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1. Coordenador (a ): Joselito Nunes Costa (joselito@ufrb.edu.br). 
 
Vice-Coordenador (a) :  
 
2. Título do projeto : Levantamento soroepidemiológico da artrite-encefalite 
caprina, nos municípios de Valente e São Domingos – Território do Sisal- Ba. 
  

3. Código: 1724, processo 23007.012740/2017-81 
 
4. Data de aprovação: 31/07/2017 

5. Área de Conhecimento: CCAAB – Área 8 : Saúde Animal 
6. Resumo 
Este trabalho tem como objetivo, realizar um estudo soroepidemiológico da 

Artrite Encefalite Caprina em rebanhos leiteiros nos municípios de São 

Domingos e Valente pertencentes à região do Sisal – Bahia e identificar a 

ocorrência de sintomatologia clínica, sobretudo correlacionando a presença da 

infecção no rebanho com a produção de leite.O número mínimo de amostras a 

serem colhidas foi calculado segundo Thrusfield (2004), com nível de confiança 

de 99% e erro amostral de 5%. Visando maximizar o tamanho da amostragem, 

aplicou-se a prevalência estimada de 50%, resultando em 384 amostras 

mínimas, para cada município. O número de propriedades a serem visitadas foi 

calculado considerando-se a amostragem de 15 animais por propriedade, 

conforme Martinez et al. (2010) e Lima (2012). Em cada propriedade 

trabalhada será aplicado um questionário contendo a identificação do produtor 

e da propriedade, assim como dados do rebanho, informações acerca do 

manejo sanitário adotado além, das principais enfermidades e alterações 

clínicas mais freqüentes no rebanho com o objetivo de realizar a caracterização 

dos sistemas de criação da região estudada e correlacionar os fatores de risco 

na ocorrência da Artrite Encefalite Caprina. Será destacada a produção de leite 
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em cada rebanho, que será mensurado diariamente, correlacionando com a 

infecção pelo vírus. A partir da contenção física dos caprinos, amostras 

sanguíneas serão coletadas através da punção da veia jugular externa, 

utilizando-se agulhas descartáveis (25 × 8 mm) acopladas em tubos à vácuo 

sem anticoagulante, obtendo-se um volume total de 10 mL por animal, 

antecedida de assepsia local com álcool iodado a 2%. Todas as amostras 

obtidas serão identificadas individualmente e segundo a propriedade de 

origem. Será registrada informações a respeito do sexo e idade estimada, de 

acordo com a avaliação da arcada dentária. Após a retração do coágulo, os 

tubos serão centrifugados a 1600 g por 10 minutos para a obtenção dos soros 

que serão armazenados em tubos tipo eppendorf, a temperatura de -20oC até 

a realização das provas sorológicas. O teste sorológico que será utilizado para 

determinar a presença de anticorpos contra o vírus da Artrite encefalite caprina 

é o de imunodifusão em gel de agarose (IDGA).  
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