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A produção de caprinos é antiga no Brasil e está concentrada, em grande parte, na região Nordeste, 

onde se localiza a unidade da Embrapa – órgão Federal para estudo e desenvolvimento de tecnologias à espécie 

caprina. Para garantir a sanidade do rebanho e a sustentabilidade da unidade produtiva, o veterinário deve 

conhecer as características próprias da espécie. A graduação da UFRGS apresenta disciplinas para a espécie 

caprina em sua grade curricular, entretanto, esta oferta não é frequente nas demais instituições de ensino. Tem-se 

observado um crescente número de egressos de outras instituições que buscam na pós-graduação da 

Universidade a complementação acadêmica. Embora exista um grande número de artigos científicos na área de 

sanidade caprina, esta se encontra dispersa em grande número em periódicos internacionais, onde são observadas 

diferenças no sistema produtivo, nos fatores ambientais predisponentes, entre tantos outros que interferem na 

suscetibilidade da espécie caprina às enfermidades e nos procedimentos profiláticos adotados para controle e/ou 

eliminação da doença, além disso, muitos permitem acesso apenas aos abstracts. Esta constatação ficou evidente 

quando a disciplina VET00142 – Tópicos em doenças transmissíveis em caprinos, do Programa de Pós-

graduação em Ciências Veterinária (PPGCV) foi oferecida na modalidade EAD. A partir daí, nasceu a ideia da 

criação de um material com o compilado de informações científicas nacionais e internacionais sobre o assunto, 

de forma que tais informações estivessem disponíveis a um maior número de profissionais e produtores de 

caprinos. A forma escolhida para cumprir esta meta foi a elaboração de um livro digital (E-book). Para tanto, os 

alunos da disciplina de pós-graduação tinham, como atividade final, a busca de material científico para a 

elaboração de um artigo sobre um assunto relacionado à sua área de interesse dentro da caprinocultura trazendo, 

sempre que possível, informações locais e regionais. Este material foi revisado, ampliado, corrigido e formatado 

de forma que os assuntos estivessem organizados em capítulos de acordo com sua especificidade, culminando 

num material de 127 páginas, distribuídas em 5 capítulos como segue: Doenças Bacterianas, Doenças Virais, 

Doenças Parasitárias, Doenças Emergentes e de Interesse, além de um capítulo ilustrado de Técnicas de 

Necropsia em Caprinos. Além de proporcionar a disseminação do conhecimento, este trabalho possibilitou aos 

alunos da pós-graduação aliar suas experiências em Medicina Veterinária com os estudos de caprinocultura. A 

modalidade de ensino à distância proporcionou a participação de alunos de pós-graduação, que muitas vezes, se 

desdobram entre as atividades profissionais e de ensino, em uma disciplina pouco ofertada em outras 

universidades, além de deixar uma marca com a produção de um material que estará disponível para consulta a 

todos que tiverem interesse. 

 


