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No exame físico constatou-se cifose, paresia espástica nos membros pélvicos com
dificuldade de manter-se em estação (Figura 1). No raio-X e mielograma não foram observadas lesões
(Figura 2), e ao realizar o teste de coçar, o carneiro apresentou reflexo de lamber os lábios com
satisfação. O ELISA para PrPSc da terceira pálpebra e mucosa retal foram positivos. À necropsia, não
foram observadas lesões, porém, no exame histopatológico, no óbex, havia vacúolos redondos, bem
delimitados de dimensões variáveis no pericário de neurônios e neurópilo multifocal acentuado
(Figuras 3 e 4) e telencéfalo com intensidade discreta. No Western blot, realizado a partir de amostras
congeladas de cérebro, constatou-se a forma clássica de scrapie. No PCR em tempo real para extração
do DNA genômico do cérebro congelado e polimorfismos nos códons 136, 154 e 171 do gene da
proteína príon, o genótipo foi determinado como ARQ/ARQ, associado à suscetibilidade natural ao
scrapie clássico em ovinos.
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No mês de setembro de 2019 foi encaminhado ao HCV CAV/UDESC um carneiro
Dorper de 3 anos, com sinais clínicos de paresia espástica há 40 dias. O animal foi submetido a exame
físico, raio X e mielograma. Em decorrência da suspeita clínica de scrapie foi realizada a biópsia de
tecido linfoide da terceira pálpebra e mucosa retal. Este material foi encaminhado ao Laboratório
Oficial do MAPA para detecção de PrPSc por ELISA. Devido ao prognóstico desfavorável, ovino foi
submetido a eutanásia e necropsia, posteriormente realizou-se histopatológico, ELISA, Western blot e
genotipagem de tecidos coletados.

O scrapie é uma encefalopatia espongiforme transmissível que ocorre em ovinos e
caprinos caracterizada pelo acúmulo da isoforma anormal do príon (PrPSc) (USDA, 2010; LEAL et al.,
2012; GREENLEE, 2019). É considerada a primeira doença priônica, reconhecida no Reino Unido em
1732 (CANTILE & YOUSSEF, 2015). A principal forma de infecção é a horizontal, por ingestão do príon
que é secretado pela saliva e se espalha rapidamente nas pastagens, cochos e fômites e pela ingestão
de leite por cabritos e cordeiros (SIGURDSON, 1954; MILLER et al., 2004; RYDER et al., 2004;
TAMGÜNEYET al., 2012; MADSEN-BOUTERSE et al., 2018). Os casos de scrapie geralmente ocorrem
com animais com mais de um ano, na maioria das vezes entre 2 – 5 anos (MOORE et al., 2016; OIE
2019). O objetivo deste trabalho foi descrever um caso isolado de scrapie clássico ocorrido na região
do Vale do Itajaí, Santa Catarina.

No Brasil, esse foi o último caso de scrapie notificado e caracterizado por
manifestação clínica incomum de uma forma clássica da doença e genótipo com leve resistência.
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Scrapie em ovino, macho, Dorpper, 3 anos: Fig. 3 e 4 – Tronco encefálico na região do óbex, neurônios com múltiplos vacúolos no
citoplasma. Obj. 40, HE.

Discussão

A apresentação clínica de scrapie geralmente é característica e inicialmente o
animal se afasta dos outros ovinos do rebanho e possui olhar fixo, evoluindo para doença neurológica
típica com prurido, ataxia e incoordenação da marcha (KONOLD & PHELAN, 2014). Embora o ovino
deste relato tenha sido diagnosticado com a forma clássica, os sinais clínicos são considerados
incomuns, pois apresentou paresia espástica. A evolução clínica de 40 dias foi compatível com casos
de scrapie da forma clássica que pode variar de semanas a meses, entretanto, cabe ressaltar que o
ovino foi submetido a eutanásia (OIE 2019). Os casos de scrapie cursam com morte neuronal
sucessiva, crônica sem processo inflamatório, assim como observado no presente estudo (DRIEMEIER,
2007). Em algumas formas atípicas da doença (Nor98) ocorrem alterações vacuolares principalmente
no neurópilo geralmente na camada molecular do cerebelo e no córtex cerebral, e também em tronco
encefálico com exceção do óbex (BENESTAD et al., 2003), não se pode diferenciar a forma típica da
forma clássica apenas por histopatologia. Nos casos clássicos as lesões são caracterizadas por
vacúolos redondos, bem delimitados e de diferentes diâmetros no pericário de neurônios e
distribuídos pelo neurópilo principalmente na região de óbex (MARTINS et al., 2012; GREENLEE et al.,
2019), assim como foi observado no ovino do presente caso. Para a realização da diferenciação entre
a forma clássica da forma atípica é fundamental a genotipagem dos animais (GREENLEE et al., 2019).
Esta, que permite classificar os genótipos do gene prp quanto ao grau de resistência e suscetibilidade
dos ovinos ao scrapie (USDA, 2010), método de controle considerado eficiente na Grã-Bretanha
(DAWSON; MOORE & BISHOP, 2008). No ovino do presente estudo, o genótipo ARQ/ARQ encontrado
é classificado de leve resistência (R3) de uma escala que varia de R1 (extremamente resistente) a R5
(altamente suscetível) (USDA, 2010).
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Scrapie em ovino, macho, Dorpper, 3 anos: Fig. 1 - ovino com paralisia espástica, dificuldade em manter-se em estação. Fig. 2 – Raio
X e mielograma do ovino sem alterações, medula espinhal preservada.
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