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RESUMO 

A Língua Azul (LA) é uma enfermidade que afeta ruminantes causada pelo 

Bluetongue Vírus (BTV), com 27 sorotipos distribuídos mundialmente. É uma 

doença infecciosa, transmitido pelos Culicoides, de notificação obrigatória, com 

restrição ao comércio internacional de animais. Ocorre de forma endêmica em 

regiões de clima temperado e tropical. Diferentes estudos no Brasil 

demonstram alta prevalência de bovinos e ovinos portadores de anticorpos. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a epidemiologia da LA em rebanhos de 

ovinos e caprinos do Paraná através da técnica de IDGA. Os resultados obtidos 

no teste de IDGA foram: 52,4% (824/1571) das amostras dos soros de ovinos, 

variando de 5,8% no município de Castro a 98,7% em Toledo; 58,6% (420/717) 

das amostras dos soros de caprinos foram reagentes, variando de 20,0% em 

Pinhão e 100% em Manfrinópolis. Os resultados obtidos confirmaram que a LA 

ocorre nos rebanhos de ovinos e caprinos do Paraná, sendo que o aumento da 

ocorrência em relação a estudo anterior nestes estado, demonstra que o vírus 

está se disseminado nas regiões estudadas. 
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ABSTRACT 

Bluetongue (BT) is a disease that affects ruminants caused by Bluetongue Virus 

(BTV), with 27 serotypes distributed worldwide. BTV is an infectious, has as 

main transmission of the Culicoides, notifiable, trade-restrictive disease of 

animals. Occurs endemic in climatic regions temperate and tropical. Different 

studies in Brazil show a high prevalence of cattle and sheep carrying 

antibodies. The objective of this work was to assess the epidemiology of LA in 

flocks of sheep and goats from Paraná using the IDGA technique. The Results 

obtained in the IDGA test were: 52.4% (824/1571) of the samples of sera from 

sheep from Paraná state presented antibodies, ranging from 05.8% in the 

county of Castro, 98.7% in Toledo; 58.6% (420/717) of the samples from goat 

sera were reagent, ranging from 20.0% in Pinhão and 100% in Manfrinópolis. 

The results obtained confirmed that the LA occurs in sheep and goats flocks of 

Paraná and the increase in occurrence in relation to studie in the state 

demonstrates that the virus is widespread in the regions studied. 
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1.  INTRODUÇÃO GERAL  

 

Em 2015, segundo o Departamento de Economia Rural do Paraná, o 

rebanho brasileiro contava com 18.410.551 ovinos e 9.614.722 caprinos, 

enquanto o Paraná possuía 614.749 ovinos e 151.115 caprinos, ocupando a 7° 

e 8° posição, respectivamente, no ranking nacional (SEAB, 2017).  

Este alto número de animais que são criados no Estado do Paraná, aliado 

ao clima favorável para a proliferação do vetor do Bluetongue Vírus (BTV) e 

relatos científicos de identificações da circulação do BTV em municípios do 

Estado, fazem do Paraná uma região que deve estar em constante controle de 

seu rebanho, evitando assim perdas econômicas em decorrência do BTV 

(LOBATO et al., 2015; KAWANAMI, 2017). 

E para decidir sobre quais as medidas sanitárias a serem implantadas, 

deve-se primeiramente, considerar o risco ou a ocorrência da enfermidade e 

em segundo lugar, avaliar as ações a serem introduzidas. Portanto, um pré-

requisito importante para o desenvolvimento e adaptação de estratégias de 

manejo sanitário adequadas, que contribuam para a sustentabilidade 

econômica e para a manutenção da exploração pecuária, é o conhecimento da 

real importância das diversas doenças (TOMICH et al., 2006). 

Nesse sentido, destacando-se a relevância do Estado do Paraná na 

produção de Ovinos e Caprinos, este trabalho teve por objetivo a condução de 

inquérito soroepidemiológico do Bluetongue Vírus em rebanhos dessas 

espécies em propriedades localizadas no Estado Paranaense. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Etiologia 

        

 Segundo Roy (2008), a Língua azul (LA) é causada pelo Bluetongue 

Vírus (BTV), vírus RNA de fita dupla, com diâmetro de 86 nm, pertencente ao 

gênero Orbivirus, da família Reoviridae, os quais são arbovírus. Segundo 

Fenner et al. (1993), é uma doença infeciosa, não contagiosa, transmitida por 

artrópodes, que se infectam ao ingerirem sangue de vertebrados, no período 

de viremia, com replicação viral nos tecidos dos artrópodes, que os transmitem 

através da picada. Já foram identificados 27 sorotipos de BTV (JENCKEL et al., 

2015). O BTV é formado por 10 segmentos de RNA fita dupla, com sete 

proteínas estruturais, a saber, VP1, VP2, VP3, VP4, VP5, VP6 e VP7, sendo a 

VP7 relacionada ao sorotipo (MERTENS; DIPROSE,  2004). 

A LA é uma doença de notificação obrigatória à Organização Mundial de 

Saúde Animal (OIE), cujo impacto econômico está ligado às perdas diretas nos 

rebanhos afetados, mas também devido às barreiras econômicas impostas por 

países importadores (CARPENTER et al., 2013). 

 

2.2 Histórico do BTV 

 

Apesar dos primeiros relatos do BTV só terem sido publicados no final 

do século XIX e início do século XX, a Língua Azul foi descrita na África do Sul 

como febre catarral ovina, causou importantes transtornos, sendo observada 

após a importação de ovinos da raça Merino da Europa, no final do século 
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XVIII. A denominação Bluetongue mais tarde foi utilizada para descrever a 

cianose da língua de ovinos afetados (MACLACHLAN, 2004; VELLEMA, 2008). 

A primeira epizootia de LA fora do continente Africano ocorreu em ovinos 

no Chipre, em 1943. Em 1956, um surto na Península Ibérica resultou na 

mortalidade de aproximadamente 180.000 ovinos (VELLEMA, 2008). A maior 

epizootia já registrada da doença se iniciou em 1998, na bacia do 

Mediterrâneo, quando o BTV-9 foi detectado nas ilhas gregas, posteriormente, 

disseminando para o norte e oeste europeu, outros sorotipos formam 

introduzidos na Europa pelo leste, e então se disseminaram para o oeste, 

causando a mortandade de milhares de ovinos (MELLOR; WITTMANN, 2002; 

PURSE et al., 2005).  

Diferentes sorotipos estão envolvidos na distribuição mundial, 

coincidindo com a presença de distintas espécies de Culicoides 

(MACLACHLAN, 2004), que são importantes vetores do BTV (AYBAR et al., 

2016). 

Diversos autores descreveram a presença do vírus pelo mundo, dentre 

eles: Lee et al. (2010), na Ásia, Lobato et al. (2015), na América Do Sul, Legisa 

et al. (2014), na América Central e Caribe, Ostlund (2015), na América do 

Norte, MacLachlan; Mayo (2013), na Europa e Boyle et al. (2014), na Oceania. 

O único continente que não possui descrição de BTV é a Antártida (GIBBS; 

GREINER, 1994). 
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2.3 Histórico de estudos sobre o BTV Brasil 

 

         Segundo Cunha et al. (1988), a Língua Azul surgiu no Brasil em 

decorrência da importação de bovinos de raças leiteiras infectadas. O primeiro 

relato no Brasil foi feito por Silva (1978), que descreveu anticorpos contra o 

BTV em ovinos e bovinos no Estado de São Paulo. Desde então, inúmeros 

estudos epidemiológicos em ovinos e caprinos, utilizando o método de IDGA, 

foram realizados no Brasil, podendo ser observados na Tabela 1. 

Em 1980, durante a quarentena de um lote de 60 bovinos exportados do 

Brasil para a Flórida, nos Estados Unidos, oito animais apresentaram 

anticorpos anti-BTV detectados por IDGA (Imunodifusão em gel de agarose), 

com isolamento do BTV-4 (GROOCOCK; CAMPBELL, 1982). Em 1998, em 

Duque de Caxias, Rio de Janeiro, ocorreram casos clínicos de LA, sendo 

confirmados pelas provas de IDGA e ELISA-CFS efetuadas pelo Centro 

Panamericano de Febre Aftosa (FIGUEIREDO et al., 2007).  

 Em 2001, uma fazenda da região de Curitiba, estado do Paraná, 

apresentou ovinos e caprinos com sinais clínicos severos e agudos da LA. O 

diagnóstico foi confirmado por isolamento e identificação viral do BTV-12 

(CLAVIJO et al., 2002). Também no Paraná, em fevereiro de 2002, foi 

notificado um segundo surto com óbitos de 13 caprinos. E em março de 2002, 

houve a morte de 18 caprinos e 9 ovinos (LAGER, 2004).  

Antoniassi et al. (2010), relataram a ocorrência de dois surtos de LA em 

ovinos no Rio Grande do Sul com a detecção do BTV-12 por RT-PCR (Reação 

em Cadeia da Polimerase – Transcriptase Reversa), e posterior 

sequenciamento. Balaro et al. (2014), descreveram ovinos no estado do Rio de 
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Janeiro com sinais clínicos de BTV, com identificação do BTV-4 também por 

RT-PCR. Negri Filho et al. (2015), identificaram por Soro Neutralização Viral, 

em animais sem sintomatologia clínica, o BTV-4 em bovinos leiteiros da 

mesorregião norte central do Paraná. 

Lima et al. (2016), detectaram a presença do sorotipo BTV-4 em ovinos 

do estado de Minas Gerais.  Em estudo realizado por Matos et al. (2016a), do 

isolado de BTV de ovinos que apresentaram sinais clínicos da doença, no 

sequenciamento completo do genoma foi identificado o BTV-17. Em surtos que 

acometeram veados-bororós em uma reserva ecológica em Foz do Iguaçu, 

(Paraná), novos sorotipos de BTV foram isolados e identificados, sendo eles, 3, 

14, 18, 19 e 22 (MATOS et al., 2016b).       
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Tabela 1. Estudos de soroprevalência contra o Bluetongue Vírus através 

da técnica de IDGA em rebanhos de ovinos e caprinos em diferentes regiões 

do Brasil entre os anos de 1984 e 2017. 

Autor Ano Amostra 
Resultado 

% 
Local 

Abreu et al. 1984 Caprino 14,9 Rio de Janeiro 

Silva et al. 1988 Caprino 5,9 Minas Gerais 

Cunha et al. 1988 Ovino 24,2 Rio de Janeiro 

Cunha et al. 1988 Caprino 40,0 Rio de Janeiro 

Brown et al. 1989 Caprino 2,6 Sertão Nordestino 

Arita et al. 1992 Ovino 52,7 São Paulo 

Costa et al. 2000 Ovino 0,1 Rio Grande do Sul 

Frota et al. 2001 Ovino 13,6 Ceará 

Lobato et al. 2001 Caprino 42,3 Minas Gerais 

Lobato et al. 2001 Ovino 61,8 Minas Gerais 

Silva et al.  2002 Caprino 30,6 Ceará 

Gouveia et al.  2003a Ovino  0,0 Paraíba 

Gouveia et al.  2003b Caprino 44,5 Minas Gerais 

Gouveia et al.  2003b Ovino  53,8 Minas Gerais 

Costa et al. 2006 Ovino 0,7 Rio Grande do Sul 

Dias et al. 2007 Ovino 27,3 Ceará 

Campos Nogueira et al. 2009 Ovino 65,0 São Paulo 

Dorneles et al. 2012 Ovino 52,3 Distrito Federal 

Pinheiro et al. 2013 Ovino 27,3 Ceará 

Kawanami 2017 Caprino 19,5 São Paulo 

Kawanami 2017 Ovino 55,5 São Paulo 

Biihrer 2017 Ovino 54,1 Minas Gerais 

IDGA: Imunodifusão em Gel de Agarose. 
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2.4 Formas de Transmissão 

 

         A distribuição do BTV está geralmente limitada aos países localizados 

nas áreas tropicais e subtropicais compreendidas nas latitudes de 50ºN a 35ºS 

(COETZEE et al., 2012). O BTV ocorre em ampla faixa, que abrange grande 

parte das Américas, África do Sul, Ásia, Austrália e Europa, Oriente Médio e 

acredita-se que o vírus exista em ecossistemas, onde as cepas virais 

específicas provavelmente evoluíram com diferentes espécies do vetor 

(MACLACHLAN, 2011). 

O BTV depende dos Culicoides para se manter na natureza, sendo as 

condições de temperatura (Figura 1) e umidade, fatores que favorecem a 

multiplicação e manutenção dos mesmos, caracterizando a endemia 

(MACLACHLAN, 1994; LOBATO et al., 2015).  

 

 

Figura 1. Correlação entre temperatura e reprodução dos Culicoides. 

Fonte: Wilson; Mellor (2008). 
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Os Culicoides adquirem o BTV quando ingerem sangue de um hospedeiro 

virêmico (PRITCHARD et al., 2004). O intervalo entre a ingestão do vírus e a 

habilidade subsequente para transmiti-lo é chamado de período de incubação 

extrínseco e sua duração depende da temperatura ambiente, levando cerca de 

10 dias a 25ºC (WELLBY et al., 1996). A viremia em bovinos pode permanecer 

por até 100 dias e em ovinos por 50 dias (LOBATO et al., 2015). Ruminantes 

susceptíveis ao vírus perpetuam o BTV nos rebanhos (MACLACHLAN, 1994). 

Os surtos ocorrem quando ruminantes sem resposta imunológica são 

deslocados para áreas endêmicas de LA, ou pela movimentação dos ventos 

carreando Culicoides spp. infectados com BTV (WILSON; MELLOR, 2008; 

MACLACHLAN et al., 2009). 

As mudanças climáticas em regiões limítrofes de endemias, 

movimentações de animais, mudanças nas características da estação chuvosa 

e, principalmente, movimento dos ventos podem trazer os vetores de regiões 

distantes para áreas livres da doença (LOBATO et al., 2015). Normalmente os 

ventos têm altura entre 0,5 km e 2 km, com velocidade entre 10 km/h e 40 km/h 

e temperatura entre 12° e 35°C, nestes casos, calcula-se que os insetos podem 

sofrer uma dispersão de até 700 km (WALTON; OSBURN, 1992).  

Lobato et at, (2015), estabeleceram três regiões geográficas mundiais, 

que variam conforme as condições climáticas: 

 Área endêmica: o vírus está circulante durante o ano, sem ocorrência da 

doença, apenas por detecção sorológica.  

Área epidêmica: o vírus apresenta sazonalidade, tendo ou não infecção 

e/ou enfermidade, conforme as condições climáticas.  

  Área livre: Não há relato de infecção e/ ou doença. 
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A transmissão venérea por meio de sêmen contaminado somente ocorre 

na fase virêmica e, quando há hemácias contendo o vírus no ejaculado 

(FENNER et al., 1993; KIRSCHVINK et al., 2009).      

Em estudo recente, Darpel et al. (2016), demonstraram através de 

experimentos que pode haver transmissão do BTV através da reutilização de 

agulhas contaminadas. De acordo com Batten et al. (2014), a transmissão do 

BTV é possível pelo contato direto entre animais. 

Segundo Clercq et al. (2008), a passagem do vírus pela placenta é uma 

forma importante de transmissão do BTV. Por outro lado, Thornley; France 

(2016), relatam que o impacto desta transmissão é pouco relevante. 

 A infecção congênita ocorre por via transplacentária e o tempo de 

gestação determinará se haverá reabsorção, mortalidade fetal, efeitos 

teratológicos ou aborto (OSBURN, 1985). 

 

2.5 Patogenia 

 

A replicação viral ocorre inicialmente no local da picada do Culicoide, em 

células endoteliais vasculares e em células do sistema linforreticular 

(MACLACHLAN, 2011). O vírus se replica microvascularmente no epitélio oral, 

acarretando alterações patológicas características da doença. Diversos órgãos 

podem ser acometidos, incluindo pulmões, baço, coração, rim e bexiga. 

Indiretamente, o vírus induz a liberação de mediadores vasoativos e 

inflamatórios pelo organismo afetado (MACLACHLAN et al., 2009).  

Segundo MacLachlan; Mayo (2013), a injuria vascular acarretará 

extravasamento de plasma e consequente edema, principalmente no pulmão, 
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além de hidrotórax e hidropericardio, nestes casos fatal. Guimarães (2015); 

Lima et al. (2016), explicam que a injúria vascular é causada devido a 

hiperplasia do endotélio vascular e posterior oclusão do mesmo com estase 

sanguínea, acarretando além do edema, a hemorragia. 

A replicação do vírus em células endoteliais de capilares e de pequenos 

vasos sanguíneos acarreta degeneração, necrose e hiperplasia endotelial, que 

alteram a permeabilidade vascular, resultando em edema, congestão, 

hemorragia, trombose e necrose tecidual (WILLIAMSON et al., 2008; 

MACLACHLAN et al., 2009).  

Estudos apontam que a morbidade em ovinos pode chegar a 100%, com 

mortalidade entre 0% e 30%, podendo em surtos chegar a 70%. Nos bovinos, 

até 5% dos animais podem se tornar doentes; contudo, apresentam taxa de 

mortalidade abaixo de 1%. A taxa de mortalidade e a severidade dos sinais 

clínicos são influenciadas pela espécie, raça, idade, status imunológico, 

sorotipo, e por interações dos animais com o meio ambiente (TOMICH, 2007).  

 

  2.6 Sinais Clínicos 

 

Os ruminantes domésticos ou selvagens são susceptíveis ao BTV. Em 

bovinos e caprinos a doença é frequentemente sub clínica, no entanto em 

ovinos e cervídeos ocorre a forma grave da doença, com hipertermia, 

hemorragias e ulcerações de mucosa, principalmente do sistema digestório 

superior, além de coronite (MACLACHLAN et al., 2009). No Brasil, em um surto 

ocorrido em ovinos, Antoniassi et al. (2010), descreveram episódios de 

regurgitação aliada a dificuldade de deglutição e secreção nasal esverdeada. 



 
 

11 
 

Balaro et al. (2014), no Rio de Janeiro diagnosticaram que os ovinos da raça 

Lacaune apresentaram edema de face, cifose e claudicação. Sendo que muitos 

destes sinais clínicos são semelhantes aos encontrados em casos de Febre 

Aftosa (ERASMUS, 1975). 

Fatores ligados a hipertermia como queda da lã, anorexia, apatia, e 

emagrecimento também são descritos. Secreção nasal serosa a 

mucossanguinolenta, com formação de crostas no focinho, dispneia, edema na 

face e lábios, hiperemia labial e na mucosa oral, com posterior formação de 

erosões e úlceras. A língua pode estar edemaciada e, ocasionalmente torna-se 

cianótica (ANTONIASSI et al., 2010; BALARO et al., 2014; LIMA et al., 2014; 

GUIMARÃES, 2015). 

Transtornos reprodutivos, que incluem morte embrionária, teratologia, 

abortos e infertilidade podem ocorrer em ovinos, bovinos, caprinos e cervídeos 

(BROWN et al., 2007). 

 

2.7 Achados de Necropsia 

 

 Balaro et al. (2014); Antoniassi et al. (2010), descreveram como achados 

de necropsia: ulcerações, hiperemia e hemorragia de mucosas, enfartamento 

de linfonodos submandibulares, líquido aerado a partir da traqueia até os 

bronquíolos, congestão e edema sanguinolento pulmonar, hemorragia em 

artéria pulmonar e coração. Pneumonia aspirativa pode ser encontrada em 

consequência das lesões esofágicas (CLAVIJO et al., 2002; ANTONIASSI et 

al., 2010; BALARO et al., 2014).  

MacLachlan et al. (2009); Antoniassi et al. (2010), complementam com 
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achados de necrose da musculatura esquelética e cardíaca. Antoniassi et al. 

(2010), encontraram hemorragia e ulcerações em rumem e retículo. 

Segundo MacLachlan et al. (2009), os achados macroscópicos estão 

relacionados às lesões histológicas e incluem, nas musculaturas esqueléticas, 

cardíacas e esofágica a mionecrose com hemorragia e processo inflamatório 

mononuclear e posterior fibrose. Estomatite, glossite e ruminite erosivas e 

necrosante também são descritas (CLAVIJO et al., 2002; MACLACHLAN et al., 

2009; ANTONIASSI et al., 2010; BALARO et al., 2014). 

 

2.8 Diagnóstico 

 

        O diagnóstico do BTV é baseado na apresentação de sinais clínicos 

juntamente com exames laboratoriais. Os métodos de diagnóstico laboratorial 

da LA recomendados pela OIE baseiam-se no isolamento e identificação do 

vírus nos testes sorológicos, técnica de imunoensaio enzimático competitivo 

em fase sólida (ELISA-CFS), Imunodifusão em gel de agarose (IDGA), 

Soroneutralização e Fixação de Complemento (LOBATO, 1999). Os testes de 

IDGA e ELISA-CFS, que identificam a infecção de animais a ao BTV são 

usados em levantamentos epidemiológicos na detecção de anticorpos contra o 

vírus da LA. O IDGA, embora simples, barato e rápido, pode incorrer em 

dificuldade na interpretação dos resultados, tendo em vista que a sensibilidade 

é baixa, não é quantitativo, podendo apresentar reações cruzadas com outros 

orbivírus, como o vírus da Doença Hemorrágica Epizoótica dos Cervídeos 

(AFSHAR et al., 1989). 

Métodos moleculares mostram-se rápidos, confiáveis e eficientes, como o 



 
 

13 
 

da RT-PCR, detectando o ácido nucleico viral em amostras de sangue, de 

tecidos e em vetores (ANTHONY et al., 2007). 

 

2.9 Diagnóstico Diferencial  

 

Doenças que cursam com hemorragia, edema e necrose epitelial devem 

ser consideradas no diagnóstico diferencial de LA. Em ovinos deve-se incluir 

principalmente o ectima contagioso, a febre aftosa, a estomatite vesicular e a 

fotossensibilização (WILLIAMSON et al., 2008). A Febre aftosa também é 

citada como diagnóstico diferencial para o BTV (BROWN et al., 2007; 

GELBERG, 2013).  

 

2.10 Tratamento 

 

Segundo Stott (1999), não existe tratamento específico para LA, porém 

medidas de suporte devem ser aplicadas para reduzir o impacto da doença, 

isolando os animais em áreas fechadas e secas. Infecções secundárias devem 

ser tratadas com antibióticos de amplo espectro. Navarre et al. (2002), incluem 

anti-inflamatórios não esteroidais, suporte hídrico e nutricional. 

 

2.11 Estratégias de profilaxia e controle 

 

É importante conhecer o ciclo de vida e a dinâmica de cada espécie de 

Culicoides, para tomar medidas que impeçam a transmissão do BTV, usando 
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estratégias preventivas e não na atuação em casos de surtos (MACLACHLAN; 

MAYO, 2013). 

Conhecer a dinâmica dos Culicoides é importante na diferenciação deles 

como transmissores em cada país (MACLACHLAN; MAYO, 2013). Poucos 

trabalhos no Brasil estudaram os Culicoides na transmissão do BTV, dentre 

eles os mais recentes são Carvalho; Silva (2014); Bandeira et al. (2017). 

Para o controle, a identificação dos sorotipos circulantes pode ser 

realizada por meio da RT-PCR0 (MACLACHLAN; MAYO, 2013). 

 Devido a heterogeneidade dos sorotipos de BTV, a vacinação pode ser 

problemática (ZIENTARA et al., 2010). Vacinas vivas atenuadas são citadas 

por diversos autores, e segundo MacLachlan; Osburn (2008), o vírus vacinal 

pode atravessar a placenta e infectar o feto. Batten et al. (2008), descreveram 

que a vacina atenuada contribui na transmissão do BTV pelos Culicoides. 

Vacinas inativadas foram utilizadas principalmente em surtos de BTV-8 

na Europa, entretanto apresentou resposta imune mais lenta do que a 

apresentada com vacinas atenuadas (MACLACHLAN; MAYO, 2013).  

Segundo Papadopoulas et al. (2009), é recomendado a restrição de 

movimento de animais em áreas de surtos. Segundo MacLachlan; Mayo 

(2013), a estratégia de abate não é bem vista, pois doenças causadas por 

Arbovirus possuem altas taxas de infecções em animais domésticos ou 

silvestres, e porque os vetores podem disseminar o vírus por um longo período 

de tempo. 

O controle da população de insetos vetores de uma determinada região 

pode ser realizado com a utilização de pesticidas e inseticidas. Estes podem 

ser aplicados sobre os hospedeiros, ambientes aéreo e aquático, além da 
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eliminação dos sítios de reprodução dos insetos, tais como áreas pantanosas e 

acúmulos de água. Porém, estas medidas têm se mostrado ineficientes, 

provocando problemas ambientais e econômicos. É importante o controle dos 

locais onde o inseto se multiplica, principalmente regiões alagadas com alto 

teor de matéria orgânica ou em águas limpas (LOBATO et al., 2015).  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho teve como objetivo realizar inquérito sorológico, buscando 

determinar a presença de anticorpos contra o Bluetongue Vírus (BTV) em 

rebanhos de ovinos e caprinos do Estado do Paraná.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

Estabelecer os fatores de riscos contra o BTV nas propriedades 

trabalhadas através de questionário epidemiológico aplicado. 
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RESUMO 

 

A Língua Azul (LA) é uma enfermidade que afeta ruminantes causada pelo 

Bluetongue Vírus (BTV), com 27 sorotipos distribuídos mundialmente. É uma 

doença infecciosa, de notificação obrigatória, com restrição ao comércio 

internacional de animais. Possui como principal transmissor os vetores dípteros 

do gênero Culicoides. Ocorre de forma endêmica em regiões de clima 

temperado e tropical O objetivo deste trabalho foi estimar a prevalência de 

anticorpos contra o Bluetongue Vírus (BTV) em rebanhos de ovinos e caprinos 

do Paraná, Brasil. Soros de 1571 ovinos e amostras de 717 caprinos foram 

analisados pela técnica de imunodifusão em gel de agarose (IDGA), para 

pesquisa de anticorpos contra o BTV. As prevalências de ovinos e caprinos 

infectados pelo Bluetongue Vírus azul no Paraná foram respectivamente 52,4% 

e 58,6%. Assim, o presente estudo permite concluir que o Bluetongue Vírus 

azul está amplamente disseminada nos rebanho de ovinos e caprinos do 

Paraná. 
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ABSTRACT 

 

The Bluetongue (BT) is a disease that affects ruminants caused by Blue 

Tongue Virus (BTV), with 27 serotypes distributed worldwide. BTV is an 

infectious, notifiable, trade-restrictive disease of animals. It has as main 

transmission dipteran vectors of the genus Culicoides. Occurs endemic in 

climatic regions temperate and tropical. The aims of the present study were to 

determine the prevalence of bluetongue virus (BTV) antibodies in sheep and 

goat from Parana, Brazil. Sera from 1571 sheep sera from 717 goats were 

submitted to the agar-gel immunodiffusion (AGID) for bluetongue virus 

antibodies. The prevalence of sheep and goats infected with the blue tongue 

virus in Paraná were 52.4%, and 58.6%, respectively. Thus, data from the 

present study showed that infection by bluetongue virus is highly widespread in 

sheep and goats flocks in the Paraná. 

 

 

 

 

 

Key words: Culicoide, BTV, Orbivirus, AGID 
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5. INTRODUÇÃO 

 

O Bluetongue Vírus (BTV), causador da doença Língua Azul (LA), é um 

vírus RNA, pertencente ao gênero Orbivirus, da família Reoviridae, que são 

arbovírus (FENNER, 1993). Os vetores do BTV se infectam ao ingerirem 

sangue de vertebrados no período de viremia (MACLACHLAN, 2011). 

A viremia do BTV varia entre as diferentes espécies de ruminantes, atuam 

como reservatório do vírus os bovinos (FENNER et al.,1993; VERWOERD; 

ERASMUS 2004), e os caprinos (MACLACHLAN et al., 2009). 

Estudos apontam que a morbidade e mortalidade variam entre os surtos e 

a taxa de mortalidade raramente ultrapassa os 30% (MACLACHLAN et al., 

2009). A taxa de mortalidade e a gravidade dos sinais clínicos são 

influenciadas por espécie, raça, idade, status imunológico, sorotipo e por 

interações dos animais com o meio ambiente (TOMICH, 2007).  

Medlock; Leach (2015), descrevem que devido a mudança climática, a LA 

e outras enfermidades transmitidas por Culicoides, têm se disseminado 

intercontinentalmente e globalmente. No Brasil, de acordo com levantamentos 

sorológicos realizados em vários estados, o BTV se difunde de forma silenciosa 

(LOBATO et al., 2015). 

Além das perdas decorrentes da queda da produtividade nos animais 

afetados, o principal impacto econômico é a restrição internacional de animais 

e seus subprodutos (MACLACHLAN; OSBURN, 2008). 

Sabendo dos impactos econômicos que a LA pode gerar na produção 

animal, e a falta de dados epidemiológicos recentes que demonstrem a 

prevalência deste agente em rebanhos paranaenses, o presente trabalho visa a 
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detecção da ocorrência de animais portadores de anticorpos para BTV no 

estado do Paraná e avaliar os fatores de risco contra o BTV.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33 
 

6. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Região de estudo e amostragem  

Foram analisadas 2.288 amostras de soro sanguíneo, sendo 1.571 de 

ovinos e 717 de caprinos, provenientes de 111 propriedades pertencentes a 35 

municípios do estado do Paraná, localizados entre as latitudes 23ºS e 26ºS.  

As amostras utilizadas no presente estudo fazem parte da soroteca da 

EMBRAPA Caprinos e Ovinos do Paraná e foram gentilmente cedidas para a 

realização desse estudo. Todas as amostras foram coletadas entre os meses 

de outubro e novembro de 2015, para a realização do projeto “Caracterização 

Zoossanitária da caprinocultura e ovinocultura no Brasil”.  

 

Amostras de Ovinos  

As 1.571 amostras de ovinos foram obtidas de 77 propriedades, oriundas 

de 24 municípios do Estado do Paraná (Figura 2). Os animais que tiveram 

amostra coletadas eram das raças Dorper, Ille De France, Texel, Santa Ines, 

Suffolk, e também animas Mestiços, criados de forma Semi extensiva ou 

estabulada, com aptidão para leite, carne e lã.  

A reposição dos animais é feita com nascidos na propriedade ou 

comprados de outros municípios do Paraná ou de outros estados da 

Federação, entretanto, a origem desta reposição não foi levada em 

consideração no momento da realização do questionário epidemiológico. 

.
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Figura 2. Mapa com a representação dos municípios paranaenses nos  

quais  foram coletadas amostras de soro de ovinos em 2015. 

 

Amostras de Caprinos 

As 717 amostras de caprinos foram obtidas de 34 propriedades, oriundas 

de 19 municípios do Estado do Paraná (Figura 2). Os animais que tiveram 

amostra coletadas eram das raças Saanen, Boer e também animas Mestiços, 

criados de forma Semi extensiva ou estabulada, com aptidão para leite e carne. 

A reposição dos animais é feita com nascidos na propriedade ou 

comprados de outros municípios do Paraná ou de outros estados da 

Federação, entretanto, a origem desta reposição não foi levada em 

consideração no momento da realização do questionário epidemiológico. 
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Figura 3. Mapa com a representação dos municípios paranaenses nos  

quais  foram coletadas amostras de soro de caprinos em 2015. 

 

 Imunodifusão em Gel de Agarose 

Para a detecção de anticorpos contra o Bluetongue Vírus (BTV), foi 

utilizado o kit de diagnóstico - Antígeno Ames (partida 638102), produzido na 

Universidade de Minas Gerais (UFMG), pelo departamento de Medicina 

Veterinária Preventiva. Os exames foram realizados no Laboratório de Virologia 

Animal/ UFMG, de acordo com as especificações do kit. Para a realização dos 

testes, o gel da IDGA utilizado possuia suspensão de agarose a 1% em 

solução de 0,85%  de NaCl, onde após ser feita a fundição da Agarose com a 

solução salina, foi padronizado 20  microlitros de gel de Ágar Noble por placa 

de petri com tamanho de 90 x 15mm, deixando o gel com uma espessura em 

média de 4 milimetros, após gelificados eram perfurados, formando assim sete 

furos, sendo seis nas bordas, onde se colocam em três desses furos 25μL de 

soro controle positivo padrão e os outros três disponíveis para se colocar 25μL 
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de amostras em cada, e um furo central aonde era adicionado 25μL de 

antígeno. Após 48 horas de incubação em temperatura ambiente, foi possível 

realizar a leitura de linhas de precipitação entre o furo central e os furos 

periféricos. Para facilitar a leitura das reações, foi utilizada uma caixa de luz 

com fundo escuro. Quando houve formação de linha de precipitação, a amostra 

era considerada positiva (Imagem 1). 

 

Imagem 1. Reação de Imunodifusão em Gel de Agarose . 

(Fonte: Arquivo Pessoal). 

 

Comitê de Ética  

O presente trabalho tem a aprovação do Comitê de Ética para uso de 

Animais - Embrapa Caprinos e Ovinos, com o protocolo de número 010/2014, 

(Anexo 1).  
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Questionário Epidemiológico 

Em todas as propriedades que tiveram amostras de soros coletadas, um 

questionário epidemiológico foi realizado (Anexo 2), podendo verificar os 

fatores de risco para a presença do BTV. 

 

Análise estatística 

Para a analise estatística foi utilizado o programa EPI INFO 7. 
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7.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

        Das 2.288 amostras testadas no presente estudo, sendo elas oriundas de 

ovinos e caprinos do Estado do Paraná, 54,37% (1244/2288) apresentaram 

reação positiva na detecção de anticorpos contra o Bluetongue Vírus (BTV). 

Sendo que nos 24 municípios estudados para a detecção de anticorpos anti-

BTV em ovinos, todos apresentaram ao menos uma amostra reagente. Já para 

os 19 municípios pesquisados com soros de caprinos, houve detecção em 

100% destes. Do total de 111 propriedades estudadas, 101 (91,0%) 

apresentaram animais reagentes contra o BTV através do teste de IDGA.  

A menor ocorrência de ovinos reagentes foi no município de Castro com 

5,8% (7/120), e a de maior, em Toledo, 98,7% (79/80), verificando a média 

global de 52,4% (824/1571), conforme observado na Tabela 2. Em relação às 

propriedades com criação de ovinos 68/77 (88,3%) apresentaram animais 

positivos. 

Em relação aos caprinos, a menor ocorrência foi em Pinhão com 20% 

(4/20) e a maior em Manfrinópolis, com 100% (20/20), sendo a média global de 

58,6% (420/717) reagentes anti-BTV, conforme demonstrado na Tabela 3. 

Todas as 34 propriedades com caprinos, ou seja, 100% das propriedades, 

houve a detecção do anticorpo em ao menos um animal. 

As médias globais das amostras de ovinos e caprinos encontradas no 

presente trabalho são superiores a maior parte de estudos soroepidemiológicos 

publicados no Brasil. Em estudos realizados em Estados do Nordeste do Brasil, 

as médias de animais reagentes para BTV variaram de 0% à 30,6% (BROWN 

et al., 1989; FROTA et al., 2001; GOUVEIA et al., 2003a; DIAS et al., 2007; 
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PINHEIRO et al., 2013; SILVA et al., 2002), sendo que todas estas médias 

apresentadas foram inferiores ao presente trabalho, uma das justificativas pode 

estar relacionada ao clima dos Estados do Nordeste do Brasil, que comparado 

ao Estado do Paraná apresentam médias de umidade relativa do ar inferiores e 

maiores períodos de secas durante o ano, diminuindo assim a proliferação do 

vetor. No Distrito Federal, Dorneles et al. (2012), descrevem média de  52,3%, 

resultado semelhante ao presente trabalho, corroborando com o fator climático 

semelhante entre o Distrito Federal e Paraná. No Estado de Minas Gerais, os 

trabalhos publicados demonstram que a média de prevalência variam de 5,9% 

á 61,8% (SILVA et al., 1988; LOBATO et al., 2001; GOUVEIA et al., 2003b; 

BIIHRER,  2017), entretanto o trabalho mais recente publicado no estado foi o 

de Biihrer (2017), com média de 54,1% de amostras reagentes, valor este 

semelhante ao presente trabalho, que relatou média de 54,37% de amostras 

reagentes, e uma das possíveis causas desta semelhança de resultados 

sorológicos está no fator climático ser semelhante. 

 No estado do Rio de Janeiro os estudos feitos por Abreu et al. (1984) e 

Cunha et al. (1988), demonstram uma positividade variando de 14,9% à 40%, 

valores estes inferiores ao presente trabalho, entretanto, a lacuna de tempo 

entre o ultimo trabalho de analise sorologia impossibilita dizermos que 

atualmente o Estado do Rio de Janeiro possui médias sorológicas nestes 

índices, uma vez que a média climática e de umidade relativa do ar do Estado 

são compatíveis com a proliferação dos Culicóides. No Estado do Rio Grande 

do Sul, trabalhos realizados por Costa et al. (2000; 2006), apresentaram 

soroprevalência de 0,1% e 0,6% respectivamente, índices estes inferiores aos 

encontrados no presente trabalho, um das hipóteses para está diferença de 
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resultados pode estar ligado ao clima mais frio do Estado do Rio Grande do sul, 

diminuindo assim a proliferação do vetor do BTV.  

Em relação ao Estado de São Paulo, as médias descritas por diferentes 

autores variam de 19,5% à 65% (Arita et al., 1992; Campos Nogueira et al., 

2009; Kawanami, 2017), médias estas que corroboram com o estudo atual, e o 

clima semelhante entre o Estado do Paraná e o Estado de São Paulo, além de 

haver a transição e comércio de rebanhos entre estes estados, podem ser 

fatores que corroboram com os resultados aproximados. 
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Tabela 2. Distribuição de ovinos reagentes para Bluetongue Vírus através 

do IDGA em municípios do Paraná em 2015. 

Município Nº de Amostras Positivo % Positivo 

Castro 120 7 5,8 

Coronel Domingos Soares 22 2 9,0 

Ponta Grossa 158 20 12,6 

Palmeira 137 31 22,6 

São José Dos Pinhais 20 5 25,0 

Colombo 40 13 32,5 

Guaíra 20 8 40,0 

Turvo 80 33 41,2 

Guarapuava 199 87 43,8 

Balsa Nova 39 19 48,7 

Rolândia 40 21 52,5 

Santa Helena 20 12 60,0 

Corbélia 60 38 63,3 

Pinhão 101 69 68,3 

Coronel Vivida 62 46 74,2 

Cascavel 20 15 75,0 

Clevelândia 86 72 83,7 

Capitão Leonidas Marques 66 58 87,9 

Ibiporã 20 18 90,0 

Guaraniaçu 41 38 92,7 

Candói 80 75 93,7 

Londrina 21 20 95,2 

Ortigueira 39 38 97,4 

Toledo 80 79 98,7 

Total Geral 1571 824 52,4 

IDGA - Imunodifusão em Gel de Agarose. 

 

 

 



 
 

42 
 

Tabela 3. Distribuição de caprinos reagentes para Bluetongue Vírus 

através do IDGA em municípios do Paraná em 2015. 

Município Nº de Amostras Positivo % Positivo 

Pinhão 20 4 20,0 

Santa Terezinha de Itaipu 21 5 23,8 

Honório Serpa 44 16 36,4 

Clevelândia 44 18 40,9 

Palotina 60 27 45,0 

Itaipulândia 21 10 47,6 

São Miguel do Iguaçu 64 31 48,4 

Guarapuava 60 32 53,3 

Marechal Candido Rondon 40 23 57,5 

Araucária 20 13 65,0 

Francisco Beltrão 81 53 65,4 

Londrina 40 27 67,5 

Guaraniaçu 21 15 71,4 

Guaíra 20 15 75,0 

Cascavel 41 31 75,6 

Toledo 60 46 76,7 

Campo Largo 20 16 80,0 

Palmital 20 18 90,0 

Manfrinópolis 20 20 100,0 

Total Geral 717 420 58,6 

IDGA - Imunodifusão em Gel de Agarose. 

 

Apesar dos surtos de LA que ocorreram no Paraná nos anos de 2001, 

2002 e 2015 (CLAVIJO et al., 2002; LAGER, 2004;  MATOS et al., 2016), os 

estudos epidemiológicos para BTV em ovinos e caprinos na literatura 

consultada são escassos. Entretanto, estudos realizados por Negri Filho 

(2015), em bovinos com aptidão leiteira da mesorregião norte central do 
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Paraná e Araújo (2017), em bovinos leiteiros da mesorregião norte oriental do 

Paraná, demonstraram a existência da circulação do vírus no Estado.  

Em 2015, segundo o Departamento de Economia Rural do Paraná, o 

rebanho brasileiro contava com 18.410.551 cabeças de ovinos e 9.614.722 

caprinos, enquanto o Paraná possuía 614.749 ovinos e 151.115 caprinos, 

ocupando a 7° e 8° posição, respectivamente, no ranking nacional (SEAB, 

2017). 

O Paraná, através do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) e do 

Institucional do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER) desenvolve o Programa de Apoio à Estruturação das Cadeias 

Produtivas de Ovinos e Caprinos (PAECPOC) que teve seu início em 18 de 

setembro de 2003. Porém no referido programa não foi encontrado nenhuma 

citação ao controle de trânsito dos animais com resultados sorológicos para 

BTV. Isto é preocupante, tendo em vista, que poderá acarretar surtos em 

propriedade ou municípios, não endêmicos ou com sorotipos diferentes, 

conforme já citado por Tomich (2007); Wilson; Mellor (2008); MacLachaln et al. 

(2009). 

Uma das explicações para a elevação da ocorrência de animais 

soropositivos pode estar relacionada à oscilação climática, que vem variando 

positivamente, aumento este que segundo Medlock; Leack (2015), propiciam a 

proliferação de Culicoides. 

De acordo com Coetzee et al. (2012), a distribuição do BTV está 

geralmente limitada nas latitudes de 50ºN a 35ºS, o que corresponde aos 

países localizados nas áreas tropicais e subtropicais, dado este que corrobora 

com a detecção elevada de anticorpos anti-BTV do presente trabalho, pois os 
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municípios estudados estão localizados dentro de tais limítrofes, em latitudes 

de 23ºS até 26ºS. 

Segundo dados do IAPAR, o Paraná possui dois diferentes climas, 

sendo eles: Cfa - Clima subtropical; com temperatura média no mês mais frio 

inferior a 18ºC (mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente acima 

de 22ºC. Apresenta verões quentes, geadas pouco frequentes e tendência de 

concentração das chuvas nos meses de verão, contudo sem estação seca 

definida; e  Cfb - Clima temperado propriamente dito; possui temperatura média 

no mês mais frio abaixo de 18ºC (mesotérmico), com verões frescos, 

temperatura média no mês mais quente abaixo de 22ºC e sem estação seca 

definida (IAPAR, 2016). Estes dados demonstram que aliado as temperaturas, 

e a ausência de estações de secas no estado do Paraná favorecem a 

proliferação dos vetores Culicoides, consequentemente, os resultados obtidos 

no presente trabalho podem estar associados ao clima do estado. 

Na Tabela 4, das diferentes raças de ovinos analisadas, a que apresentou 

a menor ocorrência de anticorpos foi a raça Dorper com 44,8% (52/116), e a 

maior foi na raça Suffolk com 84,6% (11/13). Segundo MacLachlan (2004), 

algumas raças de ovinos são mais suscetíveis ao BTV. Ovinos nativos de 

regiões tropicais e subtropicais com ocorrência de BTV endêmico, os animais 

são frequentemente resistentes. Por outro lado, raças europeias de lã fina, são 

altamente suscetíveis. Isso pode justificar a alta frequência de anticorpos em 

algumas regiões e ausência de descrição de casos clínicos.  

Segundo estudos realizados por Antoniassi et al. (2010); Balaro et al. 

(2014), no Brasil, as raças Lacaune, Texel, Hampshire Down, Corriedale e 

Santa Inês, são as mais susceptíveis ao aparecimento da doença. Apesar 
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destas descrições de susceptibilidade para o desenvolvimento da doença nas 

raças Texel e Santa Inês, no presente estudo nenhum animal apresentou o 

desenvolvimento da doença, o que demonstra que apesar do vírus estar 

circulante nestes rebanhos, as cepas podem não ter caráter patogênico. 

 

Tabela 4. Distribuição de raças de ovinos reagentes para Bluetongue 

Vírus através do IDGA, Paraná – Brasil em 2015. 

Raça Nº de Amostras Positivas % Positivas 

Dorper 116 52 44,8 

Ille De France 101 51 50,5 

Texel 357 181 50,7 

Cruzados 910 474 52,1 

Santa Ines 74 55 74,3 

Suffolk 13 11 84,6 

IDGA: Imunodifusão em Gel de Agarose. 

 

Das raças de caprinos examinadas, a que apresentou menor reação no 

exame de IDGA foi a Saanen com 39,7% (25/63) e a maior foi em animais 

cruzados, com 66,3% (175/624), conforme observado na Tabela 5. Estes 

resultados divergem aos encontrados por Lima et al. (2013), onde foram 

detectadas maiores ocorrências de anticorpos em animais de raças puras do 

que em animais mestiços. 
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Tabela 5. Distribuição de raças de caprinos reagentes para Bluetongue 

Vírus através do IDGA, Paraná – Brasil em 2015. 

Raça Nº de Amostras Positivas % Positivas 

Saanen 63 25 39,7 

Boer 390 220 56,4 

Cruzados 264 175 66,3 

IDGA: Imunodifusão em Gel de Agarose. 

 

Através de Questionário Epidemiológico, foram identificados os fatores de 

segurança, observados na Tabela 6, enquanto os fatores de riscos podem ser 

visualizados na Tabela 7.   

 

Tabela 6. Fatores de Segurança contra o Bluetongue Vírus para ovinos e 

caprinos, Paraná – Brasil em 2015, selecionado pelo EPI INFO 7. 

 

Conforme observado, entre os fatores de segurança encontrados, temos 

as ações dos homens em evidência, demonstrando que um bom manejo 

sanitário nas propriedades e a capacitação da mão de obra profissional dos 

trabalhadores rurais podem atuar como forma de auxilio no combate da 

proliferação dos Culicoides. Tabachnick (2010), alerta que ações 

Variável ᵡ2 Valor 

de p 

Razão de 

Chances 

(OR) 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Alfabetizar funcionários 10,40 0,001 0,437 0,2656-0,7195 

Aplicar vacina 71,49 <0,001 0,427 0,3501-0,5209 

Capacitar mão de obra 21,10 <0,001 0,667 0,5621-0,7919 

Manejo Sanitário  5,18 0,022 0,022 0,1048-0,8109 

Separar matrizes no parto 17,12 <0,001 0,692 0,5827-0,8228 

Separar por idade 17,25 <0,001 0,549 0,4151-0,7264 

Separar por sexo 65,73 <0,001 0,317 0,2392-0,4203 
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antropogênicas aliadas à mudanças climáticas, além das expansões de 

territórios, tem contribuído pra a dinâmica da infecção do BTV, confirmado por 

MacLachlan; Mayo (2013). 

 

Tabela 7. Fatores de Risco contra o Bluetongue Vírus em ovinos e 

caprinos, Paraná – Brasil em 2015, selecionado pelo EPI INFO 7. 

 

 

Foram considerados fatores de risco: Acesso livre as aguadas, cocho de 

água, rios, lagoas e poças de chuva, conforme observados na Tabela 7.  

Estes fatores de riscos corroboram com estudos anteriores, que 

demonstraram que o grau de umidade é importante para o desenvolvimento do 

vetor do BTV, pois afeta o desenvolvimento das larvas e pupas dos Culicoides 

(LOBATO et al., 2015). Geralmente os ovos dos Culicoides são depositados 

Variável ᵡ2 Valor 

de p 

Razão de 

Chances 

(OR) 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Acúmulo de água 43,80 <0,001 1,812 1,5205-2,1613 

Felinos selvagens 7,14 0,007 1,438 1,1084-1,8672 

Fornecer vísceras/cães 62,19 <0,001 2,939 2,2418-3,8540 

Fornecer vísceras/gatos 5,76 0,006 1,544 1,0952-2,1768 

Livre acesso a aguadas 8,76 0,003 1,293 1,0935-1,5305 

Natimortos 3,94 0,046 1,317 1,0123-1,7142 

Possuir aprisco 64,33 <0,001 2,343 1,8998-2,8914 

Presença de cães 25,32 <0,001 3,496 2,1093-5,7953 

Presença de gatos 8,07 0,004 1,322 1,0938-1,5980 

Presença de lagoa  54,14 <0,001 3,830 2,6711-5,4931 

Presença de rio 71,56 <0,001 4,120 2,9523-5,7494 

Recolher em abrigo 26,01 <0,001 2,093 1,5748-2,7829 

Reprodutor preso  4,54 0,033 4,962 1,1441-21,5224 

Reprodutor solto 8,14 0,004 1,950 1,2469-3,0507 

Vasilhas ao ar livre 5,59 0,017 1,608 1,0990-2,3551 
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em ambientes alagados e com alto grau de matéria orgânica, como também 

em águas limpas localizadas em terrenos irrigados, cochos, cavidades de 

árvores, frutas em putrefação, solo úmido, áreas lamacentas e áreas de 

escoamento fecal ao redor das fazendas (GERRY; MULLENS, 2000; 

LAENDER, 2002; LOBATO et al., 2015). Carvalho; Silva (2014), descrevem 

que épocas de chuvas contribuem para o aumento de formas larvais dos 

Culicoides, e consequentemente, a proliferação dos adultos. 

Outros fatores que demonstraram ser de risco para a presença de BTV 

nas propriedades foi a existência de cães e gatos, aparecimento ocasional de 

animais selvagens, assim como o hábito de alimentar os cães com restos de 

vísceras de caprinos e/ou ovinos. O fato de fornecer vísceras de animais recém 

abatidos para os animais domésticos, pode propiciar a transmissão do BTV, 

conforme já citado por Moore; Kemp (1974).  

De acordo com Alexander et al. (1994), a forma de infecção dos 

carnívoros por BTV é incerta, mas pode incluir vetores ou ingestão do vírus 

contido nas vísceras. Este fato pode contribuir para os achados de Bandeira et 

al. (2016), que descrevem que animais domésticos como cães e gatos e seus 

abrigos, aliados a falta de gestão ambiental do local em que os animais vivem, 

aumentam a  proliferação de Culicoides. Ainda segundo estes autores, a 

presença de galinhas nas áreas peridomésticas, pode aumentar em 3 vezes a 

presença dos Culicoides.   

Okano (2017), detectou a presença de anticorpos anti-BTV através de 

exames sorológicos de ELISA-CFS e IDGA, em um macho e duas fêmeas 

caninas, que sofreram abortos. Em relação a este fato, estudos devem ser 
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realizados para verificar se os cães, assim como os bovinos e os caprinos, 

atuam como reservatórios para o BTV. 

A presença de natimortos também foi detectada como fator de risco para 

a ocorrência de BTV nas propriedades, indicando a possibilidade de estar 

havendo a transmissão transplacentárea. Segundo Clercq et al. (2008), a 

passagem do vírus pela placenta é uma forma importante de transmissão do 

BTV. De acordo com Osburn (1985), esta forma de transmissão pode levar a 

reabsorção, mortalidade fetal, efeitos teratológicos ou aborto. Durante as 

colheitas de materiais para o presente estudo, não foram relatadas e nem 

detectadas mortalidades e problemas teratológicos, assim como também, não 

houve acesso aos registros de abortos nas propriedades.   

Outros fatores de riscos identificados foram a existência de apriscos e o 

ato de recolher os animais em baias nos períodos noturnos. A disseminação 

pode estar ocorrendo nestes rebanhos devido à aglomeração. Este fato 

corrobora com Alves et al. (2009), que demonstraram que as criações de 

maneira intensiva ou estabulada apresentam uma maior suscetibilidade ao 

vetor do vírus. Assim como, Carvalho; Silva (2014), descreveram que nos 

ambientes em que ficam alojados bovinos e suínos, existe uma maior 

proliferação de Culicoides. Dados obtidos por Silva (2002), não corroboram 

com os resultados, pois este verificou maior ocorrência de caprinos reagentes 

em propriedades com sistemas extensivos, justificando este fato à 

possibilidade de os animais a campo terem maior contato com os Culicoides, 

devido à maior movimentação.  

Levando-se em consideração os resultados expostos, foi possível 

verificar que a frequência de animais soropositivos para o BTV apresentou 
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índices semelhantes a alguns Estados do Brasil, e superiores a outras Regiões, 

como no caso do Nordeste Brasileiro e do Rio Grande do Sul. Entretanto, a 

provável causa destas semelhanças ou divergências estejam relacionadas aos 

climas diferentes entre estas regiões e o Estado do Paraná, uma vez que a 

principal forma de transmissão do BTV é através dos Culicoides, entretanto, a 

não descrição de estudos soroepidemiológicos prévios em ovinos e caprinos do 

Estado do Paraná, inviabiliza um estudo comparativo da atuação deste 

patógeno nos rebanhos paranaenses nos últimos anos. 

E através dos resultados obtidos, a partir de análises estatísticas dos 

questionários epidemiológicos aplicados nas propriedades estudadas, 

demonstrou-se a necessidade de adequação sanitária desses sistemas de 

criação, levando-se em consideração os fatores de riscos e seguranças 

identificados no presente trabalho. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Bluetongue Vírus está disseminado pelos rebanhos de ovinos e 

caprinos do Paraná. A menor ocorrência foi detectada no município de Castro e 

a maior no município de Manfrinópolis. Fatores que propiciam a proliferação de 

Culicoides apresentaram ser fatores de risco nas propriedades estudadas. A 

presença de cães e felinos domésticos e animais silvestres demonstraram ser 

fatores de risco para a presença do Bluetongue Vírus. E o manejo intensivo e 

semi intensivo demonstram ser fatores de riscos para a infecção. 
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ANEXO 2. 

Questionário epidemiológico aplicado nas porpriedades estudadas 
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