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RESUMO 

 

A Língua Azul ou Blue Tongue, é uma doença na qual e os ruminantes são 

mais suscetíveis. É causada pelo vírus da Lingua azul (BTV), vírus RNA, 

pertencente ao gênero Orbivirus, da família Reoviridae, os quais são arbovírus, 

transmitidos por vetores hematófagos do Genero Culicoides, os quais infectam-

se ao ingerirem o sangue de animais vertebrados. É uma das doenças listadas 

pela Office Internationale des Epizooties (OIE), como uma doença de 

notificação obrigatória. A infecção geralmente se apresenta inaparente em 

bovinos e caprinos, porém os ovinos, dependendo da raça, podem apresentar 

a forma aguda da doença. Vários inquéritos sorológicos foram realizados no 

Brasil e indicaram que o BTV está amplamente difundido entre os bovinos. O 

objetivo desta pesquisa foi avaliar a presença de Anticorpos Anti- VLA em 

rebanhos de bovinos leiteiros no município de Arapoti, através do teste de 

IDGA. Foram coletadas 653 amostras de bovinos leiteiros com idades entre 6 e 

24 meses, colhida no período de maio a agosto de 2016. Foi realizado um 

questionário epidemiológico em cada propriedade. As amostras foram 

examinadas pelo teste de imunodifusão em Gel de Ágar (IDGA) no laboratório 

da UNOPAR. O resultado obtido foi de 34,30% (224/653) dos animais 

reagentes ao vírus da Língua Azul. Os resultados obtidos confirmaram que a 

LA ocorre nos rebanhos bovinos no município de Arapoti - Paraná de forma 

silenciosa, a frequência de animais soropositivos pode ser explicada por 

condições epidemiológicas favoráveis ao vetor, como altas temperaturas, 

pluviosidade elevada e tipos de manejo e instalações.  

Palavras chave:  Bovinos leiteiros, IDGA, Língua azul.  
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Abstract 

 

The Blue Tongue is a disease in which ruminants are more susceptible. It is 

caused by the Blue Tongue virus (BTV), RNA virus, belonging to the gender 

Orbivirus of the Reoviridae family, which are arboviruses, transmitted by 

hematophagous vectors of the Culicoides gender, which infect themselves by 

ingesting the blood of vertebrate animals. It is one of the diseases listed by the 

Office Internationale des Epizooties (OIE) as a obligatory notification disease. 

The infection is usually un apparent in cattle and goats, but in some sheep  

breeds they may present the acute form of the disease. Several serological 

surveys were carried out in Brazil and indicated that BTV is widely among 

cattle. The objective of this research was to evaluate the presence of Anti-VLA 

antibodies in dairy herds in the city of Arapoti, using the IDGA test. . A total of 

653 samples of dairy cattle aged between 6 and 24 months were collected 

between May and August 2016. An epidemiological questionnaire was carried 

out on each farm. The samples were examined by the Agar Gel 

immunodiffusion test (IDGA) in the UNOPAR laboratory.The result obtained 

was 34.30 224/653 of the animals reacting to the Blue tongue virus. The results 

confirmed that LA occurs in the cattle herds in the city of Arapoti Paraná in a 

silent way, the frequency of seropositive animals can be explained by favorable 

epidemiological conditions for the vector, such as high temperatures, high 

rainfall and the management and facilities types. 

 

 

Key words: Dairy cattle, IDGA, Blue Tongue. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem o maior rebanho bovino comercial do mundo, alcançando 

215,2 milhões de animais em 2015 (IBGE, 2015). A entrada de novas 

enfermidades ou novas cepas mais virulentas em um rebanho pode resultar em 

impacto sanitário e econômico nas cadeias produtivas de bovinos; desta forma 

o monitoramento epidemiológico da ocorrência de enfermidades e a 

implantação de medidas baseadas no seu controle e a maior atuação das 

barreiras sanitárias são de vital importância para a economia de um país. 

Na região Sul do estado do Paraná localiza-se a maior produção de 

leite, com a maior produtividade média brasileira por vaca, correspondendo a 

28,6% e 2.125 litros/vaca/ano, respectivamente. Nesta região concentra-se o 

segundo maior plantel leiteiro, com 20,5% do total do rebanho. Arapoti está 

entre os quatro municípios onde se localizam os rebanhos leiteiros mais 

produtivos do Paraná, com produtividade média de 3.507 litros/vaca/ano, sendo 

que alguns rebanhos produzem médias superiores a 7.000 litros ao ano (IBGE, 

2015). 

A Língua Azul (LA) é uma doença que pode causar aborto e queda do 

desempenho reprodutivo em vacas, perda de condição corporal e redução na 

produção de leite. A ocorrência dessa doença está relacionada à presença de 

vetores transmissores, causada por um orbivírus, transmitido por mosquitos do 

gênero Culicoides, e infecta ruminantes domésticos e selvagens (LOBATO, 

1999).  

O vírus da língua azul (BTV) pode manifestar-se com maior gravidade 

em certas raças de ovinos e em alguns cervídeos, mas raramente causa 

doença em bovinos. É baixa a porcentagem de bovinos que podem se tornar 

doentes A taxa de mortalidade e a severidade dos sinais clínicos são 

influenciadas por espécie, raça, idade, status imunológico, sorotipo, amostra do 

VLA e por interações dos animais com o meio ambiente (TOMICH, 2006). 
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A sintomatologia pode se manifestar como aborto, queda na produção 

de leite, perda de condição corporal, teratogênia, febre, lesões ulcerativas na 

mucosa da língua, lábios e focinho, claudicação ou cursar como uma infecção 

inaparente (TOMICH, 2006). 

 No Brasil, foi relatada por SiIva (1978), que descreveu anticorpos 

contra o BTV em ovinos e bovinos no estado de São Paulo.  No Paraná o 

primeiro caso relatado foi em 2001, em ovinos e caprinos, na região de Curitiba 

(CLAVIJO et al., 2002), posteriormente outros autores, citados na Tabela 1, 

relatam a presença de anticorpos anti BTV e identificação de sorotipos em 

rebanhos brasileiros. 

A grande importância de se determinar os animais portadores é o fato 

dos bovinos, quando infectados, apresentarem um período de viremia em torno 

de 100 dias, atuando assim como reservatórios, a partir do qual, os vetores 

podem se contaminar e transmitir o vírus a outros ruminantes como os ovinos 

(LAGER, 2004). 

Desta forma, devemos considerar a sanidade bovina como fator 

essencial para viabilizar a produção e a comercialização dos animais e de seus 

subprodutos gerando movimentação da renda, oportunidade de negócios e 

geração de empregos diretos e indiretos (BERNABÉ ,2015). 

Este trabalho teve por objetivo identificar rebanhos sorologicamente 

positivos através da técnica de IDGA, em rebanhos de bovinos em bacia 

leiteira do Estado do Paraná.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Histórico 

Desde o início do século XIX, na África do Sul, a doença Língua Azul 

(LA) foi inicialmente denominada doença catarral ovina, recebendo mais tarde 

o nome de blue tongue, devido ao fato das ovelhas apresentarem a língua 

cianótica como característica da doença. Inicialmente a abrangência do BTV 

era restrita aos países da África. Em 1943 ocorreu um surto na ilha de Chipre, 

e outros surtos subseqüentes aconteceram em Israel (1949), Paquistão (1959), 

Índia (1963), os primeiros surtos na Europa (1956) iniciaram em Portugal e 

Espanha, matando 179.000 ovinos ao todo na Europa (ACEVEDO et al., 2016).   

Relatos indicam o aparecimento da doença nas Américas, em 1948 

houve as primeiras evidencias da doença nos Estados Unidos, no Peru em 

1962 e no Brasil em 1978. Também foi relatado evidências de BTV na Ásia e 

Oceania (ABREU, 1982). Sendo considerada uma doença emergente que 

poderia afetar os rebanhos, por esta razão foi atribuído como doença de lista A 

da OIE – Organização Mundial de Sanidade Animal (OIE, 2017). 

 Novos casos têm sido notificados, de acordo com PROMED (2017), 

em dezembro de 2016 na Tunísia houve a notificação da doença em ovino. O 

animal com mais de três anos de idade, apresentou depressão, febre, perda de 

peso, salivação, edema facial e submandibular, secreção nasal, taquicardia e 

dispneia, sendo identificado BTV, sorotipo 3.  

 No Canadá, em 2015, um bovino foi testado positivo para BTV, 

acarretando apreensão na indústria de ruminantes em virtude da possível 

perda de receitas. Em janeiro de 2017 pesquisadores da Universidade de 

Brock confirmaram a presença do vetor Culicoides sonorensis no Canadá 

(PROMED, 2017). 
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2.2 Agente Etiológico 

 O BTV é uma doença na qual os ruminantes são os animais mais 

suscetíveis. É causada pelo vírus da Lingua azul (BTV), vírus RNA, 

pertencente ao gênero Orbivirus, da família Reoviridae. Artrópodes, neste caso 

Culicoides, infectam-se ao ingerirem o sangue de animais vertebrados no 

período de viremia. A replicação viral ocorre nos tecidos dos artrópodes e 

através da picada transmitem o vírus (VENTER,2014, FENNER et al., 1993). 

 Os culicoides são vetores biológicos da BTV e, como tal, o vírus 

ingerido deve infectar as células do intestino médio do inseto, ai se replicando e 

a partir dai cair na cavidade abdominal e infectar e replicar nas glândulas 

salivares antes de poder ser transmitido a um novo hospedeiro. Porém esta 

série de acontecimentos é dependente da temperatura ambiente. Culicoides 

mantidos a 15 °C requerem várias semanas para completar o período de 

incubação, enquanto aqueles mantidos a 30 °C podem completar a incubação 

em poucos dias (WITTMANN et al., 2000). 

 A atividade de replicação do vírus nos Culicoides cessa totalmente a 

temperaturas inferiores a cerca de 12 °C, porém o vírus pode permanecer 

nestes vetores e retomar sua replicação posteriormente em uma temperatura 

mais elevada. O tempo requerido por um inseto vetor para digerir uma refeição 

de sangue é reduzido em temperaturas mais altas, aumentando a freqüência 

do ato de sugar o sangue. O efeito mais imediato de um aumento de 

temperatura é, portanto, encurtar o tempo de geração do vírus e aumentar as 

oportunidades de transmissão, como mostra a Figura 1. (WILSON; MELLOR, 

2009). 
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Figura 1- Efeito da temperatura na transmissão do virus BTV, em 

bovinos e ovinos. Fonte: WILSON; MELLOR (2009). 

 

  É um vírus bastante estável na presença de proteínas e em sangue 

mantido sob congelamento à temperatura –80ºC ou inferior, porém é instável 

quando armazenado a -20ºC. O vírus é sensível ao pH < 6.0 e > 8.0, aos 

desinfetantes comuns como compostos fenólicos e iododóforos e as ß-

propiolactona, sendo inativado pelo calor a 50°C/3 horas ou 60°C/15 minutos 

(OIE, 2017). 

O BTV é transmitido por dípteros do gênero Culicóides, também 

conhecido como maruim, borrachudo ou mosquito-póIvora As moscas 

hematófagas, são pequenas, medem cerca de 3mm, habitam em todos os 

continentes, se reproduzem em diversos locais de umidade elevada, incluindo 

buracos de árvores, vegetação em decomposição, margens de lago, solos 

úmidos e certos tipos de esterco herbívoro (CHAGAS; PINHEIRO, 2004). 

A alimentação de sangue é restrita as fêmeas dos mosquitos, pois estas 

requerem proteína para a produção de ovos. Cerca de 50 das 1500 espécies 

conhecidas de Culicoides demonstraram serem capazes de transmitir o vírus 



6 
 

da BTV, são espécies que se alimentam em sua maior parte de sangue de 

ruminantes. Os vetores variam conforme a região, Culicoides imícola é o 

principal vetor da África, oriente médio, grande parte do sudeste asiático e sul 

europeu. Culicóides sonorensis é o principal vetor da América do Norte 

(WILSON; MELLOR, 2009, GOFFREDO, 2004). 

A espécie Culicoides insignis já foi identificada em todas as regiões do 

Brasil, e a espécie Culicoides pusillus foi descrita em estados das regiões sul, 

sudeste e norte, e ambas são sabidamente competentes na transmissão do 

vírus (GUEDES, 2016). 

2.3 Epidemiologia 

 BTV é uma das doenças listadas pela Organização Mundial da Saúde 

Animal (OIE), como uma doença de notificação obrigatória, surtos inesperados 

desta doença podem causar efeitos devastadores sobre a pecuária (VENTER, 

2006). São conhecidos 27 sorotipos atualmente (JENKEL, 2015). 

 O aparecimento dos sinais clínicos é dependente da espécie, raça e 

idade no animal infectado. O sorotipo da amostra, o status imunológico do 

animal e a sua interação com o meio ambiente são fatores preponderantes 

para o agravamento da doença e o aumento da taxa de mortalidade (TOMICH 

et al., 2006). 

   

Como toda doença cuja transmissão é dependente de vetores, a 

epidemiologia do BTV consiste em uma interação complexa e dinâmica 

envolvendo o hospedeiro, os diferentes sorotipos virais, os vetores, e as 

condições de temperatura e umidade, na grande parte do país, fatores que 

favorecem a multiplicação e manutenção dos insetos, caracterizando a 

endemia. Com as oscilações climáticas, e mudanças nos movimentos dos 

ventos os vetores de regiões endêmicas podem ser carreados para regiões 

distantes de áreas livres da doença (LOBATO, 1999, TOMICH,2006; 

WITTMANN, 2000). 

 

Mundialmente, são definidas quatro regiões geográficas com diferentes 

graus de infecção e/ou enfermidade, embora esses limites possam variar de 
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acordo com as condições climáticas, Zona endêmica caracterizada por conter 

infecção durante o ano todo, onde existem anticorpos circulantes, mas não são 

observados sinais clínicos, a maior transmissão do vírus é determinada pelas 

condições climáticas. Zona epidêmica ocorrem surtos em determinadas épocas 

do ano podendo ser de infecção ou da enfermidade, o vetor pode desaparecer 

durante o inverno. Estes vetores precisam de temperaturas superiores a 

12,5°C, para estarem ativos. Zona de incursão, ocorrência esporádica de 

enfermidades, ação dos ventos no transporte de Culicóides infectados. Zona 

livre, casos de BTV não diagnosticado até o momento (GIBBS; GREINER, 

1994). 

 

 Bovinos e caprinos podem ser portadores do vírus durante certo 

período sem demonstrar quaisquer sinais clínicos de doença, porém assim 

mesmo podem transmitir o vírus para outros ruminantes através da picada de 

Culicóides (WILSON; MELLOR, 2009) 

No Brasil o primeiro relato de BTV reportado pela (OIE) foi em ovinos, no 

estado de São Paulo. Silva (1978) demonstrou a primeira evidência sorológica 

da ocorrência desta doença no país. Esse relato representou também a 

primeira evidência do BTV na América do Sul. Onze dos treze países estão 

dentro de uma zona de distribuição global do vírus, latitude de 

aproximadamente 40°N e 35°S (LAGER, 2004), como mostrado na Figura 2. 

 

 

Figura 2-   Mapa mundial com áreas de distribuição global do vírus 40°N 
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35°S. Fonte: WILSON; MELLOR (2009). 

Em 2006 o Instituto Central Holandês, em Lelystad, confirmou o primeiro 

caso de infecção na Europa por BTV.  Foram mais de 2000 vacas infectadas 

entre Holanda, Bélgica, Alemanha, França, e Luxemburgo, este estudo 

demonstrou a expansão do BTV para Europa Ocidental, elevando sua área de 

abrangência para 58°N (WILSON; MELLOR, 2009). 

 

Figura 3- Mapa mundial com áreas de distribuição global do vírus. Em 

laranja representa a área de expansão do vírus 58°°N 35°S .Fonte: WILSON; 

MELLOR (2009). Modificado pelo autor. 

Em 1980, encontrou-se anticorpos do BTV em 60 bovinos em 

quarentena exportados do Brasil para os Estados Unidos. Na Flórida em um 

dos animais foi isolado o vírus de sorotipo 4 (GROOCOCK; CAMPBELL, 1982). 

A partir dessa data, vários levantamentos sorológicos incluindo diferentes 

espécies de ruminantes domésticos têm evidenciado a presença de reação 

positiva para o vírus em vários estados brasileiros. O BTV surgiu no Brasil em 

decorrência da importação de animais de raças leiteiras infectadas (CUNHA et 

al., 1990). 

Costa et al. (2006), verificaram a soropositividade por meio da técnica de 

Imunodifusão em Gel de Ágar (IDGA), de bovinos e ovinos no estado do Rio 

Grande do Sul (RS), nas mesoregiões sudoeste e sudeste, onde concentram-

se os maiores criatórios de ovinos do estado, 74,6% deles. Os resultados 

obtidos de baixa prevalência, 0,16%, (2/1331), apesar de estar dentro da zona 
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de distribuição do vírus, 40°N 35°S, provavelmente está atribuído às condições 

climáticas da região, sendo o verão caracterizado por temperaturas médias que 

oscilam entre 20°C e 40°C, e o inverno por média de 10°C a 15°C. A 

propriedade com bovinos e ovinos reagentes tinha como principal atividade a 

produção leiteira, em sistema semi-intensivo. Nesta propriedade, os bovinos e 

ovinos conviviam sob o mesmo manejo e havia muitos terrenos mistos e 

alagadiços, com temperatura variando de 13 a 35ºC. 

Lobato et al. (2001), pela técnica de IDGA, realizaram um levantamento 

em propriedades de caprinos e ovinos no Norte de Minas Gerais (MG), 

indicando que 61,8% (389/628) dos ovinos foram soropositivos para BTV. 

Tomich (2009) apontou percentual total de bovinos soropositivos para o BTV no 

pantanal sul mato-grossense de 42,0% (92/219), e de ovinos foi 10,9% (6/55), 

através da técnica de IDGA. 

Em Minas Gerais, um levantamento d soro-epidemiológico, pela técnica 

de IDGA em 15 rebanhos bovinos leiteiros, com histórico de transtorno 

reprodutivo, pesquisou-se anticorpos para BTV em 1304 amostras de soro de 

fêmeas, com ou sem problemas reprodutivos. Os resultados demonstraram que 

776 (59,51%), das amostras analisadas, apresentaram anticorpos para o 

agente, sugerindo ampla distribuição deste entre os rebanhos pesquisados 

(KONRAD et al., 2003). 

Em 2001 foi relatado o primeiro caso de BTV no Paraná, na cidade de 

Curitiba, foram afetadas oito ovelhas e uma cabra.  O diagnóstico foi 

confirmado por isolamento sendo detectado o vírus do tipo 12 (CLAVIJO et al., 

2002). Larger (2004) relatou dois surtos de BTV subseqüentes em ovinos e 

caprinos, na região de Curitiba, em fevereiro e posteriormente em março de 

2002, estes casos podem ser decorrentes da compra e venda e movimentação 

animal. 

 

Negri Filho (2015), analisou 633 amostras de soro bovino de aptidão 

leiteira na região norte do Paraná pelas técnicas de IDGA e ELISA cfs - ELISA 

(Enzyme Linked immunosorbent Assay) de competição da fase sólida (ELISA 

CFS) com sororeação em 32,86 (208/633) e 100%, respectivamente. Quando 

testou estes mesmos soros pela vírus-neutralização para o sorotipo 4 
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encontrou 64,61% (409/633) de neutralização. 

 

Em levantamentos sorológicos, conforme a Tabela 1 de diferentes 

estados do Brasil percebe-se que a doença está amplamente distribuída.  

Tabela 1 Soroprevalência do BTV em ovinos e bovinos no Brasil em 

diferentes estados realizados pela técnica de IDGA e Elisa entre 

os anos 1988 e 2015. 

 
Autor 
 

 
Ano 

 
Estado 

 
Reagentes 

 
Espécie 

 
Teste 

Cunha et al 1988 Rio de Janeiro 24.4% Ovinos IDGA 

Arita et al. 1992 São Paulo 52,7% Ovinos IDGA 

Pandolfi 1999 São Paulo 87% Ovinos ELISA c 

Costa 2000 Rio Grande do Sul 0,15% Ovinos IDGA 

Melo et al. 200 Paraíba 4,38% Bovinos IDGA 

Lobato et al. 2001 Minas Gerais 61,8% Ovinos IDGA 

Frota et al. 2001 Ceará 13,61% Ovinos IDGA 

Costa et al. 2006 Rio Grande do Sul 0,15% Ovinos IDGA 

Costa 2000 Rio Grande do Sul 1,6% Bovinos IDGA 

Konrad et al. 2003 Minas Gerais 59,51% Bovinos IDGA 

Nogueira et 

al. 
2009 São Paulo 65% Bovinos IDGA 

Tomich et al. 2009 Mato Grosso do Sul 42,0% Bovinos IDGA 

Venditi 2009 São Paulo 74,6% Bovinos IDGA 

Tomich et al. 2009 Mato Grosso do Sul 10,9% Ovinos IDGA 

Bernardes 2011 São Paulo 42,3% Bovinos VN 
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Negri Filho 2015 Paraná 32,86% Bovinos IDGA 

Negri Filho 2015 Paraná 100% Bovinos Elisa cfs  

 

 

2.4 Transmissão 

Darpel (2016), demonstrou pela primeira vez que o BTV pode ser 

transmitido entre ruminantes infectados e não infectados, através da inoculação 

subcutânea usando a mesma agulha, diferente de outros agentes patógenos 

transmitidos pelo sangue que estão associados a técnicas mais invasivas, 

como inoculações intradérmicas, intravenosa e procedimentos cirúrgicos.  

O primeiro sítio da infecção pelo BTV parece ser as células endoteliais 

do sistema vascular e células do sistema linforeticular. A primeira viremia 

ocorre nos linfonodos locais, infectando outros linfonodos, baço, medula e 

tecidos do organismo onde o vírus se replica no sistema micro-vascular 

resultando nas alterações patológicas características da doença, isto explicaria 

a contaminação da agulha por via subcutânea (BREARD et al., 2004 DARPEL, 

2016). 

 Tanto os ruminantes quanto os insetos são essenciais para o ciclo de 

vida do BTV, os vetores Culicoides infectam-se após ingerirem sangue de 

animais contaminados com o vírus. Ruminantes podem ter transmissão vertical 

e venérea (MACLACHLAN, 2004).  

Casos em que o BTV é transmitido verticalmente podem ocorrer 

esporadicamente em ruminantes o abortamento e malformações fetais. A 

passagem transplacentária do vírus produz sinais clínicos variáveis 

dependendo do período gestacional (OIE, 2017). 

Outras formas de transmissão já foram descritas, porém de menor 

relevância. Durante o período de viremia em ruminantes, pode ocorrer a 

transmissão venérea por meio de sêmen contaminado e transmissão 

congênita, porém o risco é bem menor ao se comparar com a importação de 
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animais vivos (FENNER et al., 1993). Mayo (2010) e Backx et al. (2009) 

relataram a transmissão experimental do BTV via colostro contaminado, porém 

nenhum caso foi descrito naturalmente.  

A importância em se determinar animais portadores é o fato dos 

bovídeos, quando infectados, apresentarem viremia por cerca de 100 dias, 

atuando, desta forma, como reservatório a partir do qual os vetores podem se 

contaminar e transmitir o vírus a outros ruminantes (LAGER, 2001). Segundo 

MacLachlan (1994), esta viremia prolongada seria provavelmente devida à 

íntima associação do BTV com os eritrócitos, mesmo na presença de 

anticorpos circulantes. 

 

2.5 Sinais Clínicos  

O BTV pode ocorrer em variadas espécies de ruminantes, porém a 

sintomatologia clínica é mais comum em ovinos e, em algumas espécies de 

ruminantes selvagens. Outros ruminantes domésticos raramente apresentam 

manifestações clínicas (OTTO, 2002).  

Baixo índice de mortalidade, debilidade, abortamento, anomalias 

congênitas, são manifestações subagudas que podem aparecer em cordeiros. 

Em contrapartida na forma aguda ocorre febre que pode chegar a 42°C, 

inflamação, erosão e necrose da mucosa oral, edema de língua, cianose, 

abortos, coronite, pododermatite, morte entre 8 a 10 dias, ou pode ocorrer a 

recuperação, que é lenta com esterilidade e atraso de crescimento.  A perda 

parcial ou completa do velo é comum e causa grande perda financeira para o 

fazendeiro. Outros sinais durante a convalescença são a separação ou 

crepitação do casco bem como pregueamento e crepitação da pele ao redor 

dos lábios e focinho (RADOSTITIS et al., 2007).  

Nos ruminantes o vírus causador do BTV e em geral a infecção ocorre 

de forma inaparente, com exceção dos ovinos, que manifestam sinais clínicos 

evidentes, com diminuição na produção e mortalidade elevada, e os sinais 

observados com mais frequência são edema facial, erosão e ulceração do trato 
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gastrointestinal, coronite com consequente claudicação e febre alta, 

confundindo com outras enfermidades, principalmente com a febre aftosa 

(LOBATO, 1999, ACEVEDO, 2016), não sendo considerada zoonose 

(ACEVEDO, 2016). 

As lesões macroscópicas do BTV variam de acordo com o estágio da 

doença, do sorotipo do vírus infectante e das condições ambientais. As lesões 

geralmente são visíveis durante os últimos estádios da doença e correspondem 

à congestão, edema e hemorragia das mucosas oral e esofágica, palato mole, 

bexiga, rins, pré estômagos, pulmões, baço, laminíte, degeneração muscular e 

ulcerações do epitélio da língua (RADOSTITIS et al., 2007). 

Na patologia clínica observa-se diminuição do volume globular e 

leucopenia inicial seguida de leucocitose. Na doença grave, há leucopenia 

acentuada cursando com linfopenia. A miopatia esquelética que ocorre nesta 

doença reflete-se por um aumento na creatinina fosfoquinase (CK) e aspartato 

aminotransferase (AST) (RADOSTITIS et al., 2007).  

 

2.6 Diagnóstico 

Testes sorológicos são importantes para conhecer a distribuição da 

infecção, podendo ser utilizado para confirmar a infecção pelo vírus, porém em 

áreas endêmicas, são necessários outros testes complementares. Vários testes 

de diagnóstico são utilizados para avaliar a infecção de ruminantes pelo BTV, 

incluindo a pesquisa direta do vírus por isolamento viral (IV) e RT- PCR e para 

pesquisa de anticorpos vírus-neutralização (VN), imunodifusão em gel de ágar 

(IDGA), e ELISA C (LOBATO, 1999). 

 

O teste IV pode revelar uma recente infecção viral, considerando o 

período limitado de viremia entre as espécies (FENNER et al., 1993).  Para a 

detecção de anticorpos sorotipo específico usa-se a VN, pois é considerado um 

teste altamente específico e moderadamente sensível. Já o RT-PCR identifica 

ácidos nucléicos viral, pode identificar precocemente animais contaminados 

(MACLACHLAN et al., 1994). 
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O teste de fixação de complemento (FC) foi empregado para diagnóstico 

e qualificação de animais para exportação desde 1968 a 1980. A partir de 

então, a reação de FC vem sendo substituída pelo teste de Imunodifusão em 

gel de ágar (IDGA) (LOBATO, 1999). 

 

O ELISA-CFS, produzido com anticorpo monoclonal (AcM) sorogrupo 

específico, foi desenvolvido para evitar reações cruzadas verificadas com o 

IDGA relacionadas a outros membros do gênero Orbivírus. O teste demonstra 

alta sensibilidade e especificidade para detectar anticorpos para o BTV 

(SHRINGI, 2005). Como demonstrado por Negri Filho (2015) na diferença dos 

resultados para IDGA e ELISA-CFS, 32,86% e 100%, respectivamente. 

 

Infiltrado celular inflamatório, vacuolização celular, estase sanguínea, 

hipertrofia das células endoteliais dos vasos pouco calibrosos e fragmentação 

dos mesmos são típicas de lesões microscópicas encontradas na LA, assim 

como lesões anatomo-patológicas causadas pelo BTV nos capilares 

sanguíneos, aumentando a permeabilidade vascular, edema, trombose, 

hemorragia isquemia e necrose nas estruturas dos órgãos (MICHELSEN, 

1990). 

 

As condições climáticas são fatores essenciais para a prevenção e 

controle do BTV, o monitoramento da influência climática no movimento do 

vetor é de grande importância para a identificação de riscos de surto. Analise 

meteorológica, ação do El niño e La niña, estudos do padrão de vento, padrão 

isotérmico permitem avaliar os riscos a curto e longo prazo (GIBBS; GREINER, 

1994, CARRASCO et al. 2011). 

2.7 Prevenção e profilaxia 

Medidas preventivas, tais como: transito de animais acompanhados de 

GTA, provenientes de estabelecimentos onde não tenha sido constatado 

nenhum foco de BTV em pelo menos 60 dias de antecedência, são necessárias 

para evitar a disseminação em rebanhos ainda não infectados. 

Em bovinos a vacina inativada, quando administrada em uma única 
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dose, não é suficiente para proporcionar uma imunidade duradoura por vários 

meses (SAVINI et al., 2008). As desvantagens incluem seu elevado custo de 

produção (vacinação requer grandes quantidades de antígeno, adjuvante e 

inativante) e a necessidade de um reforço vacinal (VERWOERD; ERASMUS, 

2004).  Vacinas com vírus morto têm mostrado serem eficazes 

experimentalmente, mas ainda não têm resultados a campo (MURRAY; 

EATON, 2006). 

 

A vacinação a partir do vírus vivo atenuado é considerada uma medida 

profilática importante, sendo que devem ser incorporados os sorotipos que 

estão causando a infecção a campo (SOTOMAIOR, 2003).  

 

Não se pode descartar a possibilidade de que os insetos podem adquirir 

o vírus da vacina, alimentando-se de animais vacinados e transmitindo a ovinos 

ou bovinos. Isto apresenta um risco para ovelhas no primeiro terço da 

gestação, porque o vírus atenuado é teratogênico. Além disso a replicação do 

vírus da vacina em insetos e ruminantes pode levar a uma reversão da 

virulência (MURRAY; EATON, 2006). 

 

No Brasil a vacinação ainda não é liberada, pouco se conhece sobre a 

doença e os sorotipos presentes no país (CLAVIJO et al., 2002). 

 

A vacinação tem por objetivo diminuir as perdas econômicas a um nível 

baixo e diminuir o número de animais susceptíveis e, por conseguinte, o 

número de animais virêmicos. Para isso, todas as amostras de circulação local 

do vírus devem ser incluídas na vacina. Entretanto, uma vacina eficiente e 

segura ainda não está disponível comercialmente. (TOMICH et al., 2006, 

SCHWARTZ-CORNIL, 2008). 

 

O controle da população de insetos vetores de uma determinada região 

é outra opção de prevenção e controle e pode ser feita pela ação de 

inseticidas. Estes podem ser aplicados sobre os hospedeiros, ambiente aéreo e 

aquático, além da eliminação dos sítios de reprodução dos insetos, tais como 
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áreas pantanosas e acúmulos de água. No entanto, muitas vezes todas estas 

medidas têm se mostrado ineficientes, além de provocar problemas ambientais 

(contaminação) e gastos financeiros (LOBATO, 1999). 

 

O tratamento de bovinos com anti-helmínticos padrão ivermectina, tem 

efeito larvicida para os Culicoides que se reproduzem em esterco de animais 

(LOBATO, 1999). 

 

Abrigar o rebanho em período de atividade dos vetores, período 

crepuscular e noturno, ou impedir seu acesso às áreas alagadiças podem 

diminuir o risco de contato entre hospedeiro e vetor (BREARD et al., 2004). 

 

Como não há tratamento para BTV, a partir de um resultado positivo, 

indica-se fazer o tratamento da sintomatologia clínica, além de manter a 

interdição dos animais de propriedades afetadas, com quarentena de animais e 

isolamento dos doentes, devendo estes ficarem protegidos em apriscos 

protegido dos mosquitos até a sua recuperação. Emitir certificados de 

desinsetização dos animais e dos veículos das propriedades foco, quando for 

necessário o transporte dos animais imediatamente para o abate, lembrando 

que os animais liberados para o abate imediato são aqueles que não 

apresentam sintomatologia clínica (BERNABÉ, 2011). 
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3. Objetivo  

 

3.1 Objetivo geral 

 Avaliar a presença de Anticorpos Anti- BTV em rebanhos de bovinos 

leiteiros em região leiteira do Estado do Paraná. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1- Avaliação da soroprevalência pelo teste de IDGA em bovinos com 

idade até dois anos, e 

2- Identificação dos possíveis fatores de risco associados a presença do 

vírus. 
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4. Material e Métodos 

         O presente trabalho tem aprovação no Comitê de Ética Para o Uso de 

Animais, da Universidade Norte do Paraná, com o protocolo de nº 016/13.  

 Para o diagnóstico de LA, foram utilizadas 653 amostras de soro bovino, 

da raça Holandesa, variedade preto e branco, entre 6 a 24 meses, coletados 

entre os meses de maio a agosto de 2016.   

 O clima é CFB-Subtropical Úmido (Mesotérmico), a temperatura média do 

mês mais quente não chega a 22ºC. Precipitação de 1.100 a 2.000 mm. 

Geadas severas e demasiadamente frequentes, umidade regular durante o ano 

todo. 

        

4.1 Animais e Local de Estudo 

 Os animais amostrados, são animais de aptidão leiteira, pertencentes a 

produtores do município de Arapoti, localizado nos Campos Gerais do Estado 

do Paraná, considerado uma das maiores bacias leiteiras do estado. O critério 

de escolha dos produtores foi interesse em participação na pesquisa por parte 

do produtor. Os produtores foram classificados em pequenos, até 200 litros 

diários; médios de 200 a 1000 litros de leite/dia e grandes de 1000 a 15000 mil 

litros de leite/dia, todos localizados dentro da bacia leiteira do município.  

 As amostras coletadas foram em 10 propriedades, com média de 

distância de 5 km entre elas, os animais foram subdivididos conforme sua faixa 

etária conforme mostra a Tabela 2. Foram também classificados de acordo 

com o sistema de criação em intensivo, semi-intensivo e extensivo como 

mostra a Tabela 3.  
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Tabela 2-  Distribuição do número de animais conforme a faixa etária e o tipo 

de produtor.   

Idade dos 

animais 
6-12 12-18 18-24 

Tipo de 

produtor 

   

Pequeno 5 22 50 

Médio 35 38 6 

Grande 147 198 152 

             Total                187                    258                    208 

 

Tabela 3- Classificação das propriedades conforme o sistema de criação.  

 

 

4.2 Inquérito epidemiológico  

Foi realizado um questionário epidemiológico, por propriedade, para 

levantamento do sistema de criação, presença de outras espécies animais, 

claudicação, feridas na boca, edemas, problemas respiratórios, reprodutivos, 

má formação fetal, animais fracos ao nascimento, grau de infestação, 

observados pelo proprietário, de mosquitos Culicoides, presença ou não de 

rios, riachos ou represas, controle de moscas, uso comum de agulhas. (Vide  

Anexos) . 

4.3 Coleta das amostras e teste de IDGA  

As amostras foram colhidas por venopunção da coccígea média em 

frascos com vácuo sem anticoagulante, as amostras foram identificadas e 

conservadas em refrigeração em caixas isotérmicas com gelo reciclável, sendo 
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encaminhadas imediatamente ao laboratório de análises. 

         Para a execução do método de IDGA, foi utilizado o kit comercial 

Bluetongue vírus Antibody Test kit VMRD Inc. (Pullman, WA, USA), o teste foi 

realizado seguindo o protocolo preconizado pelo fabricante do produto.  

4.4 Estatística  

Para cálculo estatístico foi feita a análise descritiva. 
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5. Resultados e Discussão 

 Foram testadas 653 amostras de soro bovino, distribuídas em 10 

produtores de leite no município de Arapoti, Estado do Paraná utilizando a 

técnica de IDGA, os resultados obtidos foram 34,30% (224/653) apresentaram 

anticorpo contra o BTV, com 100% das propriedades possuindo pelo menos 

um animal positivo. Não foram observados nenhum sinal clínico nos animais 

testados.  

 Segundo Adapar (2017), o município de Arapoti conta hoje com a 

população total de bovídeos de 52.292 dentre estes 15.495 são de aptidão 

leiteira, sendo 5.706 com idade até 24 meses. No presente estudo foram 

testados 11,44% (653/5.706) do total de bovinos na faixa até 24 meses. Dos 

animais avaliados houve soroconversão em 34,30% demonstrando que há a 

infecção em animais jovens.   

 A maior parte das coletas concentraram-se na região sul do município, 

região colonizada por imigrantes holandeses, a região onde existe a maior 

concentração de pecuaristas leiteiros no município, como mostra a Figura 3.  

  Figura 4 - Distribuição das 10 propriedades estudadas dentro do 

município de Arapoti, PR, 2016. Fonte: Google maps. 
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Figura 5 - Distribuição das propriedades conforme a localização, enumeradas 

de 1 a 10. As linhas em azul mostra a existência de rios no município.  

  

Os resultados por propriedade estão agrupados na Tabela 4. Anticorpo anti 

BTv foram detectados em todas as fazendas testadas. No entanto, a 

prevalência de anticorpos foi significativamente mais alta na propriedade 9 em 

relação as demais.  
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Tabela 4 – Nível de infecção por propriedade com BTV em bovinos leiteiros de 
Arapoti, Paraná. 

 Propriedad
e    

Ovinos e caprinos Total de animais 
coletados 

Animais reagentes 

P1  Não 91 25 (27,47%) 

P2 Não 56 17 (30,36%) 

P3 Não 72 41 (56,94%) 

P4 Não 40 4 (10%) 

P5 Não 72 5 (6,94%) 

P6 Não 32 15 (46,86%) 

P7 Não 33 8 (24,24%) 

P8 Não 135 14 (10,37%) 

P9 Não 107 91 (85,45%) 

P10 Não 15 4 (26,66%) 

 

 A propriedade 9 apresentou 85,45% das amostras coletadas positivas, 

podendo levar a hipótese de que ocorram falhas no manejo sanitário, como por 

exemplo descrito por Darpel et al. (2016) com a transmissão do vírus pode 

ocorrer por reutilização de agulhas. Através do questionário pode-se constatar 

a reutilização deste instrumento nas práticas de vacinação.  

 

  De acordo com Wilson; Mellor (2009), o ambiente pode influenciar na 

proliferação de Culicoides, solos úmidos, esterco, madeira, cascas de árvores, 

proporcionam um ambiente adequado para a proliferação destes vetores. Fato 

este também observado nesta propriedade.  

 

 Ao observar os dados obtidos por sorologia nas diferentes regiões 

do país há uma indicação de que o vírus se dissemina pelos rebanhos de 

forma silenciosa, embora alguns surtos de LA tenham sido relatados no Brasil 

afetando caprinos e ovinos, um no Rio de Janeiro, em 1998 (FIGUEIREDO et 
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al., 2007), no Paraná, em 2002 (CLAVIJO et al., 2002), Rio Grande do Sul 

(ANTONIASSI et al.; 2010) e recentemente no Rio de Janeiro (BALARO et al., 

2014). No Brasil os estudos demonstraram a presença dos seguintes sorotipos 

BTV 4 e 12 nas regiões sul e sudeste no Pais, BTV 3, 14, 18, 19, e 22 foram 

isolados e relacionados com mortes de cervídeos. Em 2014 foi identificado o 

BTV 17 no estado do Rio Grande do Sul em ovelha texel (MATOS et al. 2016). 

 

Devemos ressaltar que os inquéritos sorológicos realizados no Brasil 

demonstram diversidades de resultados, alguns estudos apontando para uma 

baixa frequência de soropositivos e outros alertando para a ampla 

disseminação do BTV em determinadas áreas as prevalências variam de 0,6% 

a 89%, sendo as menores encontradas geralmente em Estados localizados no 

Sul do País, e as mais elevadas localizadas em sua maior parte na região 

Sudeste ou Nordeste (MELO et al., 2000). 

 

 Isso sugere que o vírus não se distribui uniformemente pelas diferentes 

regiões do país, o que pode estar relacionado a fatores climáticos, dentre 

outras variáveis (MELO et al., 2000). 

 

Os resultados obtidos indicam baixa prevalência de anticorpos contra o 

BTV em Bovinos, mas mostram que há o vetor Culicoides sp, e que a 

circulação viral ocorre mesmo em baixa escala. Lembrando que estes animais 

amostrados são animais jovens, entre 6 e 24 meses, no Paraná foram 

encontrados por Negri Filho (2015) em bovinos adultos (acima de dois anos), 

demonstrando ser este trabalho o primeiro a relatar em animais abaixo de dois 

anos de idade. Através da técnica de ELISA, Pinheiro (2013), obteve baixa 

soroprevalência em rebanho de ovinos abaixo de dois anos no Ceará, 9,1% 

(2/22). 

 

Outro fator para justificar a percentagem de animais com sorologia 

positiva para BTV é o fato de tratar-se de animais que vivem grande parte do 

tempo estabulados ou em criações intensivas. Segundo Cunha et al. (1988) e 

WARD (1996), são estes os animais mais susceptíveis aos vetores, talvez pela 

alta concentração dos animais ou pelas características das propriedades, tais 
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como: umidade elevada e presença de água parada favorecendo a presença e 

multiplicação dos mosquitos. Konrad (2003) encontrou maior porcentagem de 

bovinos com sorologia positiva em sistema de free-stall (75%). 

 

 Neste estudo três das 10 propriedades adotavam o sistema semi-

intensivo. Uma em sistema extensivo e as demais em sistema intensivo, em 

todos os sistemas foram encontrados animais positivos. As propriedades P1, 

P2, P4, P5, P8 e P9, possuem sistema de criação Intensivo, enquanto as P6, 

P7 e P10 o sistema é semi intensivo, e a P3 o sistema é extensivo. Sendo 

assim temos 69,6% (156/224) de animais reagentes em sistema intensivo; 12% 

(27/224) em sistema semi intensivo e 18% (41/224) em sistema extensivo.  

 

A maioria dos animais soropositivos encontrados, foram de animais 

entre 14 até 24 meses, estes animais em maioria são criados em sistema 

intensivo.  Este resultado pode estar associado com a quantidade de exposição 

em estações do ano de maior proliferação de Culicóides. Este fato pode ter 

importância epidemiológica para a infecção do BTV. 

 

 

Gráfico 1- Número de animais positivos de acordo com a faixa etária dos 

animais amostrados.  
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A população de Culicóides tende a aumentar com temperatura variando 

de 25 a 30°C e é inibido com temperatura abaixo de 8 a 10° C (PURSE et al., 

2005). Além disso, no período de chuvas, quando a temperatura e a umidade 

estão elevadas, há o favorecimento da multiplicação e manutenção dos 

vetores, levando ao aumento da percentagem de animais soropositivos 

(CLAVIJO et al., 2002; KONRAD et al., 2003; COSTA et al., 2006). 
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6. Considerações Finais  

 

 Foram detectados anticorpos anti BTV nos bovinos, demonstrando que a 

doença ocorre de forma silenciosa nos rebanhos leiteiros. 

 A maior ocorrência foi entre animais de 15 a 24 meses.  
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8. ANEXO 1 

 1 Questionário epidemiológico aplicado por propriedade 
 

Propriedade:___________________________________________ 
Produtor:______________________________________________ 
Número de animais:_____________________________________ 
Regime de Criação: 
   ___intensivo    ___ semi-intensivo               ___extensivo  
Espécies de animais :  
   ___ Bovinos        ___Ovinos      ___bovinos e ovinos  ___outras espécies              
Queixas  

 Presença de claudicação                    ___Sim                        ___Não  

                                  ___ Animais jovens                ___   adultos 

(mãe)  

 

 Feridas na Boca                                     ___Sim                        ___Não 

 

 Edema de língua                                   ___ Sim                        ___Não 

 Problemas Respiratórios                      ___Sim                        ___Não 

 

 Houve nascimentos de animais fracos ou com má formação  nos últimos 

anos 

 

                                                               ___Sim                      

___Não 

Que tipo: __________________________________________ 

   
Mosquitos/moscas 
Riacho, banhado, lagoas, represas 
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ANEXO 2- Dados obtidos por propriedade, através do questionário 
epidemiológico. 

 

Propriedades 1 2 3 4 5 

Número de animais 

coletados/total 

585/91 650/56 118/72 224/40 274/72 

Regime de criação Intensivo Intensivo Extensivo Intensivo Intensivo 

Espécies de animais Bovino  Bovinos  Bovinos  Bovinos  Bovinos 

Presença de 

claudicação 

Sim, 

adultos 

Sim, 

adultos 

Não Não Sim  

Edema de língua Não  Não Não Não Não 

Problemas 

respiratórios 

Sim,beze

rros 

Sim,  Não Sim, 

bezerros 

Não 

Nascimento de 

animais fracos 

Não  Não Não Não Não 

Presença Mosquitos 

culicoides 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Presença de rios, 

riachos, logos, 

represas 

Sim 2km Sim, 1km Não Sim 1km Não 

Controle de moscas Sim Sim Não Sim Sim 

Reutilização de 

agulhas 

Não Sim Sim Rarament

e 

Sim 

Inseminaoção 

artificial 

sim sim nao sim Sim 
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Fonte: Arquivo pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

propriedade 6 7 8 9 10 

Numero de 

animais 

coletados/total 

180/32 90/33 595/135 527/107 60/15 

Regime de 

criação 

Semi-

intensivo 

Semi-

intensivo 

Intensivo Intensivo  Semi-

intensivo 

Espécies de 

animais 

Bovinos Bovinos Bovinos Bovinos Bovinos 

Presença de 

claudicação 

Sim,adultos Não Sim Sim Não 

Edema de 

língua 

Não Não Não Não Não 

Problemas 

respiratórios 

Sim Não Sim Não Não 

Nascimento de 

animais fracos 

Não Não Não Não Não 

Presença 

Mosquitos 

culicoides 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Presença de 

rios, riachos, 

logos, represas 

Sim Sim Não Não Não 

Controle de 

moscas 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Reutilização de 

agulhas 

Sim Sim Rarament

e 

Sim Sim 

Inseminaoção 

artificial 

sim sim Sim Sim Sim 
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ANEXO 3 Certificado comitê de ética 

 
 
 
 
 
 

 


