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Língua Azul 
 

A Língua Azul, ou Febre Catarral dos Ovinos é uma 
doença endémica em Portugal, que afecta os 
ruminantes, sobretudo os ovinos. 
 

 

 

Causas 
 
É provocada por um vírus da família Reoviridae, sendo 
transmitida pela picada de mosquitos do género 
Culicoides. O vírus está presente no sangue e secreções 
genitais dos animais. A “Língua Azul” não é contagiosa 
de animal para animal, mas sim através da picada do 
mosquito. 
 
Nas regiões de clima temperado a maior incidência da 
doença ocorre sobretudo no final do Verão e no início 
do Outono. 
 

Sinais 
 
Nos ovinos o período de incubação é de 5 a 20 dias, e a 
doença manifesta-se de forma aguda.  
 
• Hipertermia (42ºC); 
• Depressão; 
• Inflamação, ulceração e necrose da mucosa oral; 
• Tumefacção e cianose da língua (língua azul); 
• Edema subcutâneo, submandibular e supraorbital; 
• Claudicação; 
• Aborto; 
• Pneumonia, rinorreia, dispneia; 
• Perda de peso. 
 
 
 

 
Nos bovinos e ruminantes selvagens a doença evolui de 
forma sub-aguda ou inaparente, constituindo estes 
animais, reservatórios do agente. Os sinais são ligeiros e 
incluem aborto, recém-nascidos débeis e anomalias 
congénitas. 
 

Diagnóstico 
 

O diagnóstico é feito através do isolamento e identificação 
do agente, e de testes sorológicos. 
 
A “Língua Azul” é uma doença de declaração obrigatória. 
Perante a suspeita de infecção, as autoridades sanitárias 
deverão ser contactadas de imediato. 
 

Diagnóstico diferencial 
 
Existem outras doenças que deverão ser excluídas, numa 
suspeita de “Língua Azul”: ectima contagioso, febre 
aftosa, fotossensibilização, pneumonia, poliartrite, peeira, 
envenenamento por plantas, cenurose, doença 
hemorrágica epizoótica dos cervídeos. 
 

Tratamento 
 

Não existe tratamento eficaz contra a Língua Azul.  
Os animais infectados deverão ser isolados, pois 
constituem reservatórios do vírus. 
 

A morbilidade pode atingir os 100% e a mortalidade os 
10%. Os animais sobreviventes recuperam em 3-8 
semanas, ficando imunizados 
 

Profilaxia 
 
Vacinação dos animais. A vacinação é semestral e faz 
parte do Plano Nacional de Erradicação da Língua Azul, 
sendo da responsabilidade das Organizações de 
Produtores Pecuários. 
Higiene e desinfecção das instalações e transportes. 
Desinsectização das instalações e dos transportes. 
Protecção das instalações contra insectos (ex: redes 
mosquiteiras e electrocaçadores). 
Drenagem das águas estagnadas. 


