, com a finalidade de diagnosticar 
animais soropositivos.

Resultados e Discussão

A caprinocultura é uma atividade 
econômica explorada em todos os continentes, 
estando presente em áreas com diferentes 
características, edafoclimáticas. Ocupando uma 
posição de destaque entre as atividades 
desenvolvidas no setor agropecuário nos últimos 
anos [2]. No Município pernambucano de 
Pombos, a 60 km da capital Recife, vem sendo 
desenvolvidas atividades pecuárias, especialmente 
a caprinocultura leiteira.  No entanto, dentre os 
entraves nos sistemas produtivos, os problemas de 
saúde constituem-se em uma das principais causas 
do baixo desempenho zootécnico e econômico 
dos rebanhos [4]. 

Em um rebanho de 26 cabeças de 
caprinos leiteiros da raça saanen, foi 
diagnosticado a presença do vírus da artrite-
encefalite caprina (VAEC), através da realização
do exame sorológico, feito pelo Laboratório de 
Virologia do Departamento de Medicina 
Veterinária da UFRPE. O VAEC provoca uma 
síndrome multissistêmica, desencadeada por um 
retrovírus tipo C da família Lentivirinae, e 
caracteriza-se por provocar artrite, mamite e 
pneumonia em animais adultos, e 
leucoencefalomielite em jovens, de acordo com 
Narayan [5]

A ocorrência da artrite-encefalite caprina
no rebanho estudado, foi de 9/26 (34,6 %) do 
rebanho e teve seus aspectos clínicos, nos animais 
de produção, com faixa etária variada. De acordo 
com a história do rebanho os sintomas clínicos 
ainda não tinham sido observados anteriormente, 
tendo sido constatados após a introdução de 02 
novos animais no lote, sem prévio período de 
quarentena. Segundo East [8] os animais recém 
adquiridos devem ser mantidos em quarentena e 
testes sorológicos devem ser realizados, com 
objetivo de evitar a entrada do VAEC, no 
rebanho. Os sintomas clínicos iniciaram nos 
animais recém chegados, e em seguida, um total 
de 09 animais apresentaram sintomatologia.  

Entre outros mecanismos possíveis de 
transmissão horizontal do vírus causador da AEC 
mencionados por alguns estudiosos do tema 
incluí: a exposição dos animais susceptíveis aos 
alimentos contaminados, água ou rações e 
forragens conspurcadas por secreções infectadas 
pelo vírus; exposição à aerosóis contendo 
partículas virais; o uso seriado de seringas, 
agulhas e tatuadores contaminados com sangue de 
caprinos infectados de acordo com Smith [8].   

Atualmente considerou-se que os 
sistemas de manejo influenciam na velocidade 
de disseminação do vírus da AEC nos rebanhos, 
ressaltando que as populações de caprinos 
criadas em sistemas que não envolviam o 
confinamento dos animais apresentavam 
menores taxas de prevalência dessa doença  
segundo Grewal et al [5]. No entanto o aludido 
rebanho é criado em confinamento semi-
intensivo, proporcionando assim a disseminação 
da enfermidade nos caprinos, através de medidas 
e manejo incorreto. 

Segundo Adostits [6] o vírus da artrite 
encefalite caprina (VAEC) infecta as células das 
linhagens monócito-macrofágicas com 
localização em macrófagos do líquido sinovial, 
pulmões, sistema nervoso central e glândula 
mamária. A sintomatologia observada no aludido 
rebanho se deu através do aumento das 
articulações (artrite) e principalmente com o 
déficit na produção leiteira. Em relação à
produção alguns aspectos foram observados, 
onde num total de 18 das 26 cabras em lactação, 
produzem 57,6 litros de leito por dia, perfazendo 
uma média de 3,2L/animal/dia, no entanto os 
animais positivos para AEC tiveram queda na 
produção de 92,4%, onde cada animal produz 
em média 0,346L/animal/dia, concluindo assim 
que a AEC esta associada diretamente na baixa 
da produção do aludido rebanho. Pois segundo 
Smith [8] alguns pesquisadores têm demonstrado
preocupação em estudar o impacto econômico da 
AEC na produção pecuária, especificamente na 
produção de leite. 

Com esta explanação conclui-se que a 
prevenção da enfermidade estuda se baseia na 
diminuição dos riscos de infecção pelo vírus, 
através de testes sorológicos periódicos com a 
eliminação dos animais soropositivos. E ainda o 
manejo preventivo deve ser empregado de forma 
correta para diminuir a transmissão da doença. 
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