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A Artrite Encefalite Caprina (CAE) causada por um lentivirus, é uma 
enfermidade crônica infectocontagiosa que causa grandes prejuízos 
a caprinocultura no Brasil e no mundo, e, no entanto, tem-se pouco 
conhecimento em relação aos caprinocultores sobre as consequências 
que a disseminação da doença pode causar, levando ao aumento 
progressivo da incidência da enfermidade nacionalmente. O teste 
de diagnóstico e triagem Imunodifusão em Gel de Agarose (IDGA), 
recomendado pela Organização Mundial da Saúde Animal (OIE), 
consiste em uma reação de precipitação de antígenos-anticorpos. Este 
exame sorológico é bastante simples e de baixo custo, apresentando 

foi determinar a ocorrência de anticorpos anti-CAEV em caprinos 
da mesorregião do Sertão Alagoano-AL. Realizaram-se coletas de 
sangue em 2014, de 194 animais de diferentes categorias como 
matrizes, reprodutores, fêmeas e machos jovens, oriundos de dez 
propriedades, sendo três do município de Delmiro Gouvêa, uma de 
Canapi, três de Mata Grande, duas de Santana de Ipanema e uma 
de Poços das Trincheiras. O material foi coletado por venopunção 
da jugular, utilizando sistema coletor, agulhas, e tubo vacutainer 
sem anticoagulante. Para obtenção do soro as amostras foram 
centrifugadas a 3000g por 15 minutos, armazenadas em tubo tipo 
eppendorf® e congelados a -20°C até o momento da realização do 
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teste de IDGA. Das 194 amostras testadas, dez foram soropositivas 
(10/194), correspondendo a uma prevalência de anticorpos anti-
CAEV de 5,2% e 184 foram soronegativas (184/194). Do total de 113 
matrizes testadas, quatro foram soropositivas (4/113) caracterizando 
uma prevalência de 3,5%. Das 37 fêmeas jovens testadas, quatro 
foram soropositivas (4/37), enquanto dos 30 machos jovens testados 
somente um foi soropositivo (1/30), assim como nos 14 reprodutores 
(1/14). Em relação ao padrão racial dos caprinos testados, as raças 
Saanem e Anglo Nubiana ambas obtiveram prevalência de 16,7%, e 
mestiças tiveram 7% de prevalência diferentemente das sem padrão 
racial (SRD) que de 102 animais, nenhum apresentou positividade. 
Com base nos resultados obtidos, contatou-se que os rebanhos de 
caprinos leiteiros e mestiços do Sertão Alagoano estão expostos a 
infecções pelo lentivírus da CAE.
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