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Introdução
A produção de leite está distribuída por todo o país e a heterogeneidade do
processo produtivo é marcante. Os produtores estruturados investem em tecnologia,
usufruem das economias de escala e diferenciam seu produto, recebendo mais pelo
volume produzido e pela qualidade alcançada. Em meio aos especializados, grande
quantidade de pequenos produtores estão distribuídos por todo o território nacional e
vivem da renda gerada na atividade, que ainda é vital para a AF (CARVALHO;
OLIVEIRA, 2006). A AF é a principal atividade econômica de diferentes regiões
gerando empregos e renda, sendo o leite uma fonte de receita importante
(SCHMITZ; SANTOS, 2013).
A Leucose Enzootica Bovina (LEB) e a Língua Azul (LA) são doenças que
causam perdas econômicas diretas tais como perda da produtividade, assim como
na restrição do comércio internacional (BURNY et al., 1987; MELLOR et al., 2008). A
LEB é uma doença infecto contagiosa, mundialmente distribuída, causada pelo Virus
da Leucemia Bovina, um oncovirus linfotrópico membro da família Retroviridae que
infecta bovinos com participação de insetos hematófagos na transmissão (BURNY et
al., 1987). A doença é causada pela transferência de linfócitos B infectados com o
vírus de um animal para outro (MÓLNAR et al., 1999). A transmissão horizontal é a
principal via de disseminação do vírus, entretanto também pode ocorrer a
transmissão vertical intrauterina e pela ingestão de colostro e leite de animais
infectados (TOSTES, 2005). A maioria dos animais infectados não apresenta sinais
clínicos, e contém apenas 1% ou menos de células infectadas. Cerca de 30% dos
animais infectados pode apresentar uma condição denominada linfocitose
persistente, resultante do aumento no número de linfócitos B circulantes por longos
períodos. A formação de linfomas pode ser observada em até 5% dos animais
acometidos, geralmente após longo período de infecção, em animais acima de cinco
anos de idade (CAMARGOS et al., 2004).
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A Língua Azul (LA), conhecida como BTV é uma doença infecciosa não
contagiosa de ruminantes causada pelo Vírus da Língua Azul (BTV), gênero
Orbivirus e família Retroviridae com a participação de vetores hematófagos do
gênero Culicóides (MELLOR et al., 2008). A doença clínica ocorre principalmente em
ovinos e, esporadicamente, em outros ruminantes. Os bovinos geralmente não
manifestam sinais clínicos, e frequentemente apresentam um período de viremia
prolongada. Por estes motivos eles são considerados reservatórios para o vírus
(VERWOERD; ERASMUS 2004).
O objetivo deste trabalho foi avaliar a ocorrência da LEB e BTV em rebanhos
leiteiros de AF na Mesorregião Norte Central do Paraná, através da técnica de
imunodifusão em gel de ágar (IDGA).
Material e Métodos
Foram analisadas 295 amostras de soro de sangue periférico de fêmeas
bovinas, provenientes de oito propriedades da AF na Mesorregião Norte Central do
Paraná, cedidas pela Emater Paraná. A idade dos animais variou de 1 a 180 meses
de idade, de diferentes raças.
As amostras foram submetidas ao teste da (IDGA) com kit comercial para LEB
(p51 Tecpar) e BTV (VMRD) e processadas conforme a recomendação do
fabricante, no laboratório de Imunologia Animal da Universidade Norte do Paraná,
Unidade de Arapongas, Paraná.
Resultados e Discussão
Para BTV constatou‐se que 54,91% (162/295) apresentaram sorologia positiva,
e para LEB 17,96% (53/295). Houve coinfecção entre BTV e LEB em 13,22%
(39/295) dos animais.
Apesar da doença clínica de BTV já ter sido descrita no Paraná em ovinos, o
estudo sorológico em bovinos é limitada, Negri Filho et al. (2015), relataram que a
prevalência de bovinos soropositivos para BTV oriundos da mesorregião norte
central do Paraná foi de 32,86% (208/633) na prova de IDGA e de 100% (633/633)
no teste de Elisa com determinação do tipo 4 em 64,61% (409/633) das amostras.
Enquanto Bronkhorst et al. (2014) na região de Arapongas descrevem 33,5% de
prevalência. Em estudos recentes de bovinos no Brasil Venditti (2009) observou
74,16% de bovinos sororeagentes; Lager (2004), descreve a soroprevalência
89,69% em Sergipe, 76,3% em Minas Gerais, Konrad et al. (2003), observaram
59,51% em Minas Gerais. Esses resultados foram superiores ao encontrado no
presente trabalho, que detectou 54,91%. Bronkhorst et al. (2014) descrevem 65%
das propriedades estudadas consideradas positivas no município de Arapongas,
Paraná. No presente estudo, 100% das propriedades analisadas foram consideradas
positivas, apresentando pelo menos um animal soropositivo.
No Brasil, a LEB foi descrita pela primeira vez por Rangel e Machado (1943).
Animais infectados já foram detectados em rebanhos leiteiros em vários estados, na
Bahia 41,0% (CAMARGOS et al., 2002); Rio Grande do Sul 23,5% (MEGID et al.,
2003); São Paulo 52,0% (POLETTO et al., 2004); Rio de Janeiro 54,3% (MATOS et
al., 2005); Minas Gerais 38,7% (FERNANDES, 2007), índices estes superiores ao
presente estudo, podendo ser justificado pelo diferente manejo entre as
propriedades, com a do presente estudo de manejo extensivo a semi intensivo de
AF com pequeno número de animais nas propriedades estudadas. Também
trabalhando com bovinos leiteiros da AF, Porto (2015) descreve 17,36% de animais
sororreagentes, índices estes parecidos ao presente estudo, possivelmente por ser o
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mesmo tipo de exploração e manejo semelhante. Em relação ao numero de
propriedades afetadas, Porto (2015) descreve que das 42 propriedades estudadas
17 (40,4%) apresentaram animais sororeagentes, enquanto que no presente estudo,
das oito propriedades estudadas sete (87,5%) apresentaram animais
sororreagentes. Este é o primeiro trabalho no Brasil que relata a coinfecção entre
BTV e LEB. Não houve efeito sinérgico entre as duas infecções virais descritas.
Conclusão
Conclui-se que apesar dos resultados encontrados no presente trabalho
estarem abaixo dos descritos por outros autores, os rebanhos das propriedades
estudadas entraram em contato com os dois agentes virais, indicando que os
mesmos estão circulantes na mesorregião. Estudos mais aprofundados devem ser
feitos para analisar a coinfecção entre os dois agentes, verificando se há fatores que
predispõe a ocorrência das duas enfermidades.
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