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Malignant Catarrhal Fever in Cattle in the Northern Region of Mato Grosso - Brazil
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ABSTRACT

Background: Malignant catarrhal fever is an infectious pan-systemic viral disease, worldwide distribuition and highly fatal. 
The disease is described in many ruminant species, manly bovine. The lesions produced by malignant catarrhal fever in 
catlle affect upper respiratory and digestive tracts, lymph nodes, brain, eyes, kidney and urinary bladder. Affected animals 
present fever, depression, ocular and nasal discharge, erosions and ulcerations in the respiratory tract, keratoconjunctivitis, 
lymph node enlargement, hemorrhagic enteritis, encephalitis and arteritis. Four viruses are described as agents implicated 
on malignant catarrhal fever, although in Brazil, only ovine herpesvirus-2 has been described. Malignant catarrhal fever 
occurs in several regions of Brazil, including Mato Grosso state, where it was already reported in its southern region. The 
aim of this study was to describe the occurrence of malignant catarrhal fever in cattle in the northern region of the state 
of Mato Grosso.
Case: Two affected bovine were necropsied. Tissue fragments were fixed with buffered formalin 10% and the hematoxylin-
eosin sections were submitted to histopathology examination. Bovine DNA samples were extracted from paraffin embed-
ded tissue fragments and submitted to nested PCR detection of ovine herpesvirus-2. The disease affected two bovine, one 
became clinically sick in October 2009 and the other one in November 2010, in a dairy cattle farm where sheep and cows 
were raised together in the same feedlot. Disease occurrence was coincident with a four-month period after sheep’s parturi-
tion. Clinical signs included apathy, decreased appetite, fever, nasal and vulvar discharge, recumbence, opisthotonos and 
death within four days. Necropsy revealed corneal opacity, multiple white foci in kidneys, crusts distributed over nasal 
and vulvar mucosa, catarrhal discharge and small erosions. Major histopathological findings had variable intensity and 
distribution and included perivascular inflammatory infiltrate, fibrinoid degeneration of arterial and arteriolar layers and 
epithelial necrosis with inflammatory infiltrate. Vascular histopathological findings included lymphocytic perivascular in-
filtrate with hyalinization, and a lymphoplasmocytic inflamatory infiltrated associated with histiocytes in the tunica media 
and vascular adventitia.  Molecular examination detected ovine herpesvirus-2 DNA amplification.
Discussion: In this study, malignant catarrhal fever diagnosis based on epidemiological, macroscopic, microscopic and 
molecular findings. Macroscopic and microscopic lesions observed are similar to those described in the literature. The 
disease occurs in a sporadic pattern, affecting few animals or as epizootic outbreaks affecting many bovines in a same herd. 
Four outbreaks were recorded in the southern region of Mato Grosso (Pantanal and Cerrado regions), three in a sporadic 
pattern and one as an epizootic outbreak. In the present study, the disease is reported in the northern region of the state 
(Amazonic region) as a sporadic form affecting two animals in the same farm. Histological examination is a valuable tool 
to diagnose malignant catarrhal fever; however rete miriabile should be carefully evaluated, once in this disease, vasculitis 
is a distinctive finding. PCR examination is an important tool to aid the diagnosis.
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 INTRODUÇÃO

Febre catarral maligna (FCM) é uma doença 
infecciosa, viral, pansistêmica, com distribuição geo-
gráfica ampla e altamente fatal [3]. A enfermidade é 
descrita em muitas espécies de ruminantes, principal-
mente bovinos [2], e ocasionalmente em suínos [9]. 
Os animais acometidos pela doença apresentam febre 
alta, depressão, corrimento nasal e ocular, erosões e 
ulcerações na mucosa do trato respiratório, cerato-
conjuntivite, linfadenopatia, enterite hemorrágica, 
diarréia, encefalite e arterite [3-6,10-12]. Existem 
quatro vírus do grupo de vírus que causam FCM [8], 
porém no Brasil foi demonstrado apenas o herpesvirus 
ovino tipo 2 (OHV-2) como causa da doença [5,11]. 
FCM ocorre em vários estados do Brasil [3], inclusive 
Mato Grosso, onde foi relatada no sul do Estado [11]. 

O objetivo deste trabalho foi descrever os 
aspectos epidemiológicos, clínicos e patológicos de 
um surto de febre catarral maligna no norte de Mato 
Grosso, MT, Brasil. 

RELATO DE CASO

O quadro acometeu dois bovinos, um que 
adoeceu em outubro de 2009 e o outro em novembro 
de 2010 em uma propriedade de produção leiteira (mu-
nicípio de Sinop, distante 550 quilômetros ao norte de 
Cuiabá). Nesta propriedade os ovinos e bovinos eram 
criados juntos. Nas duas ocasiões havia ovinos que 
tinham parido em média há quatro meses. 

Clinicamente os bovinos apresentaram apatia, 
perda de apetite, febre, secreção catarral em vulva e 
narinas, decúbito, opistótono e morte com um curso 
clínico de quatro dias. 

À necropsia foi observado opacidade de cór-
nea, pontos brancos multifocais nos rins (Figura 1), na-
rinas e vulva apresentando crostas e conteúdo catarral 
além de pequenas erosões. As lesões principais eram 
constituídas de inflamação perivascular, degeneração 
fibrinóide da parede de arteríolas e artérias, e necrose 
epitelial associado a infiltrado inflamatório. 

Fragmentos de órgãos foram processados ro-
tineiramente para exame histológico. Para realização 
de nested PCR (nPCR) amostras de DNA foram ex-
traídas de tecidos emblocados em parafina do bovino 
1 e processadas de acordo com Garmatz et al. [5] e 
Mendonça et al. [11].

As alterações vasculares que ocorreram em 
diferentes órgãos foram caracterizadas por infiltrado 

perivascular de linfócitos com hialinização e infiltrado 
de linfócitos, plasmócitos e histiócitos na túnica média 
e adventícia (Figura 2). Havia na luz de alguns vasos 
trombos constituídos predominantemente por fibrina. 
A análise através de nPCR apresentou amplificação 
para herpesvírus ovino tipo 2. 

Figura 1. Rim do bovino 1 afetado por febre catarral maligna 
evidenciando pontos brancos multifocais na região corticomedular.

Figura 2. Sistema nervoso central do bovino 2 com febre catar-
ral maligna. Verifica-se infiltrado perivascular de linfócitos com 
hialinização e infiltrado de linfócitos e histiócitos na túnica média 
e adventícia (H&E 40x). [Bar = 30μm].

DISCUSSÃO

Nos dois casos (Bovinos 1 e 2) o diagnóstico 
de FCM baseou-se nos achados epidemiológicos, ma-
croscópicos, microscópicos e moleculares. As lesões 
macroscópicas e microscópicas observadas estão em 
acordo com as descritas para esta enfermidade [3-6,10-
12]. A FCM, no Brasil, geralmente ocorre, em bovinos, 
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 quando estes são mantidos em contato próximo com 
ovinos portadores do vírus [3]. A eliminação do vírus 
aparentemente é maior quando os animais reservató-
rios estão em período próximo ao parto [7]. No entanto 
há relatos de surtos em que não havia contatos entre 
essas duas espécies e os autores sugerem que deve 
existir uma fonte alternativa de infecção como contatos 
com animais silvestres portadores, animais contami-
nados in útero, ou ainda animais que adoeceram e se 
recuperaram [6,12]. 

A doença ocorre de forma esporádica, afetando 
poucos animais ou em forma de surtos epizoóticos afe-
tando vários bovinos em um mesmo rebanho [3]. Em 
Mato Grosso são descritos 4 surtos de FCM na região 
sul do estado (Biomas Pantanal e Cerrado), destes 3 
são da forma esporádica e 1 da forma epizoótica [11]. 
No presente relato, a FCM ocorreu na região norte 
do estado (Bioma Amazônico) de forma esporádica, 
afetando 2 animais em uma mesma propriedade.

 Devido à semelhança com as doenças que 
afetam o sistema nervoso central de bovinos no Brasil 
como raiva, meningoencefalite por herpesvirus bovino 
e doença de Aujeszky [12] e outras doenças causadas 
por vírus como diarréia viral bovina/doença das muco-

sas, língua azul, peste bovina, febre aftosa e estomatite 
vesicular [1] o diagnóstico de FCM deve basear-se 
nos aspectos epidemiológicos, clínicos e patológicos. 
O exame histológico é de grande valia no diagnóstico 
de FCM, porém deve-se avaliar criteriosamente a rete 
miriabile carotídea, uma vez que, nesta enfermidade, 
a vasculite nessa região é um achado distintivo [1]. 

A epidemiologia da doença e exames de teci-
dos de animais doentes através de PCR tem sugerido 
que o vírus que circula no Brasil é o OVH-2 [5,11]. A 
técnica de PCR é uma boa ferramenta para auxílio no 
diagnóstico de FCM, no entanto, tecidos mantidos em 
formalina por períodos prolongados podem fornecer 
falsos negativos [5,11]. 

A FCM não possui tratamento eficaz e a le-
talidade da doença geralmente é em torno de 100% 
[3-6,10-12], dessa forma, uma medida de controle 
eficaz seria a separação entre bovinos e ovinos, ou, 
mais drasticamente, o abate de todos os bovinos ou 
ovinos da propriedade assim que surgirem os primeiros 
casos [10]. 
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