
 

 

 

 

 

OCORRÊNCIA DO VÍRUS DA DA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA EM SANTA INÊS – BAHIA 

Ricardo Batista Gonçalves
1
, David Nunes de Almeida², Lucas Ferreira Borges

3
, Camila Fonseca Lopes Brandão

4
 
 

1
IF Baiano, Santa Inês, BA. ricardobatistagoncalves@hotmail.com 

2
IF Baiano, Santa Inês, BA. david_eafsi@hotmail.com  

3
IF Baiano, Itapetinga, BA. lucas.borges@si.ifbaiano.edu.br 

4
 IF Baiano,  Itapetinga, BA. camila.brandao@si.ifbaiano.edu.br  

 
Palavras-Chave: EIAV; Retrovírus; IDGA. 

  INTRODUÇÃO: 
A Anemia Infecciosa Equina (AIE), conhecida 
popularmente como febre dos pântanos é considerada a 
principal doença infectocontagiosa da equideocultura 
brasileira, devido as consequências fatais e para a qual 
não há vacina e nem tratamento eficaz (SANTOS et al, 
2001). A doença é causada pelo Vírus da Anemia 
Infecciosa Equina (EIAV), pertencente a família 
Retroviridae, gênero Lentivírus, sendo considerado um 
dos menores e mais simples vírus pertencente a este 
gênero. Provocando uma infecção persistente com um 
longo período de latência que pode se estender por toda 
a vida do animal (SANTOS et al., 2012). O sangue do 
cavalo contaminado é a principal fonte de transmissão 
do EIAV, que pode ser transferido por vetores 
tabanídeos da ordem Díptera (insetos hematófagos), ou 
por  transmissão vertical e por fômites contaminados 
(ISSEL et al., 1990). Com a agravada situação da AIE 
na Bahia e pelo contínuo impacto causado pelo vírus 
fez-se necessário a realização deste trabalho, que tem 
como objetivo detectar a ocorrência do EIAV e realizar 
um estudo da situação epidemiológica e clínica a partir 
de questionários na cidade de Santa Inês-Ba. 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
Esse projeto foi realizado no município de Santa Inês – 
BA, localizado na região Sudoeste do Estado da Bahia 
(Região Fisiográfica de Jequié), foram realizadas visitas 
a 23 propriedades do município, totalizando colheita de 
sangue de 121 equídeos de raças, idades e sexo 
distintos. Foram coletados 6 ml de sangue, através de 
punção da veia jugular com o auxílio de agulha 
descartável 25 x 08 mm e tubos a vácuo de 8,5 mL, em 
seguida,  os tudo eram inclinados a 45º ate dessorar. Os 
tubos foram identificados com o número de cadastro do 
animal, logo após as amostras foram condicionadas em 
isopor com gelo reciclável ate a chegada ao laboratório 
de Biologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia, Baiano, Campus Santa Inês.  Quando no 
laboratório, as amostras foram testadas para anticorpos 
contra a proteína p26 de EIAV usando um kit de 
Imunodifusão em Gel de Agarose (IDGA) (Brush). Na 
oportunidade, foram aplicados questionários aos 
criadores e tratadores sobre a AIE e preenchida uma 
ficha sobre o quadro clínico dos animais no momento da 
colheita. 
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Dos 121 animais, sendo 91 de equinos, 16 de asininos e 
14 de muares, sem restrição de sexo e com idade 
variando de 3 a 240 meses. Dos soros testados por 
IDGA, 3,31%% tiveram resultado positivo. Dados 
menores que os encontrados por Guimarães et al 
(2011), na mesorregião do sul Baiano (5,90 %), 
 
 
 
 
 

 por Nociti et al (2007), no estado do mato grosso (4,87 
%), por Rosa et al (2012), no município de Mutuípe 
BA(4,39%)  Dentre os animais que tiveram reação 
positiva para EIAV, 80% tinham uma faixa etária maior 
ou igual a 36 meses, o que poderia se justificar devido 
ao maior tempo de exposição ao vírus; 100% 
apresentavam-se assintomáticos; 86% são criados em 
sistema extensivo e são utilizados para trabalho. A 
pesquisa também mostrou desinformação dos criadores 
e tratadores em relação a AIE, considerando que 24% 
sequer tinham ouvido falar sobre a doença, 75% não 
sabiam que a doença é causada por um vírus, 81% não 
exigem o exame para compra de animais, 100% tem o 
habito de compartilhar a mesma agulha com vários 
animais e 40% dos produtores acham que a prevenção 
da doença pode ser feita com a administração de 
vacinas. 
  CONCLUSÃO: 
Esta pesquisa mostra que há ocorrência de AIE no 
município de Santa Inês – BA. A falta de informação 
sobre a doença pode favorecer a disseminação por toda 
a região além de dificultar a prevenção e controle, visto 
que o manejo tem papel determinante na transmissão 
da doença. Dessa forma sugere-se a realização de 
palestras, minicursos e eventos na região e no 
município que tragam informações sobre métodos de 
manejo adequados e deem ênfase à prevenção e o 
controle do EIAV.  
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