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~3 ~ROVARES DE LEPTOSPlRA INTEIWOGAN? E RESPECTIVAS OCORRÊNCIAS EM EQU1DEOS DE TRAÇÃO DA
ILHA DE MAIANDEUA (ALGODOAL), PARA. PINHO, A P.V.BI; MORAES, c.C.CI; SANTOS, R.I3.'; DIAS, H.L.T.';
MENESES, A.M.C.'; OLIVEIRA, A.L.'; SILVA, J.s.'; SENA, N.M.'; VASCONCELLOS, S.A.' 'Universid<1de f'edeml do P<1rá,
RU<1Maximino Porpino, 1000, CEP 68743-000, Cast<1nhal, 1'<1rá, Brasil. E-mail: ccmoraes@ufpa.br 'Universid<1de f'eder<11
Rural da Am<1zônia, Instituto de S<1úde e Produção Animal, Belém, PA, Brasil. 3Universid<1de de São 1'<1lJio, f'aculd<1de de
Medicin<1 Veterinári<1 e Zootecni<1, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e S<1úde Animal, São Paulo, SI', I3r<1sil.
Serov<1rs of Lep/osl'ira illlermS"lIs <1nd respective occurrences in dr<1ught equids on the iS\<1nd of M<1i<1ndell<1(Algodoal), P,lr.í,
Br<1zil.

Avaliou-se <1freqüência de anticorpos anti-Lcptaspil'll em eqüídeos da Ilha de Maiandeua (Algodoal/Pará), verific<1ndo
a distribuição dos sorovares de Leptaspira n<1S<1mostr<1Scorrel<1cionando-se com sexo e idade dos anim<1is estudados. A Ilh<1
de M<1iandeua possui 19 km' de extensão e está 10caliz<1da no litoral nordeste do Est<1do do P<1I'á. De acordo com <1
Associação dos Carroceiros da Ilha de Algodo<11 existem aproximad<1mente 60 (sessenta) carroças efetivamente cadastradas
que são utiliz<1das como meio de transporte. Destes 60 anim<1is c<1dastrados, foram utilizadas 37 amostras de soro de
animais adultos, dos qU<1is, 29 eram de eqüinos, 40 de mU<1l'es e quatro de asininos e todas <1Samostras for<1m submetid<1s
<10teste de Soroaglutinação Microscópica (SAM). Dos 37 soros avaliados, todos foram reagentes <1um ou m<1is soroV<1res de
Lep/aspira ill/crragnlls perf<1zendo 100'X. (37/37) de soropositividade na titu\ação 100. O m<1ior percentu<11 de positivos foi
observ<1do p<1r<1o sorov<1l' Australis com 54,05% (20/37), seguido do sorovar Pyrogenes com 48,64°;'. (18/37), Sensot com
45,94% (17/37) e Cynopteri com 43,24% (16/37). Dentre os sorovares que apresentaram menor prev<1lência inclui-se:
B<1taviae com 13,51% (5/37); P<1n<1ma e Castellonis com 10,81% (4/37) cada; Shermani e Tarassovi com 5,4% (2/37) cada
e Patoc, Javanica, Whitcombi Wolffi e Br<1tislav<1 reagiram com 2,7% (l/37) c<1da um. Nesta pesquisa, somente o soroVa!'
Copenhageni não reagiu em nenhuma <1mostra. Na relação direta da enfermidade com o sexo observou-se soropositivid<1de
elevada do sorovar Australis p<1ra machos enquanto que para fêmeas, o sorovar Sensot comportou-se como o m<1is re<1genle.
De acordo com a f<1ix<1etária, os animais foram divididos em 3 grupos distintos: grupo 1 (2-7 anos) que <1present;lu maior
número de amostras re<1gentes pam o sorovar Cynopteri 36,36% (8/22), grupo 2 (8-13 anos) onde os sorOV<1res l3utembo e
Sensoti reagiram igualmente em 60% (6/10) das amostras e no grupo 3 (acima de 14 <1nos) observou-se 100% (5/5) de
re<1ção positiv<1 1'<11'<1o sorova!' Pyrogenes. A prevalênci<1 desta enfermid<1de nos eqüídeos mostr<1 gr<1nde relevãncia do ponlo
de vista econômico, de s<1úde <1nima\, bem como o risco ã saúde pública. Desse modo, esta pesquisa possibilitou verific<1r a
ocorrência de uma grande variedade de soroV<1res que podem <1cometer eqüídeos e provavelmente sej<1 reflexo de soroV<1res
mantidos por outros anim<1is domésticos e selvagens que h<1bit<1ma mesma região geográfica. Adicion<1lmente, l<1mbém foi
de gr<1nde importãnci<1 1'<11'<1a Ilha de M<1iandeua (Algodo<1l, pA), uma vez que os eqüídeos são utilizados freqüenlemenle
como meio de lr<1nsporte, o que propicia um m<1ior contMo do animal com os turist<1s que visitam a Ilha, facilitando <1
disseminação da infecção, pois nest<1 região não existe nenhum tipo de <1ssistência veterinária e nem projetos de prevenção
e educação s<1nitária p<1ra esclarecimento de enfermid<1des que ponham em risco a saúde da população.

RELAÇÃO ENTRE PERDAS EMBRIONÁRIAS PRECOCES E A CONDIÇÃO SOROLÓGICA PARA ENFERMIDADES
INFECCIOS~S DA REPRODUÇÃO EM BOVINO DE CORTE*. MACHADO, 1'.'; GENOVEZ, M.E.'; OKUDA, L./-!";
I3ERCAMASCH1, M.A.C.M.'; BARBOSA, R.TI; pAULlN, L.M.s.'; CASTRO, V.'; prTUCO, E.M.' ~Embrapa Pecwíria Sudes-
te, CP 339, CEP 135óo-970, São C<1rlos, SI', Brasil. E-m<1i!: rui@cppse.embr<1pa.br 'Instituto Biológico, Centro de l'esquis<1
e Desenvolvimellto de S<1nidade ARimal, São Paulo, SI', Br<1sil. The relMionship bctween serologic<11 st<1tus of reproduclive
diseases <1nd early embryonic losses in becf cattle.

A mort<1lidade embrion;\ria precoce ocorre entre 15% e 40% d<1s V<1casde raças t<1urinas dos reb<1nhos no hemisfério norte.
Objetiv<1ndo determin<1r <1freqüência e o período crítico de perdas embrionárias, está sendo conduzido um projeto na
Embrapa Pecuári<1 Sudeste em p<1rceri<1com o Instituto l3iológico-SAA-SP em um reb<1nho bovino Nelore em São C<1rlos, SI',
no qU<11está sendo estud<1d<1 <1condição sorológica p<1ra enfermidades reprodlltiv<1s. Um lote de 85 mMrizes <1ptas ã
reprodução foi inseminado artificialmente e dividido aleatori<1mente em dois grupos, G,,: submetido ã colet<1 dos conceptos
(embrião + membran<1s extm-embrionárias) por l<1vagem uterin<1 18 dias após <1inseminação <1l'tificial (IA), e C,.: submetido
ao diagnóstico de prenhez (ultra-sonogr<1fi<1) 28 dias <1pÓSIA. Realizaram-se 15 lav<1gens lIterinas e 24 ultra-sonografias. Às
amostras de soro <1plicaram-se os testes de AAT para brucelose, soro<1g1utinação microscópica p<1m leptospirose, vírus-
neutralização para I13R e BVO e imunofluorescência indireta p<1ra neosporose. PMa G" e C,. calcul<1ram-se <1Staxas de
recupemção de conceptos (TRC) e de prenhez (TI') relacionando-as com a freqüência de vaC<1Ssororeagentes. Todos os
animais foram negativos para brucelose; 70,6% reagentes pMa leptospirose; 30,6% pMa IBR; 63,5% 1'<11'<1BVD e 5,9% p<1ra
neosporose. TRC-C," foi de 6 ),7% (10/15) e Tp-C," foi de 62,5% (15/24). No G," com recuperação do concepto, 30,0%
reagiram para leptospirose; 50,0% p<1ra IBR; 70,0% para BVD e 10,0% neosporose e sem recuperação do concepto, 40% para
leptospirose; 20,0'}'0 p<1ra IBR; 40,0% para BVD, sendo negativos para neosporose. No C," com confirm<1ção de prenhez,
60,0% foram reagentes par<1 leptospirose, 13,3% par<1 lI3R; 66,7% p<1ra BVD e 6,7% pam neosporose e n<1SV<1cas v<1zi<1s66,7%
para leptospirose; 55,5% par<1 IBR; 77,8% para BVO e todas negativas para neosporose. No C," não houve diferença (I' >
0,05) entre a freqüência de animais reagentes para leptospirose (c' = 0,04), IBR (c' = 0,31); BVD (c' = 0,31) e neosporose (c' =
0,13) em relação à retenção de conceptos, o mesmo ocorrendo no C," em relação a prenhez (c' = 0,01; c'=3,02; c' = 0,01 e c' =
0,07) respectiv<1mente para essas doenças. As freqüências de animais sororeagentes para qualquer das doenças entre <1mbos
grupos (C," e G,") não diferiram. A despeito da pequen<1 amostragem disponível, conclui-se que a condição sorológiC<1 das
vaC<1Snão afetou a recuperação de conceptos <10S18 dias e como também a TI' aos 28 dias de gestação.
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