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SBIZERA, Maria Carolina Ricciardi: Ocorrência de anticorpos para o vírus da 

língua azul em ovinos no estado do Paraná, Brasil. 75 f. Dissertação de Mestrado 

Acadêmico em Saúde e Produção de Ruminantes (Mestrado Acadêmico em Saúde e 

Produção de Ruminantes), Universidade Norte do Paraná. Arapongas. 2018. 

RESUMO 

 
A língua azul (LA) é uma enfermidade infecciosa e não contagiosa causada por 

um vírus do gênero Orbivirus (VLA), transmitida por vetores hematófagos Culicoides 

sp., aos ruminantes sobretudo aos ovinos, espécie mais susceptível. Ocorre de forma 

endêmica associada às condições climáticas com elevada temperatura e umidade. Os 

testes sorológicos mais utilizados são o IDGA, e o ELISAc. O objetivo do trabalho foi 

avaliar a ocorrência, fatores de risco e persistência do vírus causador da língua azul em 

ovinos no estado do Paraná no ano de 2014 e 2017, através do IDGA, e avaliar e 

comparar os resultados dos testes IDGA e ELISAc em rebanho de ovinos com baixa, 

moderada e elevada ocorrência do estado do Paraná no ano de 2017. Os resultados 

demonstraram que 28,26% (195/690) dos ovinos foram sororreagentes em 2014, e 

41,11% (111/270) em 2017 pelo teste de IDGA. Houve persistência na maioria do 

rebanho paranaense estudado. Os fatores de risco associados à persistência de animais 

positivos foram: não ter registro genealógico dos ovinos, presença de Culicoides, 

principalmente no início e final de tarde. Comparando os testes sorológicos, obteve-se 

elevada ocorrência, com 64,81% (175/270), de ovinos positivos através do ELISAc, e 

moderada ocorrência, com 41,11% (111/270), de sororreagentes pelo IDGA. O clima 

propício foi o maior responsável para as ocorrências obtidas, pois a única propriedade 

que não apresentou ocorrência em nenhum dos testes sorológicos, e não demonstrou 

persistência, está localizada na mesorregião Metropolitana de Curitiba, onde as 

condições climáticas são menos favoraveis à proliferação do vetor. Conclui-se que a 

infecção pelo vírus da língua azul ocorre de maneira disseminada na maioria das 

mesorregiões paranaenses estudadas e persiste naquelas em que o clima é favorável à 

proliferação do vetor. 

 

 

Palavras-chave: Culicoides, Orbivírus, IDGA, ELISAc, fatores de risco. 

 

 



 
 

SBIZERA, Maria Carolina Ricciardi: Ocurrence of antibodies to bluetongue virus in 

sheep in the state of Paraná, Brazil. 75p. Master’s Dissertation in Health and 

Ruminant Production (Master’s Degree in Health and Ruminant Production), University 

North of Paraná. Arapongas, 2018. 

ABSTRACT 

 
The bluetongue (BT) is an infectious and non-contagious disease caused by a 

virus of the genus Orbivirus (BTV), transmitted by the Culicoides sp., a hematophagous 

vector, to ruminants, especially to sheep, the most susceptible specie. It occurs endemic 

associated with climatic conditions with high temperature and humidity. The most used 

serological tests are the AGID and ELISAc. The aim of the study was to evaluate the 

occurrence, associated risk factors and persistence of the bluetongue virus in a sheep 

herd in the state of Paraná in 2014 and 2017, through the AGID test and to evaluate and 

compare the results of the AGID and ELISAc diagnostic tests in sheep flocks with low, 

moderate and high occurrence, in the state of Paraná in 2017. The results showed that 

28.26% (195/690) of the sheep were seroreactive in 2014, and 41.11% (111/270) in 

2017 by the AGID test. There was persistence in the majority of Paraná’s sheep herd. 

The risk factors associated with the persistence of positive animals were: absence of 

genealogical registration of sheep, presence of Culicoides, mainly in the early and late 

afternoon. Comparing the serological tests, there was a high occurrence, with 64.81% 

(175/270) of positive sheep through the ELISAc, and moderate occurrence, with 

41.11% (111/270) of seroreagents by AGID. ELISAc showed greater sensitivity. The 

propitious climate was the biggest responsible for the occurrences obtained, since the 

only property that didn’t present any positive sheep in any of the serological tests, and 

didn’t show persistance is located in the mesoregion Metropolitana de Curitiba, where 

the climate conditions are less favorable to vector’s proliferation. It’s concluded that the 

bluetongue infection occurs in a widespread way in the most of the mesoregions studied 

and persists in those in which the climate is favorable to vector proliferation. 

 

 

Key-words: Culicoides, Orbivirus, AGID, ELISAc, risk factors. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 INTRODUÇÃO TEÓRICA 

A ovinocultura encontra-se disseminada em praticamente todos os continentes, 

em função do poder de adaptação da espécie às diversas condições climáticas. No 

Brasil, as tendências para a produção ovina têm se mostrado altamente viáveis e 

promissoras, já que o rebanho tem crescido muito nos últimos anos. Dados da Secretaria 

do Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná (SEAB-PR) demonstram que há 

18 milhões de ovinos no país, sendo aproximadamente 614 mil somente no estado do 

Paraná, sétimo maior produtor do país (SEAB, 2017). 

Muitos agentes têm o potencial de se multiplicar e mudar rapidamente, se 

adaptando a novos ambientes, como é o caso dos vírus RNA e de certas bactérias. 

Frente à crescente importância socioeconômica da ovinocultura brasileira, torna-se 

fundamental a segurança sanitária nesta cadeia produtiva. Sabe-se que a ocorrência de 

viroses é comum nos rebanhos ovinos, e os prejuízos diretos e indiretos são inevitáveis 

(SOUZA et al., 2010). Dentre estas enfermidades, destaca-se a língua azul (LA), uma 

doença de notificação obrigatória (OIE, 2014), cujos impactos econômicos estão 

associados ao declínio da produção e ao aumento da mortalidade em animais (COSTA 

et al., 2006). 

As perdas econômicas ocasionadas pela LA não são expressas em números 

exatos, mas estima-se que se gastem 300 milhões de dólares por ano nos EUA com a 

doença. Entretanto, no Brasil há poucos dados a respeito. Estas perdas estariam ligadas 

diretamente, através de morte, abortamento, perda de peso, perda na produção de leite e 

na eficiência na produção de carne, e, indiretamente com a enfermidade, devido à 

restrição na exportação de animais e seus subprodutos (TOMICH et al., 2009). 

A língua azul (LA), também conhecida como bluetongue (BT), é uma doença 

viral, infecciosa e não contagiosa causada por um vírus (VLA) do gênero Orbivirus, 

transmitida por vetores do gênero Culicoides aos ruminantes domésticos e selvagens 

(NOAMAN; ARZANI, 2016), sobretudo nos ovinos, espécie mais susceptível. Nesta 

espécie, os sinais clínicos agudos são caracterizados por hipertermia, apatia, edema de 

face e pescoço, hiperemia da mucosa oral, ulcerações na cavidade oral e na língua, 

cianose, pneumonia, laminite e problemas reprodutivos, principalmente o abortamento 

(MACLACHLAN et al., 2009; NOAMAN; ARZANI, 2016). 
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No Brasil, nos últimos dez anos, diversos estudos soro-epidemiológicos têm 

demonstrado a circulação do vírus nas diferentes regiões do país (TOMICH et al., 2009; 

ALVES et al., 2009; NOGUEIRA et al., 2009; SOUZA et al., 2010; MOTA et al., 2011; 

DORNELES et al., 2012, PINHEIRO et al., 2013; MORAES et al., 2015; NEGRI 

FILHO et al., 2016; ARAÚJO et al., 2017; SBIZERA et al., 2017). Os testes 

sorológicos revelam a presença de anticorpos contra o vírus, sendo realizado no país, 

principalmente a imunodifusão em gel de ágar (IDGA) e o imunoensaio enzimático 

competitivo, o ELISAc. Apesar da elevada ocorrência em algumas regiões, poucos são 

os relatos de casos clínicos da doença a campo, indicando a disseminação pelos 

rebanhos brasileiros de forma silenciosa (NOGUEIRA et al., 2009). 

A ocorrência de língua azul no país, muito provavelmente, está associada às 

condições climáticas, já que a maior parte do território brasileiro encontra-se em regiões 

de elevada temperatura e umidade, clima que favorece a multiplicação e a manutenção 

dos vetores hematófagos (COSTA et al., 2006). 

No Paraná, há relato de um surto da doença, em 2001 e 2002 (LAGER, 2004). 

Apesar disto, pouco se sabe sobre a epidemiologia da enfermidade em ovinos no estado. 

O Paraná possui condições climáticas de temperatura e umidade moderadas, nas 

diversas mesorregiões, ao longo de todo o ano, o que favorece a multiplicação do vetor, 

propiciando a ocorrência da infecção nos ovinos (LOBATO et al., 2015). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. HISTÓRICO 

A língua azul (LA), conhecida também como bluetongue (BT), é uma 

enfermidade infecciosa e não contagiosa causada por um vírus (VLA) do gênero 

Orbivirus, transmitida por vetores do gênero Culicoides aos ruminantes domésticos e 

selvagens (NOAMAN; ARZANI, 2016), sobretudo aos ovinos, espécie mais 

susceptível. 

As primeiras descrições da LA foram publicadas no final do século XIX e início 

do século XX, embora os agricultores da África do Sul reconhecessem a doença desde a 

introdução de ovinos de raças europeias, no século XVIII. A LA foi caracterizada 

inicialmente como “catarro epizoótico de ovelhas” ou “febre catarral ovina” por 

pesquisadores africanos (MACLACHLAN, 2004).  

A designação “língua azul” foi dada posteriormente, derivada da palavra 

“blaauwtong”, utilizada por fazendeiros africanos para descrever a coloração cianótica 

observada na língua dos ovinos gravemente afetados (MACLACHLAN, 2004). Du Toit 

(1944) confirmou posteriormente que os Culicoides spp. eram vetores biológicos da LA, 

quando demonstrou que a espécie Culicoides imicola tinha se alimentado de ovelhas 

infectadas com VLA, podendo transmitir a doença a ovelhas saudáveis após um período 

de incubação de vários dias nos insetos. 

Acreditou-se por muito tempo que a enfermidade estava restrita ao continente 

africano. Entretanto, na década de 40, mais precisamente em 1943, ocorreu o primeiro 

surto no Chipre, país insular situado no mediterrâneo (MACLACHLAN, 2004). 

Posteriormente, a doença foi observada em Israel (1944), e nos estados do Texas 

e da Califórnia nos EUA (1952). Na Europa, os primeiros relatos ocorreram em 

Portugal (1956) e Espanha (1957), onde ocorreu a morte de 179 mil ovinos. Os relatos 

estenderam-se até o Oriente Médio, atingindo o Paquistão (1959) e a Índia (1963), e a 

Oceania, onde foi observado o primeiro caso em 1977 na Austrália (MACLACHLAN, 

2004). Em 1998, a língua azul causou a morte de mais de um milhão de ovelhas na 

Europa (PURSE et al., 2005). Sua identificação concomitante na América, Ásia e 

Europa, confirmou que a língua azul é uma doença emergente, e poderia devastar o 

rebanho nas diversas regiões do globo terrestre. Por este motivo, a OIE a classificou 

como doença de notificação obrigatória (ACEVEDO et al., 2016). 
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Devido à recente disseminação da doença em regiões anteriormente não afetadas 

do norte da Europa e à incursão de vários sorotipos adicionais nas regiões sudeste dos 

Estados Unidos e do norte da Austrália, a LA voltou a se tornar destaque como uma das 

mais importantes doenças agrícolas do século XXI (COETZEE et al., 2012). 

Na América do Sul, a primeira descrição da infecção pelo vírus da língua azul 

foi relatada por Silva (1978), no Brasil, que descreveu anticorpos contra o vírus da 

língua azul (VLA) em ovinos e bovinos do estado de São Paulo. Em 1980, dos 60 

bovinos zebuínos exportados do Brasil para os EUA, que permaneceram em quarentena, 

oito apresentaram anticorpos para o VLA (GROOCOCK; CAMPBELL, 1982). Desde 

então, há evidências da presença do vírus no Peru, Brasil, Argentina, Equador, Chile e 

Colômbia (CLAVIJO et al., 2002). 

Desta forma, fica evidente que o vírus da língua azul têm sido relatado em 

regiões tropicais e subtropicais do mundo, estendendo-se também em muitas regiões 

temperadas, abrangidas entre as latitudes 40°-50°N e 35°S (COETZEE et al., 2012), 

com exceção da Antártida (NOAMAN; ARZANI, 2016).  

No Brasil, foi descrito um surto pela primeira vez no país e na América do Sul 

(LAGER, 2004) em 2001, no Paraná, envolvendo 130 ovinos, quatro caprinos e 70 

bovinos sororreagentes, dos quais oito ovinos e um caprino apresentaram sinais clínicos 

de língua azul. Em 2002, três focos da doença também foram detectados no Paraná, 

sendo que um envolveu caprino e os outros dois envolveu caprinos e ovinos (LAGER, 

2004). Desde então, vários estudos sorológicos nas diversas espécies de ruminantes têm 

demonstrado que o VLA está se difundindo pelo país (Tabela 01), em 11 estados 

brasileiros. 
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Tabela 01. – Quantidade de animais soropositivos para o VLA detectados no Brasil, no 

período de 2000 a 2017, de acordo com autor, ano, estado, teste utilizado e espécie 

animal. 

Autor Ano Estado Teste¹ Espécie % Soropositivo/Amostragem 

Melo et al. 2000 PB IDGA Bovina 4,38 (6/137) 

Costa et al. 2001 RJ IDGA Bovina 62,02 (169/282) 

Konrad et al. 2003 MG IDGA Bovina 59,51 (776/1304) 

Costa et al. 2006 RS IDGA Bovina 0,60 (8/1272) 

Costa et al. 2006 RS IDGA Ovina 0,16 (2/1331) 

Alves et al. 2009 PB IDGA Ovina 8,40 (43/506) 

Nogueira et al. 2009 SP IDGA Ovina 65 (651/1002) 

Nogueira et al. 2009 SP ELISAc Ovina 74,10 (742/1002) 

Tomich et al. 2009 MS IDGA Bovina 42 (92/219) 

Tomich et al. 2009 MS IDGA Ovina 10,90 (6/55) 

Tomich et al. 2009 MS IDGA Cervídeos 0 (49) 

Souza et al. 2010 BA IDGA Ovina 0,43 (2/469) 

Mota et al. 2011 PB IDGA Ovina 4,30 (2/40) 

Mota et al. 2011 PB IDGA Caprina 3,90 (2/41) 

Dorneles et al. 2012 DF IDGA Ovina 52,37 (389/606) 

Pinheiro et al. 2013 CE IDGA Ovina 27,30 (74/271) 

Balaro et al. 2014a RJ IDGA Ovina 81,40 (79/97) 

Moraes et al. 2015 SC IDGA Cervídeos 3,10 (1/32) 

Lima et al. 2016 MG IDGA Ovina(surto) 64,28 (9/14) 

Matos et al. 2016a RJ IDGA Ovina(surto) 80 (86/107) 

Negri Filho et al. 2016 PR ELISAc Bovina 100 (633/633) 

Negri Filho et al. 2016 PR VN Bovina 64,61 (409/633) 

Araújo et al. 2017 PR IDGA Bovina 34,30 (224/653) 

Sbizera et al. 2017 PR (CS²) IDGA Ovina 31,19 (34/109) 

¹IDGA – Imunodifusão em gel de ágar; ELISAc – imunoensaio enzimático competitivo; VN – 

Virusneutralização. 

²CS: Mesorregião Centro Sul 

Fonte: dados compilados de artigos brasileiros. 

 

2.2. IMPORTÂNCIA ECONÔMICA 

As perdas econômicas estão diretamente associadas à doença, devido às perdas 

causadas pela elevada morbidade e mortalidade, e as perdas indiretas, causadas pela 
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imposição de restrições comerciais aos ruminantes e seus subprodutos, pela vigilância e 

vacinação em massa, controle vetorial e tratamento de animais afetados clinicamente. 

Por conta destas perdas, estima-se que os gastos associado à língua azul excedam três 

bilhões de dólares por ano no mundo (COETZEE et al., 2012). Estima-se que 

anualmente, apenas na América do Norte, a doença comprometa 125 milhões de dólares 

em danos (TABACHNICK, 1996). 

No Brasil, Balaro et al. (2014b) estudaram os custos de um surto de VLA em 

ovinos no ano de 2013, no Rio de Janeiro, e durante um período de seis meses, U$ 

6.700 foram gastos direta e indiretamente com a enfermidade. 

2.3. ETIOLOGIA 

O vírus da língua azul pertence ao gênero Orbivirus, da família Reoviridae, e 27 

sorotipos já foram caracterizados em todo o mundo (JENCKEL et al., 2015). 

Morfologicamente se caracteriza pela ausência de envelope lipídico, tendo formato 

icosaédrico, e o genoma viral consistindo de 10 segmentos de RNA fita dupla, que 

codificam quatro proteínas não estruturais (NS1 a NS4) e sete proteínas estruturais 

(VP1 a VP7) (Figura 01) (ROY, 2008). 

 

Figura 01. – Vírus da língua azul (VLA) com as principais proteínas estruturais (VP) e 

genoma de RNA fita dupla.  

 Fonte: adaptado de RAO et al. (2017). 

A camada externa consiste em duas proteínas virais (VP) principais: a VP2 e 

VP5. A VP2 determina o sorotipo, e é responsável pela ligação ao receptor, pela 

hemoaglutinação e pelo recrutamento da imunidade específica do hospedeiro. Já a VP5 
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interage com a membrana da célula hospedeira e desempenha um papel menor na 

obtenção da resposta humoral. A camada média é formada pela proteína VP7, que é o 

principal determinante da especificidade do sorotipo e fornece um epítopo em testes 

como o imunoensaio enzimático competitivo (ELISAc) para detecção de anticorpos 

contra VLA, além de mediar a fixação de superfície, penetração e infecção de células de 

insetos (ROY, 2008). A camada mais interna consiste nas proteínas VP3, VP1, VP4 e 

VP6, envolvidas na transcrição e replicação do RNA viral (RAO et al., 2017). 

Devida à natureza dos genomas segmentados, o vírus pode sofrer ressortimento 

de seus segmentos, que pode ocorrer quando há uma infecção concomitante por duas 

cepas do mesmo vírus. Nesses casos, os segmentos genômicos recém-replicados são 

redistribuídos de maneira irregular na progênie viral, resultando em vírions que contêm 

uma mistura de segmentos dos dois vírus parentais. Do ponto de vista evolutivo, o 

ressortimento representa um importante evento para o vírus, pois resulta em uma 

alteração genética e fenotípica muito rápida (FLORES, 2007). 

 Os sorotipos apresentam variações antigênicas, e a interação entre cada sorotipo 

e o hospedeiro não está totalmente clara, observando-se reações cruzadas com outros 

Orbivírus no teste sorológico de IDGA (COSTA et al., 2006), provavelmente pela baixa 

especificidade do teste. 

No Brasil, o primeiro isolamento viral envolveu o sorotipo 4, nos bovinos 

exportados para os EUA em 1980. No surto ocorrido em 2001, Clavijo et al (2002) 

isolaram o sorotipo 12 de ovinos e caprinos no Paraná. Posteriormente diversos estudos 

foram realizados, visando identificar o sorotipo envolvido nos surtos. Em 2009, 

Antoniassi et al. (2010) isolaram o sorotipo 12 em ovinos no Rio Grande do Sul. Balaro 

et al. (2014a) isolaram o sorotipo 4, em ovinos no Rio de Janeiro. Em 2014, o sorotipo 

17 foi identificado no Rio Grande do Sul (MATOS et al., 2016b). Em 2015 e 2016 os 

sorotipos 3, 14, 18, 19 e 22 foram isolados após mortes de veados bororós em uma 

reserva ecológica em Foz do Iguaçú, Paraná (OIE, 2016). Lima et al. (2016) detectaram 

o sorotipo 4 em ovinos do estado de Minas Gerais. 

O vírus é inativado a 50°C por 3 horas, 60°C por 15 minutos, em pH menor que 

6 ou maior que 8, e na presença de desinfetantes comuns, como agentes fenólicos e 

iodóforos. O vírus, entretanto, pode permanecer infectante por anos no sangue 

armazenado a -20°C (OIE, 2013). 
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2.4. EPIDEMIOLOGIA 

O VLA é capaz de infectar naturalmente ruminantes domésticos, tais como 

bovinos, ovinos, caprinos e bubalinos, e selvagens, incluindo cervídeos e camelídeos 

(COETZEE et al., 2012). Entretanto, a doença clínica é mais comum nos ovinos e 

cervídeos. Os vetores são fundamentais para a manutenção e a transmissão do VLA, 

uma vez que a infecção não é contagiosa (MACLACHLAN, 2004). 

O vírus é transmitido principalmente por meio do inseto hematófago do gênero 

Culicoides, e já foram descritas 1400 espécies em todo o mundo, das quais 96% se 

alimentam obrigatoriamente em mamíferos e aves, em todas as regiões do globo 

terrestre, do nível do mar até quatro mil metros de altitude (TRINDADE et al., 2010). 

No Brasil, estes mosquitos são denominados “maruim”, “mosquito-pólvora” ou 

“mosquitos-do-mangue” (BANDEIRA et al., 2017).  

A distribuição das espécies está associada às condições ambientais locais, como 

temperatura, umidade, velocidade do vento e precipitação, e necessitam de ambientes 

semiaquáticos, tais como estercos, lama, substratos úmidos e orgânicos dos solos para 

postura dos ovos e desenvolvimento da larva (PURSE et al., 2015; BANDEIRA et al., 

2017). Desta forma, a transmissão da doença ocorre em diversas regiões: ambientes 

agrícolas intensivos e extensivos, florestas e matas, e áreas periurbanas (PURSE et al., 

2015). 

Apenas as fêmeas são hematófagas, e elas se infectam ao ingerir sangue do 

hospedeiro infectado. O vírus atravessa a parede intestinal, se replica e se dissemina 

através dos tecidos e glândulas salivares, onde continua sua replicação viral. Após a 

replicação do vírus nas glândulas salivares, a transmissão poderá ocorrer. O tempo 

desde a infecção até a transmissão varia de 10 a 15 dias, e os vetores, uma vez 

infectados, permanecerão por toda a vida (MELLOR, 2000). 

Os Culicoides spp. são mais ativos ao amanhecer ou anoitecer, entretanto, 

fatores climáticos, como temperatura, vento e chuva, afetam a sobrevivênvia e atividade 

dos adultos (PURSE et al., 2015). O tempo de vida médio destes vetores é de três 

meses, sendo que os adultos vivem normalmente de 10 a 20 dias, podendo sobreviver 

por até 90 dias em regiões mais frias (MELLOR, 2000).  

Devido ao tamanho dos Culicoides, variando entre 1 a 3 mm, a dispersão deste 

inseto pode ocorrer em voos que variam de curta distância, com menos de 5 km, até 

movimentos com ação do vento, chegando a centenas de quilômetros (PURSE et al., 

2015). 
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Outro fator epidemiológico importante na transmissão da VLA é a possível 

preferência de algumas espécies de Culicoides por um hospedeiro específico, pois várias 

espécies alimentam-se preferencialmente em bovinos (TOMICH et al., 2009). 

Os Culicoides spp. são responsáveis ainda, pela transmissão aos ruminantes de 

outras viroses de importância médico veterinária, como a doença hemorrágica dos 

cervídeos (DHC) e o vírus de Schmallenberg (SBV) (PURSE et al., 2015). 

As espécies de Culicoides que transmitem o VLA em diferentes regiões do 

mundo são muito diferentes (MACLACHLAN, 2004), já tendo sido identificada 

Culicoides sonorensis na América do Norte, Culicoides imicola na África e sul da 

Europa, Culicoides fulvus e Culicoides brevitarsis na Austrália, Culicoides pusillus e 

Culicoides insignis no sul dos EUA, América Central e do Sul. Culicoides obsoletus e, 

provavelmente Culicoides pulicaris foram recentemente implicados como potenciais 

vetores no norte da Europa (LAGER, 2004; CARVALHO; SILVA, 2014). 

Segundo Bandeira et al. (2017) há mais de 100 espécies de Culicoides 

conhecidas no Brasil, entretanto, informações sobre a abundância e distribuição destes 

insetos ainda é limitada a pesquisas realizadas em algumas partes do país: Carvalho e 

Silva (2014) demonstraram Culicoides insignis, como espécie mais abundante no 

nordeste. Em 2013, no Rio de Janeiro, Matos et al. (2016a) identificaram 

principalmente Culicoides pusillus e Culicoides insignis. 

Baseado na distribuição do vetor e nas condições climáticas ambientais, Lobato 

et al. (2015) classificaram a língua azul em quatro zonas: 

 Endêmicas, situadas em regiões de climas tropicais, onde há presença de 

Culicoides e do vírus durante todo o ano, sem ocorrência da enfermidade, 

entretanto a infecção pode ocorrer;  

 Epidêmicas, onde há presença do vetor nas estações quentes e a infecção 

e/ou enfermidade nessas áreas é focal e a doença clínica pode ocorrer em 

forma de surtos, quando as condições climáticas permitem a 

disseminação do vetor;  

 Zonas de incursão: são aquelas em que a enfermidade aparece 

esporadicamente, geralmente quando Culicoides infectados são 

transportados para essas áreas por meio do vento, ou ainda devido às 

mudanças climáticas; 

 Zona livre corresponde ao território onde a doença nunca foi relatada e a 
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possibilidade de ocorrência dela é remota, pois o clima temperado 

impede a circulação do vetor no ambiente. 

Então, considerando as boas condições de sobrevivência para Culicoides e a 

distribuição da LA no mundo, pode-se concluir que o território brasileiro pode abrigar a 

língua azul em toda sua extensão (LOBATO et al., 2015). 

Apesar dos Culicoides serem os principais transmissores da língua azul, outras 

formas de transmissão já foram documentadas. Em ovinos e bovinos já foi relatada a 

transmissão através do sêmen, entretanto só há infecção quando o reprodutor é 

virêmico, sendo a sua presença provavelmente associada com traços de sangue 

infectado com o vírus, proveniente do trato genital (KIRSCHVINK et al., 2009).  

A transmissão via placenta é outro meio de transmissão e já foi registrada em 

bovinos, ovinos e caninos. Saegerman et al. (2010) estudaram 476 ovinos e 26 fetos 

abortados durante sete meses, concluindo que a infecção transplacentária ocorre em 

animais naturalmente infectados pelo VLA de sorotipo 8. A infecção congênita foi 

relatada ainda em países como os Estados Unidos e África do Sul, associados com o uso 

de vacinas vivas modificadas, envolvendo os sorotipos 10, 11, 13 e 17, causando 

abortamento, alterações congênitas e nascimento de animais virêmicos (ANTONIASSI 

et al., 2010).  

A evidência sorológica indica que carnívoros africanos, incluindo leões, 

guepardos, cachorros selvagens, chacais e hienas, apresentam anticorpos para o VLA, o 

que é sugestivo de infecção através da alimentação de carcaça de ruminantes infectados. 

E, entretanto, não há evidências de que estes animais sejam importantes para o ciclo 

natural da enfermidade (MACLACHLAN et al., 2009). Wilbur et al. (1994) relataram a 

contaminação de uma vacina com VLA, causando abortamento das cadelas prenhes e 

até mesmo o óbito. Dubovi et al. (2013) relataram dois casos de abortamento em 

cadelas, que não haviam recebido vacina que pudesse estar contaminada ou alimentação 

com carne crua, constatando infecção pelo VLA, e os mesmos indicaram que, 

provavelmente, a infecção está relacionada ao Culicoide. Este fato sugere que 

possivelmente os cães podem atuar como reservatórios para a LA. 

Autores demonstraram que é possível que o VLA seja transmitido através do 

contato direto entre animais infectados (BATTEN et al., 2014) e, em estudo 

experimental, outros autores sugeriram que a reutilização de agulhas contaminadas pode 

transmitir o VLA (DARPEL et al., 2016).  
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É importante ressaltar que alguns fatores influenciam a gravidade da infecção, 

tais como o estado nutricional e imunológico; o estresse, elevadas temperaturas 

(MACLACHLAN, 2004), a idade e a raça, sendo que, no Brasil, algumas raças ovinas 

demonstraram ser mais susceptíveis à LA, tais como Lacaune, Texel, Hampshire Down, 

Corriedale e Santa Inês (LOBATO et al., 2015), e a Merino e Poll Dorset, na Europa 

(MACLACHLAN et al., 2009). 

2.5. PATOGENIA 

Quando um vetor infectado pelo VLA realiza hematofagia em um ruminante, o 

vírus é transportado pelas células dendríticas da pele para os linfonodos locais, se 

espalhando pela circulação sanguínea e induzindo uma viremia primária. Inicialmente, o 

vírus está associado a todos os componentes sanguíneos, tornando-se, com o passar do 

tempo, associado exclusivamente aos eritrócitos (MACLACHLAN et al., 2009). 

A patogenia é caracterizada por lesões de pequenos vasos sanguíneos, resultando 

em infarto tecidual. Os mediadores vasoativos induzidos pela replicação viral aumentam 

o dano ao endotélio, interferindo na função e permitindo aumento da permeabilidade 

vascular, o que leva ao desenvolvimento de edema, trombose vascular, infarto de tecido, 

necrose e hemorragia (COETZEE et al., 2012). 

A patogenia da infecção é similar em todos os ruminantes, entretanto, a 

gravidade da doença é variável nas espécies, sendo os bovinos e caprinos mais 

resistentes à doença clínica. Maclachlan (2004), a fim de explanar a respeito desta 

diversidade clínica entre as espécies, infectou células endoteliais microvasculares 

pulmonares de ovinos e bovinos, e observou que nos bovinos, houve maior ativação 

endotelial, com aumento de transcrição de genes que codificam uma variedade de 

mediadores vasoativos e inflamatórios, e aumento de moléculas que realizam adesão à 

superfície celular. Nos ovinos, ocorreu ativação mínima de células endoteliais, 

sugerindo que há diferenças na resposta imune e interações do vírus com a superfície da 

hemácia entre as espécies. 

Embora a viremia pelo VLA seja frequentemente prolongada, sua duração 

depende da longevidade dos eritrócitos, e está relacionada à espécie animal infectada. 

Nos ovinos a duração varia de 14 a 54 dias, em caprinos, de 19 a 54 dias, e nos bovinos, 

de 60 a 100 dias, o que torna esta espécie, um hospedeiro importante no ponto de vista 

epidemiológico. Apesar disso, não há evidência de infecção verdadeiramente persistente 

de VLA nos ruminantes (MACLACHLAN et al., 2009). 
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Os ruminantes infectados com o VLA desenvolvem uma rápida e elevada 

resposta de anticorpos dirigidos a uma variedade de proteínas virais. Os anticorpos 

neutralizantes específicos do sorotipo são dirigidos contra VP2, podendo ser detectados 

pelo teste de neutralização do soro. Os anticorpos dirigidos contra a proteína do núcleo 

VP7 e as outras proteínas estruturais e não estruturais, podem ser detectados com 

ensaios reativos ao sorotipo, tais como a imunodifusão em gel de ágar (IDGA) e 

imunoensaio enzimático competitivo (ELISAc) (MACLACHLAN et al., 2009). 

2.6. SINAIS CLÍNICOS 

Após a inoculação do vírus no ruminante pelo vetor hematófago, haverá 

replicação viral e o VLA aparece na corrente sanguínea (MACLACHLAN et al., 2009). 

Os sinais clínicos são altamente variáveis mesmo em espécies mais sensíveis, como os 

ovinos, refletindo diferenças inerentes à susceptibilidade de diversas raças ovinas 

(ACEVEDO et al., 2016). 

Nesta espécie, a viremia possui pico de aproximadamente sete dias, e é 

acompanhada de febre (39,5-40,8°C). Diversos sinais clínicos já foram observados em 

diversos surtos: depressão, apatia e prostração; taquipneia; hiperemia e congestão de 

mucosa oral e nasal; descarga nasal que inicialmente é serosa, podendo tornar-se 

mucopurulenta e formar crostas; lacrimejamento; sialorreia; edema submandibular, de 

língua, face, lábios e pálpebra; petéquias no focinho e conjuntiva; hemorragias e erosões 

na junção do lábio superior e inferior; erosões e úlceras orais (CLAVIJO et al., 2002; 

DARPEL et al., 2007; MACLACHLAN et al., 2009).  

Além de edemaciada, a língua pode se tornar cianótica e com protrusão para fora 

da boca, gerando dificuldade de deglutição com episódios de regurgitação 

(ANTONIASSI et al., 2010), causando quadro de anorexia, emagrecimento e fraqueza 

do animal que gera estase ruminal. Em alguns casos observa-se diarreia hemorrágica. O 

edema pulmonar pode levar a dispneia e morte devido à pneumonia secundária. Lesões 

no casco podem ser observadas, acompanhada de hiperemia e petéquias das bandas 

coronárias, ocorrendo mais comumente nos membros traseiros. Assim, o animal pode 

relutar em se movimentar, e vários graus de claudicação são observados (DARPEL et 

al, 2007). Nos animais lanados pode ocorrer “quebra” da lã e dermatite 

(MACLACHLAN et al., 2009). 

Nos reprodutores, pode ocorrer inflamação e hemorragia petequial do escroto, 

inflamação do epidídimo, degeneração testicular e alteração no sêmen (KIRSCHVINK 
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et al., 2009). Nas gestantes, pode ocorrer abortamento, mumificação fetal, nascimento 

de animais fracos ou com defeitos congênitos e com grave comprometimento do 

sistema nervoso central (SAEGERMAN et al., 2010). 

A maioria dos animais com infecção aguda morre aos 14 dias após o início dos 

sinais clínicos, sendo que, a mortalidade nos ovinos varia de 2 a 30%. Os animais que se 

recuperam da doença normalmente demonstram um período prolongado de recuperação, 

durante o qual podem mostrar perda e redução da fertilidade, queda na produção de leite 

e na qualidade da lã (COETZEE et al., 2012). 

Apesar dos altos níveis de vírus no sangue, a infecção geralmente é 

assintomática em bovinos, cabras e ruminantes selvagens, sendo estas espécies 

consideradas reservatórios da LA, devido à viremia prolongada (COETZEE et al., 

2012).  

Nos bovinos os sinais clínicos são raros, estando geralmente limitados a febre, 

aumento da frequência respiratória, conjuntivite, lacrimejamento e nas vacas há o 

aparecimento de lesões nos tetos (COETZEE et al., 2012) e pode ocorrer queda na 

produção de leite, abortamento e teratogenia. 

Os caprinos também são considerados resistentes à enfermidade, apresentando 

sinais clínicos brandos. Já foram relatados edema facial e de língua, descarga nasal, 

feridas e crostas no focinho e lábios, e eritema nos tetos (DERCKSEN et al., 2007) 

2.7. PATOLOGIA 

Os achados na patologia clínica incluem diminuição do volume globular e 

leucopenia inicial, seguida de leucocitose neutrofílica e possível linfopenia. A miopatia 

esquelética ocasionada pela doença clínica reflete-se em aumento dos níveis de creatina 

fosfoquinase (CK) e aspartato aminotransferase (AST) (ANTONIASSI et al., 2010). 

Antoniassi et al. (2010) e Balaro et al. (2014a) observaram a presença de coagulação 

intravascular disseminada em surtos envolvendo ovinos. 

À necropsia, as lesões observadas podem incluir hiperemia, hemorragia, erosão e 

ulceração da mucosa do trato gastrointestinal superior e cavidade nasal. A presença de 

petéquias, equimoses ou hemorragia na artéria pulmonar foi observada em diversos 

relatos da doença (BALARO et al., 2014a; LIMA et al., 2016), assim como a necrose do 

músculo cardíaco (MACLACHLAN et al., 2009). 

São observados ainda, edema e hemorragia em linfonodos; hemorragia no tecido 

subcutâneo; edema pulmonar com espuma abundante na traqueia; derrame pleural e/ou 
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pericárdico; edema facial, submandibular e dos músculos da parede abdominal 

(MACLACHLAN et al., 2009; KATSOULOS et al., 2016). 

2.8. DIAGNÓSTICO 

No Brasil, a língua azul faz parte da lista de doenças vesiculares de notificação 

obrigatória do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) de acordo 

com a Instrução Normativa n° 50 (BRASIL, 2013). 

Assim, o diagnóstico clínico precoce leva a uma execução rápida de medidas de 

controle, sendo, portanto, vital. Entretanto, nenhum sinal clínico é patognomônico e 

qualquer doença que cause hemorragia ou edema pode ser confundida com LA. A 

gravidade dos sinais clínicos pode variar consideravelmente e pode ser influenciada por 

variações individuais e de espécies, idade, diferenças de sorotipos, estado imunológico 

do hospedeiro, condição climática e o próprio manejo da propriedade 

(MACLACHLAN, 2004). 

O diagnóstico definitivo da LA só pode ser obtido por análise laboratorial, por 

meio de isolamento viral através da inoculação em ovinos, em ovos embrionados ou em 

cultivos celulares; por identificação do agente, através da vírus-neutralização (VN); por 

meio de detecção de anticorpos específicos utilizando-se as técnicas de imunoensaio 

enzimático competitivo (ELISAc), imunodifusão em gel de ágar (IDGA) e fixação de 

complemento (FC) ou ainda através de técnicas de biologia molecular, pelo método de 

RT-PCR (CLAVIJO et al., 2002; LAGER, 2004, OIE, 2014). 

Entre os métodos de isolamento viral, o teste mais sensível é o da inoculação em 

ovos embrionados de galinha (OIE, 2014). Já entre os testes sorológicos, os mais 

utilizados são o ELISAc e a IDGA (SOUZA et al., 2010). Os anticorpos surgem de 

cinco a quinze dias após a infecção, entretanto, não persistem por toda a vida do animal 

(MACLACHLAN, 2004), sendo o vírus persistente somente nos vetores 

(MACLACHLAN et al., 2009). Assim, um resultado sorológico positivo confirma 

apenas que um animal foi previamente infectado com o VLA (MACLACHLAN, 2004). 

O IDGA tem sido um dos testes-padrão preconizados pela OIE para certificação 

de animais com fins de trânsito internacional de ruminantes desde 1982, sendo simples 

de realizar e econômico. Este teste detecta anticorpos para a VP7, no entanto apresenta 

como desvantagem a possibilidade de ocorrer reação cruzada com outros orbivírus, 

como o vírus da doença hemorrágica dos cervídeos (OIE, 2014). Infelizmente, o IDGA 

é capaz de determinar apenas animais positivos ou negativos, não identificando quais 
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seriam os sorotipos presentes nos animais (COSTA et al., 2006), sendo então um teste 

de baixa especificidade (OIE, 2014) e de baixa sensibilidade (WARD; THURMOND, 

1995). 

O ELISAc foi desenvolvido para detectar os anticorpos específicos do VLA, 

voltados para a proteína VP7, sem detectar anticorpos de reação cruzada contra outros 

Orbivírus (OIE, 2014). Este é um método rápido que permite a determinação do 

anticorpo sérico ou plasmático no início do 6º dia pós-infecção (KOUMBATI et al., 

1999). Desde então, vários estudos têm demonstrado diferenças entre as soro-

prevalências detectadas pelos testes de IDGA e ELISAc no mundo todo e em diferentes 

espécies (REDDINGTON et al., 1991; KOUMBATI et al., 1999; SHRINGI; SHRINGI, 

2005; NOGUEIRA et al., 2009), demonstrando que, em comparação com outros testes 

sorológicos, o ELISAc apresenta alta sensibilidade e especificidade para língua azul 

(NOAMAN; ARZANI, 2016; OIE, 2014). 

O teste da transcrição reversa seguida de PCR (RT-PCR) tem sido muito 

utilizado para diagnosticar o VLA, pois além de ser rápido, permite identificar o 

sorotipo e pode detectar o RNA do VLA em amostras até seis meses após a infecção 

(ANTHONY et al., 2007). 

Outros métodos de diagnóstico disponíveis incluem os testes de 

imunofluorescência, teste de immunospot, identificação indireta de peroxidase e 

antiperoxidase, ou por sorotipagem pela soroneutralização do vírus, neutralização de 

microtitulação e teste de inibição da fluorescência, entretanto, são raramente utilizados 

(OIE, 2014). 

2.9. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Nos pequenos ruminantes, várias doenças podem ser confundidas com a língua 

azul, tais como: febre aftosa; ectima contagioso; estomatite vesicular; peste de pequenos 

ruminantes; varíola ovina; pneumonia; fotossensibilização hepatogênica causada por 

intoxicação por plantas e micotoxinas; febre do Vale do Rift; gastroenterites 

parasitárias; salmonelose; dermatite pustular infecciosa; pododermatite; dermatite 

ulcerativa; poliartrite; distrofia muscular nutricional (DMN) associada à deficiência de 

selênio e vitamina E, e a doença hemorrágica dos cervídeos (WILLIAMSON et al., 

2008).  

Nos bovinos, a língua azul pode ser confundida com febre aftosa, febre catarral 

maligna, doença das mucosas, rinotraqueíte bovina infecciosa (IBR), diarreia viral 
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bovina (BVD), estomatite bovina, e DHC (COETZEE et al., 2012). 

2.10. TRATAMENTO, CONTROLE E PROFILAXIA 

Não há terapia específica para a língua azul, sendo necessário realizar o 

tratamento de suporte. Antoniassi et al. (2010) relataram recuperação de ovinos após 

administração de dipirona sódica, penicilina e acetato de dexametasona, Balaro et al. 

(2014a) relataram melhora nos sinais clínicos de ovinos após a utilização de 

estreptomicina com penicilina.  

Deve-se proibir imediatamente a importação animal de países com língua azul, 

sendo medida prioritária, seguida do monitoramento de fazendas que criam ruminantes 

domésticos que incluem exame clínico e testes sorológicos (SPERLOVA; 

ZENDULKOVA, 2011). 

A distribuição onipresente dos vetores hematófagos, dos ruminantes selvagens e 

domésticos não vacinados torna impossível a erradicação da LA. Assim, o controle 

torna-se uma medida importante para limitar o impacto econômico da doença 

(COETZEE et al., 2012). 

Alguns procedimentos que limitam a exposição dos animais às picadas dos 

Culicoides incluem evitar o contato com pastagens úmidas baixas, estabular os animais 

entre o crepúsculo e o amanhecer, e utilizar repelentes de insetos nos animais 

(COETZEE et al, 2012). 

Apesar de a espécie bovina ser considerada reservatório do vírus, devido à 

viremia prolongada, sugere-se a pastagem concomitante com ovinos, devido à 

preferência dos Culicoides pelos bovinos (TOMICH et al., 2009). 

O controle de vetores têm sido um grande desafio, e a utilização de inseticidas 

podem ser aplicados sobre os hospedeiros, nos ambientes aéreo e aquático (PINHEIRO 

et al., 2007), e vários compostos tem sido empregados, tais como o princípio 

diclorodifenil-tricloroetano (DDT), muito utilizado para o controle do vetor da malária 

(Anopheles sp.) (BANDEIRA et al., 2017). Organoclorados e organofosforados são 

proibidos devido à alta toxicidade. Outras substâncias têm sido utilizadas, mas não 

tiveram sua eficácia comprovada, como o caso dos piretróides (BANDEIRA et al., 

2017). No entanto, muitas vezes estas medidas têm se mostrado ineficiente, além de 

provocar problemas ambientais devido à contaminação, e gastos financeiros 

(PINHEIRO et al., 2007). 
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Muitos países utilizam vacinas como medida de prevenção em ovinos. 

Atualmente estão disponíveis as vacinas inativadas e as vivas atenuadas. Uma dose de 

vacina atenuada é suficiente para fornecer boa proteção durante pelo menos um ano. No 

entanto, há preocupações sobre o uso destas vacinas, pois podem atravessar a placenta e 

infectar o feto. As vacinas inativadas causam pouco ou nenhum efeito colateral, 

entretanto, induz resposta imune mais lenta do que a atenuada, e requer revacinação 

anual (MACLACHLAN; MAYO, 2013). 

Devido à grande variedade de sorotipos (27) (JENCKEL et al., 2015), a escolha 

de uma vacina eficaz deve ocorrer em função do sorotipo predominante em determinada 

região. 
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3. OBJETIVO 

3.1 Objetivo Geral 

 Avaliar a ocorrência da infecção pelo vírus causador da língua azul em ovinos no 

estado do Paraná. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar a persistência da doença no estado;  

 Determinar os fatores de riscos associados positivamente à infecção; 

 Avaliar e comparar os resultados dos testes diagnósticos IDGA e Imunoensaio 

Enzimático Competitivo (ELISAc). 
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ABSTRACT 

The bluetongue is a viral, infectious and non-contagious disease caused by a virus (BTV) of the Orbivirus 
genus, transmiteed through hematophagous vector of the Culicoides genus, to domestic and wild ruminants, 
mainly in sheeps, the most susceptible specie. It occurs endemic associated with climatic conditions with high 
temperature and humidity. The aim of this study was to evaluate the occurrence, associated risk factors and 
persistence of the bluetongue virus in commercial sheep flock and elite sheep herd in the state of Paraná. This 
study was divided into two stages. In the first, 690 blood serum samples were collected from 22 properties of 
eight mesoregions of Paraná’s state during the year 2014. The second stage occurred in 2017, 270 blood serum 
was evaluated, collected in 10 properties studied previously, an epidemiological questionnaire was applied to 
evaluate the risk factors associated with bluetongue virus infection in all these properties. The samples were 
submitted to AGID. The results showed that 28.26% (195/690) of the sheep were seroreactive in 2014, and 
41.11% (111/270) in 2017, demonstrating an increase in the occurence and persistence of antibodies to the 
BTV. The warm and humid climate observed in most of the territory of Paraná leads to the proliferation of 
Culicoides sp. The risk factors associated with the persistence of BTV infection in the univariate analysis (p≤0.05) 
were: absence of genealogical registration of sheep (p=0.001), extensive breeding system (p=0.001), presence of 
cattle and pigs (p=0.001), presence of Culicoides, mainly in the early and late afternoon (p=0.001), cattle in 
neighboring herds (p=0.001), property near forests (p=0.001), dogs on property (p=0.001) and abortion as the 
main reproductive problem (p=0.001). The multiple logistic regression detected as main risk factors (p≤0,05): 
absence of genealogical registration of sheep (p=0.001), presence of Culicoides (p≤0,001) and time of greatest 
presence of the vector (p=0,001) in the early and late afternoon. The study concludes that the bluetongue virus is 
widespread and persists in the sheep herd of Paraná. Probably the warm and humid climate observed in most of 
Paraná’s territory leads to the proliferation of Culicoides sp., being necessary to adopt measures that reduce the 
risk factors observed in the study and that are associated with the BTV infection. 

Index terms: sheep, bluetongue, antibodies, risk fator, persistence. 

RESUMO 

A língua azul (LA) é uma doença viral, infecciosa e não contagiosa causada por um vírus (VLA) do gênero 
Orbivírus, transmitida através de vetores hematófagos do gênero Culicoides, aos ruminantes domésticos e 
selvagens, principalmente nos ovinos, espécie mais susceptível. Ocorre de forma endêmica associada às 
condições climáticas com elevada temperatura e umidade. O objetivo do trabalho foi avaliar a ocorrência, os 
fatores de risco associados e a persistência do vírus causador da língua azul (VLA) em rebanho ovino comercial 
para carne, e elite, no estado do Paraná. Dividiu-se o trabalho em duas etapas. Na primeira foram avaliadas 690 
amostras de soro sanguíneo, colhidas em 22 propriedades das oito mesorregiões paranaenses, ao longo do ano 
de 2014, e a segunda etapa ocorreu no ano de 2017, quando se avaliou soro sanguíneo de 270 animais, colhidos 
em 10 propriedades estudadas anteriormente, e aplicou-se um questionário epidemiológico para avaliar os 
fatores de risco associados à infecção pelo vírus da língua azul em todas estas propriedades. As amostras foram 
submetidas ao exame de IDGA. Os resultados demonstraram que 28,26% (195/690) dos ovinos foram 
sororreagentes em 2014, e 41,11% (111/270) em 2017, demonstrando aumento da ocorrência e persistência de 
anticorpos para o VLA. O clima quente e úmido observado em maior parte do território paranaense propicia a 
proliferação de Culicoides sp. Os fatores de risco associados positivamente à persistência da infecção pelo VLA na 
análise univariável (p≤0,05) foram: não realizam registro genealógico dos ovinos (p=0,001), sistema extensivo 
de criação (p=0,001), presença de bovinos e suínos (p=0,001), Culicoides, principalmente no início e final de 
tarde (p=0,001), bovinos na vizinhança (p=0,001), propriedade próxima à matas (p=0,001), cães na propriedade 
(p=0,001) e abortamento como principal problema reprodutivo (p=0,001). Já pela regressão logística múltipla 
(p≤0,05) detectou-se como principais fatores de riscos: não realização de registro genealógico dos ovinos 
(p=0,001), presença de Culicoides (p=0,001) e o horário de maior presença do vetor (p=0,001) no início e final da 
tarde. O estudo permite concluir que a língua azul está disseminada e persiste no rebanho ovino paranaense, 
provavelmente o clima quente e úmido observado em maior parte do território paranaense propicia a 
proliferação de Culicoides sp., sendo necessário adotar medidas que diminuam os fatores de risco observados no 
estudo e que estão associados à infecção pelo VLA.  

Termos de indexação: ovinos, língua azul, anticorpos, fatores de risco, persistência. 

INTRODUÇÃO 

No Brasil a produção ovina tem demonstrado grande expansão, e frente à crescente importância 
socioeconômica da ovinocultura no país, torna-se fundamental a segurança sanitária desta cadeia produtiva, uma 
vez que se têm intensificado as exigências sanitárias para o comércio de animais (Guilherme et al. 2017).  
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A ocorrência de viroses é comum nos rebanhos ovinos, e dentre estas enfermidades, destaca-se a língua 

azul (LA), uma doença de notificação obrigatória de acordo com a IN 50 de 2013 (Brasil 2013), cujos impactos 
econômicos estariam ligados diretamente, através de morte, abortamento, perda de peso, perda na produção de 
leite e eficiência na produção de carne, e, indiretamente à enfermidade, devido à restrição na exportação de 
animais e seus subprodutos (Tomich et al. 2009). 

A língua azul (LA), também conhecida como bluetongue (BT) é uma doença viral, infecciosa e não 
contagiosa causada por um vírus (VLA) do gênero Orbivírus, família Reoviridae, e 27 sorotipos já foram 
caracterizados em todo o mundo (Jenckel et al. 2015). A transmissão ocorre através de vetores hematófagos do 
gênero Culicoides aos ruminantes domésticos e selvagens (Antoniassi et al. 2010). 

Nos ovinos, os sinais clínicos agudos são caracterizados por hipertermia, apatia, edema de face e pescoço, 
hiperemia da mucosa oral, ulcerações na cavidade oral e na língua, cianose, pneumonia, laminite e problemas 
reprodutivos, principalmente o abortamento (Maclachlan et al. 2009, Noaman & Arzani 2016). Nesta espécie a 
viremia varia de 14 a 54 dias, entretanto, não há evidência de infecção verdadeiramente persistente de VLA nos 
ruminantes (Maclachlan et al. 2009). 

A primeira descrição da infecção na América do Sul foi relatada por Silva (1978), no Brasil, que descreveu 
a presença de anticorpos contra o VLA em ovinos e bovinos do estado de São Paulo. Posteriormente, dois surtos 
foram relatados no estado do Paraná nos anos de 2001 e 2002 (Clavijo et al. 2002, Lager 2004), envolvendo 
principalmente os pequenos ruminantes, onde se descreveu a doença clínica pela primeira vez no país e na 
América do Sul (Lager 2004). Desde então, vários estudos sorológicos nos ovinos têm demonstrado que o VLA 
está se difundindo pelo país (Costa et al. 2006, Alves et al. 2009, Nogueira et al. 2009, Tomich et al. 2009, Souza 
et al. 2010, Mota et al. 2011, Dorneles et al. 2012, Pinheiro et al. 2013, Sbizera et al. 2017). Apesar da elevada 
ocorrência em algumas regiões do Brasil, poucos são os relatos de casos clínicos da doença a campo, indicando a 
disseminação pelos rebanhos brasileiros de forma silenciosa (Nogueira et al. 2009).  

A imunodifusão em gel de agar (IDGA) tem sido um dos testes-sorológicos-padrão para certificação de 
animais com fins de trânsito internacional de ruminantes, sendo simples de realizar e econômico (Oie 2014). 

A maior parte do território brasileiro encontra-se inserido dentro da zona endêmica para a língua azul, 
onde há presença do vetor durante todo o ano, porque as condições climáticas com elevada temperatura e 
umidade favorecem a multiplicação e o desenvolvimento do vetor, ocasionando na ocorrência da infecção pelo 
VLA (Lobato et al. 2015).  

Quando se depara com uma enfermidade infecciosa, transmitida por Culicoides, acometendo todos os 
ruminantes, incluindo bovinos, sendo o ovino a espécie mais susceptível, é imprenscindível conhecer a sua 
ocorrência, persistência e os fatores de risco associados. Apesar dos surtos ocorridos no estado, poucos dados 
sobre a LA estão disponíveis no Paraná. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a ocorrência, os fatores de risco 
associados positivamente à infecção e a persistência de anticorpos ao vírus causador da língua azul em ovinos no 
estado do Paraná. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em oito das 10 mesorregiões do estado do Paraná, que possuem a maior 
concentração do efetivo ovino no estado, correspondendo a 80,65% do rebanho total (SEAB, 2015): Norte 
Central (Arapuã, Bom Sucesso, Itagujé, Mandaguari, Maringá e Rosário do Ivaí), Noroeste (Jardim Olinda), Norte 
Pioneiro (Congoinhas e Rancho Alegre), Centro Ocidental (Araruna), Oeste (Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo), 
Centro Sul (Candói e Pitanga), Centro Oriental (Castro, Piraí do Sul e Ventania) e Metropolitana de Curitiba 
(Colombo e São José dos Pinhais) (Figura 1), localizadas entre as latitudes 22°S e 26°S. Nestas regiões, o clima é 
classificado, de acordo com Koppen em: Cfa, de clima subtropical úmido com verão quente, onde há chuvas bem 
distribuídas ao longo do ano e a temperatura média é superior a 22°C, e, Cfb, de clima subtropical com verão 
temperado, onde a temperatura média não ultrapassa 22°C (Iapar, 2017). 
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Figura 1. Mapa com a representação dos municípios e divisões das mesorregiões paranaenses (por cor) 
nos quais foram colhidas amostras de soro ovino em 2014. 

Para avaliar a presença e persistência da infecção pelo vírus da língua azul em ovinos no estado do Paraná, 
dividiu-se o trabalho em duas etapas. Na primeira foram avaliadas 690 amostras de soro sanguíneo, colhidas em 
22 propriedades das oito mesorregiões paranaenses descritas acima, ao longo do ano de 2014, de ovinos de 
ambos os sexos, de com idade média de 20 meses (e variação de ±6 meses) e raças, sem sinais clínicos 
característicos da língua azul.  O número mínimo de amostras de soro (n=690) a serem testadas na primeira 
etapa foi calculado mediante o programa EpiInfo 7®, considerando-se prevalência de 50%, nível de confiança de 
95% e margem de erro de 4%, considerando-se um total de 650.231 ovinos no estado do Paraná em 2014 (Seab, 
2015). A amostragem da seleção dos animais das propriedades foi realizada aleatoriamente, coletando-se 10% 
do número total de ovinos no rebanho. 

A segunda etapa do estudo ocorreu entre os meses de março e julho de 2017 e visou avaliar a persistência 
da infecção pelo VLA nas propriedades estudadas em 2014. Realizou-se nova colheita de soro ovino, em animais 
diferentes dos de 2014, em 10 propriedades estudadas anteriormente, escolhidas de forma aleatória. Como não 
há na literatura especificação epidemiológica sobre a ocorrência de infecção para VLA, estipulou-se para o 
presente trabalho as seguintes classificações: baixa ocorrência (0-9,99% de ovinos positivos), moderada (10-
49,99% de ovinos positivos) e elevada ocorrência (50-100% de ovinos positivos). Assim, em 2017, foram 
reavaliadas duas propriedades de baixa ocorrência, quatro de média e quatro de elevada ocorrência. 
Abrangeram propriedades nos municípios de Araruna, Bom Sucesso, Candói, Castro, Colombo, Congoinhas, 
Mandaguari, Maringá, Rancho Alegre e Rosário do Ivaí. Assim, também se calculou o número mínimo de 
amostras de soro (n=270) a serem testadas mediante o programa EpiInfo 7®, considerando-se a população 
anteriormente testada (n=690), a prevalência média obtida na primeira etapa de 30%, nível de confiança de 95% 
e margem de erro de 5%. A amostragem dos animais ocorreu de forma aleatória e foram colhidos 10% do 
número total de ovinos no rebanho de cada propriedade, de ambos os sexos e idade média de 24 meses (com 
variação de ±6 meses). Em todas as propriedades da segunda etapa foi aplicado um questionário epidemiológico 
(Apêndice A), visando verificar os principais fatores de risco associados positivamente à persistência da infecção 
pelo VLA.  

O sangue foi colhido, nas duas ocasiões, através de venopunção da veia jugular, após antissepsia local, com 
tubo de ensaio a vácuo e sem anticoagulante para obtenção do soro sanguíneo. Foi realizada centrifugação dos 
tubos de ensaio, e após a separação do soro, o mesmo foi transferido em microtubos, foram identificados e 
congelados até posterior utilização. 

As amostras obtidas foram submetidas ao teste de Imunodifusão em Gel de Ágar (IDGA) da VMRD®, 
seguindo-se as recomendações do fabricante. Para validar o teste, foi utilizado um soro sanguíneo sabidamente 
positivo, obtido do surto ocorrido em 2001 no Paraná (Clavijo et al. 2002), cedido pela Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná (Adapar) de Curitiba. Foram classificados como positivos as amostras que formaram 
linha de precipitação. O teste foi realizado no laboratório de microbiologia do Hospital Veterinário da 
Universidade Norte do Paraná (Unopar), campus de Arapongas – PR. 

Utilizou-se análise estatística descritiva para determinar a ocorrência nas duas etapas.  Para detectar os 
fatores de risco associados à persistência de anticorpos para VLA (Quadro 2) utilizou-se o programa estatístico 
Minitab 16. Foi utilizada análise univariável, e cada variável independente foi cruzada com a variável dependente 
(condição sorológica do animal), e aquelas que apresentaram valor de p≤0,05 pelo teste qui-quadrado, foram 
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selecionadas para a análise multivariável, utilizando-se regressão logística múltipla pelo método stepwise both 
side, considerando-se nível de significância na análise múltipla de 5%. 

Todos os procedimentos utilizados neste estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais 
(CEUA) da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), campus Arapongas, com o protocolo 006/16 (Apêndice B). 

RESULTADOS 
 

Das 690 amostras testadas em 2014, 28,26% (195/690) foram positivas na detecção de anticorpos contra 
o VLA através da técnica de IDGA. 95,45% (21/22) das propriedades examinadas apresentaram pelo menos um 
animal soropositivo, e apenas 4,55% (1/22) não apresentou animal sororreagente para língua azul. Entretanto, 
todas as mesorregiões foram soropositivas para o VLA, conforme demonstrado no quadro 1.  

A propriedade que não se observou nenhum animal sororreagente está situada na cidade de São José dos 
Pinhais, mesorregião Metropolitana de Curitiba, e aquela que se observou maior ocorrência de ovinos positivos, 
com 80% (20/25), pertence ao município de Araruna, mesorregião Centro Ocidental. 

De todas as raças testadas em 2014, a que apresentou maior ocorrência foi Texel, com 45,69% (143/313), 
seguida de Santa Inês 22,52% (25/111), Dorper e White Dorper, com 14,94% (23/154), Suffolk 6,67% (2/30), 
Lacaune, com 4,35% (2/46) e os ovinos Ilê de France não apresentaram sororreatividade (0/36). 

Quadro 1. Detecção de anticorpos para o vírus da língua azul em ovinos, em relação à mesorregião 
paranaense no ano de 2014, de acordo com o teste de IDGA. 

Mesorregião 
Total 

amostras 
Positivo Negativo 

N % N % 

Centro 
Ocidental 

25 20 80,00 5 20,00 

Norte Central 182 100 54,95 82 45,05 

Noroeste 31 12 38,71 19 61,19 

Centro Sul 109 34 31,19 75 68,81 

Norte Pioneiro 42 10 23,81 32 76,19 

Oeste 128 14 10,94 114 89,06 

Centro 
Oriental 

93 4 4,30 89 95,7 

Metropolitana 80 1 1,25 79 98,75 

Total 690 195 28,26 495 71,74 

Na segunda etapa, em 2017, os resultados obtidos com os fatores de risco através do questionário 
epidemiológico aplicado na segunda etapa podem ser observados no quadro 2. 

Na análise univariável para os fatores de risco associados positivamente à persistência da infecção pelo 
VLA em ovinos (p≤0,05) as variáveis observadas foram (quadro 2): propriedades que não realizam registro 
genealógico dos ovinos; sistema extensivo de criação; possuem, além de ovinos, bovinos e suínos; já observaram 
Culicoides na propriedade, principalmente no início e final de tarde; têm presença de bovinos na vizinhança; 
propriedade situada próxima às matas/florestas; cães na propriedade e ovinos com histórico de aborto como 
principal problema reprodutivo.  Já na regressão linear multivariável (p≤0,05), identificou-se como principais 
fatores de risco (quadro 3): propriedades que não realizam registro genealógico dos ovinos (p≤0,001); presença 
de Culicoides (p≤0,001) e período de maior presença do vetor (p≤0,001), principalmente no início e final da 
tarde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 
 
Quadro 2.  Análise univariada dos fatores de risco associados positivamente à persistência da 

infecção pelo VLA em ovinos de seis mesorregiões paranaenses, em 2017. 
Variável Categoria Total ovinos N° positivos (%) p 

Registro genealógico 

dos animais 

Sim 

Não 

127 

143 

31 (24,41) 

80 (55,94) 
0,001 

Regime de criação Extensivo 

Semi-intensivo 

87 

183 

52 (59,77) 

59 (32,24) 
0,001 

Espécies na 

propriedade 

Ov.¹ 

Ov. + eq.² 

Ov.+bov.³ 

Ov.+bov.+sui.4 

Ov.+bov.+eq. 

Ov.+bov.+eq.+aves+sui. 

97 

56 

30 

23 

38 

26 

13 (13,40) 

39 (69,64) 

11 (36,67) 

18 (78,26) 

14 (36,84) 

16 (61,54) 

0,001 

Presença Culicoide 

(mosquito-pólvora) 

Sim 

Não 

118 

152 

66 (55,93) 

45 (29,60) 
0,001 

Período maior 

presença vetor 

Final tarde 

Início e final de tarde 

Final manhã 

Final manhã/final tarde 

Não há 

60 

23 

9 

26 

152 

30 (50,00) 

18 (78,26) 

2 (22,22) 

16 (61,54) 

45 (29,60) 

0,001 

Aprisco na propriedade Sim 

Não 

214 

56 

83 (38,78) 

28 (50,00) 
0,129 

Pastejo concomitante 

com bovinos 

Sim 

Não 

91 

179 

43 (47,25) 

68 (37,99) 
0,144 

Bovinos na vizinhança Sim 

Não 

184 

86 

88 (47,82) 

23 (26,74) 
0,001 

Presença de 

matas/floresta 

próximas 

Sim 

Não 

214 

56 

99 (46,26) 

12 (21,43) 
0,001 

Cães na propriedade Sim 

Não 

215 

55 

99 (46,04) 

12 (27,27) 
0,001 

Problemas 

reprodutivos 

Abortamento 

Abortamento e 

natimortalidade 

Não há 

49 

60 

 

161 

38 (77,55) 

30 (50,00) 

 

43 (26,71) 

0,001 

¹Ov- ovinos, ²eq. – equinos, ³bov. – bovinos, 4sui. – suínos. 
 
Quadro 3. Fatores de risco associados positivamente à persistência da infecção pelo VLA em ovinos 

de seis mesorregiões paranaenses, em 2017, estimados por regressão logística múltipla pelo método 
stepwise both side. 

Variável Valor de p Coeficiente S.E.¹ 
Registro genealógico dos 
animais 

<0,001 3,698 0,624 

Presença Culicoide 
(mosquito-pólvora) 

<0,001 - 5,432 0,944 

Período maior presença 
vetor 

<0,001 1,500 0,345 

¹S.E.  = erro padrão de estimativa. 

Ao avaliar a persistência de anticorpos para VLA, em 2017, 41,11% (111/270) dos ovinos foram 
sororreagentes. 90% (9/10) das propriedades apresentaram pelo menos um animal soropositivo, sendo a 
propriedade situada em Rosário do Ivaí, na mesorregião Norte Central, a que apresentou maior ocorrência, com 
78,26% (18/23), e apenas uma (10%), localizada no município de Colombo, mesorregião Metropolitana de 
Curitiba, não apresentou sorologia positiva para língua azul (0/27).  



48 

 
A análise da persistência dos anticorpos para VLA nas 10 propriedades de baixa, média e elevada 

ocorrência avaliadas em 2014 e 2017, podem ser observadas no quadro 3, indicando que os títulos de anticorpos 
variaram no período de três anos. 

Quadro 4. Persistência de anticorpos para o VLA em 10 propriedades avaliadas nos anos de 2014 e 
2017, pela técnica de IDGA. 

 

Município/Propriedade Mesorregião 
Ano (% positivo) 

2014 2017 
Araruna Centro Ocidental 80,00 40,00 

Bom Sucesso Norte Central 47,37 76,92 
Candói Centro Sul 11,76 61,53 
Castro Centro Oriental 5,27 2,50 

Colombo Metropolitana de Curitiba 2,28 0,00 
Congoinhas Norte Pioneiro 10,00 41,38 
Mandaguari Norte Central 54,54 63,33 

Maringá Norte Central 71,42 36,67 
Rancho Alegre Norte Pioneiro 58,33 22,22 
Rosário do Ivaí Norte Central 63,15 78,26 

Em 2017, o IDGA demonstrou persistência de anticorpos para VLA em cinco mesorregiões paranaenses: 
Norte Central 62,93% (68/109), Centro Sul 61,54% (16/26), Centro Ocidental 40% (12/30), Norte Pioneiro 
36,84% (14/38), Centro Oriental 2,5% (1/40), e não apresentou persistência na mesorregião Metropolitana de 
Curitiba 0% (0/27). 

De todos os animais avaliados em 2017, todas as raças foram persistentes, sendo que a Texel apresentou 
51,59% (65/126) de ovinos sororreativos, Santa Inês 45,24% (19/42) e Dorper e White Dorper 26,47% 
(27/102). 

DISCUSSÃO 

Apesar dos surtos de língua azul ocorridos no Paraná nos anos de 2001 e 2002 (Clavijo et al. 2002, Lager 
2004), são escassos os estudos soroepidemiológicos em ovinos no estado. Este é o primeiro estudo da ocorrência 
da VLA em ovinos abrangendo a maioria (8/10) das mesorregiões parananenses.  

A ocorrência moderada obtida nos anos de 2014 e 2017, respectivamente, demonstra que o VLA está 
presente e circulante nas mesorregiões estudadas, e provavelmente encontra-se disseminado pelo estado do 
Paraná. No estado, já foi identificado o sorotipo 12 durante o surto de 2001 que envolveu ovinos e caprinos 
(Clavijo et al. 2002), e os sorotipos 3, 14, 18, 19 e 22 em surto envolvendo veados-bororós em Foz do Iguaçú (Oie 
2016). Entretanto, o sorotipo 4 foi identificado em bovinos leiteiros da mesorregião Norte Central do Paraná, 
sem que os animais apresentassem sinais clínicos da enfermidade (Negri Filho et al. 2015), semelhante ao 
presente estudo em que nenhum animal apresentou sinal clínico característico de LA. Possivelmente a presença 
de infecção e a ausência de sinal clínico ocorreu pela baixa patogenicidade do sorotipo circulante (Purse et al. 
2015) e pela diferença da susceptibilidade racial dos ovinos. 

Uma possível explicação para o moderado número de animais soropositivos pode estar no clima, já que, 
apesar do estado do Paraná estar classificado por Lobato et al. (2015) em zona epidêmica, apresenta clima 
semelhante àqueles situados em zonas endêmicas, com clima tropical, de verões quentes e chuvas bem 
distribuídas ao longo do ano, favorecendo a presença do vetor Culicoide e a ocorrência da infecção durante todo 
o ano (Lobato et al. 2015). 

Ao avaliar os resultados por mesorregião em 2014 (Quadro 1), os dados demonstraram que aquelas 
classificadas como Cfa, com verão quente, chuvas bem distribuídas ao longo do ano e temperatura média 
superior a 22°C, apresentaram maior ocorrência, como a Centro Ocidental (80%) e Norte Central (57,94%) se 
comparadas àquelas de clima Cfb, onde o verão é ameno e a temperatura média não ultrapassa 22°C, como é o 
caso da mesorregião Centro Oriental (5,27%) e Metropolitana de Curitiba (1,25%) (Iapar 2017). 

Em estados brasileiros com clima semelhante às mesorregiões de maior ocorrência no presente estudo, 
inquéritos sorológicos demonstraram resultados semelhantes. Nogueira et al. (2009) demonstraram 65% de 
ovinos soropositivos no estado de São Paulo e Dorneles et al. (2012) apresentaram 52,37% de ovinos 
sororreagentes ao VLA no Distrito Federal, que justificaram os resultados principalmente devido à temperatura, 
que é em média de 19,8°C, podendo atingir 30°C. Estas médias corroboram com a hipótese do clima ser o 
principal fator envolvido com elevadas ocorrências no presente estudo. 

Esta hipótese ainda pode ser justificada pelo fato de que estudos epidemiológicos realizados em climas 
adversos à multiplicação do Culicoide apresentaram baixa ocorrência, como é o caso do nordeste brasileiro, e de 
regiões frias do país, como algumas mesorregiões paranaenses e o estado do Rio Grande do Sul. Estudos foram 
realizados nas regiões de clima semiárido, que é seco e quente, e as ocorrências obtidas foram baixas: na Paraíba, 
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Alves et al. (2009) e Mota et al. (2011) observaram 8,4% e 4,30, respectivamente, de ovinos soropositivos; Souza 
et al. (2010) demonstraram 0,43% de ovinos reagentes ao VLA na Bahia. No Rio Grande do Sul, onde se observa 
clima mais frio, Costa et al. (2006) observaram 0,16% de ovinos soropositivos para VLA, resultados semelhantes 
às mesorregiões Centro Oriental (4,30%) e Metropolitana de Curitiba (1,25%) do presente estudo, que também 
apresentam clima mais ameno para proliferação do vetor. 

No presente estudo observaram-se 95,45% de propriedades positivas em 2014 e 90% em 2017, 
resultados semelhantes foram observados no estado de São Paulo e no Distrito Federal, onde 100% das 
propriedades estudadas apresentaram animais soropositivos para VLA (Nogueira et al. 2009, Dorneles et al. 
2012). Coetzee et al. (2012) relatam que a distribuição da LA está limitada às latitudes de 50ºN a 35ºS, dado que 
corrobora com a detecção moderada de anticorpos para o VLA no presente trabalho, pois as propriedades 
estudadas estão localizados entre as latitudes 22ºS e 26ºS. 

O Paraná é um grande criador de ovinos Texel, e observaram-se maior ocorrência e persistência de 
infecção em animais desta raça, nos anos de 2014 (45,69%) e 2017 (51,59%), entretanto, o presente estudo 
apresentou maior número de amostras desta raça, o que pode justificar estes índices mais elevados. No Brasil, 
algumas raças demonstraram-se mais susceptíveis à língua azul, como Texel, Lacaune, Hampshire Down, 
Corriedale e Santa Inês (Antoniassi et al. 2010, Lobato et al. 2015). Vale salientar que os ovinos acometidos nos 
surtos ocorridos no estado em 2001 e 2002 eram da raça Texel (Clavijo et al. 2002, Lager, 2004). Apesar de não 
apresentarem sinais clínicos, a maioria dos ovinos Texel do presente estudo estava infectada com o VLA, o que 
ressalta a hipótese de que possivelmente há baixa patogenicidade do sorotipo circulante no estado (Purse et al. 
2015), conforme citado anteriormente, e que o Paraná esta situado em zona endêmica, onde a doença clínica não 
ocorre, entretanto, a infecção é frequentemente observada (Lobato et al. 2015). 

O questionário epidemiológico demonstrou que 60% das propriedades não realizam registro genealógico 
dos animais (55,94% ovinos sororreagentes), indicando que esta variável foi fator de risco associado à 
persistência de animais soropositivos para VLA. Isto porque a escrituração do rebanho e o acompanhamento dos 
índices zootécnicos, tais como cruzamentos, nascimentos, doenças, entre outros, não são particularizados nas 
propriedades que não o realizam e podem passar despercebidos (Arco 2014). Esta ausência de informações 
geradas com os dados de escrituração zootécnica dificulta o controle e prevenção de problemas que ocorrem na 
criação ovina, como é o caso da infecção pelo VLA. 

Apesar de alguns autores afirmarem que há outras vias de transmissão do VLA através do sêmen 
(Kirschvink et al. 2009), transplacentária (Antoniassi et al. 2010), pela utilização de agulhas reutilizadas (Batten 
et al. 2014) e até mesmo por contato direto (Darpel et al. 2016), a presença do vetor ainda é considerada 
fundamental na transmissão viral. O relato da presença de Culicoides nas propriedades foi fator de risco 
detectado pelo presente estudo, principalmente no início e final da tarde, que também foi considerado fator de 
risco neste estudo, e correspondeu a 50% das propriedades incluindo três das quatro propriedades com maior 
ocorrência de soropositivos. O período de maior atividade hematófaga destes dípteros ocorre normalmente ao 
amanhecer e/ou anoitecer (Purse et al. 2015), podendo variar conforme a espécie do vetor, sendo que algumas 
apresentam maior atividade nas horas mais quentes do dia (Trindade et al. 2010), como observado por criadores 
no presente trabalho. As outras 50% das propriedades não relataram a presença de Culicoides, entretanto, isto 
não significa que não haja o vetor, ou então, a infecção está ocorrendo por outras vias de transmissão, como 
citado anteriormente. 

A persistência pode ser definida como a detecção de anticorpos nos soros de animais infectados 
naturalmente pela unidade de tempo. Os dados experimentais e epidemiológicos são consistentes com o conceito 
de que as infecções por VLA podem ser prolongadas, mas de duração finita e não são verdadeiramente 
persistentes (Katz et al. 1994). Em estudo realizado por Batten et al. (2013) foi administrada vacina inativada 
para o sorotipo 8 do VLA, e um ano depois foi feita re-vacinação, onde puderam observar a persistência de 
anticorpos por até 30 meses após a última dose da vacina. Baseada nestas informações, o presente trabalho 
realizou intervalo de três anos, para garantir que os anticorpos de 2017 não fossem provenientes de infecções 
remanescentes de 2014. 

Observou-se que os anticorpos para VLA estiveram persistentes em maior ou menor ocorrência nas 
mesorregiões e propriedades estudadas, nos anos 2014 e 2017 possivelmente pelas condições climáticas 
favoráveis a manutenção do vetor Culicoide (Souza et al. 2010) e aos fatores de risco citados acima, com exceção 
da mesorregião Metropolitana de Curitiba, onde não houve persistência. 

Apesar das diferentes classificações climáticas observada nas propriedades e mesorregiões paranaenses 
(quadro 4), o clima Cfa de verão quente, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano e temperatura média 
superior a 22°C, e o Cfb, com verão ameno e temperatura média não ultrapassando 22°C, aliado à ausência de 
estações secas no estado, favorece a proliferação dos vetores, indicando que a persistência observada, em maior 
ou menor frequência no presente trabalho, provavelmente está associada à variação climática (Medlock, Leack 
2015). 

O aumento da persistência nas propriedades citadas acima pode ainda ser explicado por Gubbins et al. 
(2008) que demonstraram que a temperatura média ótima de proliferação dos vetores varia de 15°C a 25°C, 
assim como observado nestes municípios. Estes autores ainda relatam que temperaturas mais elevadas (30°C a 
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35°C) e mais baixas (abaixo de 15°C) são críticas para a reprodução e sobrevivência dos vetores, o que 
possivelmente explique a menor persistência observada na propriedade localizada em Castro, e a ausência de 
persistência em Colombo, que apresentam temperaturas mais amenas ao longo do ano. 

Os fatores de risco obtidos no presente estudo podem justificar o aumento ou diminuição da persistência 
de anticorpos para o VLA. Isto porque a propriedade situada em Candoi foi a que apresentou maior porcentagem 
(100%) dos fatores de risco identificados no estudo, justificando, possivelmente o maior aumento da 
persistência observada nesta propriedade em 2017. Diferentemente das propriedades localizadas em Araruna, 
Maringá e Rancho Alegre, que apresentaram menor persistência de anticorpos para o VLA em 2017, mesmo 
apresentando condições climáticas idênticas a outras propriedades. Possivelmente, os menores índices (33,3%) 
de fatores de risco obtidos em Araruna e Maringá justifiquem a menor persistência observada no estudo. Já a 
menor persistência obtida em Rancho Alegre pode ser justificada pela diminuição de 25% do rebanho de 2014 
para 2017, por fatores não relacionados ao VLA. 

Não são muitos os trabalhos sobre a persistência do VLA em propriedades de ovinos. Silva et al. (1988) e 
Lobato et al. (2001) relataram a persistência da LA na mesma região e espécie, mas em tempos diferentes, 
entretanto obtiveram divergência nas ocorrências obtidas, demonstrando 5,9% e 41,2%, respectivamente, de 
caprinos positivos, e 65% (Lobato et al. 2001) e 54% (Silva, 2002) de ovinos em Minas Gerais. Outros autores 
ainda relatam variações entre regiões que apresentam condições geográficas similares, como as dos sertões 
paraibano, 0,0% e 8,4% (Alves et al. 2009) e cearense, 27,3% (Pinheiro et al. 2013), sugerindo que há variação 
temporal na exposição à infecção pelo VLA nessas áreas, ou que o vírus pode ter surgimentos periódicos, com 
anos de intervalo, o que pode acarretar, que as amostras sinalizem para um período de baixa ou elevada 
circulação vírica. Pellegrin et al. (1997) evidenciaram sorologia positiva para a VLA em bovinos de corte durante 
três anos consecutivos (1991 até 1993)  no estado do Mato Grosso do Sul, obtendo ocorrência de 20,6%, 37,0% e 
19,5% respectivamente, demonstrando variação semelhante ao presente trabalho. 

Portanto, o conceito de persistência da infecção pelo VLA nos rebanhos está ligado à maior ou menor 
intensidade dos fatores de risco associados à presença do vetor. Apesar da variação obtida na ocorrência do 
estudo, a persistência de anticorpos contra o VLA é evidente no estado do Paraná, sendo válido o incentivo de 
medidas que diminuam os fatores de risco observados no presente trabalho, evitando problemas futuros com a 
enfermidade.  

CONCLUSÃO 

A infecção pelo VLA ocorre de maneira disseminada nas mesorregiões estudadas e persiste naquelas em 
que o clima é favorável à proliferação do vetor, sendo necessário adotar medidas que diminuam os fatores de 
risco observados no estudo.  
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RESUMO 

A língua azul (LA) é uma enfermidade infecciosa e não contagiosa causada por um vírus do gênero 

Orbivirus (VLA), transmitida por vetores hematófagos Culicoides sp., aos ruminantes sobretudo aos ovinos, 

espécie mais susceptível. Os principais testes sorológicos utilizados são a Imunodifusão em Gél de Ágar 

(IDGA), preconizada pela OIE, e o teste Imunoensaio Enzimático Competitivo (ELISAc), sendo que este 

tem como vantagem não ocorrer reação cruzada contra outros orbivírus. O objetivo do trabalho foi avaliar e 

comparar os resultados dos testes diagnósticos IDGA e ELISAc para detecção de anticorpos contra o VLA 

em rebanhos com baixa, moderada e elevada ocorrência no estado do Paraná. Durante os meses de março a 

outubro de 2017, colheu-se sangue de 270 ovinos, em 10 propriedades localizadas em seis mesorregiões 

paranaenses. As amostras foram submetidas aos testes de IDGA e ELISAc para detecção de anticorpos 

contra o VLA. Os resultados demonstraram que 64,81% (175/270) apresentavam anticorpos para o VLA, 

demonstrando elevada ocorrência através do teste de ELISAc, e 41,11% (111/270) foram soropositivos pelo 

IDGA, demonstrando moderada ocorrência. A concordância obtida entre os testes foi moderada (0,51) 

através do coeficiente Kappa. Das propriedades estudadas, 90% (9/10) apresentaram pelo menos um ovino 

soropositivo, e o número de animais reagentes no exame de ELISAc foi superior ao teste de IDGA nas nove 

propriedades positivas. O clima propício foi o maior responsável para as ocorrências obtidas, pois a única 

propriedade que não apresentou ocorrência em nenhum dos testes sorológicos está localizada na mesorregião 

Metropolitana de Curitiba, onde as condições climáticas são menos favoraveis à proliferação do vetor. 

Conclui-se que ao comparar os testes diagnósticos, o ELISAc demonstrou-se superior ao IDGA. 

Palavras-chave: Culicoides. Diagnóstico. Ocorrência. Orbivirus. Pequenos ruminantes. 

ABSTRACT 

The bluetongue (BT) is an infectious and non-contagious disease caused by a virus of the genus Orbivirus 

(BTV), transmitted by the Culicoides sp., a hematophagous vector, to ruminants, specially to the sheeps, the 

most susceptible specie. The  main serological tests are the agar gel immunodiffusion (AGID), 

recommended by the OIE, and the competitive enzyme immunoassay (ELISAc), which has the advantage 

that there is no cross-reaction against other orbiviruses. The aim of this study was to evaluate and compare 

the results of the AGID and ELISAc diagnostic tests for the detection of antibodies against BTV in sheep 

with low, moderate and high occurrence, in the state of Paraná. From march to october of 2017, blood of 270 

sheep was collected, in 10 properties of six mesoregions of Paraná. The samples were submitted to the AGID 

and ELISAc tests for antibodies against BTV. The results demonstrated that 64.81% (175/270) of the sheep 

were positive through the ELISAc test showing a high occurrence and 41.11% (111/270) were seroreagent 

by the AGID, indicating a moderate occurrence. The concordance obtained between the tests was moderate 

(0.51) through the Kappa coeficient. From the studied properties 90% (9/10) presented at least one 

seropositive sheep, and the number of reactive animals at the ELISAc test was superior to the AGID test in 

the nine positive properties. The propitious climate was the biggest responsible for the obtained occurrence, 

since the only property that did’n showed antibodys to BTV in any of the serological tests is located in the 

mesoregion Metropolitana de Curitiba, where the climate conditions are less favorable to the proliferation of 
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Culicoides sp. It was concluded that when comparing the diagnostic tests the ELISAc was superior to the 

AGID. 

Key-words: Culicoides. Diagnosis. Occurrence. Orbivirus.Small ruminants. 

INTRODUÇÃO 

A língua azul (LA) é uma enfermidade infecciosa e não contagiosa causada por um vírus do gênero 

Orbivirus (VLA), sendo que 27 sorotipos já foram caracterizados em todo o mundo (JENCKEL et al., 

2015). Esta virose é transmitida por vetores hematófagos, os Culicoides sp., aos ruminantes domésticos e 

selvagens, sobretudo aos ovinos, espécie mais susceptível (DORNELES et al., 2012). Alguns fatores 

influenciam a gravidade da infecção, como o estado nutricional e imunológico, o estresse, elevadas 

temperaturas (MACLACHLAN, 2004), a idade e a raça (LOBATO et al., 2015).  

A infecção pelo VLA em ovinos geralmente apresenta como sinais clínicos febre, secreção nasal, 

sialorreia, lesão oral, edema facial e de língua, depressão, anorexia e fraqueza muscular (GANG-MA et al., 

2017), além de transtornos reprodutivos como abortamento, natimortalidade e malformações (PINHEIRO et 

al., 2013).  

A doença tem distribuição mundial, coincidindo com a presença dos vetores, que ocorre 

aproximadamente entre as latitudes 50°N e 35°S, incluindo regiões tropicais, subtropicais e temperadas do 

globo (COETZEE et al., 2012). No Brasil, diversos estudos têm demonstrado a prevalência do vírus por todo 

o país nas diferentes espécies de ruminantes domésticos. As condições de temperatura elevada e alta 

umidade predominante na maioria do território brasileiro propiciam o desenvolvimento e proliferação do 

vetor (DORNELES et al., 2012). 

O impacto econômico associado à língua azul decorre não só de perdas diretas nos rebanhos afetados, 

mas também às restrições no comércio de animais e seus produtos (DORNELES et al., 2012). Por ser uma 

enfermidade de notificação obrigatória (OIE, 2014), é obrigatório o seu monitoramento contínuo em regiões 

endêmicas (SHRINGI; SHRINGI, 2005). 

Os principais métodos de diagnóstico laboratorial da LA recomendados pela OIE baseiam-se no 

isolamento e identificação do agente e em testes sorológicos, para certificação de animais com fins de 

trânsito internacional, sendo mais utilizado, neste último caso, a Imunodifusão em Gél de Ágar (IDGA) e o 

teste Imunoensaio Enzimático Competitivo (ELISAc) (SOUZA et al., 2010). 

O teste de IDGA tem sido um dos testes padrão preconizados pela OIE para certificação de animais 

com fins de trânsito internacional de ruminantes desde 1982, sendo simples de realizar e econômico. O teste 

detecta anticorpos para a VP7, uma proteína viral comum aos sorotipos. E, entretanto, tem como 

desvantagem a possibilidade de ocorrer reação cruzada com outros Orbivírus (OIE, 2014), como a doença 

hemorrágica epizoótica dos cervídeos (SOUZA et al, 2010). Infelizmente, este teste é capaz de determinar 

apenas animais positivos ou negativos, não identificando quais seriam os sorotipos presentes nos animais 

(COSTA et al., 2006). 

O teste de ELISAc foi desenvolvido para quantificar o anticorpo específico do VLA e também está 
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voltado para a proteína VP7,tendo como principal vantagem a não ocorrência de reação cruzada contra 

outros Orbivírus (OIE, 2014), sendo indicado principalmente para confirmação de resultados positivos no 

IDGA. Por demonstrar-se sensível (SHRINGI; SHRINGI, 2005; VELIC et al., 2004), o ELISAc tem sido 

recomendado como um teste oficial pela OIE para o monitoramento sorológico de anticorpos contra o VLA 

em pequenos ruminantes (SHRINGI; SHRINGI, 2005). E, entretanto, o IDGA ainda é o principal teste 

sorológico utilizado para trânsito animal por ser de fácil realização. O objetivo do trabalho foi avaliar e 

comparar os resultados dos testes diagnósticos IDGA e ELISAc para detecção de anticorpos contra o VLA 

em ovinos no estado do Paraná, que em estudo prévio, já tinha sido observado rebanhos com baixa, 

moderada e elevada ocorrência da infecção. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento ocorreu entre os meses de março a outubro de 2017, quando inicialmente foi colhido 

sangue ovino em 10 propriedades escolhidas de forma aleatória, que já haviam sido monitoradas no ano de 

2014, através da análise da ocorrência de anticorpos para VLA. As propriedades foram classificadas 

seguindo o seguinte critério: duas propriedades de baixa ocorrência (0-9,99% de ovinos positivos), quatro 

propriedades de moderada (10-49,99% de ovinos positivos) e quatro propriedades de alta ocorrência (50-

100% de ovinos positivos), e foram assim estipuladas por não haver, na literatura, especificação sobre a 

classificação da ocorrência da infecção para o VLA no Brasil. 

Desta forma, o trabalho abrangeu propriedades localizadas nos municípios de Araruna, Bom Sucesso, 

Candói, Castro, Colombo, Congoinhas, Mandaguari, Maringá, Rancho Alegre e Rosário do Ivaí, situdadas 

em seis mesorregiões paranaenses (Centro Ocidental, Centro Oriental, Centro Sul, Metropolitana de Curitiba, 

Norte Central e Norte Pioneiro), que correspondem a 60% do rebanho do estado (SEAB, 2017), localizadas 

entre as latitudes 22°S e 26°S. O clima nestas propriedades é subtropical, tendo duas classificações de acordo 

com Koppen (IAPAR, 2017): Cfa, que é úmido e de verão quente, com chuvas bem distribuídas ao longo do 

ano e temperatura média superior a 22°C, correspondendo a 70% das propriedades, e, Cfb, de verão 

temperado, onde a temperatura média não ultrapassa 22°C, abrangendo 30% das propriedades. 

O número mínimo de amostras de soro (n=270) a serem testadas foi calculado mediante o programa 

EpiInfo 7
®
, considerando a prevalência média obtida em 2014 de 30%, nível de confiança de 95% e margem 

de erro de 6%. A amostragem dos animais ocorreu de forma aleatória e foram colhidos 10% do número total 

de ovinos no rebanho de cada propriedade.  

Os animais eram das raças Texel, Dorper, White Dorper e Santa Inês, de ambos os sexos e idades 

variadas, sem sinais clínicos característicos de língua azul, podendo estar infectados naturalmente com o 

VLA. O sangue foi colhido, através de venopunção da veia jugular, após antissepsia local, com tubo de 

ensaio a vácuo e sem anticoagulante para obtenção do soro sanguíneo. Foi realizada centrifugação dos tubos, 

e após separação do soro, o mesmo foi transferido em duplicata para microtubos de 1,5 mL, sendo 

identificados e congelados até posterior utilização. 

Para detecção de anticorpos contra o VLA as amostras foram submetidas aos kits de teste de 

Imunodifusão em Gel de Ágar (IDGA-VMRD
®
) e Imunoensaio Enzimático Competitivo (ELISAc- 
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VMRD

®
). O teste de IDGA foi realizado seguindo-se as recomendações do fabricante, no laboratório de 

microbiologia do Hospital Veterinário da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), campus de Arapongas 

– PR, sendo classificados como positivas as amostras que formaram linha de precipitação. Para validar o kit, 

foi utilizado um soro sanguíneo sabidamente positivo, obtido do surto ocorrido em 2001 no Paraná 

(CLAVIJO et al. 2002), cedido pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR) de Curitiba. Em 

seguida, a duplicata do material foi encaminhada para o Laboratório de Viroses de Bovinos (LVB) do 

Instituto Biológico (IB) de São Paulo, onde se realizou o teste ELISAc, através do kit comercial Bluetongue 

Virus Antibody Test Kit, também da VMRD®, e seguiram-se as instruções do fabricante. Foram consideradas 

positivas as amostras cujos valores de DO correspondiam a menos de 50% da média dos valores de DO dos 

controles negativos, sendo utilizados dois desvios padrão (dois controles negativos e positivos). 

Calculou-se a concordância entre os testes sorológicos através do coeficiente Kappa, e utilizou-se 

estatística descritiva para demonstrar a ocorrência de anticorpos para o VLA para cada teste utilizado. 

Todos os procedimentos utilizados neste estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), campus Arapongas, com o protocolo 006/16 

(Apêndice B). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De todos os ovinos testados, 64,81% (175/270) apresentavam anticorpos para o VLA apresentando 

elevada ocorrência através do teste de ELISAc, e 41,11% (111/270) foram soropositivos, demonstrando 

moderada ocorrência pelo IDGA (Tabela 01). De todas as amostras analisadas, 40% (108/270) dos ovinos 

foram reagentes e 34,07% (92/270) não foram reagentes em ambas as técnicas. Observou-se uma 

discordância em apenas 1,11% (3/270) animais, que foram positivos apenas no teste de IDGA e 24,81% 

(67/270) em ovinos que foram positivos somente no teste de ELISAc. 

O valor do coeficiente Kappa entre os resultados das técnicas IDGA e ELISAc demonstrou uma 

concordância moderada (0,51) entre as técnicas (THRUSFIELD, 2004), resultado idêntico foi observado por 

Venditti (2009), que demonstrou concordância Kappa de 0,51 com os mesmos testes diagnósticos. 

Entretanto, o coeficiente Kappa diferiu de outros estudos de VLA realizados com ovinos no país, que 

apresentaram concordância substancial, entre 0,61 e 0,8, e concordância quase perfeita, com resultados entre 

0,81 e 1 (BIIHER, 2017; KAWANAMI, 2017). 

O número de animais reagentes no exame de ELISAc foi superior ao teste de IDGA nas nove 

propriedades com ovinos sororreagentes, mesmo naquelas classificadas previamente como baixa, moderada e 

elevada ocorrência no presente estudo. Possivelmente o ELISAc foi capaz de detectar ovinos soropositivos 

mesmo quando havia baixa concentração de anticorpos, diferentemente do IDGA, já que diversos autores 

relatam que a prova de IDGA pode ser de difícil interpretação, por ser subjetiva, não quantitativa, e possuir 

baixa sensibilidade principalmente em amostras com baixa titulação de anticorpos, podendo causar reação 

cruzada com outros orbivírus (WARD; THURMOND, 1995; CHANDEL et al., 2003). Muito 

provavelmente, a discordância observada entre os testes no presente estudo, em que 1,11% (3/270) dos 
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ovinos foram positivos apenas no IDGA, seja devido à ocorrência de reação cruzada com outros orbivírus 

nestes animais.  

No Brasil, a comparação entre as técnicas ELISAc e IDGA foi realizada por diversos autores que 

demonstraram resultados de elevada ocorrência (50-100% de animais positivos) de anticorpos para VLA em 

ovinos, semelhantes ao presente trabalho. Nogueira et al. (2009), detectaram ocorrência de 74,3% (744/1002) 

através do ELISAc e 65% (651/1002) pelo IDGA no estado de São Paulo. Muitas dissertações têm revelado 

que o ELISAc é superior ao IDGA (VENDITTI, 2009; BIIHER, 2017; KAWANAMI, 2017). Ainda no 

estado de São Paulo, Kawanami (2017) observou ocorrência de anticorpos para VLA em diversas espécies 

de ruminantes, e nos ovinos, os resultados obtidos com o ELISAc e IDGA foram, respectivamente, 60,69% 

(105/173) e 55,49% (96/173) de sororreagentes. Em Minas Gerais, Biiher (2017) observou 56,44% (171/303) 

de ovinos positivos pelo teste de ELISAc e 54,13% (164/303) pelo IDGA. Venditti (2009) demonstrou 

moderada ocorrência (10-49,99%) ao comparar as técnicas, obtendo 19,33% (104/538) de ovinos positivos 

pelo ELISAc e 13,75% (72/538) através do IDGA em São Paulo.  

Os resultados similares de elevada ocorrência obtidos nos estados do Paraná, São Paulo e Minas 

Gerais ocorrem pela semelhança entre os climas, e pelo fato das propriedades estudadas estarem distribuídas 

dentro da zona limite de ocorrência de 50ºN a 35ºS (COETZEE et al., 2012), localizados no presente estudo 

entre latitudes 22°S e 26°S. Além disso, os dados obtidos condizem com dados da literatura, que indicam alta 

soroprevalência para o VLA, em regiões subtropicais, como é o caso do Paraná, que apresenta maior parte do 

seu território com verões quentes e chuvas bem distribuídas ao longo do ano, que aliado à ausência de 

estações secas, favorece a presença e multiplicação do vetor Culicoide e a ocorrência da infecção durante o 

ano todo (LOBATO et al., 2015).  

Os resultados obtidos através dos exames sorológicos mostram que 90% das propriedades (9/10) 

apresentaram pelo menos um ovino soropositivo, e somente a propriedade localizada no município de 

Colombo, mesorregião Metropolitana de Curitiba, não apresentou anticorpos para o VLA em nenhum dos 

testes (Figura 02). Estes resultados demonstram que, apesar da doença clínica não estar presente, há 

circulação do vírus na maioria das propriedades do Paraná, mostrando que o vírus está se disseminando 

silenciosamente. Resultado semelhante foi observado por Venditti (2009) no estado de São Paulo, onde 85% 

(11/13) das propriedades apresentaram pelo menos um ovino sororreagente para ambas as técnicas. Nogueira 

et al. (2009) também em São Paulo e Biihrer (2017) em Minas Gerais, relataram 100% das propriedades 

estudadas com animais sororreagentes para o VLA tanto pelo ELISAc quanto pelo IDGA.  

Medlock e Leack (2015) relatam que a LA e outras enfermidades transmitidas pelos Culicoides, 

ocorrem em maior ou menor ocorrência principalmente devido à variação climática observada no globo 

terrestre. A associação entre clima e a proliferação do Culicoide está relacionada à alteração climática 

observada dentro do estado. Os dados demonstraram que as propriedades classificadas como Cfa, com verão 

quente, chuvas bem distribuídas ao longo do ano e temperatura média superior a 22°C, apresentaram maior 

ocorrência, utilizando ambas as técnicas, se comparadas àquelas de clima Cfb, onde o verão é ameno e a 

temperatura média não ultrapassa 22°C (Tabela 01). A propriedade situada em Colombo, por exemplo, 

apresenta clima Cfb, com verão mais ameno, onde a temperatura média não ultrapassa 22°C e não 
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apresentou ovinos sororreagentes para o VLA. Sabe-se que à medida que a temperatura reduz, também há 

diminuição nas taxas de infecção e transmissão do VLA (MELLOR, 2000). Contudo, a propriedade 

localizada em Candoi, onde o clima é considerado Cfb, apresentou elevada ocorrência em ambas às técnicas 

devido à dinâmica da infecção observada nesta região, e possivelmente, a classificação climática desta região 

deva ser reavaliada.   

O teste ELISAc ainda foi capaz de detectar 97,29% dos ovinos que foram soropositivos ao IDGA, e 

detectou 64 animais que não foram reativos no IDGA, indicando ser mais confiável. Resultados semelhantes 

foram observados por Shringi e Shringi (2005) ao observarem que o ELISAc detectou 100% dos ovinos 

soropositivos no IDGA, e que o ELISAc detectou mais 37 ovinos que não foram reativos pelo IDGA. Apesar 

da imunodifusão em gél de ágar ser preconizada pela OIE desde 1982, devido à sua praticidade na execução 

e ao seu menor custo por amostra, é cada vez mais certo que este teste não é tão sensível e por isso está 

sendo substituído pelo ELISAc (SHRINGI; SHIRING, 2005).  

Esta diferença entre os testes foi observada também em trabalhos ao redor do mundo, que 

apresentaram resultados semelhantes ao presente estudo. Na Bósnia, Velic et al. (2004) demonstraram 100% 

(187/187) de ovinos positivos através do ELISAc e 77,9% (141/187) pelo teste de IDGA. Shringi e Shringi 

(2005) obtiveram 9,5% (17/178) de ovinos reagentes ao IDGA e 30,3% (54/178) pelo ELISAc, na Índia.  

Em regiões próximas às do presente estudo, na mesorregião Norte Central do Paraná, Negri Filho et al. 

(2016) detectaram anticorpos contra o VLA em bovinos leiteiros através da técnica de ELISAc e da 

virusneutralização (VN), e obtiveram, respectivamente, 100% (633/633) e 64,61% (409/633) de amostras 

positivas, demonstrando mais uma vez a superioridade do teste ELISAc. 

Frente ao presente estudo, pode-se concluir que a ocorrência de anticorpos para o VLA em rebanho 

ovino do estado do Paraná foi moderada através do teste de IDGA e elevada, através do teste ELISAc, e 

observou-se uma concordância moderada entre os testes sorológicos. Das propriedades estudadas, 90% 

(9/10) apresentaram pelo menos um ovino soropositivo, e o número de animais reagentes no exame de 

ELISAc foi superior ao teste de IDGA nas nove propriedades positivas, mesmo naquelas classificadas em 

baixa, moderada e elevada ocorrência. Conclui-se que ao comparar os testes diagnósticos, o ELISAc 

demonstrou-se superior ao IDGA. 

Agradecimentos 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo apoio na pesquisa; à 

Prof. Dra. Edviges Maristela Pituco e ao Instituto Biológico de São Paulo, pela realização dos exames 

ELISAc. 

Referências Bibliográficas 

BIIHRER, D.A. Inquérito sorológico da língua azul em ovinos de Minas Gerais. 2017. 32f. Dissertação 

(Mestrado Acadêmico) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2017. 

CHANDEL, B.S.; CHAUHAN, H.C.; KHER, H.N. Comparison of the standard AGID test and competitive 



60 
 
ELISA for detecting bluetongue virus antibodies in camels in Gujarat, India. Tropical Animal Health and 

Production, v. 35, p.99-104, 2003. 

CLAVIJO, A.; SEPULVEDA, L.; RIVA, J.; PESSOA-SILVA, M.; TAILOR-RUTHES, A.; LOPEZ, J.W. 

Isolation of bluetongue virus serotype 12 from na outbreak of the disease in South America.Veterinary 

Record v.7. p.301-302, 2002. 

COETZEE, P.; STOKSTAD, M.; VENTER, E.H.; MYRMEL, M.; VAN VURUREN, M. Bluetongue: a 

historical and epidemiological perspective with the emphasis on South Africa. Virology Journal v. 9, 2012. 

COSTA, J.R.R.; LOBATO, Z.I.P.; HERRMANN, G.P.; LEITE, R.C.; HADDAD, J.P.A. Prevalência de 

anticorpos contra o vírus da língua azul em bovinos e ovinos do sudoeste e sudeste do Rio Grande do Sul. 

Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.58, n.2, p.273-275, 2006. 

DORNELES, E.M.S.; MORCATTI, F.C.; GUIMARÃES, A.S.; LOBATO, Z.I.P.; LAGE, A.P.; 

GONÇALVES, V.S.P.; GOUVEIA, A.M.G.; HEINEMANN, M.B. Prevalence of bluetongue virus 

antibodies in sheep from Distrito Federal, Brazil. Semina: Ciências Agrárias. v. 33, n. 4, p.1521-1524, 2012. 

GANG-MA, J.; XUAN ZHANG, X.; BIN ZHENG, W.; TIAN XU, Y.; QUAN ZHU, X.; XUE HU, G.; HUI 

ZHOU, D. Seroprevalence and Risk Factors of Bluetongue Virus Infection in Tibetan Sheep and Yaks in 

Tibetan Plateau, China. BioMed Research International. v.1, p.1-5, 2017. 

IAPAR. Instituto Agronômico do Paraná. Cartas Climáticas do Paraná. 2017. Disponível em: 

<http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=863>. Acesso em: 06 novembro de 2017. 

JENCKEL, M.; BRÉAD, E.; SCHULZ, C.; SAILLEAU, C.; VIAROUGE, C.; HOFFMAN, B.; HOPER, D.; 

BEER, M.; ZIENTARA, S. Complete coding genome sequence of putative novel bluetongue virus serotype 

27. Genome Announcements, v.3, n.2, mar-abr, 2015. 

KAWANAMI, A.E. Vírus da língua azul em cevídeos neotropicais e bovídeos domésticos. 2017. 98f. Tese 

(doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, São Paulo, 

2017. 

LOBATO, Z.I.P.; GUEDES, M.I.M.C.; MATOS, A.C.D. Bluetongue and others orbiviruses in South 

America: gaps and challenges. Veterinaria Italiana v. 51, n.4, p.253-262, 2015. 

MACLACHLAN, N.J. Bluetongue: pathogenesis and duration of viraemia. Veterinaria Italiana. v.40, n.4, 

p.462-467, 2004. 

MEDLOCK, J.M;, LEACK; S.A. Effect of climate change on vector-borne disease in the UK. The Lancet 

Infectious Disease. http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(15)70091-5, 2015. 

MELLOR, P.S. Replication of Arboviruses in Insect Vectors. Journal of Comparative Pathology, v.123, 

http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(15)70091-5


61 
 
p.231-247, 2000. 

NEGRI FILHO, L.C.; NOGUEIRA, A.H.C.; STEFANO, E.; KATTO, S.; OKUDA, L.H.; SILVA, L.C.; 

PITUCO, E.M.; OKANO, W. Detecção de anticorpos contra o sorotipo 4 da língua azul (btv-4) em bovinos 

leiteiros da mesorregião norte central do Paraná, Brasil. Revista de Educação Continuada em Medicina 

Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP. v. 14, n.2, 2016. 

NOGUEIRA, A.H.C.; PITUCO, E.M.; STEFANO, E.; CURCI, V.C.L.M.; CARDOSA, T.C. Detecção de 

anticorpos contra o vírus da língua azul em ovinos na região de Araçatuba, São Paulo, Brasil. Ciência 

Animal Brasileira, v. 10, n. 4, p. 1271-1276, 2009. 

OIE. World Organisation for Animal Health. Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals. 

2014. Chapter 2.1.3. Bluetongue virus. Disponível em: 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.03_BLUETONGUE.pdf >. Acesso 

em: 15 de novembro de 2017. 

PINHEIRO, R.R.; SOUZA, T.S.; FEITOSA, A.L.V.L.; ARAGÃO, M.A.C.; LIMA, C.C.V.; COSTA, J.N.; 

ANDRIOLI, A.; TEIXEIRA, M.F.S.; BRITO, R.L.L. Frequencia de anticorpos contra o vírus da língua azul 

em ovinos do estado do Ceará, Brasil. Arquivos do Instituto Biológico, v.80, n.1, 2013. 

SEAB. Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Dispõe sobre dados da pecuária paranaense. 

Governo do estado do Paraná. Departamento de Economia Rural. Disponível em: <www.agricultura.gov.br>. 

Acesso em: 20 de setembro de 2017. 

SHRINGI, S.; SHRINGI, B.N. Comparative efficacy of standart AGID, CCIE, and competitive ELISA, for 

detecting bluetongue virus antibodies in indigenous breeds of sheep and goats in Rajasthan, India. Journal of 

Veterinary Science. v.6, n.1, p.77-79, 2005. 

SOUZA, T.S.; COSTA, J.N.; MARTINEZ, P.M.; COSTA NETO, A.O.; PINHEIRO, R.R. Anticorpos contra 

o vírus da língua azul em rebanhos ovinos da microrregião de Juazeiro, Bahia. Arquivos do Instituto 

Biológico v.77, n.3, p.419-427, 2010. 

THRUSFIELD, M. Epidemiologia Veterinária, 2a ed., São Paulo, Roca, 2004, 558p. 

VELIC, L.; VELIC, R.; BAJROVIC, T.; DUKIC, B.; CAMO, D. Bluetongue in Bosnia: comparisons of 

competitive enzyme-linked immunosorbent assay and standard agar gel immunodiffusion tests. Veterinaria 

Italiana, v.40, n.4, p. 562-563, 2004. 

VENDITTI, L.L.R. Infecção pelo vírus da língua azul em ovinos e bovinos na região Sudeste do Brasil. 

2009.77f. Dissertação (mestrado) - Instituto Biológico, Sâo Paulo, 2009. 

http://revistas.bvs-vet.org.br/recmvz/issue/view/1954
http://revistas.bvs-vet.org.br/recmvz/issue/view/1954


62 
 
WARD, M. P.; THURMOND, M. C. Climatic factors associated with risks of seroconversion of cattle to 

bluetongue viruses in Queensland. Preventive Veterinary Medicine, v.24, n.2, p.129-136, 1995. 

 

Tabela 01. Distribuição do número e porcentagem de ovinos reagentes no teste de ELISAc e IDGA para detecção de 

anticorpos contra o VLA por propriedade analisada em 2017. 

Município/Propriedade 
Classificação 

climática 

N° ovinos 

analisados 

N 

reagentes 

ELISAc 

N 

reagentes 

IDGA 

% 

Positivos 

ELISA 

% 

Positivos 

IDGA 

Araruna Cfa 30 20 12 66,67 40,00 

Bom Sucesso Cfa 26 24 20 92,3 76,92 

Candói Cfb 26 22 16 84,62 61,53 

Castro Cfb 40 4 1 10,00 2,50 

Colombo Cfb 27 0 0 0,00 0,00 

Cornélio Procópio Cfa 29 25 12 86,21 41,38 

Mandaguari Cfa 30 25 19 83,33 63,33 

Maringá Cfa 30 25 11 83,33 36,67 

Rancho Alegre Cfa 9 7 2 77,78 22,22 

Rosário do Ivaí Cfa 23 23 18 100,00 78,26 

Total - 270 175 111 64,81 41,11 

 
 

 

Figura 02. – Distribuição dos ovinos positivos nos testes de IDGA e ELISAc contra o VLA, por propriedade, no ano de 

2017. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A infecção pelo vírus da língua azul ocorre de maneira disseminada na maioria 

das mesorregiões paranaenses estudadas e persiste naquelas em que o clima é favorável 

à proliferação do vetor. 

 É necessário adotar medidas que diminuam os fatores de risco observados e que 

estão relacionados positivamente à infecção. 

Ao avaliar a presença de anticorpos para o VLA através de dois testes sorológicos, 

observou-se moderada ocorrência através do teste de IDGA, e elevada através do teste 

de ELISAc, sendo que este demonstrou superioridade ao teste de IDGA nas nove 

propriedades positivas. 

O clima propício foi o maior responsável para as ocorrências obtidas, pois a única 

propriedade que não apresentou ocorrência em nenhum dos testes sorológicos está 

localizada na mesorregião Metropolitana de Curitiba, onde as condições climáticas são 

menos favoraveis à proliferação do vetor.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Questionário epidemiológico aplicado nas propriedades. 

Ficha Epidemiológica das Propriedades 

Data da colheita: ___/___/___ 

1.Identificação 

a. Propriedade: _________________________________________________________ 

b. Proprietário: _________________________________________________________ 

c. Município: _____________________________________ UF: _________________ 

d. Telefone: (__) ________________________________________________________ 

e. Mesorregião: _________________________________________________________ 

f. Atividade principal: (__) Pecuária           (__) Agricultura           (__) Mista 

g.Regime de criação pecuária: ____________________________________________ 

h. Registro genealógico de animais: (__) Sim       (__) Não 

i. Número de amostras colhidas: ___________ 

 

2. Dados referentes ao manejo: 

a. Espécies na propriedade: (  ) ovina (  ) bovina (  ) equina (  ) suína (  ) aves (  ) outra 

b. Raças de ovinos na propriedade: __________________________________________ 

c. Finalidade: (  ) cria/recria/reprodução    (  ) terminação/abate 

d. Número total de ovinos: ______________ 

 

3. Dados epidemiológicos: 

a. Já ouviu falar sobre língua azul anteriormente?                     (  ) Sim     (  ) Não 

b. Há presença de maruim, mosquito-do-mangue, mosquito-pólvora, “pórvinha” na 

propriedade?                                                                               (  ) Sim     (  ) Não 

c. Qual período em que se observa maior presença destes mosquitos? 

    (  ) Início da manhã   (  ) Final da manhã  (  ) Início da tarde  (  ) Final da tarde                        

(  ) Início da noite   (  ) Final da noite 

d. Os ovinos permanecem em aprisco?                                       (  ) Sim     (  ) Não 

e. Qual o tipo de aprisco?    (  ) Chão ripado   (  ) Chão cimentado   (  ) Chão de terra 

f. Já houve problemas respiratórios nos animais?                       (  ) Sim     (  ) Não 

g. Já houve presença de úlceras em região oral e/ou nasal?        (  ) Sim     (  ) Não 

h. Há histórico de problemas reprodutivos nos animais?            (  ) Sim     (  ) Não 

i. Quais? (  ) abortamento (  ) repetição de cio (  ) natimortos (  ) neonato debilitado 

(  ) ausência de cio (  ) não sabe (  ) nenhum problema   (  ) outros. Qual? ___________ 

j.Há problema frequente de claudicação?                                    (  ) Sim     (  ) Não 

k. Há presença de bovinos na propriedade?                                 (  ) Sim     (  ) Não 

l. Há pastejo concomitante de ovinos e bovinos?                         (  ) Sim     (  ) Não 

m. Há presença de bovinos na vizinhança?                                  (  ) Sim     (  ) Não 

n. Há presença de cães próximos aos ovinos?                              (  ) Sim     (  ) Não 

o. Há florestas/matas próximas às pastagens?                              (  ) Sim     (  ) Não 
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APÊNDICE B – Comitê de Ética 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Artigo 1. Normas para elaboração de artigo científico para submissão e publicação na 

Revista “Pesquisa Veterinária Brasileira”. 

Instrução aos Autores: 

Os artigos devem ser submetidos através do Sistema Scholar One, link 

<https://mc04.manuscriptcentral.com/pvb-scielo>, com os arquivos de texto na 

versão mais recente do Word e formatados de acordo com o modelo de 

apresentação disponíveis no ato de submissão e no site da revista 

(www.pvb.com.br). Devem constituir-se de resultados de pesquisa ainda não 

publicados e não considerados para publicação em outro periódico. 

Apesar de não serem aceitas comunicações (Short communications) sob a forma de 

“Notas Científicas”, não há limite mínimo do número de páginas do artigo enviado. 

Embora sejam de responsabilidade dos autores as opiniões e conceitos emitidos nos 

artigos, o Conselho Editorial, com a assistência da Assessoria Científica, reserva-se o 

direito de sugerir ou solicitar modificações aconselháveis ou necessárias. Os artigos 

submetidos são avaliados pelos pares (peer review) e, aceitos para publicação, com dois 

pareceres favoráveis ou rejeitados, por dois pareceres desfavoráveis. 

Os direitos autorais dos artigos aceitos para publicação permanecem com os autores. 

NOTE: Em complementação aos recursos para edição da revista é cobrada taxa de 

publicação (paper charge) no valor de R$ 1.500,00 por artigo editorado, na ocasião 

do envio da comunicação de aceite, ao autor para correspondência. Não há taxa de 

submissão e avaliação de artigo. 

1. Os artigos devem ser organizados em Título, ABSTRACT, RESUMO, 

INTRODUÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS, DISCUSSÃO, 

CONCLUSÕES, Agradecimentos e REFERÊNCIAS: 
a) o Título deve ser conciso e indicar o conteúdo do artigo; pormenores de identificação 

científica devem ser colocados em MATERIAL E MÉTODOS. 

b) O(s) Autor(es) deve(m) sistematicamente abreviar seus nomes quando 

compridos, mas mantendo o primeiro nome e o último sobrenome por extenso, como 

por exemplo: 

Paulo Fernando de Vargas Peixoto escreve Paulo V. Peixoto (inverso, Peixoto P.V.); 

Franklin Riet-Correa Amaral escreve Franklin Riet-Correa (inverso, Riet-Correa F.). Os 

artigos devem ter no máximo 8 (oito) autores; 

c) o ABSTRACT deve ser uma versão do RESUMO em português, podendo ser mais 

explicativo, seguido de “INDEX TERMS” que incluem palavras do título; 

d) o RESUMO deve conter o que foi feito e estudado, indicando a metodologia e dando 

os mais importantes resultados e conclusões, seguido dos “TERMOS DE 

INDEXAÇÃO” que incluem palavras do título; 

e) a INTRODUÇÃO deve ser breve, com citação bibliográfica específica sem que a 

mesma assuma importância principal, e finalizar com a indicação do objetivo do artigo; 

f) em MATERIAL E MÉTODOS devem ser reunidos os dados que permitam a 

repetição da experimentação por outros pesquisadores. Em experimentos com animais, 

deve constar a aprovação do projeto pela Comissão de Ética local; 

g) em RESULTADOS deve ser feita a apresentação concisa dos dados 

obtidos. Quadros (em vez de Tabelas) devem ser preparados sem dados supérfluos, 

apresentando, sempre que indicado, médias de várias repetições. É conveniente 

https://mc04.manuscriptcentral.com/pvb-scielo
http://www.pvb.com.br/
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expressar dados complexos, por gráficos (=Figuras), ao invés de apresentá-los em 

Quadros extensos; 

h) na DISCUSSÃO devem ser discutidos os resultados diante da literatura. Não convém 

mencionar artigos em desenvolvimento ou planos futuros, de modo a evitar uma 

obrigação do autor e da revista de publicá-los; 

i) as CONCLUSÕES devem basear-se somente nos resultados apresentados; 

j) Agradecimentos devem ser sucintos e não devem aparecer no texto ou em notas de 

rodapé; 

k) a Lista de REFERÊNCIAS, que só incluirá a bibliografia citada no artigo e a que 

tenha servido como fonte para consulta indireta, deverá ser ordenada alfabetica e 

cronologicamente, pelo sobrenome do primeiro autor, seguido dos demais autores 

(todos), em caixa alta e baixa, do ano, do título da publicação citada, e, abreviado (por 

extenso em casos de dúvida), o nome do periódico ou obra, usando sempre como 

exemplo os últimos fascículos da revista (www.pvb.com.br). 

2. Na elaboração do texto devem ser atendidas as seguintes normas: 

a) A digitação deve ser na fonte Cambria, corpo 10, entrelinha simples; 

a página deve ser no formato A4, com 2cm de margens(superior, inferior, esquerda e 

direita), o texto deve ser corrido e não deve ser formatado em duas colunas, com as 

legendas das Figuras no final (logo após as REFERÊNCIAS). As Figuras e os Quadros 

devem ter seus arquivos fornecidos separados do texto. Os nomes científicos devem ser 

escritos por extenso no início de cada capítulo. 

b) a redação dos artigos deve ser concisa, com a linguagem, tanto quanto possível, no 

passado e impessoal; no texto, os sinais de chamada para notas de rodapé serão números 

arábicos colocados em sobrescrito após a palavra ou frase que motivou a nota. Essa 

numeração será contínua por todo o artigo; as notas deverão ser lançadas ao pé da 

página em que estiver o respectivo número de chamada, sem o uso do “Inserir nota de 

fim”, do Word. Todos os Quadros e todas as Figuras têm que ser citados no texto. 

Estas citações serão feitas pelos respectivos números e, sempre que possível, em ordem 

crescente. ABSTRACT e RESUMO serão escritos corridamente em um só parágrafo e 

não devem conter citações bibliográficas. 

c) no rodapé da primeira página deverá constar endereço profissional completo de 

todos os autores (na língua do país dos autores), o e-mail do autor para 

correspondência e dos demais autores. Em sua redação deve-se usar vírgulas em vez 

de traços horizontais; 

d) siglas e abreviações dos nomes de instituições, ao aparecerem pela primeira vez no 

artigo, serão colocadas entre parênteses, após o nome da instituição por extenso; 

e) citações bibliográficas serão feitas pelo sistema “autor e ano”; artigos de até dois 

autores serão citados pelos nomes dos dois, e com mais de dois, pelo nome do primeiro, 

seguido de “et al.”, mais o ano; se dois artigos não se distinguirem por esses elementos, 

a diferenciação será feita através do acréscimo de letras minúsculas ao ano. Artigos não 

consultados na íntegra pelo(s) autor(es), devem ser diferenciados, colocando-se no 

final da respectiva referência, “(Resumo)” ou “(Apud Fulano e o ano.)”; a 

referência do artigo que serviu de fonte, será incluída na lista uma só vez. A 

menção de comunicação pessoal e de dados não publicados é feita no texto somente 

com citação de Nome e Ano, colocando-se na lista das Referências dados adicionais, 

como a Instituição de origem do(s) autor(es). Nas citações de artigos colocados 

cronologicamente entre parênteses, não se usará vírgula entre o nome do autor e o 

ano, nem ponto-e-vírgula após cada ano, como por exemplo: (Priester & Haves 1974, 

Lemos et al. 2004, Krametter-Froetcher et. al. 2007); 

http://www.pvb.com.br/


68 
 

f) a Lista das REFERÊNCIAS deverá ser apresentada em caixa alta e baixa, com os 

nomes científicos em itálico (grifo), e sempre em conformidade com o padrão 

adotado nos últimos fascículos da revista, inclusive quanto à ordenação de seus vários 

elementos. 

3. Os gráficos (=Figuras) devem ser produzidos em 2D, com colunas em branco, cinza e 

preto, sem fundo e sem linhas. A chave das convenções adotadas será incluída 

preferentemente, na área do gráfico (=Figura); evitar-se-á o uso de título ao alto do 

gráfico (=Figura). 

4. As legendas explicativas das Figuras devem conter informações suficientes para 

que estas sejam compreensíveis, (até certo ponto autoexplicatívas, independente do 

texto).  

5. Os Quadros devem ser explicativos por si mesmos. Entre o título (em negrito) e as 

colunas deve vir o cabeçalho entre dois traços longos, um acima e outro abaixo. Não há 

traços verticais, nem fundos cinzas. Os sinais de chamada serão alfabéticos, 

recomeçandos, se possível, com “a” em cada Quadro; as notas serão lançadas logo 

abaixo do Quadro respectivo, do qual serão separadas por um traço curto à esquerda. 
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ANEXO B 

Artigo 2. Normas para elaboração de artigo científico para submissão e publicação na 

Revista “Sêmina: Ciências Agrárias”. 

Author Guidelines 

Editorial standards for publishing in Semina: Ciências Agrárias, Universidade 

Estadual de Londrina  (UEL) 

Articles can be submitted in Portuguese or English, but will only be published in 

English. Articles that are submitted in Portuguese, if accepted for publication, will have 

to be translated into English. 

Articles sent to the journal by march 31, 2014 and those that are still being 

processed may be published in Portuguese; however, priority for publication will 

be given to the articles that are translated into English. 
All articles, after being accepted for publication, must be accompanied by a proof 

certificate of translation or correction (as a supplementary file) from one of the 

following translation services: 

American Journal Experts 

Editage 

Elsevier 

http://www.proof-reading-service.com 

http://www.academic-editing-services.com/ 

http://www.publicase.com.br/formulario.asp 

http://www.stta.com.br/ 

The lead author must attach the document that provides evidence of this translation or 

correction in the electronic system on the submission page in “Docs. Sup.” 

COMMENTS: 
1) Original manuscripts submitted for review are initially assessed by the Editorial 

Committee of Semina: Ciências Agrárias. In this assessment, quality requirements for 

publishing with the journal will be evaluated, such as scope of the article, suitability 

with regard to the journal standards, quality of writing and theoretical foundation. 

Additionally, it is also considered literature review update, consistency and accuracy of 

the methodology, contribution of the results, discussion of the data observed in the 

study, table and figure depiction, and originality and consistency of conclusions. 

If the number of submitted manuscripts exceeds the assessment and publication capacity 

of Semina: Ciências Agrárias, a comparison between submissions will be made, and the 

works considered to have the highest contribution potential to scientific knowledge will 

be directed to ad hoc advisors. The manuscripts that are not approved by these criteria 

are archived, whereas the remaining manuscripts are subjected to assessment by at least 

two scientific advisors who are experts in the subject area of the manuscript, without 

identifying the authors. The submission fee will not be returned to authors who have 

their manuscripts archived. 

2) Where appropriate, if the research project that originated the article was performed 

according to biosafety and ethics technical standards under approval from an ethics 

committee involving humans and/or an ethics committee involving animals, the 

commission name, institution, and process number should be stated. 

MANUSCRIPTS WILL NOT BE ACCEPTED WHEN: 
a)  The attached main article file has the names of the authors and their respective 

affiliations. 

http://www.journalexperts.com/en/translation
http://www.editage.com.br/manuscriptediting/index.html
http://webshop.elsevier.com/languageservices/
http://www.proof-reading-service.com/
http://www.academic-editing-services.com/
http://www.publicase.com.br/formulario.asp
http://www.stta.com.br/
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b)  The complete registration of all authors has been added to the metadata during 

submission; Example: Full name; Institution/Affiliation; Country; Summary of 

Biography/Title/Role. 

c)  Text explaining the relevance of the work (importance and distinction from 

previously published works), with a maximum length of 10 lines, is included in the field 

COMMENTS TO THE EDITOR. 

d)  The submission is accompanied by a document proving payment of the submission 

fee as a supplementary file in the “Docs. Sup.” section. 

e)  The main article is accompanied by supplementary files, including graphs, 

figures, photos, and other documents, IN THEIR ORIGINAL VERSION (JPEG, TIFF, 

or EXCEL formats). 

f)  The following information is included in the original manuscript: title, abstract, 

keywords in Portuguese and English, tables, and figures. 

RESTRICTIONS BY SUBJECT AREA:   

FOR THE VETERINARY FIELD, THE MANUSCRIPTS WILL NOT BE 

ACCEPTED IN CASE OF THE FOLLOWING: 
a) Publication of case reports is restricted; only articles with great relevance and 

originality that make a real contribution to the advance of knowledge in the field will be 

selected for processing. 

Work Categories 
a) Scientific articles: maximum of 20 pages, including figures, tables, and bibliographic 

references 

b) Scientific communications: maximum of 12 pages, with bibliographic references 

limited to 16 citations and a maximum of two tables, two figures, or a combination of 

one table and one figure 

c) Case reports: maximum of 10 pages, with bibliographic references limited to 12 

citations and a maximum of two tables, two figures, or one table and one figure 

d) Review articles: maximum of 25 pages, including figures, tables, and bibliographic 

references 

Presentation of the Work 
Complete original articles, communications, case reports, and reviews should be written 

in Portuguese or English using Microsoft Word for Windows, on A4-size paper, 

with  lines numbered per page, 1.5 spacing between lines, Times New Roman font, size 

11 normal, 2 cm margins on all sides, with pages numbered on the upper right corner 

and following the guidelines for the maximum number of pages according to the 

category of the work. 

Figures (drawings, graphics, and photographs) and tables should be numbered with 

Arabic numerals, should be included at the end of the work immediately after the 

bibliographic references, and should be cited within the text. In addition, the figures 

must be of good quality and must be attached in their original format (JPEG, TIFF, etc.) 

in Docs Sup on the submission page. Figures and tables will not be accepted if they do 

not comply with the following specifications: width of 8 cm or 16 cm with maximum 

height of 22 cm. If the figure has greater dimensions, it will be reduced during the 

editorial process to the above-mentioned dimensions. 

Note: Figures (Ex. Figure 1. Title) and tables (Table 1. Title) should have a width of 8 

cm or 16 cm with maximum height of 22 cm. Those with greater dimensions will be 

reduced during the editorial process to the above-mentioned dimensions. For any tables 

and figures that are not the author’s original work, a citation to the source consulted is 

mandatory. Place this citation below the table or figure and indicate using a smaller font 

(Times New Roman 10). 
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Ex: “Fonte”: IBGE (2017), or Source: IBGE (2017). 

Manuscript preparation 

Scientific article: 
Scientific articles should report results of original research on the related areas, with the 

sections organized in the following way: Title in English; Title in Portuguese;  Abstract 

in English with keywords (maximum six words, in alphabetic order); Abstract in 

Portuguese with keywords (maximum six words, in alphabetical order); Introduction; 

Materials and Methods; Results and Discussion, with Conclusions at the end of the 

Discussion or Results (Discussion and Conclusions should be written separately); 

Acknowledgements; Suppliers, if applicable; and Bibliographic References. The 

headings should be in boldface without numbering. If there is a need to include a sub-

heading within a section, it should be placed in italics, and if there are further sub-topics 

to include under a sub-heading, these should be numbered with Arabic numerals. 

(Example: Materials and Methods, Areas of study, 1. Rural area, 2. Urban area.) 

The submitted work cannot have been published elsewhere with the same content, 

except in the form of an Abstract in Scientific Events, Introductory Notes, or Reduced 

Format. 

The work should be presented in the following order: 
1. Title of the work, accompanied by its translation in Portuguese, if appropriate. 

2. Abstract and Keywords: An informative abstract with a minimum of 200 words and 

a maximum of 400 words must be included, in the same language used in the text of the 

article, accompanied by an English translation (Abstract and Keywords) if the text has 

not been written in English. 

3. Introduction: The introduction must be concise and contain only the review that is 

strictly necessary to introduce the topic and support the methodology and discussion. 

4. Materials and Methods: This section may be presented in a continuous, descriptive 

way or with sub-headings to allow the reader to understand and be able to repeat the 

methodology cited with or without the support of bibliographic citations. 

5. Results and Discussion: This section must be presented in a clear way, with the aid 

of tables, graphs, and figures, so that it does not raise any questions for the reader with 

regard to the authenticity of the results and points of view discussed. 

6. Conclusions: These must be clear and presented according to the objectives proposed 

in the work. 

7. Acknowledgements: People, institutions, and companies that contributed to the work 

should be mentioned at the end of the text, before the Bibliographic References section. 

Note: 
Notes: Each note regarding the body of the text must be indicated with a superscripted 

symbol immediately after the phrase it concerns and must be included as a footnote at 

the end of the page. 

Figures: The figures that are deemed essential will be accepted and should be cited in 

the text by their numeric order, in Arabic numerals. If any submitted illustrations have 

already been published, the source and permission for publication should be stated. 

Tables: Tables should be accompanied by a header that will allow understanding of the 

data collected without the need to use the body of the text for reference. 

Quantities, units, and symbols: 
a)  Manuscripts should be in agreement with the criteria established in the International 

Codes for each subject area. 

b)  Use the International System of Units in all text. 

c)  Use the negative power format to note and present related units: e.g., kg ha
-1

. Do not 

use the forward slash symbol to relate units: e.g., kg/ha. 
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d)  Use a simple space between units: g L
-1

, not g.L
-1

 or gL
-1

. 

e)   Use 24-hour time representation with four digits for the hours and minutes: 09h00, 

18h30. 

8. In-text author citations 
Citations must be followed by the year of publication, and multiple citations should 

follow the alphabetical order system, according to the following examples: 

a) The results by Dubey (2017) confirmed that ..... 

b) According to Santos et al. (2017), the effect of nitrogen ..... 

c) Beloti et al. (2017b) assessed the microbiological quality ..... 

d) [...] and inhibit the test for syncytium formation (BRUCK et al., 2017). 

e) [...] compromising the quality of its derivatives (AFONSO; VIANNI, 2017). 

Citations with two authors 
In citations of sources that have two authors, the authors’ names are separated by a 

semicolon when citing them within parentheses. 

Ex: (PINHEIRO; CAVALCANTI, 2017). 

Use and when the authors are included in the sentence rather than cited in parentheses. 

Ex: Pinheiro and Cavalcanti (2017). 

Citing more than two authors 
Indicate the first author followed by the expression et al. 

Within parentheses, separate references with a semicolon when more than one reference 

is cited. 

Ex: (RUSSO et al., 2017) or Russo et al. (2017); (RUSSO et al., 2017; FELIX et al., 

2017). 

Citing multiple documents by the same author, published in the same year 
Add lowercase letters, in alphabetical order, after the date and without a space. 

Ex: (SILVA, 2017a, 2017b). 

Citing multiple documents by the same author, published in different years 

Separate the dates with a comma. 

Ex: (ANDRADE, 2015, 2016, 2017). 

Citing various documents by various authors, mentioned simultaneously 
Place the citations in alphabetical order, separated by a semicolon. 

Ex: (BACARAT, 2017; RODRIGUES, 2017). 

9. References: The references, according to the standard NBR 6023, Aug. 2000, and 

reformulation number 14.724 of the Brazilian Technical Standards Association 

(ABNT), 2011, must be listed in alphabetical order at the end of the manuscript. All the 

authors participating in a referenced study must be mentioned, regardless of the 

number of participants. The accuracy and adequacy of references for works that have 

been consulted and mentioned in the text of the article, as well as opinions, concepts, 

and statements, are entirely the responsibility of the authors. 

Note: Consult recently published issues of Semina: Ciências Agrárias for more details 

about how to format references in the article. 

The remaining categories of works (Scientific Communication, Case Report, and 

Review) must follow the above-mentioned standards but with the following additional 

directions for each category: 

Other important information 
1. The publication of articles depends on the favorable opinion of ad hoc advisors and 

the approval of the Semina: Ciências Agrárias UEL Editorial Board. 

2. Reprints will not be given to the authors, since the issues will be available online at 

the journal’s website (http://www.uel.br/revistas/uel). 
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3. Copyright transfer: The authors agree with the transfer of publication rights of the 

manuscript to the journal. Reproduction of the articles is only allowed when the source 

is cited. Commercial use of the information is forbidden. 

4. Unforeseen questions about or problems in the present standards will be addressed by 

the Editorial Board of the subject area in which the article was submitted for 

publication. 

5. Number of authors: There is no limit to the number of authors, but people included as 

co-authors should have effectively participated in the study. People with limited 

participation in the study or the article preparation should be cited in the 

Acknowledgements section, as should institutions that granted scholarships and other 

financial resources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


