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RESUMO 

 

CARDOSO, J. M. S. Aspectos epidemiológicos da infecção por Neospora caninum em 
bovinos leiteiros da região do Vale do Paraíba Paulista. [Epidemiological aspects od 
Neospora caninum infection in dairy cattle from the Vale do Paraíba Paulista region]. 2010. 
136 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,. 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 

 

O protozoário intracelular Neospora caninum é um parasito importante em bovinos, nos quais 

pode causar abortamentos e infecção congênita. Os cães e alguns outros canídeos são os 

hospedeiros definitivos e vários pontos na cadeia epidemiológica ainda são pouco conhecidos. 

Esta tese tem por objetivos estudar aspectos da epidemiologia do N. caninum em bovinos 

leiteiros de rebanhos do Vale do Paraíba Paulista, São Paulo, Brasil. Para tanto um estudo 

prospectivo, com duração de dois anos e nove colheitas de sangue de todos os bovinos de três 

propriedades, foi realizado. Dados sobre: ocorrência de anticorpos anti- N .caninum, 

ocorrência e períodos de abortamentos, intervalo entre partos e número de serviços foram 

avaliados. Associação entre o estatus sorológico dos pares mães-filhas, bem como variação 

dos títulos de anticorpos durante a gestação em vacas positivas foi estudada. Um último 

estudo avaliou a permanência dos anticorpos anti-N. caninum, adquiridos passivamente 

através do colostro, em bezerros nascidos negativos. Os estudos permitiram concluir que a 

ocorrência de anticorpos anti-N. caninum variou entre os rebanhos e dentro de cada rebanho 

nas diferentes colheitas; resultados sorológicos transitórios, não caracterizando 

soroconversão, foram observados; altas taxas de transmissão vertical e baixas taxas de 

transmissão horizontal foram encontradas; risco relativo de abortamentos em vacas 

soropositivas em relação às negativas foi observado em algumas ocasiões; dentre os índices 

reprodutivos avaliados somente os abortamentos foram significativos; anticorpos colostrais 

foram detectados nos bezerros até a 21ª semana pós-nascimento e vacas gestantes 

apresentaram variação nos títulos de anticorpos, com mais altos níveis no 2º e 3º trimestre de 

gestação, sem associação com abortamentos. Este foi o primeiro estudo prospectivo sobre 

aspectos epidemiológicos do N. caninum em bovinos no Brasil. 

 

Palavras-chave: Neospora caninum. Epidemiologia. Bovinos. Aspectos Reprodutivos. Vias de 

Transmissão. 

 



 

 

ABSTRACT 

 
CARDOSO, J. M. S. Epidemiological aspects od Neospora caninum infection in dairy 
cattle from the Vale do Paraíba Paulista region. [Aspectos epidemiológicos da infecção 
por Neospora caninum em bovinos leiteiros da região do Vale do Paraíba Paulista]. 2010. 136 
f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 

 

The intracellular protozoan parasite Neospora caninum is an important parasite in cattle, in 

which can cause miscarriages and congenital infection. Dogs and some other canids are the 

definitive hosts and various points in the epidemiology of this parasite are still obscure. This 

thesis aims to study aspects of the epidemiology of N. caninum in dairy cattle from herds in 

the Vale do Paraíba Paulista, São Paulo, Brazil. Therefore, a prospective study lasting two 

years and nine blood samples of all cattle from three farms was conducted and data from 

existence of anti-N. caninum antibodies in the herds, occurrence and periods of miscarriages, 

calving interval and number of services were assessed. Association between the serological 

status of the mother-daughter pairs, and variation in antibody titers during pregnancy in 

positive cows was studied. A final study evaluated the persistence of anti-N. caninum 

antibodies, passively acquired through colostrum, in calves born negative. The studies showed 

that the occurrence of anti-N. caninum antibodies ranged between herds and within herds in 

the different groups; transient serological results, not characterizing seroconversion, were 

observed; high vertical and low horizontal rates of transmission were found; relative risk of 

abortion in seropositive cows in relation to negative was observed in some occasions; among 

the reproductive indices evaluated only abortions were analised as significant; colostral 

antibodies were detected in calves until weeks 21 post-birth, and pregnant cows showed 

variation in antibody titers, with highest levels in the 2nd and 3rd trimester or the pregnancy 

and this found was not associated with miscarriages. This was the first prospective study on 

epidemiology of N. caninum in cattle in Brazil. 

 

Keywords: Neospora caninum. Epidemiology. Cattle. Reproductive aspects. Routes of 

Transmission. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

1.1 Histórico 

 

 

 Neospora caninum é um parasito protozoário apicomplexa que infecta uma grande 

variedade de espécies animais, tanto domésticos como silvestres. Neosporose é uma doença 

muito importante para bovinos porque pode causar abortamentos e sintomas clínicos em 

bezerros, ocasionando prejuízos econômicos. A doença foi primeiro observada por Bjerkås et 

al. (1984) em cães com encefalomielite e miosite na Noruega. Alguns anos mais tarde, Dubey 

et al. (1988a) descreveram N. caninum como um novo gênero e espécie. 

O’Toole e Jeffrey (1987) e Parish et al. (1987) foram os primeiros a diagnosticar 

protozoário tipo N. caninum em tecidos de bezerros com sintomas neurológicos ao 

nascimento. Organismos semelhantes a N. caninum foram diagnosticados por Shivaprasad et 

al. (1989) na placenta de um feto abortado. O diagnóstico definitivo da infecção por N. 

caninum foi somente possível quando Lindsay e Dubey (1989a) desenvolveram um teste 

imunoistoquímico (IHQ) para identificar N. caninum em tecidos. Dubey et al. (1989) re-

examinaram as seções histológicas do estudo de Parish et al. (1987) e confirmaram através da 

IHQ, a infecção por N. caninum. 

Thilsted e Dubey (1989) foram os primeiros a relatar um surto de abortamento 

associado a neosporose em um rebanho bovino através da identificação do N. caninum pela 

IHQ no tecido cerebral dos fetos. Anderson et al. (1991) e Barr et al. (1991a) demonstraram, 

também pela IHQ em tecidos fetais, que N. caninum foi a principal causa de abortamentos em 

rebanhos leiteiros em algumas regiões dos Estados Unidos e o primeiro isolamento do N. 

caninum em fetos bovinos foi realizado naquele país, por Conrad et al. (1993a). 

Somente em 1998, McAllister et al. (1998) identificaram os cães (Canis familiaris) 

como hospedeiros definitivos do N. caninum quando diagnosticaram oocistos nas fezes dos 

cães alimentados com tecidos de camundongos contendo cistos teciduais de N. caninum.  

A transmissão horizontal, dos canídeos para bovinos, foi compreendida quando De 

Marez et al. (1999) demonstraram que bovinos podem ser infectados oralmente com oocistos 

de N. caninum.  Cães também excretaram oocistos quando foram alimentados com placenta 

de vacas soropositivas para N. caninum (DIJKASTRA et al., 2001b) e com tecidos de 

bezerros infectados naturalmente (GONDIM et al., 2002).  
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Infecção congênita ou transplacentária foi demostrada em bovinos (DUBEY et al., 

1992b; BARR et al., 1994) e em cães infectados experimentalmente (DUBEY; LINDSAY 

1989; DUBEY et al., 1990b; COLE et al., 1995b).  

 

 

1.2 Estrutura e Ciclo de Vida 

 

 

O ciclo de vida do N. caninum é composto por três estágios infecciosos: taquizoítos; 

bradizoítos nos cistos teciduais e esporozoítos nos oocistos. Taquizoítos e cistos teciduais são 

encontrados intracelularmente nos hospedeiros intermediários e definitivos (DUBEY et al., 

2002a).  

A morfologia dos diferentes estágios do N. caninum foi estudada por Dubey et al. 

(1988a, 2002a); Barr et al. (1991a, b); Dubey e Lindsay (1996); Speer et al. (1999); Lindsay 

et al. (1999b). Os taquizoítos são ovóides, lunares ou globulares e medem de 3-7 x 1-5µm, 

dependendo do estágio de divisão. Os taquizoítos penetram na célula do hospedeiro por 

invasão ativa, formando vacúolo parasitóforo no citoplasma e replicam rapidamente por 

endodiogenia. Em animais infectados, taquizoítos são encontrados principalmente em células 

neurais, macrófagos, fibroblastos, endotélio e hepatócitos. 

Bradizoítos são os estágios encistados do parasito que replicam vagarosamente. Cistos 

teciduais são frequentemente circulares ou ovais, com até 107µm, parede lisa com 4µm de 

espessura, com bradizoítos enclausurados medindo de 6-8 x 1-1,8µm e são encontrados 

intracelularmente, principalmente em tecidos neurais, como cérebro, coluna espinhal e retina. 

Os fatores que influenciam a formação do cisto tecidual não são bem conhecidos.  

Oocistos não esporulados de N. caninum, medindo 11,7 x 11,3µm, são excretados 

pelas fezes de cães infectados (MCALLISTER et al., 1998; LINDSAY et al., 1999a). Cães 

excretam oocistos após cinco ou mais dias após a ingestão de tecidos de animais infectados 

(DUBEY et al., 2007). A esporulação dos oocistos ocorre dentro de 24 horas após a excreção, 

mas depende das condições de umidade, temperatura e oxigenação do ambiente. Oocistos 

esporulados são compostos de quatro esporocistos com dois esporozoítos cada e são 

considerados o estágio infeccioso de maior resistência no ambiente. A infectividade do 

oocisto esporulado no ambiente não é conhecida. A quantidade de oocistos excretados e o 

período de excreção dos oocistos bem como o período pré-patente variam enormemente, e 

encontram-se entre 5 e 30 dias (DUBEY et al., 2007).  
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Em caníderos e ruminantes, respectivamente, N. caninum pode ser adquirido após o 

nascimento, pela ingestão de tecidos infectados com taquizoítos ou cistos teciduais ou pela 

ingestão de alimentos ou água contaminados por oocistos esporulados. Outra forma de 

infecção é a transplacentária, de uma mãe infectada para seu feto durante a gestação. A 

infecção congênita é considerada a principal via de transmissão e manutenção do N. caninum 

nos rebanhos bovinos. A figura 1 ilustra o ciclo biológico do N. caninum. 

 

 

 

Figura 1 - Ciclo biológico do N. caninum 

 

 

1.3 Ocorrência 

 

  

 A ocorrência de bovinos infectados por N. caninum varia bastante entre os diferentes 

estudos. No Brasil foram registrados em todas as regiões pesquisadas, com valores que 

variaram de 0,00 a 91,20%, conforme apresentado no quadro 1. 
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Referência Estado
Nº de 

rebanhos 

Nº de 
animais 

examinados 

Teste 
Empregado 

Ponto 
de 

Corte 

% 
Positivos

Aguiar et al. (2006) RO 86 2109 RIFI 1:25 10,4 

Andreotti et al. (2004) MS nd 151 ELISA nd 16,6 

Benetti et al. (2009) MT 24 932 RIFI 1:200 53,5 

Corbellini et al. (2002) RS 5 223 ELISA 1:200 11,2 

Corbellini et al. (2006a) RS 60 1549 RIFI 1:200 17,8 

De Melo et al. (2001) MG 18 584 ELISA nd 0,0-72,7 

De Melo et al. (2004) MG 18 576 ELISA nd 12,6-46,0

Gondim et al. (1999a) BA 14 447 RIFI 1:200 14,1 

Guedes et al. (2009) MG 18 559 RIFI 1:200 91,2 

Guimarães Jr et al.(2004) PR 23 623 RIFI 1:25 14,3 

Locatelli-Dittrich et al. (2001) PR 1 172 ELISA 1:100 34,8 

Melo et al. (2006) GO 21 930 RIFI 1:250 10,3-89,7

Mineo et al. (2006) MG 2 243 ELISA 1:100 17,2 

Minervino et al. (2008) PA 16 160 RIFI 1:100 19,0 

Munhoz et al. (2006) RJ 56 563 ELISA nd 23,3 

Ogawa et al. (2005) PR 90 385 RIFI 1:200 12,0 

Oshiro et al. (2007) MS 205 2488 RIFI 1:50 14,9 

Santos et al (2006) PR nd 21 RIFI 1:200 14,3 

Vogel et al. (2006) RS 55 781 ELISA nd 11,4 
nd = não disponível 

 
Quadro 1. Estudos sobre a ocorrência de bovinos com anticorpos anti-N. caninum nas 
diferentes regiões do Brasil. 
 

 

1.4 Transmissão 

 

 

 N. caninum pode ser transmitido para bovinos através de duas vias: vertical e 

horizontal. 
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1.4.1 Transmissão Vertical 

 

 

Trees e Williams (2005) sugeriram que, na neosporose, dois tipos de transmissão 

vertical podem ocorrer em bovinos, denominando-as endógena e exógena. Infecção 

transplacentária endógena ocorre como resultado da recrudescência de uma infecção fetal 

persistente durante a gestação e infecção transplacentária exógena resulta da infecção durante 

a gestação de uma fêmea não infectada. 

Em bovinos, diversos estudos demonstraram que a via de transmissão vertical ou 

congênita do N. caninum é considerada a mais importante e pode ocorrer por diversas 

gerações (BARR et al., 1993; PARÉ et al., 1996, 1997; BJÖRKMAN et al., 1996, 2003; 

ANDERSON et al., 1997; THURMOND; HIETALA, 1997a; SCHARES et al., 1998; 

WOUDA et al., 1998, 1999a; DAVISON et al., 1999b,c; JENSEN et al., 1999; WALDNER et 

al., 1999; ATKINSON et al., 2000; BERGERON et al., 2000; DIJKSTRA et al., 2001a, 2003; 

LÓPEZ-GATIUS et al., 2004a; HALL et al., 2005; FRÖSLING et al., 2005; CHANLUN et 

al., 2007; NOGAREDA et al., 2007; GONZÁLEZ-WARLETA et al., 2008, WOODBINE et 

al., 2008).  

Estudos sorológicos, usando amostras de sangue pré-colostrais, mostraram que 81 a 

95% dos bezerros nascidos de vacas soropositivas foram infectados congenitamente e estavam 

clinicamente normais (BARR et al., 1993; PARÉ et al., 1996, 1997; WOUDA et al., 1998; 

DAVISON et al., 1999b; HIETALA; THURMOND, 1999; WALDNER et al., 1999, 2001a; 

DIJKSTRA et al., 2001a). Entretanto, taxa de transmissão vertical menor que 73% foram 

relatadas em estudos transversais, que não usaram amostras de sangue pré-colostrais 

(MAINAR-JAIME et al. 1999; DYER et al., 2000; BERGERON et al., 2000; ATKINSON et 

al., 2000; DIJKSTRA et al., 2003; ROMERO; FRANKENA, 2003; PAN et al., 2004; 

BARTELS et al., 2007; CHANLUN et al., 2007; DIJKSTRA et al., 2008; MORÉ et al., 2009, 

2010). A mais baixa taxa de transmissão vertical nestes estudos pode ser resultado da 

ocorrência de transmissão horizontal na vaca ou de seu bezerro após o parto ou declínio do 

título de anticorpos contra N. caninum abaixo dos níveis de detecção do teste empregado na 

data do sorodiagnóstico.  

Paré et al. (1996) mostraram que a idade da vaca, número de lactações e histórico de 

abortamento não afetaram a taxa de infecção congênita. Entretanto, Dijkstra et al. (2003) 

indicaram que a transmissão vertical em vacas infectadas persistentemente é mais eficiente 

nas mais jovens do que nas mais velhas, possivelmente devido ao aumento da imunidade nos 
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animais mais velhos, entretanto maiores taxas de abate dos animais soropositivos podem ter 

influenciado este resultado.  

O mecanismo para reativação da infecção latente e a virulência do N. caninum na vaca 

gestante é ainda desconhecido. Innes et al. (2002) sugeriram que os fatores que podem 

influenciar a transmissão vertical incluem: tempo, quantidade e duração da parasitemia 

durante a gestação; a eficácia da resposta imune materna e o desenvolvimento da resposta 

imune no feto.  

Outra hipótese da reativação de cistos teciduais de N. caninum em vacas gestantes 

seria a imunossupressão causada por agentes infecciosos. Forragem contaminada por fungos é 

considerada um fator de risco para neosporose, pois micotoxinas podem ser produzidas 

(BARTELS et al., 1999) e causar imunossupressão depois de repetidas ingestões em baixas 

doses (CORRIER, 1991; SHARMA, 1993).  

 

 

1.4.2 Transmissão Horizontal 

 

 

Transmissão vertical é a principal rota de transmissão deste coccídio nos bovinos, mas, 

há também a transmissão horizontal e, sem esta última via, a infecção por N. caninum não 

seria sustentada, pois a transmissão vertical é menor que 100% (FRENCH et al., 1999). Deste 

modo, nem todos os bezerros nascidos de vacas soropositivas seriam infectados 

congenitamente e a prevalência da infecção no rebanho declinaria vagarosamente e 

eventualmente desapareceria.  

Estudos prospectivos demonstraram que a taxa de transmissão horizontal no rebanho é 

baixa, com menos de 8% dos animais com conversão, isto é, negativos para positivos (PARÉ 

et al., 1997; WALDNER et al., 1998; DAVISON et al., 1999b; HIETALA; THURMOND, 

1999; DIJKSTRA et al., 2003; PAN et al., 2004; BARTELS et al., 2006; CHANLUN et al., 

2007). Entretanto, taxas de soroconversão superiores a 22% já foram encontradas 

(DIJKSTRA et al., 2002b; PFEIFFER et al., 2002; WALDNER et al., 2001a; BJÖRKMAN et 

al., 2003; MORÉ et al., 2010).  

Hietala e Thurmond (1999) demonstraram que 17 dos 284 bezerros diagnosticados 

como negativos para N. caninum soroconverteram e permaneceram positivos nos seis anos de 

duração do estudo, determinando uma taxa de infecção pós-natal de menos de 1% ao ano. 

Soroconversão foi detectada em 13 bezerros no período neonatal seguido da ingestão de 
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colostro. As genitoras de nove bezerros eram soropositivos, uma era soronegativa e três sem 

diagnóstico. Outras quatro soroconversões foram detectadas aos 13, 20, 21 e 22 meses de 

idade e três destes animais eram descendentes de vacas soronegativas. Assim, acredita-se que 

os bezerros que soroconverteram podem ter sido infectados durante os primeiros meses de 

vida; ou infectados congenitamente, mas não tiveram uma resposta de anticorpos com níveis 

detectáveis no nascimento; ou a sensibilidade e especificidade do teste empregado podem ter 

influenciado o diagnóstico da soroconversão no rebanho, como sugerido por Davison et al. 

(1999b). 

Taxas de conversão de animais soropositivos para soronegativos acima de 19% foram 

relatadas (SAGER et al., 2001; WALDNER et al., 2001a; PAN et al., 2004; CHANLUN et 

al., 2007; DIJKSTRA et al., 2008; MORÉ et al., 2009). Dijkstra et al. (2003) mostraram que 

7,63% dos bovinos soropositivos converteram para negativo, mas aproximadamente 11% 

destes animais foram considerados falso-positivos, pois, podiam estar sendo medidos 

anticorpos colostrais que desapareceram alguns meses após o nascimento. 

Dijkstra et al. (2008) mostraram uma diminuição dos níveis de anticorpos anti-N. 

caninum depois de três anos de estudo, pois a maioria dos animais com baixo título de 

anticorpos tornaram-se negativos e alguns animais com altos títulos tiveram uma diminuição 

deste valor. 

Hietala e Thurmond (1999) e Innes et al. (2001) observaram bezerros negativos que 

soroconverteram após a ingestão de colostro e demonstraram que a resposta de anticorpos 

anti-N. caninum declinou ao redor de 19 e 21 dias após o nascimento, respectivamente, que é 

consistente com a meia vida de IgG de 18-22 dias em bezerro (TIZARD, 2002). Hietala e 

Thurmond (1999) mostraram que anticorpos pré-colostrais contra N. caninum não eram mais 

detectados nos testes sorológicos após 120 dias do nascimento. 

Hietala e Thurmond (1999) sugeriram que um animal pode responder sorologicamente 

quando exposto ao N. caninum, mas o nível de anticorpos declina se o animal não for 

estimulado imunologicamente por exposições repetidas ou infecção persistente. Amostras 

soropositivas isoladas foram encontradas em 18% (51/284) dos animais soronegativos com 

idade entre 29 a 35 meses, demonstrando que houve uma estimulação de anticorpos 

específicos seguidos da exposição pós-natal ao N. caninum, sem subseqüente infecção.  

Respostas sorológicas transitórias ou variáveis em bovinos infectados por N. caninum 

foram também encontrados por Dannatt et al. (1998); Hietala e Thurmond (1999); Pereira 

Bueno et al. (2000); Sager et al. (2001); Pfeiffer et al. (2002); Stenlund et al. (2003); Chanlun 

et al. (2007); González-Warleta et al. (2008).  
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Até o momento, nenhum trabalho comprovou a transmissão horizontal do N. caninum 

entre bovinos. Anderson et al. (1997) realizaram um estudo prospectivo usando 25 novilhas 

soronegativas e 25 novilhas soropositivas que foram estabuladas desde o nascimento até o 

parto. As novilhas soronegativas permaneceram soronegativas e geraram bezerros não 

infectados. Novilhas soropositivas permaneceram clinicamente normais e geraram bezerros 

infectados congenitamente. Sete destes bezerros infectados congenitamente foram 

necropsiados e todos tinham evidências histopatológicas de infecção por N. caninum. 

Nenhum estudo demonstrou que as placentas e descargas uterinas de vacas 

soropositivas que abortaram ou que não abortaram podem transmitir N. caninum para outros 

bovinos. Vacas e bezerras soronegativas que foram alimentadas com placenta de vacas 

soropositivas para N. caninum não foram infectadas (HO et al., 1997; DAVISON et al., 

2001). 

Não foi comprovado que N. caninum seja transmitido por transferência de embrião em 

bovinos (BAILLARGEON et al., 2001; LANDMANN et al., 2002; MOSKWA et al., 2008). 

Bielanski et al. (2002) demonstraram que embriões bovinos pré-implantados são resistentes à 

invasão por N. caninum. 

A soroprevalência da infecção por N. caninum em touros é moderada (CAETANO DA 

SILVA et al., 2004a) e a possibilidade do touro participar na transmissão horizontal foi 

sugerida por Moore et al. (2003). Entretanto, Ortega-Mora et al. (2003); Caetano-da-Silva et 

al. (2004b); Ferre et al. (2005, 2008) e Serrano-Martínez et al. (2007a) mostraram que touros 

soropositivos excretaram esporadicamente DNA de N. caninum no sêmen, mas a frequência 

da detecção do DNA e a carga do parasito no sêmen foram baixas, sugerindo que o risco de 

transmissão sexual é baixo com pequena importância epidemiológica.  

Osoro et al. (2009) utilizaram novilhas soronegativas para neosporose que foram 

cobertas com touros infectados experimentalmente com taquizoítos de N. caninum, mas não 

houve nem soroconversão das novilhas nem transmissão vertical para seus descendentes. 

Canada et al. (2006) demonstraram que vacas inseminadas com semêm contaminado in vitro 

por N. caninum não foram infectadas, sugerindo que a transmissão através da inseminação 

artificial é improvável. Diferentemente, Serrano et al. (2006) e Serrano-Martínez et al. 

(2007b) mostraram que vacas inseminadas com sêmen contendo taquizoitos vivos de N. 

caninum soroconverteram e o desenvolvimento embrionário foi afetado. 

Em camundongos evidências sugerem que a transmissão lactogênica de N. caninum 

pode ocorrer (COLE et al., 1995). Anticorpos anti-N. caninum foram diagnosticados em 

bezerros alimentados com colostro inoculado com taquizoítos (UGGLA et al., 1998; 
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DAVISON et al., 2001). Entretanto, Davison et al. (2001) não demonstraram evidências de 

infecção por N. caninum no cérebro e coração destes bezerros por análises histopatológicas e 

testes moleculares. Cães alimentados com colostro de bovinos inoculados com taquizoítos de 

N. caninum não soroconverteram e não excretaram oocistos (DIJKSTRA et al., 2001b). 

De Yaniz et al. (2007) induziram uma resposta humoral específica após a instilação de 

taquizoítos de N. caninum na conjuntiva ocular de novilhas gestantes, mas os efeitos 

imunológicos e patológicos não foram estudados. 

Desde o primeiro isolamento de oocistos excretados por cães em condições naturais 

por Basso et al. (2001a), somente raros relatos de cães infectados naturalmente e excretando 

oocistos foram feitos (SLAPETA et al., 2002b; MCGARRY et al., 2003; SCHARES et al., 

2005). Esta baixa observação de cães excretando oocistos pode ser devido ao 

desenvolvimento da imunidade após infecção primária que previne excreções repetidas de 

oocistos (DIJKSTRA et al., 2001b; GONDIM et al., 2005) ou pelo baixo número de oocistos 

excretados sobre condições naturais e experimentais que dificultam a detecção 

(MCALLISTER et al., 1998; LINDSAY et al., 1999a; BASSO et al., 2001a; DIJKSTRA et 

al., 2001b; SLAPETA et al., 2002b; MCGARRY et al., 2003; SCHARES et al., 2005; 

FURUTA et al., 2007).  

Até o momento não é bem compreendida a frequência de excreção de oocistos de N. 

caninum pelos canídeos, a resistência dos oocistos no ambiente e se cães podem excretar 

oocistos em mais de uma ocasião (DUBEY, 2003). 

Estudos epidemiológicos em rebanhos bovinos mostraram que a presença de cães é um 

fator de risco para a infecção por N. caninum (PARÉ et al., 1998; SAWADA et al., 1998; 

BARTELS et al., 1999; MAINAR-JAIME et al., 1999; OULD-AMROUCHE et al., 1999; 

WOUDA et al., 1999b; BARLING et al., 2000a; BASSO et al., 2001b; de SOUZA et al., 

2002; DIJKSTRA et al., 2002a,c; OTRANTO et al., 2003; SÁNCHEZ et al., 2003; 

GUIMARÃES JR. et al., 2004; KRAMER et al., 2004; HOBSON et al., 2005; RINALDI et 

al., 2005; CORBELLINI et al., 2006b; BARTELS et al., 2007; GONZÁLEZ-WARLETA et 

al., 2008; VANLEEUWEN et al., 2010).  

O encontro de fazendas sem cães e com alta soroprevalência para N. caninum pode 

estar associado a cães invasores (WOUDA et al., 1999b; SÁNCHEZ et al., 2003). Hässig e 

Gottestein (2002) mostraram que fazendas com casos de abortamentos associados a 

neosporose estavam mais próximas às cidades e vilas do que aquelas de áreas rurais remotas. 

Schares et al. (2003) encontraram maior prevalência de bovinos soropositivos nas fazendas 

próximas a regiões de maior concentração humana.  
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A prevalência de anticorpos para N. caninum é significativamente maior em cães de 

área rural que em cães de áreas urbanas (SAWADA et al., 1998; WOUDA et al., 1999b; 

SÁNCHEZ et al., 2003; HADDADZADEH et al., 2007; PARADIES et al., 2007). Kramer et 

al. (2004) realizaram um estudo em um hospital veterinário e mostraram que o maior risco de 

infecção por N. caninum ocorreu em cães acima de três anos de idade; que tinham contato 

com bovinos e que eram alimentados com carne bovina crua. Trees e Williams (2000) 

mostraram que 51% dos 300 cães alimentados com carcaça bovina foram soropositivos eram 

N. caninum.  

A alta prevalência da infecção por N. caninum em cães de fazenda pode ser devido ao 

comportamento de carnívoro e de carniceiro, pois estes animais podem ingerir tanto pequenos 

animais domésticos e silvestres como bovinos mortos, fetos e restos placentários, aumentando 

as possibilidades de infecção.  

Cães alimentados com carcaças de camundongos infectados por N. caninum 

excretaram poucos oocistos (MCALLISTER et al., 1998; LINDSAY et al., 1999a). Deste 

modo, alguns pesquisadores questionaram se os cães seriam hospedeiros definitivos eficientes 

de N. caninum (LINDSAY et al., 2001). Gondim et al. (2002) comentam que o baixo número 

de oocistos produzidos nestes experimentos foi devido aos bradizoítos nas carcaças de 

camundongos infectados estarem em baixo número, imaturos ou atenuados pela passagem em 

um hospedeiro intermediário não usual para N. caninum. Estes pesquisadores mostraram, 

através de um estudo experimental, que o número de oocistos de N. caninum produzidos por 

cães que ingeriram tecidos de bezerros infectados foi significativamente maior que o número 

de oocistos produzidos por cães que ingeriram carcaças de camundongos infectados. 

O consumo de membranas placentárias pode ser uma fonte de infecção para N. 

caninum, pois o parasito foi encontrado em placenta de vacas que abortaram 

(SHIVAPRASAD et al., 1989; BARR et al., 1994; ANDRIANARIVO et al., 2000; MALEY 

et al., 2003; MACALDOWIE et al., 2004; GIBNEY et al., 2007) e que não abortaram 

(FIORETTI et al., 2000; BERGERON et al., 2001). Cães alimentados com placenta de vacas 

soropositivas excretaram oocistos de N. caninum (DIJKSTRA et al., 2001b). 

McAllister et al. (1996a, 2000) sugeriram que a contaminação dos reservatórios de 

alimentos dos bovinos por oocistos excretados por cães pode ocorrer porque roedores e aves 

que se alimentam da silagem podem atrair cães e outros canídeos que podem defecar e 

contaminar este alimento  

Dijkstra et al. (2002c) relataram que a infecção pós-natal na maioria dos rebanhos foi 

mais relacionada ao alojamento dos bovinos, como contaminação do cocho de alimentação, 
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do que pelo alimento fornecido, pois os bovinos não infectados receberam o mesmo alimento 

que aqueles infectados. Dijkstra et al. (2002a) demonstraram que cães em fazendas com 

evidências de infecção pós-natal por N. caninum consumiram placentas e descargas uterinas 

bovinas e defecaram no cocho de alimentação e na silagem mais freqüentemente que em 

fazendas sem tal evidência. 

Bartels et al. (1999); Ould-Amrouche et al. (1999) e Otranto et al. (2003) encontraram 

uma associação significativa entre a presença de galinhas, patos e gansos e o risco de infecção 

ou surto de abortamento em bovinos, pois, estes animais podem servir como vetores 

mecânicos de oocistos e/ou como hospedeiros intermediários.  

Recentemente, Furuta et al. (2007) demonstraram que cães excretaram oocistos através 

das fezes após serem alimentados com ovos embrionados infectados experimentalmente com 

taquizoítos de N. caninum. Costa et al. (2008) encontraram soroprevalência de aves infectadas 

naturalmente por N. caninum em 1,5% das galinhas criadas intensivamente e em 23,5% das 

galinhas criadas extensivamente, indicando que estas passam a ter um papel importante na 

epidemiologia no meio rural. 

A maioria das pesquisas de transmissão pós-natal em rebanhos bovinos foi realizada 

em cães, mas é possível o envolvimento de outros carnívoros silvestres. Atualmente, além dos 

cães, coiotes, raposas e dingos são considerados hospedeiros definitivos do N. caninum 

(GONDIM et al., 2004b; WAPENAAR et al., 2006; KING et al., 2010). Paré et al. (1998) 

sugeriram que os cães podem estar envolvidos indiretamente na transmissão de N. caninum 

por prover material infectado para um hospedeiro definitivo desconhecido, deslocando fetos 

abortados e placentas ou restos de animais mortos.  

As variações nas taxas de prevalência encontradas em vários estudos podem ser 

atribuídas às diferenças climatológicas entre as áreas geográficas, proporcionando aumento da 

esporulação de oocistos e disseminação do N. caninum (BARTELS et al., 1999; WOUDA et 

al., 1999a; SANDERSON et al., 2000; PITEL et al., 2001; SCHARES et al., 2003, 2004; 

ANDREOTTI et al., 2004; RINALDI et al., 2005; LOPES-GATIUS et al., 2005a).  

Scott et al. (2006), no Canadá, mostraram que a soroprevalência do N. caninum no 

rebanho não foi associada com a região agroecológica e com o tipo e pH do solo. Isto é 

compatível com as características biológicas conhecidas das doenças que incluem hospedeiros 

intermediários e um ponto de exposição. 

Andreotti et al. (2004) mostraram que rebanhos no pantanal brasileiro tiveram maior 

prevalência de bovinos soropositivos para N. caninum que no cerrado, sugerindo que a alta 
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umidade e a presença de animais silvestres, principalmente canídeos, podem ter um 

importante papel na transmissão de N. caninum nessa região. 

Otranto et al. (2003) observaram que bovinos criados em grandes rebanhos e com 

nenhuma prática de pastejo tiveram maior soroprevalência que aqueles em pequenas e médias 

fazendas e que pastejavam sazonalmente ou permanentemente. Guedes et al. (2008) 

mostraram que as propriedades com menos de 100 ha tiveram mais chance de apresentar 

vacas soropositivas que as fazendas com mais de 100 ha. 

No Brasil, De Melo et al. (2001) estudaram dois grupos diferentes de exploração 

leiteira, A/B e C, e a freqüência de animais soropositivos para N. caninum foi maior nos 

rebanhos leiteiros do tipo A/B, podendo ser reflexo do maior estresse das vacas com alta 

produção leiteira neste tipo de exploração. 

Corbellini et al. (2006b) encontraram quatro variáveis significativamente associadas 

com a soroprevalência por N. caninum: o número de cães na fazenda, área da fazenda, 

alimentação com pool de colostro e região. Área da fazenda foi associada com a probabilidade 

de exposição por N. caninum, pois bovinos criados em fazendas pequenas tinham maior 

probabilidade de ser soropositivo.  Entretanto, nem o número de vacas no rebanho nem a 

concentração de bovinos dentro da fazenda foi associado com o aumento do risco de 

exposição para N. caninum. Isto sugere que os cães podem ter maior contato com bovinos ou 

mais facilmente caminhar ao redor das fazendas menores do que nas fazendas maiores. 

Baseado nesta teoria os cães podem ter mais fácil acesso a carcaças de bovinos, fetos 

abortados, placenta e descargas uterinas nas pequenas propriedades do que nas grandes. 

Sanderson et al. (2000) encontraram associação significativa entre a soroprevalência 

para N. caninum no rebanho de corte e a densidade de vacas, sendo que as maiores 

soroprevalências foram associadas com mais alta densidade nos animais confinados no 

inverno.  

Barling et al. (2000b), realizaram um amplo estudo e mostraram que a alta densidade 

de bovinos de corte foi um fator de risco de exposição para N. caninum. Nessas fazendas é 

mais provável o uso de suplementos alimentares, que podem aumentar o risco de transmissão 

horizontal pela contaminação fecal de alimentos e água por um hospedeiro definitivo. No 

mesmo estudo observaram que bezerros de corte, de fazendas com estação de parição na 

primavera, tiveram uma maior probabilidade de serem soropositivos do que bezerros de 

fazendas com estação de parição no outono. Bezerros alimentados com fardos de feno nos 

pastos tiveram maior prevalência da infecção, provavelmente, pelo aumento da densidade de 

parição nestes locais e de atração de hospedeiros definitivos em busca de alimento, os quais 
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podem defecar nestas áreas contaminado-as. Ranchos que permitem acesso de animais 

selvagens aos cochos de alimentação dos bezerros tiveram maior soroprevalência e o uso de 

cães trabalhadores nas fazendas foi um fator de prevenção provavelmente porque protegem as 

fontes de água e alimento da contaminação por outros canídeos. 

 

 

1.5 Patogenia 

  

 

Neospora caninum é capaz de produzir lesões necróticas visíveis em alguns dias e 

causar morte celular pela atividade de replicação dos taquizoítos. Isto pode produzir doença 

neuromuscular severa em cães e bovinos e, provavelmente, em outros hospedeiros, destruindo 

grande número de células neurais, incluindo aquelas dos nervos craniais e espinhais, com 

reflexo na condutividade das células afetadas (MAYHEW et al., 1991; DUBEY; DE 

LAHUNTA, 1993). 

As lesões associadas ao N. caninum no cérebro e no coração de fetos abortados podem 

ser suficientemente severas para matar o feto. Em adição, há evidências de que uma infecção 

por N. caninum também desencadeie a liberação de citocinas pró-inflamatórias e uma resposta 

imune tipo Th1 na interface materno-fetal, que pode ser prejudicial para a gestação 

(WILLIANS et al., 2000; INNES et al., 2005). Danos à placenta materna causados pelos 

taquizoítos podem matar o feto devido a interrupção do fornecimento de nutrientes e oxigênio 

(DUBEY et al., 1992b). 

Vários autores descreveram a existência da variabilidade intra-específica do N. 

caninum, com diferenças no crescimento in vitro e virulência em camundongos observada 

entre diferentes isolados. A origem do isolado pode influenciar os resultados dos estudos 

sobre a virulência em camundongos. Isolados obtidos de cães e bovinos sintomáticos, 

bezerros natimortos ou fetos abortados foram considerados mais virulentos (ATKINSON et 

al., 1999; SCHOCK et al., 2001; QUINN et al., 2002; PÉREZ-ZABALLOS et al., 2005; 

COLLANTES-FERNÁNDEZ et al., 2006a) e isolados obtidos de bezerros saudáveis, mas 

infectados congenitamente, foram associados com baixa virulência (SHIBAHARA et al., 

1999; MILLER et al., 2002; ROJO-MONTEJO et al., 2009). Estas diferenças poderiam 

influenciar os resultados clínicos da doença e as características epidemiológicas importantes, 

como o potencial de transmissão. 
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1.6 Impacto Econômico 

  

 

Neospora caninum tem grande importância econômica nos rebanhos bovinos, pois 

causa perda dos fetos, problemas reprodutivos, despesa com o estabelecimento de uma nova 

gestação, abate prematuro das fêmeas adultas que abortaram, reposição dos animais abatidos, 

possíveis perdas na produção de leite, aumento dos gastos com profissionais para diagnóstico 

e tratamento dos animais infectados que sofreram abortamento (THURMOND; HIETALA, 

1996, 1997a,b; PARÉ et al., 1997; WALDNER et al., 1998; DUBEY, 1999; PFEIFFER et al., 

2002).  

Não há dados concretos sobre as perdas econômicas causadas por N. caninum para a 

indústria bovina em qualquer parte do mundo (TREES et al., 1999; ANTONY; WILLIAMS, 

2001). Estudos mostram que cerca de 20% de todos os abortamentos bovinos nos EUA e nos 

Países Baixos e aproximadamente 12,5% dos abortos na Bélgica e no Reino Unido foram 

causados pela neosporose (DAVISON et al., 1999a, DE MEERSCHMAN et al., 2002). No 

Texas, perdas na indústria da bovinocultura de corte foram estimadas entre 15 a 24 milhões de 

dólares (KASARI et al., 1999). Na Austrália e Nova Zelândia, acredita-se que mais de 100 

milhões de dólares australianos são perdidos por ano devido a neosporose (REICHEL, 2000). 

Em geral, as causas de aborto em bovinos de corte são menos conhecidas que em 

bovinos leiteiros pela dificuldade de monitoramente quando fetos são expelidos no primeiro 

trimestre. Embora não haja nenhuma evidência direta da morbidade associada a N. caninum 

em bovinos adultos, calcula-se que haja uma associação entre o soroestatus de bezerros e a 

redução no ganho de peso com uma perda projetada de 15,62 dólares por bezerro (BARLING 

et al., 2000a). 

Estudos em bezerros de corte sugeriram associação negativa entre infecção por N. 

caninum e ganho de peso após o desmame, eficiência alimentar, característica da carcaça e 

perfil econômico (KASARI et al., 1999; BARLING et al., 2000a, 2001). Hoar et al. (2007) 

mostraram que os bezerros leiteiros soropositos tiveram menor ganho de peso diário e maior 

taxa de mortalidade que os soronegativos. Entretanto, Paré et al. (1996) demonstraram que os 

bezerros infectados congenitamente tiveram maior taxa de sobrevivência que bezerros 

soronegativos. Waldner et al. (2004) não encontraram associação entre a soropositividade 

para N. caninum e o risco do bezerro sofrer um tratamento contra alguma doença, desenvolver 

uma doença crônica, aumento da taxa de mortalidade, baixo peso do animal no desmame e 



REVISÃO DE LITERATURA 30

menor ganho de peso diário do bezerro. Moré et al. (2010) não detectaram diferenças de 

ganho de peso nos bezerros soropositivos em relação aos soronegativos. 

 

 

1.7 Diagnóstico Clínico 

 

 

Sinais clínicos foram relatados em bovinos mais jovens que dois meses de idade. 

Bezerros infectados por N. caninum apresentaram peso abaixo da média ao nascer, 

inabilidade de crescimento, membros traseiros e/ou dianteiros flexionados ou hiperextendidos, 

ataxia, paresia, reflexo patelar diminuído, perda da propriocepção consciente, exoftalmia ou 

assimetria aparente dos olhos, hidrocefalia e estreitamento da coluna espinhal (O’TOOLE; 

JEFFREY, 1987; PARISH et al., 1987; DUBEY et al., 1989, 1990a,c, 1992a, 1998a; 

DUBEY; DE LAHUNTA, 1990; BARR et al., 1991b, 1993; BRYAN et al., 1994; 

ANDERSON et al., 1997; PETERS et al., 2001; DE MEERSCHMAN et al., 2005). 

O principal sintoma clínico associado à neosporose em bovinos adultos é o 

abortamento. López-Gatius et al. (2004b, 2005b) e Bartels et al. (2006) não encontraram 

associação significativa entre a infecção por N. caninum e outros problemas reprodutivos 

além dos abortamentos. Alguns estudos demonstraram que vacas infectadas por N. caninum 

tiveram maior risco de retenção de placenta (BARTELS et al., 1999; HOBSON et al., 2005). 

Björkman et al. (1996); Jensen et al. (1999); López-Gatius et al. (2005b) e Romero et 

al. (2005) mostraram que a infecção por N. caninum não afeta o número de serviços. 

Santolaria et al. (2009) indicararam que vacas infectadas por N. caninum que sofreram aborto 

foram 6,22 vezes mais prováveis de tornarem-se gestantes na primeira inseminação depois do 

aborto que as vacas soronegativas que também abortaram. Diferentemente, Munoz-Zanzi et 

al. (2004); Hobson et al. (2005) e Hall et al. (2005) mostraram que vacas soropositivas 

tiveram maior número de serviços que vacas soronegativas, indicando que este aspecto 

clínico-epidemiológico pode ser bastante variável.  

Estudos em rebanhos leiteiros demonstraram que vacas soropositivas para N. caninum 

tiveram menor risco de infecção intramamária que vacas soronegativas (OULD-AMROUCHE 

et al., 1999; PEREGRINE et al., 2004). Hobson et al. (2005) não encontraram nenhuma 

diferença na ocorrência de mastite entre os animais soropositivos e soronegativos. Entretanto, 

Hässig e Gottstein (2002) observaram maior ocorrência de mastite em fazendas com casos de 

abortamentos associados à neosporose do que em fazendas sem abortamentos. 
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Neospora caninum pode afetar a produção leiteira com vacas soropositivas produzindo 

menos leite que as vacas soronegativas (THURMOND; HIETALA, 1997b; HERNANDEZ et 

al., 2001; KASHIWAZAKI et al., 2004; ROMERO et al., 2005; TIWARI et al., 2007). 

Entretanto, outros autores não encontraram associação entre soropositividade para N. caninum 

e produção leiteira (HALL et al., 2005; OGAWA et al., 2005; BARTELS et al., 2006). 

Hobson et al. (2002) demonstraram que os abortamentos e não a soropositividade afetaram a 

produção leiteira, pois vacas soropositivas e soronegativas produziram a mesma quantidade 

de leite. Pfeiffer et al. (2002) e García-Ispierto et al. (2009) relataram aumento na produção 

leiteira nas vacas soropositivas para N. caninum. 

Thurmond e Hietala (1996); Waldner et al. (1998); Hobson et al. (2005) e Bartels et al. 

(2006) encontraram um maior risco de descarte nos bovinos soropositivos para N. caninum do 

que nos soronegativos. Por outro lado, Pfeiffer et al. (2002); Cramer et al. (2002) e Tiwari et 

al. (2005) não encontraram diferenças significativas no abate de animais soropositivos quando 

comparados aos soronegativos, entretanto vacas soropositivas com problemas reprodutivos 

tiveram maiores risco de serem descartadas do que as soronegativas (THURMOND; 

HIETALA, 1996; WALDNER et al., 1998; TIWARI et al., 2005).  

Os resultados contraditórios dos índices zootécnicos entre os animais soropositivos e 

negativos infectados por N. caninum podem ser devido às diferenças da 

patogenicidade/virulência da cepa; características geográficas e de manejo das propriedades; 

metodologia das colheitas e das técnicas de diagnóstico e da forma de análise dos resultados.  

 

 

1.8. Abortamento 

 

 

Abortamento é definido como término da gestação por observação da expulsão do feto 

entre os dias 42 e 260 após a inseminação; ou pela assumida perda fetal num intervalo maior 

que 120 dias entre duas inseminações (WOUDA et al., 1998). Os abortamentos podem ser 

definidos como endêmico, esporádico e epidêmico. Entretanto, há divergências quanto à 

classificação dos mesmos. 

Davison et al. (1999c) mostraram que abortamentos associados à neosporose em 

rebanhos bovinos podem ser: esporádicos, quando um ou mais abortamentos ocorrem em 

intervalos irregulares com uma taxa inferior a 3% em um ano; endêmicos, em 3% dos animais 
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em risco em um ano e epidêmicos, abortamentos em mais de 3% dos bovinos em risco dentro 

de um período de três meses. 

Wouda et al. (1999a) e Dijkstra et al. (2001a) definiram abortamento epidêmico se 

12,5% dos animais em risco abortarem no período de dois meses. Schares et al. (2002) 

definiram abortamento epidêmico quando mais que 10% dos animais em risco abortaram no 

período de 42 dias. 

Abortamentos associados a N. caninum foram descritos por toda a gestação, com 

maior ocorrência entre o quarto e o sétimo mês da gestação (THILSTED; DUBEY, 1989; 

BARR et al. 1991a; ANDERSON et al., 1991, 1995; THORNTON et al., 1994; YAEGER et 

al., 1994; HATTEL et al., 1998; MOEN et al., 1998; WOUDA et al., 1999a; MORALES et 

al., 2001; SAGER et al., 2001; SÖNDGEN et al., 2001; MEDINA et al., 2006). Fetos 

infectados por N. caninum podem morrer no útero e serem reabsorvidos ou abortados, 

expelidos mumificados ou autolizados. Infecção por N. caninum pode também causar 

natimortalidade, morte neonatal ou nascimento de bezerros vivos com sinais clínicos ou 

clinicamente normais, mas infectados. 

Abortamento por neosporose pode ocorrer por todo o ano (ANDERSON et al., 1991; 

THURMOND et al., 1995; WOUDA et al., 1998), embora Wouda et al. (1999a), na Holanda, 

mostraram que surtos de aborto ocorreram mais frequentemente durante o verão e no começo 

do outono e Thurmond et al. (1995), nos Estados Unidos, relataram abortos mais frequentes 

durante o inverno. 

A maioria dos abortamentos endêmicos causados por N. caninum foram associados à 

reativação e recrudescência da infecção latente (BJORKMAN et al., 1996; THURMOND et 

al., 1997; SCHARES et al., 1998; WOUDA et al., 1998; DJKSTRA et al., 2001a; PFEIFFER 

et al., 2002; SCHARES et al., 2002).  

Abortamentos epidêmicos associados à infecção por N. caninum descreveram um 

padrão de ocorrência consistente com exposição para um ponto de infecção, provavelmente 

ingestão de oocistos (THILSTED; DUBEY, 1989; THORNTON et al., 1991, 1994; 

NIETFELD et al., 1992; YAEGER et al., 1994; BOULTON et al., 1995; MCALLISTER et 

al., 1996a, 2000; THURMOND et al., 1997; MOEN et al., 1998; WALDNER et al., 1999; 

PATITUCCI et al., 1999; SCHARES et al., 1999a,b, 2002; WOUDA et al., 1999a; JENKINS 

et al., 2000; DJKSTRA et al., 2001a; CRAWSHAW; BROCKLEHURST, 2003). Entretanto, 

abortamentos epidêmicos associados ao N. caninum podem ocorrer em rebanhos sem 

evidências de transmissão horizontal (DAVISON et al., 1999a; WOUDA et al., 1999a). 
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Diversos estudos demonstraram que vacas soropositivas para N. caninum foram mais 

prováveis de ter histórico de abortamento que vacas soronegativas (THURMOND et al., 

1997; MAINAR-JAIME et al., 1999; DAVISON et al., 1999c; JENSEN et al., 1999; 

ATKINSON et al., 2000; PEREIRA BUENO et al., 2000; THOMPSON et al., 2001; 

CORBELLINI et al., 2002, 2006a; HERNANDEZ et al., 2002; MOORE et al., 2003, 2009; 

VÁCLAVEK et al., 2003; LÓPEZ-GATIUS et al., 2004a,b, 2005a,b, 2007; QUINN et al., 

2004; KASHIWAZAKI et al., 2004; HOBSON et al., 2005; GARCIA-VAZQUEZ et al., 

2005; KOIWAI et al., 2005; WALDNER, 2005; BARTELS et al., 2006;  STÅHL et al., 2006; 

PABÓN et al., 2007; OSHIRO et al., 2007; GONZÁLEZ-WARLETA et al., 2008). Waldner 

et al. (1998, 1999, 2001a,b) mostraram que vacas de corte soropositivas para N. caninum 

foram mais prováveis de não estarem gestantes em relação às soronegativas. 

Estudos sorológicos prospectivos observaram que vacas positivas para a infecção por 

N. caninum tiveram um aumento do risco de abortamento de 2 a 7,4 vezes quando 

comparadas as vacas soronegativas (PARÉ, et al., 1997; THURMOND; HIETALA, 1997a; 

WOUDA et al., 1998; PFEIFFER et al., 2002; WESTON et al., 2005; LÓPEZ-GATIUS et al., 

2007).  

Thurmond e Hietala (1997a), em um estudo prospectivo, descreveram que o risco de 

abortamentos em novilhas infectadas congenitamente foi 7,4 vezes maior que em novilhas 

soronegativas durante a primeira gestação, diminuindo na segunda e terceira gestação para 1,7 

e 1,0 vez, respectivamente. É possível que o número de vacas na segunda e terceira gestação 

tenha sido inadequado para avaliar o risco de abortamento, podendo estar relacionado com o 

descarte preferencial das vacas que abortaram ou que diminuíram a produção leiteira como 

resultado da infecção por N. caninum. López-Gatius et al. (2007) não encontraram associação 

entre o número de lactações e a ocorrência de abortamento em animais soropositivos para N. 

caninum. 

Abortamentos repetidos foram relatados em bovinos infectados persistentemente, 

porém sua ocorrência foi menor que 4% (BARR et al. 1993; OBENDORF et al. 1995; 

ANDERSON et al., 1995; DANNATT et al., 1995; MOEN et al., 1998; THURMOND; 

HIETALA, 1997a; PEREIRA BUENO et al., 2000; CORBELINI et al., 2006a; PABÓN et al., 

2007). Estes estudos demonstraram que a imunidade ou resistência que é adquirida pela vaca 

infectada persistentemente por N. caninum é, em alguns casos, insuficiente para prevenir a 

infecção fetal e o abortamento.  

Dubey et al. (1997) mostraram que os altos níveis de anticorpos durante infecção 

aguda não protegeram as vacas de abortamentos por N. caninum, sugerindo que estes altos 
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níveis podem ser reflexos da dose infectante a qual a vaca foi exposta no ambiente ou do 

pouco controle de crescimento do N. caninum no tecido fetal, fazendo com que vacas, 

sustentando fetos com maiores cargas de parasito, podem ter estimulação antigênica 

persistente e montar maiores níveis de anticorpos. 

Diversos autores mostraram que vacas com altos títulos de anticorpos anti-N. caninum 

tiveram maior risco de abortamento que vacas soronegativas e soropositivas com baixos 

títulos (MCALLISTER et al., 1996a; DUBEY et al., 1997; JENKINS et al., 1997; 

STENLUND et al., 1999; PEREIRA-BUENO et al., 2000; KASHIWAZAKI et al., 2004; 

ALMERÍA et al., 2009b). Entretanto, Paré et al. (1997) observaram que vacas com altos 

títulos aos 180 e 210 dias de gestação tiveram um menor risco de aborto que vacas com 

baixos títulos.  

Paré et al. (1997); Guy et al. (2001); Williams et al. (2003); Gondim et al. (2004a) e 

Moré et al. (2009) mostraram que vacas com altos títulos de anticorpos durante a gestação 

foram mais prováveis de ter um bezerro soropositivo do que vacas com baixos títulos. 

Entretanto, Nogareda et al. (2007) estudaram vacas infectadas naturalmente por N. caninum 

durante a gestação e 49% das vacas que não abortaram tinham valores de anticorpos anti-N. 

caninum maiores durante a segunda metade da gestação e as vacas restantes mostraram 

valores de anticorpos constantes durante a gestação. Nas vacas que abortaram, títulos de 

anticorpos atingiram níveis mais elevados antes e no abortamento em 52% das vacas, 

enquanto, nos animais restantes valores similares antes e no aborto foram observados. 

Infecções adquiridas no início da gestação, antes do desenvolvimento do sistema 

imune fetal, comumente causam morte fetal, como demonstrado em vacas infectadas 

experimentalmente com taquizoítos de N. caninum (DUBEY et al., 1992b, 1996; BARR et al., 

1994; WILLIAMS et al., 2000, 2003, 2007; MACALDOWIE et al., 2004; GIBNEY et al., 

2007; ROJO-MONTEJO et al., 2009). Infecções no segundo terço da gestação podem resultar 

em abortamentos (DUBEY et al., 1992b, 1996; GONDIM et al., 2004a; ALMERÍA et al., 

2010) ou nascimentos de bezerros infectados ou não (CONRAD et al., 1993b; BARR et al., 

1994; DUBEY et al., 1996; WILLIAMS et al., 2000; INNES et al., 2001). No último terço da 

gestação, quando o feto é imunocompetente, vacas usualmente chegam a termo e o bezerro 

geralmente está congenitamente infectado (WILLIAMS et al., 2000; GIBNEY et al., 2007). 

Poucos trabalhos foram realizados em bovinos infectados experimentalmente com 

oocistos de N. caninum. O primeiro foi realizado por Trees et al. (2002) que infectaram vacas 

soronegativas com 600 oocistos de N. caninum aos 70 dias de gestação e nenhuma destas 

abortou e todos os bezerros nasceram soronegativos. 
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McCann et al. (2007) infectaram vacas soronegativas com 40.000 oocistos de N. 

caninum aos 70, 120 e 210 dias de gestação. Somente uma das seis vacas desafiadas aos 120 

dias sofreu abortamento que foi associado a neosporose. Nenhuma infecção transplacentária 

foi detectada nos bezerros nascidos das vacas desafiadas aos 70 e 120 dias de gestação. Em 

contraste, quatro dos cinco bezerros das vacas desafiadas aos 210 dias de gestação foram 

infectadas verticalmente. Na segunda gestação destas vacas que infectaram verticalmente seus 

bezerros, infecção transplacentária não ocorreu em nenhum dos bezerros nascidos. Os autores 

sugeriram que a infecção com oocistos pós-natal pode causar transmissão transplacentária 

exógena, mas não transmissão transplacentária endógena durante a gestação seguinte à 

infecção e os bezerros infectados através da via transplacentária exógena podem carregar uma 

infecção persistente e induzir infecção transplacentária endógena. Entretanto, Dijkstra et al. 

(2008) mostraram em um rebanho leiteiro que vacas inseminadas após a infecção pós-natal 

geraram descendentes soropositivos, isto é, infecção transplacentária endógena após infecção 

primária horizontal. 

Gondim et al. (2004a) realizaram um estudo em que as vacas foram infectadas 

experimentalmente com diferentes quantidades de oocistos de N. caninum em diversas fases 

de gestação. A taxa de transmissão vertical foi mais alta em vacas infectadas após 160 dias de 

gestação (3/4, 75%) e nas vacas que receberam mais de 41.000 oocistos (5/10, 50%). 

Transmissão transplacentária também ocorreu em uma das duas vacas que receberam a menor 

dose de oocistos (1.500) depois de 160 dias de gestação. O único aborto ocorreu aos 44 dias 

depois da infecção na vaca que recebeu 41.000 oocistos aos 120 dias de gestação.  

Andrianarivo et al. (2001) infectaram vacas com taquizoítos de N. caninum entre 159 e 

169 dias de gestação e os fetos removidos destes animais aos 219-231 dias de gestação 

mostaram uma forte resposta humoral anti-N. caninum com predomínio da resposta IgG1, 

mas a resposta imune mediada por células foi variável, sugerindo que o desenvolvimento 

completo da resposta imune mediada por células no feto bovino pode ocorrer em períodos 

mais variáveis da gestação que a resposta humoral. 

Regulação da produção de citocinas na resposta imune celular e humoral tem um 

importante papel no controle da infecção por N. caninum, sugerindo que a produção 

apropriada das citocinas tipo Th1 e Th2, respectivamente Interferon-gama e Interleucina-4, 

são essenciais para o controle da carga parasitária no hospedeiro (INNES et al., 1995; KHAN 

et al., 1997; BASZLER et al., 1999b; LONG; BASZLER, 2000; NISHIKAWA et al., 

2001b,c, 2003; TANAKA et al., 2000; YAMANE et al., 2000; RITTER et al., 2002; QUINN 

et al., 2004).  
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Quinn et al. (2002) demonstraram que a resposta imune mediada por Th1 detectada em 

camundongos infectados por N. caninum protegeu a mãe, mas prejudicou o feto. Os autores 

sugerem que a infecção por N. caninum adquirida pela vaca no primeiro trimestre pode 

induzir a resposta de citocinas Th1, levando a geração de Interleucina-12, IFNγ e Fator de 

Necrose Tumoral-alfa e, subseqüentemente, produção de radicais livres de oxigênio tais como 

óxido nítrico, que podem ser fatais para o parasito, mas podem matar o feto. Com o progresso 

da gestação, citocinas Th1 podem ser trocadas para respostas tipo Th2. Se a infecção 

parasitária é adquirida no terceiro trimestre, citocinas tais como Interleucina-4 e Interleucina-

5 são geradas, que não eliminariam eficientemente o parasito, mas não acarretaria risco a 

gestação, porém a infecção congênita seria favorecida.  

Gondim et al. (2004a) sugeriram que a infecção adquirida pela ingestão de oocistos 

provavelmente se dissemine mais vagarosamente que infecções induzidas pela inoculação de 

taquizoítos pela via intravenosa ou subcutânea, e isto permite que a vaca desenvolva uma 

resposta imune efetiva que previne ou reduz a passagem transplacentária de organismos, 

especialmente no início da gestação. No início da gestação as fêmeas geram uma resposta Th1 

frente à infecção protozoária, que é mais eficaz contra protozoários intracelulares, mas uma 

infecção mais tardia durante a gestação tende a produzir uma resposta Th2, que é menos 

eficaz contra a infecção. Deste modo, a exposição no primeiro trimestre da gestação é menos 

provável causar infecção fetal e a exposição no último trimestre é mais provável resultar em 

infecção fetal. Inversamente, se ocorrer infecção fetal no início da gestação, morte fetal e 

abortamento são mais prováveis de ocorrer pela imaturidade do sistema imune fetal, enquanto 

que infecção transplacentária no final da gestação diminui a probabilidade de abortamentos. 

Willians et al. (2000) mostraram que bovinos infectados por taquizoítos de N. caninum 

na 10ª semana de gestação, quando existe produção de níveis substanciais de IFNγ, podem ter 

efeitos patogênicos no feto. Entretanto, altos níveis de IFNγ foram também observados depois 

da infecção na 30ª semana de gestação, mas nenhuma morte fetal ocorreu. Foi sugerido que o 

tempo da resposta Th1 durante a gestação é crítico para a sobrevivência fetal e assim a 

resposta IFNγ, induzida pela infecção com N. caninum no final da gestação, pode ter ocorrido 

tarde demais para afetar uma resposta Th2 bem estabelecida na interface materno-fetal. 

Rosbottom et al. (2008) observaram um aumento na quantidade de citocinas na 

interfase feto-materna nos bovinos em que os fetos morreram depois de uma infecção 

experimental com taquizoítos de N. caninum no início da gestação. Em contraste, níveis de 

citocinas tiveram um pequeno aumento nos bovinos infectados no final da gestação nos quais 

os fetos sobreviveram. As citocinas que estavam aumentadas incluem aquelas implicadas 
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como potencial causador de aborto, tal como IFNγ. Entretanto, os níveis de Th2 e citocinas 

regulatórias, incluindo IL-4, IL-10 e TGF-1, também aumentaram na placenta depois da 

infecção. O balanço de citocinas, como indicado pela razão IFNγ/IL-4, foi similar depois da 

infecção no início e final da gestação, mas a magnitude da expressão das citocinas foi muito 

diferente, com forte expressão de citocinas ocorrendo nos placentomas de bovinos cujos fetos 

foram mortos como resultado da infecção. Houve necrose disseminada e inflamação da 

placenta nos animais infectados no dia 70 de gestação que foi ausente nos animais infectados 

no dia 210.  

 López-Gatius et al. (2007) observaram que a produção de IFNγ em vacas soropositivas 

levou a uma redução da taxa de abortamento, que foram similares às taxas observadas em 

vacas soronegativas. Estes resultados sugerem que uma resposta imune celular, relacionada à 

produção de IFNγ, pode ser importante no mecanismo envolvido na proteção contra 

abortamentos associados ao N. caninum em vacas cronicamente infectadas. Produção de IFNγ 

foi relacionado a menores títulos de anticorpos, sugerindo que cooperação Th1-Th2 durante a 

gestação, pelo menos nas vacas infectadas, é muito mais provável do que o fenômeno Th2. 

Provavelmente, altos títulos de anticorpos podem refletir replicação maior de parasitos e uma 

diminuição da resposta imune mediada por células.  

Almería et al. (2009b) investigaram uma possível relação entre niveis plasmáticos de 

anticorpos IgG1 e IgG2 anti-N.caninum e produção de IFNγ durante a gestação de 31 vacas 

leiteiras infectadas naturalmente com N. caninum. Dez gestações terminaram em aborto. Uma 

das 11 vacas que produziram IFNγ sofreu abortamento (9.1% das vacas que produziram 

IFNγ). As vacas que não abortaram e produziram IFNγ (n = 10) mostraram um significante 

aumento na taxa de anticorpos IgG2/IgG1 no período da gestação que as vacas que não 

produziram IFNγ (n = 11). Um efeito negativo da produção de IFNγ nos anticorpos IgG1 foi 

observado, enquanto produção de IFNγ não afetou os níveis de anticorpos IgG2. Em 

contraste, altos níveis de anticorpos IgG2 comparados aos anticorpos IgG1 foram observados 

durante a gestação dos animais que abortaram, nos animais que não produziram IFNγ e na 

vaca que abortou e produziu IFNγ. Estes achados indicam que uma resposta imune Th1, em 

que prevalece os anticorpos IgG2, poderia proteger contra aborto por N. caninum, mas 

somente na presença de produção de IFNγ. Elevados títulos de anticorpos IgG2 parecem ser 

insuficientes para proteger os animais infectados cronicamente com N. caninum contra o 

abortamento. 

Estudos de níveis de progesterona no plasma de vacas gestantes mostraram que os 

níveis aumentaram constantemente do início ao meio da gestação, declinando significante nas 
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últimas semanas (POPE et al., 1969). Innes et al. (2001) observaram que os níveis de 

progesterona estão correlacionados com o padrão de mudanças da imunidade mediada por 

células com o pico da resposta celular contra o parasito, ocorrendo no início e fim da gestação 

quando os níveis de progesterona estão baixos. Esta modulação da resposta do IFNγ durante a 

gestação pode influenciar a recrudescência de uma infecção persistente, resultando em 

parasitemia, como também sugerido por Szekeres-Bartho et al. (2001) e Bech-Sàbat et al. 

(2007). García-Ispierto et al. (2010) observaram durante a gestação de vacas soropositivas 

para N. caninum um maior nível de progesterona plasmático que nas vacas soronegativas, mas 

nenhum abortamento ocorreu. 

 

 

1.9 Diagnóstico Laboratorial 

 

 

 O diagnóstico laboratorial baseia-se em diagnóstico sorológico, histopatológico, 

molecular e isolamento. 

 

 

1.9.1 Diagnóstico Sorológico 

 

 

Testes sorológicos são ferramentas importantes para estudar a epidemiologia da 

neosporose bovina, pois podem ser aplicados antemortem e prover informações sobre a 

infecção no rebanho.  

Diversos testes sorológicos podem ser usados para detectar anticorpos anti-N. 

caninum, incluindo Ensaio de Imunoabsorção por Ligação Enzimática (ELISA); Reação de 

Imunofluorescência Indireta (RIFI);  Teste de Aglutinação (NAT) e Immunoblots. Entretato, 

diferenças na validade dos testes e metodologia empregada nos laboratórios podem 

influenciar o diagnóstico (DUBEY; SCHARES, 2006; DUBEY et al., 2007). 

Maley et al. (2001), através de um estudo prospectivo usando bezerros infectados 

experimentalmente, demonstraram pela RIFI que os níveis de anticorpos específicos 

permaneceram altos, com pouca flutuação, por quase um ano. Em contraste, através do 

ELISA, alguns animais apresentaram uma flutuação da resposta de anticorpos que caíram para 

baixos títulos. Estes achados mostram a dificuldade de interpretar resultados dos testes que 
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detectam anticorpos para N. caninum e mesmo resultados de baixos títulos ou negativos não 

significam necessariamente que o animal não esteja infectado. 

Testes sorológicos podem ser utilizados para determinar as vias de transmissão do N. 

caninum em um rebanho. Evidências de transmissão horizontal foram determinadas através da 

falta de associação entre o estatus sorológico dos pares vaca-bezerro e das diferenças na 

ocorrência da infecção nas diferentes faixas etárias e nos lotes de separação (THURMOND et 

al., 1997; WALDNER et al., 1998; WOUDA et al., 1998, 1999a; PATITUCCI et al., 1999; 

SCHARES et al., 1999a,b, 2002; ATKINSON et al., 2000; DYER et al., 2000; BERGERON 

et al., 2000; DIJKSTRA et al., 2001a, 2002a; SAGER et al., 2001; BJÖRKMAN et al., 2003; 

ROMERO; FRANKENA, 2003; STENLUND et al., 2003; KASHIWAZAKI et al., 2004; 

HALL et al., 2005; FRÖSSLING et al., 2005; BARTELS et al., 2007; WOODBINE et al., 

2008).  

Estudos soroepidemiológicos utilizando ELISA avidez, que demonstra a 

especificidade da ligação entre o anticorpo ao antígeno, podem indicar se a infecção ou 

abortamento por N. caninum ocorreu em animais com infecção aguda ou crônica 

(BJÖRKMAN et al., 1999, 2003, 2005; JENKINS et al., 2000; MCALLISTER et al., 2000; 

MALEY et al., 2001; DIJKSTRA et al., 2002a; SCHARES et al., 2002; STENLUND et al., 

2003; AGUADO-MARTINEZ et al., 2005; FRÖSSLING et al., 2005). 

A sorologia positiva da infecção por N. caninum em uma vaca que abortou e no feto 

não permite um diagnóstico definitivo da neosporose como causa do abortamento porque 

somente uma baixa proporção de vacas infectadas sofre abortamento e a maioria dos bezerros 

nasce infectada e saudável (BARR et al., 1993; PARÉ et al., 1996, 1997; WOUDA et al., 

1998; DAVISON et al., 1999b; HIETALA; THURMOND, 1999; WALDNER et al., 1999, 

2001a; DIJKSTRA et al., 2001a). 

O diagnóstico pressuntivo da neosporose como causa do abortamento utilizando 

métodos sorológicos deverá ser realizado através da análise estatística. Hietala e Thurmond 

(1995) sugeriram um método soroepidemiológico onde a razão é determinar se o risco de 

abortamento em vacas gestantes soropositivas para N. caninum é mais alta que em vacas 

gestantes soronegativas em um determinado período de tempo. 

Testes sorológicos podem ser usados para examinar a infecção de um feto abortado 

porque sangue fetal, fluído sorosanguinolento na pleura ou cavidade peritoneal e o conteúdo 

abomasal podem conter anticorpos específicos contra N. caninum. Há diversos relatos 

indicando uma baixa sensibilidade quando sorologia fetal é feita pela RIFI ou ELISA (BARR 

et al., 1995; REICHEL; DRAKE, 1996; WOUDA et al., 1997a; GOTTSTEIN et al., 1998; 
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SLOTVED et al., 1999; SCHOCK et al., 2000; SÖNDGEN et al., 2001; ÁLVARES-

GARCIA et al., 2003).  

Wouda et al. (1997a) mostraram que a baixa sensibilidade da sorologia fetal pode ser 

devido a falta de imunocompetência fetal, especialmente em fetos mais jovens que seis meses 

e no tempo entre infecção e morte fetal. Em adição, autólise pode causar degradação das 

imunoglobulinas fetais. Assim, o resultado sorológico negativo em um feto abortado não 

exclui infecção por N. caninum.  

Flutuações dos níveis de anticorpos para N. caninum durante a gestação foram 

observadas, mas as dinâmicas destas flutuações foram diferentes entre os estudos. Alguns 

trabalhos relataram aumento dos títulos de anticorpos contra N. caninum no meio da gestação 

e uma diminuição em direção ao temo da gestação (PARÉ et al., 1997; DANNATT et al., 

1998; STENLUND et al., 1999; PEREIRA-BUENO et al., 2000; GUY et al., 2001; 

WILLIAMS et al., 2003; ANDRIANARIVO et al., 2005; WESTON et al., 2005).  

Elevação dos níveis de anticorpos no terceiro trimestre de gestação e no parto também 

já foram encontradas (CONRAD et al., 1993b; FIORETTI et al., 2003; GONZÁLEZ-

WARLETA et al., 2008). Entretanto, em alguns estudos observaram-se diminuição dos títulos 

de anticorpos no parto (DUBEY et al., 1996; ANDERSON et al., 1997; WILLIANS et al., 

2000; KYAN et al., 2005). Willians et al. (2000) sugeriram que a transferência da 

imunoglobulina sérico para o colostro antes da parição pode diminuir os níveis de anticorpos 

no parto.  

Conrad et al. (1993b); McAllister et al. (1996a); Dubey et al. (1997); Cox et al. (1998) 

e Weston et al. (2005) demonstraram declínio dos títulos de anticorpos após o abortamento 

associado à neosporose. Porém, Willians et al. (2000) não encontraram diminuição dos títulos 

no grupo dos animais que foram infectados experimentalmente e abortaram. 

Jenkins et al. (1997) descreveram variações na dinâmica dos anticorpos para N. 

caninum em vacas gestantes infectadas naturalmente: um aumento do título de anticorpos no 

início da gestação seguido por um segundo aumento no final da gestação; também observaram 

aumento lento dos títulos de anticorpos no final da gestação e variações dos títulos de 

anticorpos durante a gestação sem um pico evidente. Entretanto, Häsler et al. (2006a) não 

encontraram diferenças nos níveis de anticorpos durante a gestação de vacas infectadas 

naturalmente. 

Soronegatividade em algum ponto durante a gestação em vacas infectadas por N. 

caninum já foi observada (PEREIRA BUENO et al., 2000; SAGER et al., 2001; KYAN et al., 

2005; WESTON et al., 2005; HÄSLER et al., 2006a; GONZÁLEZ-WARLETA et al., 2008; 
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NOGAREDA et al., 2007). Vacas soronegativas podem abortar e permanecer soronegativas, 

mesmo que N. caninum seja diagnosticado no seu feto, mostrando que a vaca estava 

aparentemente abrigando e transmitindo o parasito sem anticorpos detectáveis no soro. A 

razão da persistente soronegatividade não está clara, mas foi sugerido que estes animais não 

são capazes de sintetizar anticorpos contra o parasito devido à imunotolerância (DAVISON et 

al., 1999a; PITEL et al., 2001; SAGER et al., 2001; HÄSLER et al., 2006a).  

Weston et al. (2005) descreveram que categorizar as vacas simplesmente como 

soropositivas ou soronegativas pode ser um erro, pois os níveis de anticorpos contra N. 

caninum podem variar na vida do animal, com alguns animais apresentado altos níveis por 

toda a vida, outros com níveis detectados por somente um curto período e alguns alternando 

entre resultados sorológicos negativos e positivos.  

A grande variabilidade nos títulos de anticorpos anti-N. caninum nos animais 

infectados mostra a dificuldade  de dar como causa do abortamento um diagnósticos de 

neosporose. Se a perda do feto é detectada alguns meses depois do abortamento, diagnóstico 

sorológico para N. caninum na vaca será de pouco valor, pois um título positivo somente 

indica infecção e um resultado negativo não exclui N. caninum como a causa. 

 

 

1.9.2 Diagnóstico Histopatológico 

 

 

Poucos bezerros infectados congenitamente têm sinais clínicos e é difícil encontrar N. 

caninum histologicamente mesmo em bezerros com doença clínica. De Meerschman et al. 

(2005) identificaram N. caninum em seções histológicas de somente um dos sete bezerros que 

nasceram com sinais neurológicos e que tinham anticorpos anti-N. caninum.  

Neospora caninum ainda não foi identificado em seções histológicas coradas de 

tecidos de bovinos com mais de 3 meses de idade. Somente, Sawada et al. (2000) isolaram N. 

caninum através de bioensaios em camundongos inoculados com homogenato de cérebro de 

uma vaca infectada naturalmente e que tinha abortado dois fetos infectados por N. caninum. 

Áreas multifocias com leucócitos perivascular e gliose foram observados no cérebro e 

mesencéfalo da vaca, mas N. caninum não foi identificado nas seções histológicas. Okeoma et 

al. (2004) isolaram taquizoítos de N. caninum em cultura de células de cérebro de uma vaca, 

mas nada foi encontrado nos exames histopatológicos. 
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Lesões macroscópicas em fetos abortados são raras, mas podem estar presentes no 

coração, músculo esquelético e cérebro. Focos branco-pálidos podem estar presentes nos 

músculos esqueléticos e no coração. Focos pálidos a escuro de necrose no cérebro e 

hidrocéfalo podem ocorrer (DUBEY et al., 1998a). Frequentemente os fetos estão autolizados 

e mumificados. Áreas focais de descoloração podem estar presentes nos cotilédones 

placentários (FIORETTI et al., 2003). 

O critério do diagnóstico para abortamento associado ao N. caninum não pode ser 

baseado somente na demonstração de infecção fetal, mas, deve ser avaliada a extensão e 

severidade das lesões no feto (JENKINS et al., 2002).  

Abortamentos em bovinos causados por protozoários apicomplexas são 

provisoriamente diagnosticados através das lesões microscópicos características no feto como 

encefalite necrosante multifocal não-supurativa; miocardite não-supurativa e, menos 

freqüentemente, inflamação não-supurativa focal em outros órgãos, tais como músculo 

esquelético, fígado, pulmão e placenta (THILSTED; DUBEY, 1989; BARR et al., 1990, 

1991a; DUBEY et al., 1990c; THORNTON et al., 1991; ANDERSON et al., 1991, 1995; 

NIETFELD et al., 1992; OGINO et al., 1992; DUBEY; LINDSAY, 1993; LINDSAY et al., 

1993, YAEGER et al., 1994; BOULTON et al., 1995; MCALLISTER et al., 1996a; WOUDA 

et al., 1997b; HATTEL et al., 1998; HELMAN et al., 1998; MOEN et al., 1998; FIORETTI et 

al., 2000; MORALES et al., 2001; CORBELLINI et al., 2002; KIM et al., 2002; MOORE et 

al., 2002; BOGER; HATTEL, 2003; MALEY et al., 2003; PEREIRA-BUENO et al., 2003; 

COLLANTES-FERNÁNDEZ et al., 2006b; GIBNEY et al., 2007; LÓPEZ-GATIUS et al., 

2007; PESCADOR et al., 2007; REITT et al., 2007; REGIDOR-CERRILLO et al., 2008). 

A quantidade de N. caninum encontrado em tecidos bovinos é baixa, mesmo em fetos 

bem preservados é difícil reconhecer taquizoítos em seções teciduais coradas pela 

Hematoxilina e Eosina. A resposta iniciada pelo parasito que mata as células do hospedeiro 

também mata o parasito e, portanto, é raro encontrar taquizoítos intactos e bem preservados 

em fetos mortos (DUBEY; LINDSAY, 1996; DUBEY et al., 2006). Em seções de 

Hematoxilina e Eosina os taquizoítos estão frequentemente circulares e levemente alongados 

e é importante observar o núcleo vesicular para distinguir das células do hospedeiro em 

degeneração. Raramente os taquizoítos são cortados longitudinalmente para serem vistos em 

forma crescentre (DUBEY et al., 2006). Bradizoítos em cistos teciduais têm um núcleo 

terminal e são corados em vermelho com coloração PAS positiva, ácido periódico de Schiff 

(PAS) (DUBEY et al., 2002a). 
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Confirmação de diagnóstico de abortamento por neosporose requer detecção do 

protozoário em tecido fetal que reage positivamente pela imunoistoquímica com anti-soro 

específico (LINDSAY; DUBEY, 1989a; ANDERSON et al., 1991; BARR et al., 1991a; 

NIETFELD et al., 1992; DUBEY et al., 1992b; DUBEY; LINDSAY, 1993; YAEGER et al., 

1994; WOUDA et al., 1997b; HATTEL et al., 1998; HELMAN et al., 1998; CORBELLINI et 

al., 2000, 2002, 2006b; MORALES et al., 2001, 2002; SAGER et al., 2001; MOORE et al., 

2002; BOGER; HATTEL, 2003; PEREIRA-BUENO et al., 2003; PESCADOR et al., 2007; 

REITT et al., 2007; MOORE et al., 2008; SÁNCHEZ et al., 2009).  

Grupos de taquizoítos não podem ser distinguidos de cistos teciduais baseado na 

imunoistoquímica ao menos que anticorpos específicos para bradizoítos sejam usados 

(MCALLISTER et al., 1996b). 

Fetos com lesões histopatológicos sugestivos para N. caninum, mas negativos no teste 

de imunoistoquímica pode ser devido às limitações de amostragem de tecidos, do grau de 

autólise, da apresentação de antígenos e eliminação do organismo pela resposta inflamatória 

fetal (OTTER et al., 1995; HATTEL et al., 1998; GIBNEY et al., 2007; LÓPEZ-GATIUS et 

al., 2007).  

A identificação do antígeno parasitário pela imunoistoquímica depende do número de 

seções feitas nos tecidos e o tempo gasto no exame microscópico (WOUDA et al., 1997b). 

Thornton et al. (1991) comentaram que as lesões cerebrais resultaram de uma infecção 

protozoária consistente de um foco necrótico pequeno e que o exame de dois cortes cerebrais 

pode falhar na detecção do parasito. Reitt et al. (2007) demonstraram que a sensibilidade da 

imunoistoquímica para N. caninum foi melhorada pelo exame de seis locais do cérebro fetal. 

É difícil determinar a causa do abortamento, pois nas infecções por N. caninum não 

está claro se a morte fetal ocorre pelas lesões cerebrais ou miocardite causadas pelo parasito 

no feto ou se são causados por danos a placenta materna que corta o suprimento de nutriente 

ao feto ou ambas as situações. Dubey et al. (1992b) examinaram fetos abortados de vacas 

infectadas experimentalmente e encontraram lesões na matéria branca do cérebro sem células 

inflamatórias, que sugerem hipoxia fetal devido a danos da placenta (BUXTON et al., 1982; 

SCHOCK et al., 2000; REES et al., 1997). 

Infiltrado de células inflamatórias e necrose na placenta foi descrito em animais 

infectados naturalmente (BARR et al., 1990) e em vacas infectadas experimentalmente no 

início da gestação (MACALDOWIE et al., 2004; MALEY et al., 2006; GIBNEY et al., 2007).  

Gibney et al. (2007) demonstraram uma maior carga parasitária na placenta de vacas 

infectadas experimentalmente aos 70 dias que naquelas infectadas aos 210 dias de gestação, 
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sugerindo que os parasitos podem multiplicar nos tecidos fetais, que são imunologicamente 

incompetentes, e então reinvadir a placenta, levando a extensa parasitemia da placenta, 

particularmente nos cotilédones. 

Nos estudos sorológicos a maioria dos fetos soropositivos tinha seis meses ou mais de 

idade gestacional (YAEGER et al., 1994; BARR et al., 1995; WOUDA et al., 1997a; 

GONZÁLEZ et al., 1999; SÖNDGEN et al., 2001; ÁLVAREZ-GÁRCIA et al., 2002; 

PEREIRA-BUENO et al., 2003; SADREBAZZAZ et al., 2007). González et al. (1999) 

demonstraram que os fetos soropositivos sem lesões detectáveis eram mais velhos (média 7,5 

meses) que aqueles com lesões cerebrais (média 5,7 meses) e tinham mais altos títulos de 

anticorpos. IgM foram mais prevalentes nos fetos jovens e IgG nos mais velhos. Estes 

resultados sugerem que a infecção de fetos jovens com N. caninum pode levar a uma maior 

multiplicação e maiores danos teciduais, mas pouca ou nenhuma produção de anticorpos; 

enquanto a infecção de fetos mais velhos com o sistema imune mais desenvolvido pode 

produzir danos teciduais menos severos porque a infecção é mais controlada, mas maiores 

títulos de anticorpos são encontrados.  

Wouda et al. (1997a) e Pereira-Bueno et al. (2003) sugeriram que as razões possíveis 

das discrepâncias entre os resultados sorológicos e os achados histológicos podem ser devido 

a imaturidade fetal; autólise nos fluídos ou tecidos fetais; morte do feto durante a fase aguda 

da infecção, ponto de corte selecionado, a fonte dos fluidos examinados, detecção de somente 

IgG ao invés de IgG e IgM e falha em detectar pequenas lesões focais do N. caninum.   

Barr et al. (1991a) sugeriram que a variabilidade nas manifestações clínicas dos fetos 

expostos no útero ou dos bezerros infectados congenitamente pode ser devido ao resultado de 

múltiplos fatores, incluindo a idade do feto, o estágio do desenvolvimento do sistema imune 

no tempo da exposição ao N. caninum, a distribuição e severidade das lesões no SNC. 

Observa-se uma marcada redução na porcentagem de fetos com cistos teciduais além de 

quatro meses de gestação que pode ser devido a maturação do mecanismo de defesa fetal com 

o avanço da idade gestacional. Houve uma notável redução na severidade da inflamação 

tecidual em fetos mais jovens nos quais cistos teciduais predominaram, sugerindo que uma 

redução da resposta inflamatória fetal está associada com a formação de cisto tecidual. Assim, 

a formação de cistos teciduais e a redução da inflamação podem indicar que a infecção fetal 

subaguda e crônica é mais prevalente em fetos mais jovens com sistema imune 

subdesenvolvido. Similarmente, o predomínio de formas não císticas, com mais necrose 

tecidual em fetos mais desenvolvidos, pode ser resultado da mais avançada resposta 

inflamatória aos parasitos. O pequeno número e a reduzida porcentagem de fetos positivos 
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para protozoários além de seis meses de gestação também corresponde a idade gestacional no 

qual o sistema imune fetal funcional é primeiro reconhecido. Ogino et al. (1992) sugeriram 

que as lesões associadas a N. caninum em fetos com menos de cinco meses de gestação foram 

relacionados com a destruição de tecidos causados pela multiplicação ativa dos taquizoítas.  

 

 

1.9.3 Diagnóstico Molecular 

 

 

Oocistos de N. caninum são morfologicamente similares aos oocistos de Toxoplasma 

gondii e de Hammondia hammondi, em fezes de gato, e de H. heydorni em fezes de cão 

(DUBEY et al., 2002b). Métodos moleculares foram desenvolvidos para distinguir oocistos de 

N. caninum de oocistos de H. heydorni (HILL et al., 2001; SLAPETA et al., 2002a).  

Há uma ampla evidência de que métodos moleculares podem aumentar a detecção e a 

identificação do parasito ou DNA-parasitário nas amostras teciduais, como cérebro ou 

placenta (KAUFMANN et al., 1996; LALLY et al., 1996; MÜLLER et al., 1996; PAYNE; 

ELLIS, 1996; YAMAGE et al., 1996; ELLIS et al., 1998, 1999; GOTTSTEIN et al., 1998; 

BASZLER et al., 1999; PITEL et al., 2001; SAGER et al., 2001; KIM et al., 2002; PEREIRA-

BUENO et al., 2003; COLLANTES-FERNÁNDEZ et al., 2002, 2006a; MEDINA et al., 

2006; GIBNEY et al., 2007; LÓPEZ-GATIUS et al., 2007; REITT et al., 2007; 

SADREBAZZAZ et al., 2007; MOORE et al., 2008; REGIDOR-CERRILLO et al., 2008; 

SÁNCHEZ et al., 2009; YAO et al., 2009).  

Baszler et al. (1999); Sager et al. (2001) e Pereira-Bueno et al. (2003) sugeriram que a 

histopatologia poderia aumentar a sensibilidade da PCR pela seleção de áreas com danos 

teciduais a serem examinadas.  

Medina et al. (2006) e López-Gatius et al. (2007) comprovaram a maior sensibilidade 

da PCR em relação a histopatologia na análise de amostras cerebrais de fetos abortados já 

autolizadas. 

Gottstein et al. (1998); Ellis (1998); Baszler et al. (1999); Sager et al. (2001); 

Collantes-Fernandez et al. (2002); Pereira-Bueno et al. (2003); López-Gatius et al. (2007) e 

Razmi et al. (2010) mostraram uma fraca concordância entre PCR e imunoistoquímica, pois o 

DNA de N. caninum foi detectado em diversas amostras cerebrais sem identificação do 

parasito.  
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Reitt et al. (2007) mostraram que cistos e taquizoítos foram raramente identificados 

em cérebros fetais pela imunoistoquímica e foram vistos somente em fetos examinados logo 

após o aborto. Comumente, os tecidos examinados estavam autolizados, o que pode ter 

degradado os epítopos e dificultando a identificação do parasito. Todos os fetos mumificados 

foram negativos, embora o DNA de N. caninum tenha sido detectado através da PCR em 

diversos casos. Placentas examinadas estavam menos autolizadas e grupos de taquizoítos 

puderam ser detectados pela PCR e imunoistoquímica. Ao contrário da proteína, DNA é mais 

resistente à lise, o que contribui para a alta sensibilidade dos testes de PCR em tecidos fetais 

com lesões histológicas. O tempo de preservação e o modo de preservação das amostras 

(formalina ou parafina) não influenciaram no resultado da PCR.  

A falha na detecção da infecção por N. caninum pela PCR pode ser resultado da 

distribuição focal do parasito, baixo número de parasitos e metodologia de amostragem 

(GOTTSTEIN et al., 1998; BASZLER et al., 1999; PEREIRA-BUENO et al., 2003; 

COLLANTES-FERNÁNDEZ et al., 2006a,b). Baszler et al. (1999) sugeriram que pelo menos 

20 a 40 taquizoítos em 20mg de tecido são necessários para que o PCR possa detectar o 

parasito nas amostras clínicas de N. caninum. 

 

 

1.9.4 Isolamento 

 

 

Cultura de células e inoculação em cobaias pode ser usada para recuperar N. caninum 

de tecidos animais (DUBEY et al., 1988b). Entretanto, a taxa de sucesso é muito baixa porque 

a maioria dos parasitos morre no tecido fetal quando este sucumbe à infecção (CONRAD et 

al., 1993a). É mais fácil isolar N. caninum de tecidos neurais de bezerros nascidos e 

infectados congenitamente porque cistos teciduais são mais prováveis de estarem presentes e 

são mais resistentes às autólises que os taquizoítos (DUBEY, 2003).  

Numerosas linhagens de células de mamíferos são usadas para crescimento de N. 

caninum em cultura de células (DUBEY; LINDSAY, 1996). O parasito foi inicialmente 

cultivado in vitro em monócitos de bovinos e células endoteliais da artéria cardio-vascular de 

bovinos (LINDSAY; DUBEY, 1989c). Somente taquizoítos são identificados em células 

cultivadas, e estes organismos são infectantes para os animais. Embora a maioria dos estudos 

utilizasse células VERO no cultivo, N. caninum parece não ter preferência por um tipo de 
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célula (LEI et al., 2005). As culturas de células devem ser examinadas por dois meses, pois N. 

caninum tem crescimento lento e taquizoítos podem não ser visíveis microscopicamente. 

A inoculação de camundongos imunossuprimidos é mais eficiente que a inoculação 

direta de tecidos infectados em cultura de células para o isolamento de N. caninum. 

Camundongos imunocomprometidos quimicamente, atímicos ou IFNγ knockout são usados 

para isolar N. caninum (LINDSAY; DUBEY, 1989b; LINDSAY et al., 1995a; LONG; 

BASZLER, 1996; LONG et al., 1998; DUBEY et al., 1998b; YAMANE et al., 1998; 

SHIBAHARA et al., 1999; PIERGILI FIORETTI et al., 2000; MILLER et al., 2002; 

CANADA et al., 2004). Inoculação em camundongos também pode ser usada para 

caracterizar a virulência dos isolados de N. caninum (ATKINSON et al., 1999; QUINN et al., 

2002). 

Gerbilos (Meriones unguiculatus) foram demonstrados como alternativa para isolar N. 

caninum (DUBEY; LINDSAY, 2000; DUBEY et al., 2004; RAMAMOORTHY et al., 2005; 

KANG et al., 2009) bem como para determinar a eficácia de vacinas (CHO et al. 2005). 

Gerbilos são altamente suscetíveis à neosporose seguido da inoculação por de oocistos 

(DUBEY; LINDSAY, 2000), taquizoítos (CUDDON et al., 1992; GONDIM et al., 1999b, 

2001) e cistos teciduais (DUBEY et al., 2004). Outra espécie de gerbilo, Meriones tristrami, e 

o rato de areia, Psammoomys ubesus, também são considerados suscetíveis à infecção com 

taquizoítos de N. caninum (PIPANO et al., 2002).  

 

 

1.10 Tratamento e Controle 

 

 

Programas de controle devem incorporar um cálculo de custo-benefício comparando 

as despesas com a realização de testes diagnósticos e das medidas de controle com o benefício 

da redução das perdas econômicas devidas à infecção ou abortamentos associados ao N. 

caninum (BARTELS et al., 2006; HÄSLER et al., 2006b,c; LARSON et al., 2004; REICHEL; 

ELLIS, 2006). Como neosporose não é considerada uma zoonose, nenhuma medida é 

recomendada do ponto de vista de saúde pública.  

Como N. caninum é eficientemente transmitido verticalmente em bovinos, algumas 

vezes por diversas gerações, o abate seletivo dos animais soropositivos pode ser um modo 

apropriado para controlar a perpetuação da infecção no rebanho (THURMON; HIETALA, 

1995, 1996; FRENCH et al., 1999). Entretanto, o abate de bovinos soropositivos pode ser 
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economicamente inviável, pois a ocorrência de animais soropositivos no rebanho pode estar 

elevada e a maioria dos animais soropositivos não sofre abortamento, não causando prejuízo 

econômico.   

Outra prática seria impedir a entrada de animais infectados por N. caninum no rebanho 

através de uma triagem sorológica dos bovinos a serem comprados. Triagem das novilhas de 

reposição do rebanho pode ser feita para descartar os animais soropositivos com o intuito de 

diminuir a taxa de abortamento e da trasmissão vertical. 

Manejos reprodutivos foram propostos para reduzir as chances e o impacto econômico 

da transmissão transplacentária endógenos no rebanho. A transferência de embriões poderia 

ser utilizada em vacas infectadas por N. caninum para receptoras não infectadas que gerariam 

bezerros livres da infecção (BAILLARGEON et al., 2001; LANDAMNN et al., 2002; 

MOSKWA et al., 2008) 

Uso de raças bovinas mais resistentes a infecção ou com menor risco de abortamento 

por N. caninum foram sugeridos como alternativa para serem usadas na inseminação das 

vacas soropositivas com problemas de abortamento. López-Gatius et al. (2005b,c) e Almería 

et al. (2009a) demonstraram que o uso de sêmen de touros de corte reduz o risco de 

abortamento em vacas leiteiras soropositivas para N. caninum quando comparado ao sêmem 

de touros leiteiros. Almería et al. (2009a) relataram que o uso de sêmen de touros da raça 

Limousin em vacas infectadas por N. caninum levou a um menor risco de abortamento. 

Entretanto, Pan et al. (2004) sugeriram que a redução da incidência da infecção por N. 

caninum deveria ter mais ênfase nas práticas de manejo do que na seleção genética. 

Diminuição do número de abortamentos por neosporose nas vacas infectadas 

persistentemente por N. caninum pode ser alcançada através da redução do estresse pela 

adoção de manejo nutricional, sanitário, reprodutivo e de condições ambientais adequados à 

criação destes animais. 

Medida preventiva para evitar a infecção dos bovinos com oocistos esporulados de N. 

caninum seria impedir a presença de canídeos, domésticos e silvestres, nas propriedades. 

Deve ser impedido o acesso dos cães no ambiente de criação dos bovinos, para evitar a 

contaminação de cochos de alimentação, bebedouros, pastagens e dos alimentos estocados. 

Carcaças de animais mortos, fetos e placentas devem ser enterrados ou incinerados para evitar 

que sejam ingeridos pelos canídeos. Cães não devem ser alimentados com carne crua de 

bovinos ou de outros animais, que poderiam ser hospedeiros intermediários do N. caninum.  

Atualmente, não existe tratamento quimioterápico eficaz e seguro contra N. caninum. 

Toltrazuril exibe uma atividade contra coccídios formadores e não-formadores de cistos 
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(HABERKORN, 1996). O efeito do toltrazuril na sobrevivência do parasito, após um longo 

tempo de tratamento em cultura de células, revelou uma atividade parasiticida iniciando após 

14 dias de tratamento contínuo (STROHBUSCH et al., 2008). Em camundongos infectados 

experimentalmente com N. caninum, tratamento com toltrazuril preveniu sinais clínicos 

severos e formação de lesões cerebrais (GOTTSTEIN et al., 2001; DARIUS et al., 2004a,b; 

STROHBUSCH et al., 2009). Toltrazuril foi eficaz no bloqueio da transmissão 

transplacentária em camundongos (GOTTSTEIN et al., 2005). Haerdi et al. (2006) trataram 

bezerros infectados congenitamente com toltrazuril dentro do periodo de sete dias após o 

nascimento e demonstraram uma eficácia do tratamento pela forte resposta humoral 

desenvolvida pelos bezerros tratados entre o 4º e 6º mês de idade. 

Imunidade em vacas naturalmente infectadas é, na maioria dos casos, insuficiente para 

prevenir infecção fetal durante uma gestação. Isto sugere que o desenvolvimento de uma 

vacina eficaz contra N. caninum para prevenir uma infecção congênita pode ser difícil de ser 

atingida. Atualmente, não há vacina disponível que impeça a transmissão vertical e o 

abortamento causado por N. caninum em bovinos. 

Modelos experimentais, usando camundongos para estudo de desenvolvimento de 

vacinas contra neosporose, oferecem um sistema econômico e convicente. Taquizoítos 

atenuados (BARTLEY et al., 2007), doses subletais de taquizoítos vivos (LUNDÉN et al., 

2002) e taquizoítos vivos irradiados (RAMAMOORTHY et al., 2006) induziram proteção 

contra sinais clínicos severos em camundongos desafiados com N. caninum.  

Estudos usando antígenos recombinantes expressos em Escherichia coli (CANNAS et 

al. 2003a,b; ALAEDDINE et al., 2005; PINITKIATISAKUL et al., 2005, 2007; DEBACHE 

et al., 2009, 2010) e em virus-vetor (NISHIKAWA et al., 2001a,b; JENKINS et al., 2004) 

também induziram proteção em camundongos desafiados com N. caninum. Entretanto, 

Baszler et al. (2000) demonstraram uma exacerbação da doença neurológica em camundongos 

imunizados com antígenos solúveis de taquizoítos de N. caninum e que foram desafiados com 

o parasito.  

Vacinação de camundongos antes da gestação com taquizoítos de N. caninum mortos 

(LIDDELL et al., 1999); vivos (MILER et al., 2005) ou antígenos recombinates 

(NISHIKAWA et al., 2001a,b; LIDDELL et al., 2003; JENKINS et al., 2004; HALDORSON 

et al., 2005; DEBACHE et al., 2009) bloquearam a transferência transplacentária quando 

desafiados durante a gestação. 

Expressão de antígenos de N. caninum na cepa vacinal RB51 de Brucella abortus e 

subsequente imunização de camundongos resultou na proteção contra doença aguda induzida 
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experimentalmente (RAMAMOORTHY et al., 2007a; VEMULAPALI et al., 2007) e contra a 

transmissão vertical (RAMAMOORTHY et al., 2007b). 

Choromanski e Block (2000) investigaram a segurança e uma potencial resposta 

imune de uma vacina experimental com antígenos de N. caninum inativados em novilhas e 

mostraram um aumento do título de anticorpos após 14 dias da vacinação. Andrianarivo et al. 

(2000) mostraram que vacas gestantes vacinadas com taquizoítos mortos de N. caninum 

misturados com o adjuvante polygen e mais tarde desafiadas com taquizoítos vivos de N. 

caninum não preveniram abortamentos ou transmissão congênita do parasito. 

Romero et al. (2004) realizaram um estudo com a vacina contra neosporose disponível 

comercialmente sobre condições de campo e demonstraram uma redução na taxa de aborto 

nos bovinos vacinados, embora a causa dos abortamentos e os efeitos dos adjuvantes 

presentes na composição da vacina não foram determinados. 

O’Handley et al. (2003) obtiveram estímulo da resposta imune e proteção parcial 

contra a transmissão vertical em ovinos vacinados com taquizoítos mortos de N. caninum. 

Ovinos vacinados com taquizoítos mortos de N. caninum apresentaram proteção contra perda 

fetal, mas nenhum efeito na transmissão fetal (JENKINS et al., 2004). 
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2 OBJETIVOS 

 

 

 O objetivo desta tese foi estudar aspectos da epidemiologia do N. caninum em  

bovinos leiteiros de três rebanhos da região do Vale do Paraíba Paulista. Para tanto se realizou 

um estudo longitudinal prospectivo que visou determinar: 

 

 As taxas de transmissão vertical e horizontal da infecção por N. caninum, através da 

análise do estatus sorológico dos pares mães-filhas e das soroconversões respectivamente 

(Experimento 1); 

 O risco relativo de abortamento e de descarte de vacas soropositivos para N. caninum em 

relação aos negativos (Experimento 2); 

 Avaliar a idade gestacional média na data do abortamento, repetição de abortamento, 

número de serviços por gestação e intervalo entre partos nas vacas soropositivas e 

negativas para N. caninum (Experimento 2); 

 Avaliar o perfil sorológico dos anticorpos anti-N. caninum, adquiridos passivamente pela 

ingestão de colostro, em bezerros (Experimento 3); 

 Avaliar a dinâmica de anticorpos anti-N. caninum durante a gestação em vacas 

soropositivas (Experimento 4). 
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3. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS EXPERIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 Para alcançar os objetivos propostos, esta tese foi dividida em quatro experimentos, 

que serão apresentados separadamente, como: 

 

. Experimento 1 - “Neospora caninum: estudos das diferentes vias de transmissão e da taxa de 

descarte em bovinos leiteiros” 

 

. Experimento 2 - “Neospora caninum: análise dos índices reprodutivos em rebanhos 

leiteiros” 

 

. Experimento 3 - “Perfil sorológico dos anticorpos colostrais para Neospora caninum em 

bezerros livres da infecção”  

 

. Experimento 4 - “Dinâmica de anticorpos durante a gestação em vacas naturalmente 

infectadas com Neospora caninum de quatro rebanhos leiteiros no Brasil” 

 

 Os experimentos 1 e 2 ainda não foram publicados. O experimento 3 e 4 serão 

apresentados conforme publicados no Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal 

Science. Os trabalhos originais, conforme publicados encontram-se nos anexos A e B.   
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3.1 EXPERIMENTO 1 - Neospora caninum: estudos das diferentes vias de transmissão e da 

taxa de descarte em bovinos leiteiros 

 

 

3.1.1 Introdução 

 

 

 Neospora caninum é um parasito protozoário apicomplexa que causa doença 

neuromuscular em cães e é uma das mais importantes causas de abortamentos em bovinos 

leiteiros e de corte em diferentes países (DUBEY; LINDSAY, 1996; DUBEY et al., 2007).  

Transmissão transplacentária é considerada a mais importante via de infecção de N. 

caninum em bovinos. Estudos sorológicos, usando amostras de sangue pré-colostral, 

mostraram que 81 a 95% das vacas positivas a N. caninum transmitem o parasito para seus 

descendentes, podendo este fato ser observado em consecutivas gestações (BARR et al., 1993; 

PARÉ et al., 1996, 1997; WOUDA et al., 1998; DAVISON et al., 1999b; HIETALA; 

THURMOND, 1999; WALDNER et al., 1999, 2001a; DIJKSTRA et al., 2001a). 

Cães, coiotes, raposas e dingos já foram confirmados como hospedeiros definitivos e 

intermediários do N. caninum (MCALLISTER et al., 1998; GONDIM et al., 2004b; 

WAPENAAR et al., 2006; KING et al., 2010). Bovinos são os mais importantes hospedeiros 

intermediários e, para esta espécie, uma das formas de infecção é pela ingestão de oocistos, 

que são eliminados pelos hospedeiros definitivos.  

Presença de cães em fazendas mostrou ser um fator de risco para a ocorrência da 

transmissão horizontal do N. caninum em bovinos (PARÉ et al., 1998; SAWADA et al., 

1998; WOUDA et al., 1999b; DE SOUZA et al., 2002; DIJKSTRA et al., 2002a,c; 

GUIMARÃES JR. et al., 2004; CORBELLINI et al., 2006b). Apesar da ampla ocorrência de 

canídeos, domésticos e silvestres na maioria dos rebanhos, um baixo nível de infecção pós-

natal, menor que 8,5%, foi relatado em bovinos (PARÉ et al., 1997; WALDNER et al., 1998; 

DAVISON et al., 1999b; HIETALA; THURMOND, 1999; DIJKSTRA et al., 2003). 

Associação entre o risco de descarte de um animal soroposito para N. caninum em 

relação aos soronegativos foram relatados por Thurmond e Hietala (1996); Waldner et al. 

(1998); Hobson et al. (2005) e Bartels et al. (2006). Entretanto, esta associação não foi 

encontrada nos estudos de Pfeiffer et al. (2002); Cramer et al. (2002) e Tiwari et al. (2005). 
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Os objetivos deste estudo foram determinar a prevalência, a taxa de transmissão 

vertical e horizontal e o risco de descarte de bovinos soropositivos para N. caninum em três 

rebanhos leiteiros. 

 

 

3.1.2 Material e métodos 

 

 

3.1.2.1 Bovinos e manejo do rebanho 

 

 

Um estudo longitudinal prospectivo foi conduzido em três rebanhos leiteiros, 

designados, neste estudo como: Fazenda I, Fazenda II e Fazenda III, localizados, 

respectivamente, nos municípios de Caçapava, Pindamonhangaba e Lagoinha, Vale do 

Paraíba Paulista. Os rebanhos foram selecionados e incluídos no estudo por apresentarem pelo 

menos um bovino soropositivo a anticorpos anti-N. caninum na primeira amostragem e por 

possuírem um sistema de registro de dados zootécnicos de cada animal da propriedade. 

As Fazendas I, II e III possuem 600 ha, 360 ha e 120 ha de área territorial, 

respectivamente e produção leiteira como atividade principal. Todas as fazendas selecionadas 

para este estudo tinham um sistema de produção e manejo similares. Os bovinos eram da raça 

holandesa e criados em sistema semi-intensivo. Os bezerros recém-nascidos receberam 

colostro de suas respectivas mães dentro de poucas horas após o parto e a separação mãe-cria 

ocorreu após 12 horas do nascimento. Todos os bezerros recém-nascidos machos eram 

descartados do rebanho um dia após o nascimento. As bezerras eram mantidas em baias 

individuais até o desmame, que ocorreu ao redor de dois meses de idade. Bezerras mais 

jovens que quatro meses eram mantidas em baias coletivas e as com mais de quatro meses, 

além das novilhas e das vacas secas e lactantes, eram mantidas à pasto.  

Concentrado e suplemento mineral foram oferecidos de acordo com o lote animal e 

produção leiteira. Na estação chuvosa, capim, produzido nas próprias fazendas, foi colhido, 

picado e oferecido no cocho de alimentação. Na estação seca, os bovinos foram alimentados 

com silagem de milho, também produzida e estocada nas fazendas. Todas as vacas foram 

inseminadas artificialmente. Diagnósticos de gestação foram realizados no dia 40 após a 

inseminação por palpação retal. As vacas e novilhas pariram por todo o ano e eram 

ordenhadas duas vezes ao dia. Todas as vacas estavam livres de tuberculose e brucelose e 
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vacinadas contras as principais doenças de bovinos. Pássaros, galinhas, roedores, cães, gatos e 

animais silvestres, quando presentes, tinham livre acesso aos estábulos e pastagens. 

 

 

3.1.2.2 Colheitas das amostras de sangue e sorologia 

 

 

As colheitas das amostras de sangue foram realizadas trimestralmente no período de 

dois anos, totalizando nove colheitas por fazenda. Amostras de sangue, para a obtenção de 

soro, foram colhidas através da veia coccígena ou jugular de todos os bovinos presentes no 

rebanho, em cada uma das visitas. Não foi possível colher amostras de sangue pré-colostral 

dos bezerros recém-nascidos.  

Os soros foram testados para a presença de anticorpos contra N. caninum pela Reação 

de Imunofluorescência Indireta (RIFI) usando taquizoítos íntegros de cultura de células (cepa 

NC-1) como antígeno e diluídos em solução tampão 1:100 (DUBEY et al., 1988b). Em todas 

as lâminas, controles positivos e negativos foram selecionados e considerou-se amostra 

positiva aquela que apresentou fluorescência total dos taquizoítos. 

 

 

3.1.2.3 Análises Estatísticas 

 

 

A prevalência da infecção por N. caninum nos rebanhos foi definida como o número 

de animais soropositivos divididos pelo total de animais testados em cada uma das colheitas. 

Para minimizar o impacto dos resultados falso-positivos e falso-negativos, os animais foram 

classificados como soropositivos se as duas primeiras amostras de sangue eram positivas e 

foram considerados soronegativos se as duas primeiras amostras de sangue eram negativas. 

Bezerras nascidas durante o estudo foram definidas como soropositivas quando a mãe era N. 

caninum-soropositiva e as duas primeiras amostras de sangue eram positivas e consideradas 

negativas quando a mãe era N. caninum-soronegativa e as duas primeiras amostras de sangue 

eram negativas.   

Todas as relações mãe-filhas foram registradas. A eficiência da transmissão vertical 

foi estimada como a proporção de filhas soropositivas nascidas de vacas soropositivas 
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(bezerro soropositivo / vaca soropositiva x 100). A associação entre o estatus sorológico da 

vaca e de seus descendentes foi medida e comparada usando tabelas 2 x 2 e teste χ2. 

Designou-se como soroconversão quando um animal classificado como soronegativo 

ou soropositivo para N. caninum tiveram, respectivamente, duas amostragens consecutivas 

soropositivas ou soronegativas. Taxa de soroconversão e descarte foi expressa por 100 vacas 

ano em risco (THRUSFELD, 1997). Diferenças na taxa de soroconversão de negativo para 

positivo e/ou positivo para negativo e de descarte foram avaliadas pela comparação de duas 

proporções independentes. Diferenças foram consideradas estatisticamente significativas para 

P<0,05. Análise estatística foi realizada usando o programa EPIDAT (Organización 

Panamericana de la Salud, USA). 

 

 

3.1.3 Resultados 

 

 

3.1.3.1 Soroprevalência 

 

 

Um total de 2.750 amostras de sangue de 466 animais foram incluídas na análise da 

Fazenda I e a porcentagem de amostras N. caninum-positivas em cada período de amostragem 

variou de 3,32 à 11,71% (Tabela 1). Um total de 1.291 amostras de sangue de 213 fêmeas 

foram incluídas na análise da Fazenda II com porcentagem de amostras soropositivas em cada 

amostragem variando de 3,90 à 22,06% (Tabela 2). Na Fazenda III, um total de 2.154 

amostras de sangue de 348 fêmeas foi incluído na análise e a porcentagem variou de 28,57 a 

37,10% (Tabela 3).  
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Tabela 1 - Soroprevalência a anticorpos anti-Neospora caninum na Fazenda I nas bezerras 
(≤12 meses); novilhas (>12 ≤24 meses) e vacas (>24 meses) nas diferentes amostragens 
(março de 2004 a março de 2006) 
 

No. de positivos / No.  de amostrados (%) 
Amostragem 

Bezerra Novilha Vaca Total 
1 6/61 (9,84) 11/58 (18,97) 18/180 (10,00) 35/299 (11,71) 

2 9/72 (12,50) 10/51 (19,61) 13/188 (6,91) 32/311 (10,29) 

3 3/80 (3,75) 4/59 (6,78) 11/179 (6,15) 18/318 (5,66) 

4 4/82 (4,88) 4/61 (6,56) 13/165 (7,88) 21/308 (6,82) 

5 2/63 (3,17) 2/65 (3,08) 6/161 (3,73) 10/289 (3,46) 

6 3/70 (4,29) 2/68 (2,94) 9/165 (5,45) 14/303 (4,62) 

7 2/64 (3,13) 4/67 (5,97) 9/175 (5,14) 15/306 (4,90) 

8 3/81 (3,70) 2/63 (3,17) 7/171 (4,09) 12/315 (3,81) 

9 1/63 (1,59) 2/60 (3,33) 7/178 (3,93) 10/301 (3,32) 

 
 
 
Tabela 2 - Soroprevalência a anticorpos anti-Neospora caninum na Fazenda II nas bezerras 
(≤12 meses); novilhas (>12 ≤24 meses) e vacas (>24 meses) nas diferentes amostragens 
(março de 2004 a março de 2006) 
 

No. de positivos / No.  de amostrados (%) 
Amostragem 

Bezerra Novilha Vaca Total 
1 1/24 (4,17) 0/34 (0,00) 5/96 (5,21) 6/154 (3,90) 

2 8/31 (25,81) 1/33 (3,03) 19/96 (19,79) 28/160 (17,50) 

3 5/31 (16,13) 0/19 (0,00) 10/95 (10,53) 15/145 (10,34) 

4 7/30 (23,33) 2/18 (11,11) 20/94 (21,28) 29/142 (20,42) 

5 2/28 (7,14) 4/20 (20,00) 18/95 (18,95) 24/143 (16,78) 

6 5/29 (17,24) 7/23 (30,43) 16/89 (17,98) 28/141 (19,86) 

7 6/26 (23,08) 6/26 (23,08) 18/84 (21,43) 30/136 (22,06) 

8 5/23 (21,74) 6/25 (24,00) 13/88 (14,77) 24/136 (17,65) 

9 5/23 (21,74) 2/23 (8,70) 16/88 (18,18) 23/134 (17,16) 
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Tabela 3 - Soroprevalência a anticorpos anti-Neospora caninum na Fazenda III nas bezerras 
(≤12 meses); novilhas (>12 ≤24 meses) e vacas (>24 meses) nas diferentes amostragens 
(março de 2004 a março de 2006) 
 

No. de positivos / No.  de amostrados (%) 
Amostragem 

Bezerra Novilha Vaca Total 
1 16/42 (38,10) 12/29 (41,38) 54/150 (36,00) 82/221 (37,10) 

2 10/41 (24,39) 12/38 (31,58) 48/144 (33,33) 70/223 (32,95) 

3 15/53 (28,30) 8/35 (22,86) 50/150 (33,33) 73/238 (32,25) 

4 16/66 (24,24) 9/37 (24,32) 41/146 (28,08) 66/249 (28,57) 

5 12/63 (19,05) 13/38 (34,21) 49/155 (31,61) 74/256 (32,32) 

6 9/54 (16,67) 9/43 (20,93) 56/163 (34,36) 74/260 (31,95) 

7 13/40 (32,50) 12/37 (32,43) 54/159 (33,96) 79/236 (35,29) 

8 18/50 (36,00) 13/42 (30,95) 54/156 (34,62) 85/248 (35,77) 

9 13/47 (27,66) 9/36 (25,00) 52/140 (37,14) 74/223 (34,67) 

 
 
 
 

O número de reações sorológicas positivas para o mesmo animal variou em relação ao 

número de amostragens desse animal conforme apresentado na tabela 4. Na Fazenda I, II e III 

encontrou-se 87,44%, 75,12% e 59,77% de animais soronegativos em todas as colheitas, 

respectivamente. Em relação aos soropositivos, em todas as colheitas, os valores foram de 

3,22%, 4,23% e 23,85%, respectivamente. Em todas as propriedades, alguns animais 

apresentaram resultados sorológicos variáveis durantes as nove colheitas.  
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Table 4 - Porcentagem de amostras soropositivas a anticorpos anti-N. caninum segundo o número de amostras colhidas para cada um dos animais 
das Fazendas I, II e III 
 

Fazenda I  Fazenda II  Fazenda III 

% de animais positivos % de animais positivos % de animais positivos 

No. de 

amostras 

colhidas por 

animal 

N 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

N 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 33 100 0         12 83 17         30 57 43         

2 55 89 4 7        30 87 3 10        37 70 8 22        

3 52 94 4 0 2       20 80 15 5 0       30 43 7 7 43       

4 32 91 0 0 0 9      14 57 7 22 14 0      10 50 10 10 0 30      

5 33 97 0 0 0 3 0     14 71 22 0 0 0 7     22 68 5 4 0 9 14     

6 23 87 13 0 0 0 0 0    14 100 0 0 0 0 0 0    24 54 0 13 8 0 0 25    

7 44 91 5 0 4 0 0 0 0   10 70 10 0 0 0 10 0 10   22 68 0 0 0 5 4 9 14   

8 34 76 9 6 6 0 0 0 0 3  12 67 9 8 0 0 0 8 0 8  43 63 3 2 7 2 2 0 5 16  

9 160 81 9 2 0 2 0 1 1 0 4  87 70 4 5 1 1 1 1 9 7 1  130 59 3 2 1 2 2 2 2 6 21 

N = Número de animais amostrados 
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3.1.3.2 Transmissão Vertical  

  

 

Em todos os rebanhos houve associação (P<0,05) entre o estatus sorológico dos pares 

mãe e filha. A transmissão vertical na Fazenda I foi de 50% (3/6), na Fazenda II foi de 

83,33% (5/6) e na Fazenda III foi de 83,33% (20/24). Em relação às fêmeas negativas que 

tiveram filhas negativas a porcentagem foi de 100% (111/111); 96,77% (30/31) e 95,89% 

(70/73), respectivamente nas Fazendas I, II e III. Não foram encontradas associação entre 

idade e taxa de infecção congênita (P<0,05). 

 
 
 
3.1.3.3 Soroconversões 

 

 

A taxa de soroconversão foi estimada em 0,37% (95% IC: 0.01-2.05%); 3,00% (95% 

IC: 0.83-7.52%) e 6,94% (95% IC: 2.86-11.01%) por 100 vacas ano nas Fazendas I, II e III, 

respectivamente. A idade média de soroconversão foi de 2,67 anos, variando de 1,75 a 4,38 

anos na Fazenda II e de 2,27 anos, variando de 1,09 a 5,66 anos na Fazenda III. Somente um 

animal soroconverteu na Fazenda I e tinha 4,98 anos. Todos os bovinos que soroconverteram 

permaneceram positivos por todo o período de estudo. 

Em relação aos animais positivos que se tornaram negativos a taxa estimada foi de 

31,58% (95% IC: 12,58-56,56%) e 11,11% (95% IC: 2,56-19,67%) por 100 vacas ano na 

Fazenda I e III, respectivamente. Nenhum animal positivo tornou-se negativo na Fazenda II. 

A idade média de conversão de soropositivo para negativo foi de 2,61 anos (variando de 1,37 

a 4,54 anos) e 4,25 anos (variando de 0,59 a 10,92 anos) nas Fazendas I e III, 

respectivamente. Entretanto, três dos sete animais que se tornaram negativos na Fazenda III 

retornaram a condição de positivo. Dois destes três animais tiveram resultados soronegativos 

por seis meses e o terceiro manteve-se soronegativo por nove meses. Dois destes três animais 

estavam gestantes durante o período de mudança da situação sorológica. 
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3.1.3.4 Descarte 

 

 

A decisão de descarte das vacas foi feita pelos proprietários sem conhecimento do 

estatus sorológico para infecção por N. caninum. Os animais foram descartados por uma 

variedade de razões que incluíram: venda por motivos financeiros, idade avançada, problemas 

estruturais (laminite e queda de úbere), problemas reprodutivos e baixo desempenho 

produtivo.  

A proporção de descarte dos bovinos N. caninum-soropositivos e soronegativos por 

100 vacas ano foram, respectivamente, 22,22% e 23,60% na Fazenda I; 11,77% e 15,24% na 

Fazenda II; 32,97% e 23,21% na Fazenda III. A idade média no descarte dos animais 

soropositivos e soronegativos foram, respectivamente, 4,69 anos (variação de 3,29 a 9,14 

anos) e 4,83 anos (variação de 0,57 to 9,87 anos) na Fazenda I; 4,68 anos (variação de 0,67 a 

9,75 anos) e 4,29 anos (variação de 0,71 a 11,66 anos) na Fazenda II; 5,17 anos (variação de 

0,69 a 10,68 anos) e 5,58 anos (variação de 0,66 a 15,39 anos) na Fazenda III. Não houve 

diferença significativa (P<0,05) na taxa de descarte dos bovinos soropositivos em relação aos 

soronegativos em nenhum dos rebanhos. 

 

 

3.1.4 Discussão 

 

 

Houve uma grande variação da prevalência da infecção por N. caninum nos rebanhos 

analisados. Aumento ou diminuição da prevalência dentro de cada um dos rebanhos foi 

observado durante o estudo nas diferentes classes de bovinos. Estes resultados foram similares 

aos trabalhos anteriormente publicados no Brasil, nos quais a prevalência nos rebanhos 

bovinos variou de 0,00 a 91,20% (GONDIM et al., 1999a; CORBELLINI et al., 2002, 2006a; 

DE MELO et al., 2001, 2004; LOCATELLI-DITTRICH et al., 2001; ANDREOTTI et al., 

2004; GUIMARÃES JR et al., 2004; OGAWA et al., 2005; AGUIAR et al., 2006; MELO et 

al., 2006; MINEO et al. ,2006; MINERVINO et al., 2008; MUNHOZ et al., 2006; SANTOS 

et al, 2006; VOGEL et al., 2006; OSHIRO et al., 2007; BENETTI et al., 2009; GUEDES et 

al., 2009). 

As altas taxas de transmissão vertical de N. caninum nas Fazendas II e III, ambas de 

83,33%, são similares as taxas encontradas por outros autores (BARR et al., 1993; PARÉ et 
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al., 1996, 1997; WOUDA et al., 1998; DAVISON et al., 1999b; HIETALA; THURMOND, 

1999; WALDNER et al., 1999, 2001a; DIJKSTRA et al., 2001a), confirmando a importância 

dessa via de transmissão.  

A taxa de transmissão vertical de 50% na Fazenda II é considerada baixa e valores 

baixos já foram observados em outros estudos (MAINAR-JAIME et al. 1999; DYER et al., 

2000; BERGERON et al., 2000; ATKINSON et al., 2000; DIJKSTRA et al., 2003; 

ROMERO; FRANKENA, 2003; PAN et al., 2004; BARTELS et al., 2007; CHANLUN et al., 

2007; DIJKSTRA et al., 2008; MORÉ et al., 2009, 2010). Parte destas diferenças do 

soroestatus dos pares mãe-filha pode ser devido a infecção pós-natal da filha ou da mãe após 

o parto ou conseqüência de resultados falso-positivos ou negativos dos testes empregados. 

Alguns autores sugeriram que vacas soronegativas que tiveram bezerras soropositivas 

podem ser imunotolerantes à infecção por N. caninum, isto é, estas vacas abrigariam e 

transmitiriam o parasito sem produzir anticorpos (DAVISON et al., 1999a; PITEL et al., 

2001; SAGER et al., 2001; HÄSLER et al., 2006). 

 Bergeron et al. (2000) e Chanlun et al., (2007) sugeriram que diferenças entre as taxas 

de transmissão vertical podem ser explicadas pela variação da prevalência de animais 

soropositivos no rebanho. A alta correlação entre a taxa de transmissão vertical e a 

prevalência de animais soropositivos nas Fazendas II e III, confirma que em rebanhos com 

alta prevalência os níveis de transmissão vertical também são elevados. Uma alta 

soroprevalência num rebanho pode refletir uma infecção por um isolado mais ativo, 

aumentando assim a taxa de transmissão vertical.  

A sensibilidade e especificidade do teste empregado juntamente com a ocorrência da 

infecção no rebanho podem influenciar o número de falso-positivos e negativos, devendo ser 

considerados na interpretação das análises de rebanhos. Em rebanhos de baixa prevalência, 

como na Fazenda I, o valor preditivo positivo, isto é, número de animais positivos que 

realmente são positivos, é baixo e o aparecimento de animais falso-positivo é maior, podendo 

gerar diferenças no soroestatus dos pares mãe-filha. Assim sendo, a taxa de transmissão 

vertical em rebanhos de alta prevalência são mais confiáveis que naqueles de baixa 

prevalência.  

As diferenças nas taxas de transmissão vertical de N. caninum neste estudo podem 

também terem sido influenciadas pelos diferentes tipos de manejo e por fatores ambientais 

distintos em cada uma das fazendas, tais como: área da propriedade, tamanho do rebanho, 

clima e nível de produção, que podem acarretar recrudescência da infecção latente, afetando a 

taxa de transmissão vertical do coccídio devido a fatores estressantes, como observado em 
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outros estudos (BARTELS et al., 1999; WOUDA et al., 1999a; BARLING et al., 2000b; 

SANDERSON et al., 2000; DE MELO et al., 2001; PITEL et al., 2001; SCHARES et al., 

2003, 2004; OTRANTO et al., 2003; SCHARES et al., 2003, 2004; ANDREOTTI et al., 

2004; RINALDI et al., 2005; LOPES-GATIUS et al., 2005a; CORBELLINI et al., 2006b; 

GUEDES et al., 2008). 

Neste estudo, associação entre idade e taxa de infecção congênita não foi observada, 

como relatado por Paré et al. (1996). Entretanto, Dijkstra et al. (2003) sugeriram que a 

proporção de infecção congênita diminui com o aumento do número de partos possivelmente 

devido ao aumento da imunidade com a idade. 

 Pfeiffer et al. (2002) mostraram que o número de reações positivas aumentou com o 

número de amostras analisadas do mesmo animal em tempos diferentes. No presente estudo, o 

número de reações sorológicas positivas não apresentou associação com o número de 

amostras colhidas do mesmo animal. Um grande número de animais teve até nove colheitas 

realizadas e analisadas. Destas, uma proporção apresentou resultados transitórios, isto é, 

positivos ou negativos em uma ou mais amostras não consecutivas, não caracterizando 

mudança no estatus sorológico. Estes achados, também já descritos em outros estudos 

(DANNATT et al., 1998; HIETALA; THURMOND, 1999; PEREIRA BUENO et al., 2000; 

SAGER et al., 2001; PFEIFFER et al., 2002; STENLUND et al., 2003; CHANLUN et al., 

2007; DIJKSTRA et al., 2008; GONZÁLEZ-WARLETA et al., 2008), apontam o cuidado 

que se deve ter ao analisar amostras isoladas de um único animal. 

As baixas taxas de soroconversão encontradas neste estudo são consistentes com 

outros estudos longitudinais, onde taxas menores que 8% foram observadas (PARÉ et al., 

1997; WALDNER et al., 1998; DAVISON et al., 1999b; HIETALA; THURMOND, 1999; 

DIJKSTRA et al., 2003; PAN et al., 2004; BARTELS et al., 2006; CHANLUN et al., 2007). 

Taxas de conversão soronegativa nas Fazendas I e III são similares a valores 

mostrados em outros estudos (DIJKSTRA et al., 2002b; PFEIFFER et al., 2002; WALDNER 

et al., 2001a; BJÖRKMAN et al., 2003; MORÉ et al., 2010).  Estes autores sugeriram que a 

maioria das conversões negativas pode ter ocorrido devido aos falso-negativos do teste 

empregado ou da diminuição dos anticorpos colostrais anti-N. caninum adquiridos pelos 

bezerros não infectados congenitamente.  

Estudos em bovinos infectados experimentalmente e naturalmente mostraram que os 

níveis de anticorpos podem flutuar, especialmente durante a gestação e, algumas vezes, 

ficarem abaixo do ponto de corte do teste sorológico utilizado (STENLUND et al., 1999; 

GUY et al., 2001; SAGER et al., 2001; MALEY et al., 2001; TREES et al., 2002). Esta 
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hipótese pode explicar a mudança da condição de soropositivo para negativo em dois dos três 

animais da Fazenda III durante o período de gestação. Um destes três animais soropositivos 

que tiveram um período de resultados negativos tinha aproximadamente um ano de idade e 

não estando gestante. Entretanto tal fato, apesar de raro, também já foi observado por Hietala 

e Thurmond (1999). 

Apesar de vários estudos (THURMOND; HIETALA, 1996; WALDNER et al., 1998; 

HOBSON et al., 2005; BARTELS et al., 2006) mostrarem que bovinos N. caninum-

soropositivos foram mais prováveis de serem descartados que os soronegativos, no presente 

estudo diferença significativa na taxa de descarte de bovinos N. caninum-soropositivos e 

soronegativos não foram encontrados, como observado por Pfeiffer et al. (2002); Cramer et al. 

(2002) e Tiwari et al. (2005). 

 

 

3.1.5 Conclusão 

 

 

Este é o primeiro estudo prospectivo longitudinal da infecção por Neospora caninum 

em rebanhos leiteiros brasileiros. Resultados deste estudo confirmam a importância da via 

vertical na transmissão e manutenção da infecção por N. caninum nos rebanhos bovinos. 

Embora transmissão horizontal tenha sido identificada nesses rebanhos, esta não se mostrou 

uma via importante de infecção. Altas taxas de conversão negativa foram encontradas em 

todas as fazendas. As taxas de descarte não foram associadas com a infecção por N. caninum 

em nenhum dos rebanhos estudados 
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3.2 EXPERIMENTO 2 - Neospora caninum: análise dos índices reprodutivos em rebanhos 

leiteiros 

 

 

3.2.1. Introdução 

 

 

 Neospora caninum é um parasito apicomplexa que infecta uma grande variedade de 

animais domésticos e silvestres. A neosporose é uma doença muito importante para a pecuária 

leiteira e de corte, pois é considerada uma das principais causas de abortamentos em bovinos 

em todo o mundo (DUBEY et al., 2007).  

Somente cães, coiotes, raposas e dingos foram confirmados como hospedeiros 

definitivos para N. caninum, podendo eliminar oocistos pelas fezes (MCALLISTER et al., 

1998; GONDIM et al., 2004b; WAPENAAR et al. 2006; KING et al., 2010).  

Diversos estudos demonstraram que a transmissão transplacentária é a maior via de 

infecção e manutenção de N. caninum em bovinos, pois acima de 80% das vacas 

soropositivas transmitem o parasito para os seus bezerros (BARR et al., 1993; PARÉ et al., 

1997; HIETALA; THURMOND, 1999), entretanto grande parte destes bezerros nasce 

saudável. Mesmo assim, abortamentos associados a N. caninum em bovinos foram 

amplamente descritos e observados por toda a gestação, com maior ocorrência entre o quarto 

e o sétimo mês de gestação (BARR et al., 1991a; THILSTED; DUBEY, 1989; ANDERSON 

et al., 1991; WOUDA et al., 1999a).  

Estudos sorológicos prospectivos observaram que vacas positivas para a infecção por 

N. caninum tiveram um aumento do risco de abortamento de 2 a 7,4 vezes quando 

comparadas as vacas soronegativas (PARÉ, et al., 1997; THURMOND; HIETALA, 1997a; 

WOUDA et al., 1998; PFEIFFER et al., 2002; WESTON et al., 2005; LÓPEZ-GATIUS et al., 

2007). 

 Abortamento é o principal sintoma clínico causado pela neosporose em bovinos 

adultos. López-Gatius et al. (2004b, 2005b) e Bartels et al. (2006) observaram que a infecção 

por N. caninum não foi associada com problemas reprodutivos além dos abortamentos. 

Associação entre a soropositividade para N. caninum e o aumento do número de serviços 

foram relatados (MUNOZ-ZANZI et al., 2004; HOBSON et al., 2005; HALL et al., 2005), 

mas outros estudos não observaram esta associação (BJÖRKMAN et al., 1996; JENSEN et 

al., 1999; LÓPEZ-GATIUS et al., 2005b; ROMERO et al., 2005).  
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O objetivo deste estudo foi determinar a influência do N. caninum nos índices 

reprodutivos de três rebanhos leiteiros através da análise do risco de abortamento, idade 

gestacional no abortamento, número de serviços e intervalo entre partos. 

 

 

3.2.2 Material e métodos 

 

 

3.2.2.1 Bovinos 

 

 

Um estudo longitudinal prospectivo foi conduzido em três rebanhos leiteiros, 

designados, neste estudo como: Fazenda I, Fazenda II e Fazenda III, localizados nos 

municípios de Caçapava, Pindamonhangaba e Lagoinha, Vale do Paraíba Paulista. Os 

rebanhos foram selecionados e incluídos no estudo por apresentarem pelo menos um bovino 

soropositivo a anticorpos anti-N. caninum na primeira amostragem e por possuírem um 

sistema de registro de dados zootécnicos de cada animal da propriedade. A ocorrência de 

animais soropositivos nestas três fazendas foi observada em um estudo anterior e a 

soroprevalência variou de 3,32 a 11,71% na Fazenda I; 3,90 a 22,06% na Fazenda II e de 

28,57 a 37,10% na Fazenda III, conforme a data da colheita. 

 

 

3.3.2.2 Manejo dos rebanhos 

 

 

Todas as fazendas selecionadas para este estudo tinham um sistema de criação e 

produção similares. A maioria dos bovinos era da raça holandesa e criados em sistema semi-

intensivo. Os bezerros recém-nascidos receberam colostro de suas respectivas mães dentro de 

poucas horas após o parto e a separação mãe-cria ocorreu após 12 horas do nascimento. Todos 

os bezerros recém-nascidos machos eram descartados do rebanho um dia após o nascimento. 

As bezerras foram mantidas em baias individuais até o desmame, que ocorreu ao redor de dois 

meses de idade. Bezerras mais jovens que quatro meses foram mantidas em baias coletivas e 

as com mais de quatro meses, além das novilhas e das vacas secas e lactantes foram mantidas 

a pasto.  
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Concentrado e suplemento mineral foram oferecidos de acordo com o lote animal e 

produção leiteira. Na estação chuvosa, capim, produzido nas próprias fazendas, foi colhido, 

picado e oferecido no cocho de alimentação. Na estação seca, os bovinos foram alimentados 

com silagem de milho, também produzida e estocada nas fazendas. Todas as vacas foram 

inseminadas artificialmente. Diagnósticos de gestação foram realizados no dia 40 após a 

inseminação por palpação retal. As vacas e novilhas pariram por todo o ano e eram 

ordenhadas duas vezes ao dia. Todas as vacas estavam livres de tuberculose e brucelose e 

vacinadas contras as principais doenças de bovinos. Pássaros, galinhas, roedores, cães, gatos e 

animais silvestres, quando presentes nas propriedades, tinham livre acesso aos estábulos e 

pastagens. 

 

 

3.2.2.3 Colheitas das amostras de sangue e sorologia 

 

 

As colheitas das amostras de sangue foram realizadas trimestralmente no período de 

dois anos, totalizando nove colheitas por fazenda. Amostras de sangue, para a obtenção de 

soro, foram colhidas através da veia coccígena ou jugular de todos os bovinos presentes no 

rebanho na respectiva visita. Nenhum tipo de amostra de sangue e/ou tecidos foi colhido dos 

fetos abortados ou das placentas das vacas que sofreram abortamento. 

Os soros foram testados para a presença de anticorpos contra N. caninum pela Reação 

de Imunofluorescência Indireta (RIFI) usando taquizoítos íntegros de cultura de células (cepa 

NC-1) como antígeno e diluídos em solução tampão 1:100 (DUBEY et al., 1988b). 

 

 

3.2.2.4. Análises Estatísticas 

 

 

Para minimizar o impacto dos resultados falso-positivos e falso-negativos, os animais 

foram classificados como soropositivos se as duas primeiras amostras de sangue eram 

positivas e foram considerados soronegativos se as duas primeiras amostras de sangue eram 

negativas. Na ocorrência de soroconversão, os animais foram classificados como 

soronegativos ou soropositivos para N. caninum quando tiveram, respectivamente, duas 

amostragens consecutivas soropositivas ou soronegativas. 
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Abortamento foi definido como término da gestação por observação da expulsão do 

feto acima de 42 dias após a inseminação; ou pela assumida perda fetal, ocorrendo dentro de 

um intervalo igual ou maior que 55 dias entre duas inseminações.  

Risco de abortamento foi calculado como o número de abortamentos dividido pelo 

número de vacas em risco no período de três meses. Vacas em risco foram definidas como 

número de vacas e novilhas diagnosticadas como gestante no período de análise. Os dados dos 

animais soroconvertidos não foram analisados, devido ao baixo número de animais que 

soroconverteram nas três fazendas. 

Idade gestacional no abortamento, risco relativo de abortamentos consecutivos, 

número de serviços por gestação e intervalo entre partos foram analisados entre os animais 

soropositivos e negativos pela análise de variância. 

Risco de abortamento das vacas soropositivas e soronegativas foi comparado usando 

tabelas 2x2 e teste χ2. Risco relativo e seus intervalos de confiança de 95% foram usados para 

quantificar a associação entre risco de abortamento, soropositividade e risco categórico. 

Diferenças foram consideradas estatisticamente significativas para P<0,05. As análises 

estatísticas foram realizadas usando o programa EPIDAT (Organización Panamericana de la 

Salud,USA). 

 

 

3.2.3 Resultados 

 

 

3.2.3.1 Risco relativo de abortamento 

 

 

Um total de 2.280 amostras de sangue de 308 vacas gestantes foi colhido entre março 

de 2004 a março de 2006 na Fazenda I. O risco relativo (RR) de abortamento entre as vacas 

positivas para anticorpos anti-N. caninum comparado com as vacas soronegativas variaram 

em relação ao intervalo entre as colheitas de sangue (Tabela 5), mas o risco de abortamento 

dos animais soropositivos em relação aos negativos não foi estatisticamente significativo 

(P>0,05). 

Um total de 985 amostras de sangue de 128 vacas gestantes foi incluído na análise da 

Fazenda II entre setembro de 2004 a setembro de 2006. Os valores do RR de abortamento nas 

vacas soropositivas para N. caninum comparado com as vacas soronegativas foram diferentes 
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de acordo com o intervalo das colheitas (Tabela 6), mas não foram estatisticamente 

significativos (P>0,05). 

Na Fazenda III, um total de 1.828 amostras de sangue de 231 vacas gestantes foi 

colhido entre outubro de 2005 a novembro de 2007. O RR de abortamento nas vacas positivas 

para anticorpos anti-N. caninum comparado com as vacas soronegativas variaram em relação 

ao intervalo de análise, como apresentado na tabela 7. Nas colheitas quatro, sete e oito, o RR 

foi, respectivamente, de 3,73 (IC 95% = 1,11-12,50); 6,67 (IC95% = 1,45-30,68) e 14,50 (IC 

95% = 1,87-112,50), e estatisticamente significativos (P<0,05). Nas outras cinco colheitas, os 

RR de abortamentos não foram estatisticamente significativos (P>0,05). 
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Tabela 5 - Risco Relativo de abortamento de vacas e novilhas soronegativas e soropositivas 
para anticorpos anti-N. caninum nas diferentes colheitas de sangue na Fazenda I 
 

Abortamento 
Colheitas 

Soro 
Diagnóstico 

Total de 
Gestantes Sim Não 

Risco 
(%) 

Risco relativo  
(IC 95%) 

Positivo 10 1 9 10,00 2,32 (0,31-17,42) 
1 

Negativo 139 6 133 4,32  

       
Positivo 11 0 11 0,00 nd 

2 
Negativo 148 8 140 5,41  

       
Positivo 11 0 11 0,00 nd 

3 
Negativo 146 4 142 2,74  

       
Positivo 0 0 0 nd nd 

4 
Negativo 128 7 121 5,47  

       
Positivo 7 1 6 14,29 2,84 (0,40-20,00) 

5 
Negativo 139 7 132 5,04  

       
Positivo 7 2 5 28,57 4,29 (1,15-15,97) 

6 
Negativo 150 10 140 6,67  

       
Positivo 5 0 5 0,00 nd 

7 
Negativo 143 3 140 2,10  

       
Positivo 4 0 4 0,00 nd 

8 
Negativo 137 7 130 5,11   

    nd = não determinado 
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Tabela 6 - Risco Relativo de abortamento de vacas e novilhas soronegativas e soropositivas 
para anticorpos anti-N. caninum nas diferentes colheitas de sangue na Fazenda II 
 

Abortamento 
Colheitas 

Soro 
Diagnóstico 

Total de 
Gestantes Sim Não

Risco  
(%) 

Risco relativo  
(IC 95%) 

Positivo 2 0 2 0,00 nd 
1 

Negativo 57 3 54 5,26  

       
Positivo 8 1 7 12,50 3,00 (0,31-29,35) 

2 
Negativo 48 2 46 4,17  

       
Positivo 8 1 7 12,50 2,13 (0,25-18,01) 

3 
Negativo 51 3 48 5,88  

       
Positivo 10 2 8 20,00 8,60 (0,86-85,75) 

4 
Negativo 43 1 42 2,33  

       
Positivo 8 1 7 12,50 2,94 (0,30-28,73) 

5 
Negativo 47 2 45 4,26  

       
Positivo 10 1 9 10,00 1,60 (0,18-13,85) 

6 
Negativo 48 3 45 6,25  

       
Positivo 12 0 12 0,00 nd 

7 
Negativo 48 2 46 4,17  

       
Positivo 11 1 10 9,09 3,82 (0,26-56,31) 

8 
Negativo 42 1 41 2,38   

      nd = não determinado 

 

 

 

 

 

 

 



EXPERIMENTO 2 72

Tabela 7 - Risco Relativo de abortamento de vacas e novilhas soronegativas e soropositivas 
para anticorpos anti-N. caninum nas diferentes colheitas de sangue na Fazenda III 
 

Abortamento 
Intervalo das 

Colheitas 

Soro  

Diagnóstico 

Total de 

Gestantes Sim Não
Risco  

(%) 

Risco relativo  

(IC 95%) 

Positivo 44 5 39 11,36 1,89 (0,58-6,17) 
1 

Negativo 83 5 78 6,02  

       
Positivo 44 5 39 11,36 3,33 (0,83-13,31) 

2 
Negativo 88 3 85 3,41  

       
Positivo 38 4 34 10,53 2,34 (0,62-8,88) 

3 
Negativo 89 4 85 4,49  

       
Positivo 39 6 33 15,38 3,73 (1,11-12,50)* 

4 
Negativo 97 4 93 4,12  

       
Positivo 33 2 31 6,06 1,84 (0,32-10,52) 

5 
Negativo 91 3 88 3,30  

       
Positivo 38 3 35 7,89 nd 

6 
Negativo 76 0 76 0,00  

       
Positivo 42 7 35 16,67 6,67 (1,45-30,68)* 

7 
Negativo 80 2 78 2,50  

       
Positivo 48 8 40 16,67 14,50 (1,87-112,50)* 

8 
Negativo 87 1 86 1,15   

nd = não determinado 

*P<0,05 
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3.2.3.2 Idade gestacional no abortamento  

 

 

 Não foi encontrada diferença significativa entre idade gestacional média no 

abortamento entre as vacas soropositivas e soronegativas (P>0,05) em nenhuma das Fazendas 

estudadas. No período de dois anos do estudo da Fazenda I, três vacas gestantes positivas para 

anticorpos anti-N. caninum e 45 vacas soronegativas abortaram. A idade gestacional no dia do 

abortamento das vacas soropositivas variou de 104 a 281 dias (média = 211,75 dias, desvio 

padrão = 83,36) e nas vacas soronegativas variou de 55 a 294 (média = 192,52 dias, desvio 

padrão = 83,21).  

 Na Fazenda II, seis vacas gestantes positivas para anticorpos anti-N. caninum e 14 

vacas soronegativas abortaram. A idade gestacional no dia do abortamento das vacas 

soropositivas variou de 97 a 242 dias (média = 167,71 dias, desvio padrão = 53,44) e nas 

vacas soronegativas variou de 69 a 280 dias (média = 204,88 dias, desvio padrão = 167,71).  

Na Fazenda III, 31 vacas gestantes positivas para anticorpos anti-N. caninum e 20 

vacas soronegativas abortaram. A idade gestacional no dia do abortamento das vacas 

soropositivas variou de 97 a 242 dias (média = 162,23 dias, desvio padrão = 48,61) e nas 

vacas soronegativas variou de 60 a 306 dias (média = 140,59 dias, desvio padrão = 77,08).  

 

 

3.2.3.3 Risco de repetição de abortamento 

 

 

Na Fazenda I, abortamentos repetidos ocorreram em uma (33,33%) das três vacas N. 

caninum soropositivas e em seis (13,33%) das 45 vacas soronegativas que sofreram 

abortamento no período de estudo. O risco relativo de uma vaca soropositiva sofrer 

abortamentos repetidos foi de 2,50 (IC 95% = 0,43-14,61) vezes maior do que as vacas 

soronegativas. Mas, este risco não foi estatisticamente significativo (P>0,05). 

Na Fazenda II, durante todo o período de estudo, abortamentos repetidos ocorreram 

em uma (16,67%) das seis vacas N. caninum soropositivas e em três (21,43%) das 14 vacas 

soronegativas. O risco relativo de uma vaca soropositiva sofrer abortamentos repetidos foi 

0,78 (IC 95% = 0,10-6,05) vezes maior do que as vacas soronegativas, não sendo 

estatisticamente significativo (P>0,05). 
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Na Fazenda III, abortamentos repetidos ocorreram em oito (25,81%) das 31 vacas 

soropositivas e em dois (10,00%) das 20 vacas soronegativas. O risco relativo de uma vaca 

soropositiva sofrer abortamentos repetidos foi 2,58 (IC 95% = 0,61-10,93) vezes maior do que 

as vacas soronegativas, não sendo estatisticamente significativo (P>0,05). 

 

 

3.2.3.4 Número de Serviços 

 

 

Não foi encontrada diferença significativa entre idade gestacional média no 

abortamento entre as vacas soropositivas e soronegativas (P>0,05) em nenhuma das Fazendas 

estudadas. Na Fazenda I, 25 vacas soropositivas para N. caninum e 439 vacas negativas foram 

inseminadas e a média do número de serviços foi de 1,96 vezes (Desvio padrão = 1,02) nas 

soropositivas e 1,87 vezes (Desvio Padrão = 1,33) nas negativas.  

Na Fazenda II, 21 vacas soropositivas para N. caninum e 116 negativas foram 

inseminadas e as médias do número de serviços foram, respectivamente, 2,10 vezes (Desvio 

padrão = 1,18) e 2,42 vezes (Desvio Padrão = 1,67).  

Na Fazenda III, 110 vacas soropositivas para N. caninum e 203 negativas foram 

inseminadas e as médias do número de serviços foram, respectivamente, de 2,49 vezes 

(Desvio padrão = 2,22) e 2,24 vezes (Desvio Padrão = 1,99).  

 

 

3.2.3.5 Intervalo entre partos 

 

 

Em nenhuma das três Fazendas estudadas houve diferença significativa entre o 

intervalo entre partos e a soropositividade para N. caninum (P>0,05).Na Fazenda I, 11 vacas 

soropositivas para N. caninum e 188 vacas negativas pariram no período do estudo. O 

intervalo entre partos das vacas soropositivas e negativas foram, respectivamente, 393,27 dias 

(Desvio padrão = 47,68) e 420,77 dias (Desvio Padrão = 98,46).  

Na Fazenda II, 11 vacas soropositivas para N. caninum e 76 vacas negativas pariram 

no período do estudo. O intervalo entre partos das vacas soropositivas e negativas foram, 

respectivamente, 529,36 dias (Desvio padrão = 129,08) e 464,13 dias (Desvio Padrão = 

99,94).  
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Na Fazenda III, 52 vacas soropositivas para N. caninum e 136 vacas negativas pariram 

no período do estudo. O intervalo entre partos das vacas soropositivas e negativas foram, 

respectivamente, 407,25 dias (Desvio padrão = 113,69) e 412,29 dias (Desvio Padrão = 

142,21).  

 

 

3.2.4 Discussão 

 

 

Testes sorológicos para a pesquisa de anticorpos são ferramentas importantes para 

estudar a epidemiologia da neosporose bovina, mas resultados positivos em vacas que 

abortaram e nos fetos não permitem um diagnóstico definitivo da causa do abortamento. Isto 

porque os testes sorológicos são indiretos, identificando somente a resposta de anticorpos do 

hospedeiro contra o parasito e somente uma minoria das vacas positivas sofre abortamento 

pelo N. caninum, além do fato de que, mesmo sendo soropositivo a este coccídio, o causador 

do abortamento pode ser outro agente. Hietala e Thurmond (1995) sugeriram um método 

soroepidemiológico de análise estatística do rebanho, no qual a razão é determinar se o risco 

de abortamento em vacas gestantes soropositivas para N. caninum é mais alto que em vacas 

gestantes soronegativas em um determinado período de tempo. 

O presente estudo mostrou que em todas as fazendas ocorreram perdas fetais nas vacas 

soropositivas e soronegativas e, quando o RR foi analisado na Fazenda I e II, não houve 

associação entre soropositividade e o risco de abortamento.  

Na Fazenda III, em três dos oito intervalos de colheitas de sangue, as vacas 

soropositivas tiveram maiores risco de sofrer abortamento que as vacas negativas, 

demonstrando que a neosporose foi a causa provável destes abortamentos. O risco relativo de 

abortamento de uma vaca N. caninum-soropositiva na Fazenda III são similares aos resultados 

de outros estudos, que observaram em vacas soropositivas um risco de abortamento de 2 a 7,4 

vezes quando comparadas as vacas soronegativas (PARÉ, et al., 1997; THURMOND; 

HIETALA, 1997a; WOUDA et al., 1998; PFEIFFER et al., 2002; WESTON et al., 2005; 

LÓPEZ-GATIUS et al., 2007).  

Este estudo não encontrou diferenças significativas na idade gestacional do 

abortamento entre os animais soropositivos e soronegativos. Abortamentos em vacas 

soropositivas para N. caninum foram descritos por toda a gestação, com média de idade 

gestacional variando de 162,23 dias a 211,75 dias, sendo similares aos resultados relatados 
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por outros trabalhos (THILSTED; DUBEY, 1989; BARR et al. 1991a; ANDERSON et al., 

1991, 1995; THORNTON et al., 1994; YAEGER et al., 1994; HATTEL et al., 1998; MOEN 

et al., 1998; WOUDA et al., 1999a; MORALES et al., 2001; SAGER et al., 2001; SÖNDGEN 

et al., 2001; MEDINA et al., 2006).  

Abortamentos repetidos foram mostrados em bovinos infectados persistentemente 

(ANDERSON et al., 1995; WOUDA et al., 1995; THURMOND; HIETALA, 1997a; 

PEREIRA BUENO et al., 2000; CORBELINI et al., 2006a; PABÓN et al., 2007). Entretanto, 

o presente estudo não encontrou diferenças significativas no risco de abortamentos repetidos 

dos animais soropositivos quando comparados aos soronegativos.  

O principal sintoma clínico associado à neosporose em bovinos adultos é o 

abortamento. O presente estudo, como nos achados de López-Gatius et al. (2004b, 2005b) e 

Bartels et al. (2006), a infecção por N. caninum não foi associado a outros problemas 

reprodutivos além dos abortamentos. 

As diferenças dos riscos de abortamento dos animais soropositivos e negativos para N. 

caninum e entre as fazendas estudadas e do período de colheita das amostras de sangue podem 

ser devido às diferenças da patogenicidade/virulência da cepa do parasito e das características 

geográficas, climáticas e de manejo de cada propriedade estudada. Vários desses fatores 

podem causar aumento do estresse do animal, promovendo a recrudescência da infecção e 

aumento da parasitemia. A elevação da incidência de animais infectados pelo aumento do 

risco de ingestão de oocistos esporulados no ambiente também não pode ser descartada. 

O presente estudo não mostrou associação entre a soropositividade para N. caninum e 

o número de serviços, como também relatado por Björkman et al. (1996); Jensen et al. (1999); 

López-Gatius et al. (2005b) e Romero et al. (2005). Diferentemente, Munoz-Zanzi et al. 

(2004); Hobson et al. (2005) e Hall et al. (2005) mostraram que vacas soropositivas tiveram 

maior número de serviços que vacas soronegativas.  

 

 

3.2.5. Conclusão 

 

 

O presente estudo mostrou que o risco de abortamento das vacas soropositivas e 

soronegativas para anticorpos anti-N. caninum variou entre as fazendas estudadas e não se 

mostrou constante durante todo o período de observação. Também demonstrou que a maioria 

dos riscos de abortamento não foi associada com a soropositividade dos animais ao N. 
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caninum. Desde modo, exames sorológicos devem ser realizados juntamente com a análise 

dos índices reprodutivos do rebanho e, nos casos de abortamentos, determinar estatisticamente 

a associação da neosporose como a possível causa. Entretanto, o custo-benefício da realização 

dos exames sorológicos para N. caninum deve ser avaliado, juntamente com a disponibilidade 

de dados reprodutivos atualizados do rebanho para uma correta avaliação estatística dos 

abortamentos.  

As diferenças dos riscos de abortamento dos animais soropositivos e negativos para N. 

caninum e entre as fazendas estudadas e do período de colheita das amostras de sangue podem 

ser devido às diferenças da patogenicidade/virulência da cepa do parasito e das características 

geográficas, climáticas e de manejo de cada propriedade estudada. Vários desses fatores 

podem causar aumento do estresse do animal, promovendo a recrudescência da infecção e 

aumento da parasitemia. A elevação da incidência de animais infectados pelo aumento do 

risco de ingestão de oocistos esporulados no ambiente também não pode ser descartada. 

Não houve associação entre o risco de abortamentos repetidos e soropositividade para 

N. caninum. Também não houve diferença da idade gestacional no dia do abortamento, o 

número de serviços e do intervalo entre partos entre os animais soropositivos para N. caninum 

e os negativos. Deste modo, o principal problema clínico e econômico nos rebanhos com 

animais soropositivos para neosporose seria o caso de abortamento, pois o parasito não foi 

associado com outros distúrbios reprodutivos. 
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3.3 EXPERIMENTO 3 - Perfil sorológico dos anticorpos colostrais para Neospora caninum 

em bezerros livres da infecção 

 

 

3.3.1 Introdução 

  

 

Desde seu primeiro reconhecimento em 1984 em cães na Noruega (BJERKAS et al., 

1984) e da descrição de um novo gênero e espécie, Neospora caninum (DUBEY et al., 1988a) 

tem emergido como um sério problema mundial em cães e bovinos (DUBEY, 2003). Estudos 

demonstraram que cães (MCALLISTER et al., 1998; LINDSAY et al., 1999a, b) e coiotes 

(GONDIM et al., 2004b) são hospedeiros definitivos do N. caninum. 

Em bovinos, transmissão vertical ou congênita do N. caninum é considerada a via de 

transmissão mais importante, com até 95% dos bezerros, nascidos de vacas soropositivas, 

infectados congenitamente e encontrando-se clinicamente normais (PARÉ et al., 1996; 

BJÖRKAMAN et al., 1996; ANDERSON et al., 1997; PARÉ et al., 1997; THURMOND; 

HIETALA, 1997a; SCHARES et al., 1998; WOUDA et al., 1998, 1999a; DAVISON et al., 

1999b,c; JENSEN et al., 1999; WALDNER et al., 1999; ATKINSON et al., 2000; 

BERGERON et al., 2000; DIJKSTRA et al., 2001b). 

Estudos sorológicos têm demonstrado evidências de transmissão horizontal através da 

falta de associação entre o estatus sorológico dos pares mães-filhas, da diferença da 

soroprevalência entre grupos de diferentes faixas etárias ou de lotes de separação, 

soroconversões, respostas sorológicas transitórias, curva epidêmica durante um surto de 

aborto associado ao N. caninum e infecção aguda baseada no ELISA avidez (MCALLISTER 

et al., 1996a; THURMOND; HIETALA, 1997a; COX et al., 1998; WALDNER et al., 1998; 

WOUDA et al., 1998, 1999a; BJORKMAN et al., 1999; DAVISON et al., 1999b; HIETALA; 

THURMOND, 1999; PATITUCCI et al., 1999; SCHARES et al., 1999; ATKINSON et al., 

2000; BERGERON et al., 2000; DIJKSTRA et al., 2001b; DYER et al., 2000; JENKINS et 

al., 2000; MCALLISTER et al., 2000; DIJKSTRA et al., 2001b, 2002a; SCHARES et al., 

2002; STENLUND et al., 2003; KASHIWAZAKI et al., 2004).  

Em camundongos, evidências sugerem que a transmissão lactogênica de N. caninum 

pode ocorrer, como demonstrado por Cole et al. (1995) em camundongos lactentes. 

Transmissão lactogênica de N. caninum foi demonstrada experimentalmente em bezerros 

recém-nascidos alimentados com colostro ou leite inoculados com taquizoítas (UGGLA et al., 
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1998; DAVISON et al., 2001), mas não há evidências, de que ocorra transmissão em 

infecções naturais (DAVISON et al., 2001).  

A alimentação de bovinos recém-nascidos com pool de colostro e leite é uma prática 

bastante utilizada em propriedades leiteiras em algumas regiões do Brasil e do mundo e o 

conhecimento do perfil dos anticorpos contra N. caninum em bezerros leiteiros é de grande 

importância para a interpretação de dados sorológicos obtidos em bovinos jovens. Assim o 

objetivo deste estudo foi determinar, em neonatos bovinos soronegativos para N. caninum, o 

perfil dos anticorpos anti-N. caninum adquiridos passivamente pelo colostro. 

 

 

3.3.2 Material e Métodos 

  

 

O estudo foi conduzido no Campus Administrativo da Universidade de São Paulo, no 

município de Pirassununga, SP. Foram empregados oito bezerros machos, holandeses, recém-

nascidos, filhos de vacas soronegativas para N. caninum pela reação de imunofluorescência 

indireta (RIFI) com título 25. As vacas doadoras de colostro (cinco animais) eram 

soropositivas para N. caninum (RIFI 100). O colostro desses animais foi colhido, 

identificado, acondicionado em frascos apropriados e armazenado à -20°C até a sua 

utilização.  

Os bezerros recém nascidos não foram alimentados com leite ou colostro materno ou 

de outro animal, recebendo, em até duas horas após o nascimento, oralmente, através de 

mamadeiras, dois litros do colostro previamente obtido para este estudo.  

Antes da administração do colostro, uma amostra de sangue foi colhida dos bezerros 

para confirmar que anticorpos anti-N. caninum não estavam presentes. Estes animais foram 

mantidos em baias coletivas com quatro bezerros por baia e receberam leite em pó comercial 

até o desmame, aos 60 dias de idade. Ração comercial e feno foram fornecidos em 

quantidades adequadas à idade e água ad libitum. Estes procedimentos tiveram por finalidade 

impedir possíveis infecções pelo N. caninum após o nascimento. 

 Amostras de sangue foram colhidas um dia após a ingestão do colostro e depois uma 

vez por semana de todos os animais para acompanhamento dos níveis de anticorpos séricos 

anti-N. caninum. A técnica utilizada foi a RIFI segundo metodologia descrita por Dubey et al 

(1988b). Todas as amostras foram processadas em três diluições: 1:50, 1:100 e 1:200 e soros 

bovinos controles positivos e negativos foram analisados. Amostras de sangue foram colhidas 
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até que todos os animais apresentassem resultados negativos, em todas as diluições, por três 

semanas consecutivas, quando os animais foram considerados negativos. 

 

 

3.3.3 Resultados e Discussão 

  

 

Todas as cinco vacas doadoras de colostro apresentaram anticorpos anti-N. caninum 

com título de 100. Os bezerros usados no estudo e suas respectivas mães eram negativos pela 

RIFI com título ≤ 25, quando do nascimento. 

A Tabela 8 apresenta os resultados da sorologia dos bezerros durante as 24 semanas de 

observação. Os bezerros número 2, 3 e 4 receberam colostro da vaca 5729; os bezerros 1 e 5 

das vacas 3287 e 5807, respectivamente. Três bezerros não soroconverteram, dos quais dois 

haviam sido alimentados com colostro da mesma vaca 4060 e o outro com colostro da vaca 

3118. Estes três bezerros que não soroconverteram nas quatro primeiras amostragens foram 

retirados do estudo.  

Após sete dias da administração do colostro cinco bezerros tinham anticorpos anti-N. 

caninum pela RIFI nas três diluições estudadas. Com exceção do bezerro número 5, que se 

tornou negativo da diluição 1:200 na segunda semana pós-colostro, os outros bezerros 

apresentavam títulos nas três diluições até a sétima semana. Algumas oscilações foram 

observadas, em especial na diluição 1:200, com animais com resultados negativos por uma ou 

duas semanas, positivando novamente na terceira. Entretanto os animais só foram 

considerados negativos, para cada um dos títulos, quando se apresentavam negativos por três 

semanas consecutivas. Na diluição 1:50, o bezerro 4 manteve-se positivo por 21 semanas; os 

bezerros 1 e 2 por 20 semanas e os outros dois por 13 semanas. Na diluição 1:100, o bezerro 1 

manteve-se positivo por 15 semanas e os outros quatro por 13 semanas. Na diluição 1:200, o 

bezerro 5 apresentou títulos de anticorpos por uma semana e os bezerros 1, 2, 3 e 4 por 7, 12, 

12 e 13 semanas, respectivamente 
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Tabela 8 – Presença de anticorpos anti-N. caninum pela Reação de Imunofluorescência 
Indireta nas diluições de 1:50, 1:100 e 1:200, em amostras de  soros das primeiras 24 semanas 
de bezerros negativos alimentados com colostro de vacas positivas para Neospora caninum 

 
  Número do Bezerro 

1 2 3 4 5 Semana 

1:50 1:100 1:200 1:50 1:100 1:200 1:50 1:100 1:200 1:50 1:100 1:200 1:50 1:100 1:200

1 P P P P P P P P P P P P P P P 

2 P P P P P P P P P P P P P P N 

3 P P P P P P P P P P P P P P N 

4 P P N P P P P P P P P P P P N 

5 P P N P P P P P P P P P P P N 

6 P P P P P P P P P P P P P P N 

7 P P P P P P P P P P P P P P N 

8 P P N P P P P P P P P P P P N 

9 P P N P P N P P P P P P P N N 

10 P P N P P N P P N P P P P N N 

11 P P N P P P P P P P P P P P N 

12 P P N P P P P P P P P P P P N 

13 P P N P P N P P N P P P P P N 

14 P P N P N N N N N P N N N N N 

15 P P N P N N N N N P N N N N N 

16 P N N P N N N N N P N N N N N 

17 P N N P N N N N N P N N N N N 

18 P N N P N N N N N P N N N N N 

19 P N N P N N N N N P N N N N N 

20 P N N P N N N N N P N N N N N 

21 N N N N N N N N N P N N N N N 

22 N N N N N N N N N N N N N N N 

23 N N N N N N N N N N N N N N N 

24 N N N N N N N N N N N N N N N 

(P – Positivo; N – negativo)  
 

 

Segundo Tizard (2002) a falha da transferência de anticorpos maternais através do 

colostro pode ocorrer por produção de colostro insuficiente ou de má qualidade pela mãe; 

falha de ingestão por parte do animal recém-nascido e/ou falha de absorção dos anticorpos 

através do epitélio intestinal, fatos que podem ter ocorrido neste estudo nos bezerros que não 

soroconverteram. 
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Em ruminantes, a placenta não permite a transferência de imunoglobulina materna 

para a circulação fetal, por isso qualquer anticorpo no soro pré-colostral é derivado do feto, o 

que indica uma resposta imune ativa contra a invasão do parasito. Durante as primeiras 24-36 

horas de vida o bezerro é hábil para absorver imunoglobulinas do leite da mãe através do 

intestino e, conseqüentemente, os anticorpos têm especificidade idêntica à da mãe (STOTT et 

al., 1979). Hietala e Thurmond (1999) e Innes et al. (2001), usando bezerros soronegativos 

nascidos de vacas soropositivas, observaram soroconversão após a ingestão de colostro, 

entretanto os níveis de anticorpos anti-N. caninum apresentaram um declínio ao redor de 19,6 

dias e 21 dias após o nascimento, respectivamente.  

Hietala e Thurmond (1999) relataram que bezerros nascidos negativos e que 

receberam colostro de vacas N. caninum positivas, tornaram-se soropositivos e os anticorpos 

colostrais declinaram aos 128 dias após o nascimento, isto é ao redor da 18ª semana após o 

nascimento. Estes resultados foram semelhantes aos do presente estudo, no qual na 21ª 

semana após o nascimento foi observado o desaparecimento dos anticorpos colostrais em 

todos os bezerros na menor diluição utilizada na RIFI.  

No trabalho realizado por Hietala e Thurmond (1999), 17 dos 284 bezerros 

classificados como negativos para N. caninum soroconverteram e 13 destas soroconversões 

ocorreram no período neonatal seguido da ingestão de colostro, no qual as mães de nove 

bezerros eram soropositivas, uma soronegativa e três não tinham o diagnóstico. Assim, foi 

sugerido que os bezerros que soroconverteram podem ter sido infectados durante os primeiros 

meses de vida; infectados congenitamente, mas não tiveram uma resposta de anticorpos 

detectáveis no nascimento ou a sensibilidade e especificidade do teste empregado pode ter 

influenciado no diagnóstico da soroconversão, como também mostrado por Davison et al. 

(1999b).  

 

 

3.3.4 Conclusões 

 

 

Estes resultados mostram que bezerros recém-nascidos soronegativos pré-colostrais 

quando alimentados com um pool de colostro de vacas N. caninum positivas podem 

apresentar resultados sorológicos positivos para N. caninum devido à absorção de anticorpos 

colostrais. Este encontro em bezerros com até quatro meses de idade deve ser sempre 

interpretado com grande cautela, em especial em animais alimentados com pool de colostro, 
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nos quais não se pode identificar com exatidão as vacas doadoras. Exames pareados bezerros 

e suas mães são importantes para melhor avaliação dos resultados da sorologia, entretanto nas 

propriedades que utilizam pool de colostro, a avaliação sorológica dos bezerros só deve ser 

realizada em animais com idade mínima de quatro meses. 
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3.4 EXPERIMENTO 4 - Dinâmica de anticorpos durante a gestação em vacas naturalmente 

infectadas com Neospora caninum de quatro rebanhos leiteiros no Brasil 

 

 

3.4.1 Introdução 

 

 

Neospora caninum é um parasito apicomplexa que foi primeiro reconhecido em cães 

por cientistas Noruegueses (BJERKAS et al., 1984) e isolado, caracterizado e nomeado em 

1988 nos Estados Unidos (DUBEY et al., 1988a). N. caninum tem sido descrito como uma 

das causas mais importantes de abortamento em bovinos por todo o mundo (ANDERSON et 

al., 1991, 1995; WOUDA et al., 1999a).  

Apesar da descoberta que cães e coiotes podem servir como hospedeiros definitivos 

para N. caninum (MCALLISTER et al., 1998; GONDIM et al., 2004b), infecção congênita é 

geralmente aceita como a principal via de transmissão e manutenção de N. caninum em 

bovinos e pode ocorrer por diversas gestações (PARÉ et al., 1996; ANDERSON et al., 1997; 

THURMOND; HIETALA, 1997a; SCHARES et al., 1998; DAVISON et al., 1999b; 

GONZÁLEZ-WARLETA et al., 2008; PEREIRA-BUENO et al., 2000; PABÓN et al., 2007). 

Embora algumas infecções fetais levem ao abortamento, nascimento de bezerros infectados 

congenitamente é mais frequentemente observado. 

Neosporose bovina ocorre ou como resultado de uma infecção maternal durante a 

gestação ou como conseqüência de uma recrudescência de uma infecção persistente da vaca 

durante a gestação, denominadas infecção transplacentária exógena ou endógena, 

respectivamente (TREES; WILLIAMS, 2005). O estudo da dinâmica de anticorpos permite 

melhor interpretação das análises sorológicas. É geralmente aceito que este aumento da 

resposta imune, mostrado pelas vacas gestantes infectadas por N. caninum, reflete reativação 

do parasito e sua transmissão transplacentária para o feto (INNES et al., 2002).  

O objetivo do presente estudo foi caracterizar a dinâmica de anticorpos durante a 

gestação em vacas leiteiras naturalmente infectadas com N. caninum.  

 

 

3.4.2 Material e Métodos 
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3.4.2.1. Animais 

 

 

Este estudo foi conduzido em quarto rebanhos leiteiros, três no estado de São Paulo e 

um no Paraná, Brasil. Os bovinos eram cruzamentos da raça holandesa e foram criadas em um 

sistema semi-intensivo. Os rebanhos tiveram anteriormente casos de infecção por N. caninum 

em estudos prospectivos quando analisados por meio de testes sorológicos. Doze vacas 

gestantes naturalmente infectadas com N. caninum foram selecionadas. Todas as vacas foram 

inseminadas artificialmente e a gestação foi diagnosticada por palpação retal no dia 40 após 

inseminação. As gestações não estavam coordenadas em tempo, mas distribuídas por todo o 

ano. Todos os animais estavam livres de tuberculose e brucelose e programas de vacinação 

foram adotadas para a prevenção das principais doenças de bovinos. 

 

 
3.4.2.2 Colheita de sangue e sorologia 

 

 

De outubro de 2005 a maio de 2008, amostras de sangue das vacas foram 

mensalmente colhidas, pela punção da veia coccígena, desde a inseminação até o parto. 

Somente uma gestação de cada vaca foi avaliada. Depois da centrifugação a 1.000 x g por 15 

min, o soro foi removido e estocado à –20°C até análise.  

Os soros foram testados para anticorpos contra N. caninum pela Reação de 

Imunofluorescência Indireta (RIFI) usando taquizoítos íntegros de cultura de células (cepa 

NC-1) como antígeno (DUBEY et al., 1988b). Amostras de soro foram inicialmente triadas na 

diluição 1:100 e as amostras positivas foram diluídas na base dois até o título final. 

Isoticianato de fluoresceína conjugado à IgG antibovino de coelho (Sigma, St Louis, MO, 

USA) foi usado na diluição de 1:3.000. 

 

 

3.4.2.3 Análises estatísticas 
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Dados da RIFI das amostras individuais não permitiram uma distribuição normal, 

requerendo o uso de comparação estatística não paramétrica, Teste de Friedman, usando o 

programa SPSS 9.0 (SPSS Inc., 2004). Comparações múltiplas entre os anticorpos anti-N. 

caninum durante os meses da gestação foram conduzidas pelo Teste Wilcoxon Signed Ranks. 

Diferença foi considerada estatisticamente significativa para P<0,05. 

 

 

3.4.3 Resultados e Discussão 

 

 

Durante a gestação, todas as vacas permaneceram clinicamente normais e pariram 

bezerros saudáveis. Não foram colhidas amostras de sangue pré-colostral dos bezerros recém-

nascidos. Resultados sorológicos individuais são mostrados na tabela 9.  

 

Tabela 9 - Título de anticorpos IgG anti-Neospora caninum pela Reação de 
Imunofluorescência Indireta (RIFI >100) em vacas leiteiras, de quatro diferentes Fazendas, 
durante a gestação 
 

Mês de gestação 
Fazenda 

Animal 

Nº  1 2 3 4 5 6 7 8 9*1 

I 6 400 400 800 800 800 200 800 1600 800 

I 215 400 200 200 100 400 800 800 800 800 

I I 78 200 200 400 800 800 400 800 400 800 

I I 234 N 200 800 400 12800 6400 12800 1600 3200 

I I 322 400 400 400 800 400 400 400 400 800 

I I I  662 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

I I I  657 400 400 400 400 800 800 12800 800 800 

I V 359 400 200 400 400 200 400 400 800 800 

I V 374 100 400 200 400 200 200 200 200 1600 

I V 557 800 200 200 800 800 800 1600 1600 800 

I V 368 200 800 800 800 800 800 800 800 800 

I V 547 400 800 800 800 800 1600 800 800 400 
*1 - Data do Parto 

N - Negativo 
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As vacas permaneceram soropositivas durante o estudo e os títulos da RIFI para N. 

caninum variaram de 100 à 12.800, somente o animal 234 apresentou um resultado negativo 

no primeiro mês de gestação, provavelmente causado por flutuações nos níveis de anticorpos 

que ocasionalmente caíram abaixo do ponto de detecção do teste sorológico (HIETALA; 

THURMOND, 1999; PEREIRA-BUENO et al., 2000; PFEIFFER et al., 2002; HÄSLER et 

al., 2006a; GONZÁLEZ-WARLETA et al., 2008). 

Diferenças significativas dos títulos da RIFI para N. caninum foram encontradas do 1º 

ao 9º mês de gestação pelo Teste de Friedman (P<0,001). Nas comparações multíplas, os 

meses 1 e 2 foram significativamente diferentes (P<0,05) e apresentaram baixos títulos 

quando comparados aos meses 4 a 9 (segundo e terceiro trimestre de gestação). O mês 3 de 

gestação foi diferente (P<0,05) dos meses 7, 8 e 9 (terceiro trimestre de gestação) com mais 

baixos títulos. Nenhuma diferença significativa (P<0,05) nos títulos ocorreram entre os meses 

4, 5 e 6 (segundo trimestre) e meses 7, 8 e 9 (terceiro trimestre).  

Estes resultados mostraram aumento dos títulos de anticorpos para N. caninum no 

segundo e terceiro trimestre em relação ao primeiro trimestre. O aumento do nível de 

anticorpos durante meio e final da gestação foram relatados (DANNATT, 1995; STENLUND 

et al., 1999; PEREIRA-BUENO et al., 2000; GUY et al., 2001; FIORETTI et al., 2003; 

ANDRIANARIVO et al., 2005; GONZÁLEZ-WARLETA et al., 2008), entretanto outros 

estudos não encontraram diferença nos níveis de anticorpos durante a gestação (FIORETTI et 

al., 2000; HÄSLER et al., 2006a). 

No presente estudo, altos títulos foram observados em algumas vacas depois do quinto 

mês de gestação (Tabela 1). Diversos autores demonstraram que vacas com altos títulos de 

anticorpos para N. caninum tiveram maior risco de abortamento que soronegativas ou vacas 

com baixos títulos (MCALLISTER et al., 1996a; STENLUND et al., 1999; DUBEY et al., 

1997; JENKINS et al., 1997; PEREIRA-BUENO et al., 2000; WILLIAMS et al., 2000; 

KASHIWAZAKI et al., 2004), entretanto nenhum abortamento ocorreu mesmo nessas vacas 

com altos títulos. 

 

 

3.4.4 Conclusão 

 

 

Este estudo mostrou variação dos níveis de anticorpos anti-N. caninum em vacas 

soropositivas durante diferentes períodos gestacionais. Maiores valores foram observados 
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durante o segundo e terceiro trimestre. O nível de anticorpos aumentou depois do quinto mês 

de gestação, entretanto este aumento não foi associado a abortamento. 
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4 CONCLUSÕES GERAIS 

 

 Os quatro estudos permitiram concluir: 

 A ocorrência de animais soropositivos para N. caninum variou entre os rebanhos 

estudados e, dentro dos rebanhos, também foram verificadas variação da 

soroprevalência em relação à data de amostragem e classe animal; 

 Resultados sorológicos transitórios, isto é, uma ou mais amostras positivas ou 

negativas não consecutivas, não caracterizando mudança no estatus sorológico, são 

observadas e apontam o cuidado que deve ser tomado ao analisar amostras de sangue 

isoladas para determinar o estatus sorológico em bovinos; 

 Altas taxas de transmissão vertical do N. caninum, determinadas pela análise dos pares 

mãe-filha, comprovam que esta via é eficaz na transmissão e manutenção deste agente 

nos rebanhos bovinos; 

 A transmissão horizontal é baixa, entretanto suficiente para contribuir para a 

perpetuação da infecção do N. caninum nos rebanhos, através da incidência de novos 

casos de animais infectados; 

 Altas taxas de conversões de animais soropositivos para negativos são observadas nos 

rebanhos, sugerindo que a imunidade dos animais infectados pode ter um papel nesta 

alteração; 

 O risco relativo de abortamento de vacas soropositivas foi semelhante ao de vacas 

negativas na maioria das observações, reforçando a importância de analisar além dos 

animais que abortaram, animais sob o mesmo risco e que não abortaram; 

 O principal problema clínico associado à neosporose são os abortamentos e o parasito 

não foi associado a outros distúrbios reprodutivos, como o risco de abortamentos 

repetidos, idade gestacional no dia do abortamento, do número de serviços e do 

intervalo entre partos. O risco de descarte também não foi associado com a 

soropositividade do animal para N. caninum; 

 Bezerros soronegativos recém-nascidos quando alimentados com um pool de colostro 

de vacas N. caninum positivas apresentam anticorpos colostrais até a 21ª semana 

depois do nascimento, indicando que a análise sorológica destes animais deve ser feita 

com muita cautela; 
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 Variação dos níveis de anticorpos anti-N. caninum ocorrem em vacas soropositivas 

durante a gestação, com mais altos níveis de anticorpos observados no 2º e 3º trimestre 

da gestação sem associação com abortamentos. 
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Resumo

Neospora caninum é considerado a principal causa de aborto bovino
mundial. O diagnóstico laboratorial correto é muito importante para
identificar os animais infectados e para aplicar medidas de controle. O
objetivo deste trabalho foi mostrar o declínio de anticorpos colostral
em bezerros. Este estudo empregou oito bezerros holandeses, recém-
nascidos, machos, descendentes de vacas soronegativas para N caninum.
Amostra de sangue pré-colostral foram colhidas destes bezerros e
todos estavam soronegativos pra N. caninum. Estes bezerros foram
alimentados com dois litros de um pool de colostro de vacas
soropositivas dentro de duas horas após o nascimento. Amostras de
sangue dos bezerros foram colhidas semanalmente até os animais
soroconverterem negativo. As amostras foram testadas para anticorpos
de N. caninum usando teste de imunofluorescência indireta nos títulos
de 1:50; 1: 100 e 1:200. Os resultados mostraram que 3 dos 8 bezerros
não soroconverteram e foram excluídos do estudo. Os restantes cinco
bezerros soroconverteram em todos os títulos no quinto dia após a
inoculação. No título 1:50, um bezerro permaneceu positivo por 21
semanas, dois por 20 semanas e um por 13 semanas. No título 1:100,
um bezerro foi positivo por 15 semanas e o restante quatro bezerros
por 13 semanas. No título 1:200, cada bezerro foi positivo por 1; 7;
12; 12 e 13 semanas, respectivamente. Estes resultados demonstram
que o anticorpo colostral para N. caninum pode permanecer até 21
semanas após o nascimento nos bezerros e é muito importante excluir
os bezerros até quatro meses de idade nos estudos de soroprevalência
para impedir os resultados falso-positivos.

Palavras-chave:
Neospora.
Bovinos.
Bezerros.
Colostro.
Sorologia.

Introdução

Deste seu primeiro reconhecimento
em 1984 em cães na Noruega1 e a descrição
de um novo gênero e espécie Neospora
caninum2, este coccídeo tem emergido como
um sério problema mundial em cães e
bovinos3. Estudos demonstraram que
cães4,5,6 e coiotes7 são hospedeiros definitivos
para N. caninum.

Em bovinos, transmissão vertical ou
congênita do N. caninum é considerada a via
de transmissão mais importante, onde até
95% dos bezerros nascidos de vacas
soropositivas foram infectados
congenitamente e clinicamente

normais.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22

Estudos sorológicos têm demonstrado
evidências de transmissão horizontal através da
falta de associação entre o status sorológico
dos pares mães-filhas, da diferença da
soroprevalência entre grupos de diferentes
faixas etárias ou de lotes de separação;
soroconversões; respostas sorológicas transitórias;
curva epidêmica durante um surto de
aborto associado ao N. caninum e
infecção aguda baseada no ELISA
avidez.14,15,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38

Existe evidência em camundongos
sugerindo que a transmissão lactogênica de
N. caninum  pode ocorrer, como
demonstrado por Cole et al.39 em um dos
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51 camundongos lactentes de uma fêmea
infectada experimentalmente. Transmissão
lactogênica de N. caninum foi demonstrada
experimentalmente em bezerros recém-
nascidos alimentados com colostro ou leite
inoculados com taquizoítas 40,41, mas, não há
evidências, de que ocorra transmissão em
infecções naturais41.

A alimentação de bovinos recém-
nascidos com pool de colostro e leite é uma
prática bastante utilizada em propriedades
leiteiras em algumas regiões do Brasil e do
mundo e o conhecimento do perfil dos
anticorpos contra N. caninum em bezerros
leiteiros é de grande importância para a
interpretação de dados sorológicos obtidos
em bovinos jovens. Assim o objetivo deste
estudo foi determinar, em neonatos bovinos
soronegativos para N. caninum, o perfil dos
anticorpos anti-N. caninum adquiridos
passivamente pelo colostro.

Material e Método

O estudo foi conduzido no Campus
Administrativo da Universidade de São
Paulo, no município de Pirassununga, SP.
Foram empregados oito bezerros
holandeses, recém-nascidos, machos, filhos
de vacas soronegativas para N. caninum pela
reação de imunofluorescência indireta (RIFI)
com título = 25. As vacas doadoras de
colostro (cinco animais) eram soropositivas
para N. caninum (RIFI >100). O colostro
desses animais foi colhido, identificado,
acondicionado em frascos apropriados e
armazenado à -20°C até a sua utilização.

Os bezerros recém nascidos não
foram alimentados com leite ou colostro
materno ou de outro animal, recebendo, em
até 2 horas após o nascimento, oralmente,
através de mamadeiras, dois litros do
colostro previamente obtido para este
estudo.

Antes da administração do colostro,
uma amostra de sangue foi colhida para
confirmar que anticorpos anti-N. caninum não
estavam presentes. Estes animais foram
mantidos em baias coletivas com quatro
bezerros por baia e receberam leite em pó

comercial até o desmame, aos 60 dias de
idade. Ração comercial e feno foram
fornecidos em quantidades adequadas à
idade e água ad libitum. Estes procedimentos
tiveram por finalidade impedir possíveis
infecções pelo N. caninum após o nascimento.

Amostras de sangue foram colhidas
um dia após a ingestão do colostro e depois
uma vez por semana de todos os animais
para acompanhamento dos níveis de
anticorpos séricos anti-N. caninum. A técnica
utilizada foi a RIFI segundo metodologia
descrita por Dubey et al.42. Todas as amostras
foram processadas em três diluições: 1:50,
1:100 e 1:200 e soros bovinos controles
positivos e negativos foram processados.
Amostras de sangue foram colhidas até que
todos os animais apresentassem resultados
negativos, em todas as diluições, por três
semanas consecutivas, quando os animais
foram considerados negativos.

Resultados e Discussão

Todas as cinco vacas doadoras de
colostro apresentaram anticorpos anti-N.
caninum com título de 1:100. Os bezerros
usados no estudo e suas respectivas mães
estavam negativas pela RIFI com título =  25,
quando do nascimento.

A tabela 1 apresenta os resultados da
sorologia dos bezerros durante as 24 semanas
de observação. Os bezerros número 2, 3 e
4 receberam colostro da vaca 5729; os
bezerros 1 e 5 das vacas 3287 e 5807,
respectivamente. Três bezerros não
soroconverteram, dos quais dois haviam sido
alimentados com colostro da mesma vaca
(4060) e o outro com colostro da vaca 3118.
Estes três bezerros que não soroconverteram
nas quatro primeiras amostragens foram
retirados do estudo.

Após sete dias da administração do
colostro cinco bezerros tinham anticorpos
anti-N. caninum pela RIFI nas três diluições
estudadas. Com exceção do bezerro número
5, que se tornou negativo da diluição 1:200
na segunda semana pós-colostro, os outros
bezerros apresentavam títulos nas três
diluições até a sétima semana. Algumas
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oscilações foram observadas, em especial na
diluição 1:200, com animais com resultados
negativos por uma ou duas semanas,
positivando novamente na terceira.
Entretanto os animais só foram considerados
negativos, para cada um dos títulos, quando
se apresentavam negativos por três semanas
consecutivas. Na diluição 1:50, o bezerro 4
manteve-se positivo por 21 semanas; os
bezerros 1 e 2 por 20 semanas e os outros
dois por 13 semanas. Na diluição 1:100, o
bezerro 1 manteve-se positivo por 15
semanas e os outros quatro por 13 semanas.
Na diluição 1:200, o bezerro 5 apresentou
títulos de anticorpos por uma semana e os
bezerros 1, 2, 3 e 4 por 7, 12, 12 e 13
semanas, respectivamente.

Segundo Tizard 43, a falha da
transferência de anticorpos maternais através
do colostro pode ocorrer por produção de
colostro insuficiente ou de má qualidade pela
mãe; falha de ingestão por parte do animal
recém-nascido e/ou falha de absorção dos
anticorpos através do epitélio intestinal, fatos
que podem ter ocorrido neste estudo.

Em ruminantes, a placenta não
permite a transferência de imunoglobulina

materna para a circulação fetal, por isso
qualquer anticorpo no soro pré-colostral é
derivado do feto que indica uma resposta
imune ativa contra a invasão do parasito.
Durante as primeiras 24-36 horas de vida o
bezerro é hábil pra absorver
imunoglobulinas do leite da mãe através do
intestino e, conseqüentemente, os anticorpos
têm especificidade idêntica da mãe44. Hietala
e Thurmond 28 e Innes et al. 45 usando
bezerros soronegativos pré-colostral
nascidos de vacas soropositivas que
soroconverteram após a ingestão de colostro
demonstraram que a resposta de anticorpos
anti-N. caninum declinou ao redor de 19,6
dias e 21 dias após o nascimento,
respectivamente.

Hietala e Thurmond28 relataram que
bezerros nascidos negativos e que receberam
colostro de vacas N. caninum  positivas,
tornaram-se soropositivos e os anticorpos
colostrais declinaram aos 128 dias após o
nascimento, isto é ao redor da 18ª semana
após o nascimento. Estes resultados foram
semelhantes aos do presente estudo, no qual
na semana 21 foi observado o
desaparecimento dos anticorpos colostrais

Tabela 1 – Resultados da Reação de Imunofluorescência Indireta, (P – Positivo; N – negativo) nas diluições de
1:50, 1:100 e 1:200, dos soros de bezerros negativos e alimentados com colostro de vacas positivas
para Neospora caninum, nas primeiras 24 semanas de vida
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em todos os bezerros na menor diluição
utilizada na RIFI.

No trabalho realizado por Hietala e
Thurmond28, 17 dos 284 bezerros
classificados como negativos para
N. caninum soroconverteram e 13 destas
soroconversões ocorreram no período
neonatal seguido da ingestão de colostro, no
qual as mães de nove bezerros eram
soropositivos, uma soronegativa e três não
tinham o diagnóstico. Assim, foi sugerido
que os bezerros que soroconverteram
podem ter sido infectados durante os
primeiros meses de vida; infectados
congenitamente, mas não tiveram uma
resposta de anticorpos detectáveis no
nascimento e a sensibilidade e especificidade
do teste empregado pode ter influenciado
no diagnóstico da soroconversão, como
também mostrado por Davison, Guy e
Otter 17.

Conclusões

Estes resultados mostram que
bezerros recém-nascidos soronegativos pré-
colostrais quando alimentados com colostro
de diferentes vacas podem apresentar
resultados sorológicos positivos para N.
caninum devido à absorção de anticorpos
colostrais. Este encontro em bezerros com
até quatro meses de idade deve ser sempre
interpretado com grande cautela, em especial
em animais alimentados com pool de colostro,
nos quais não se  pode identificar com
exatidão as vacas doadoras. Exames
pareados bezerros e suas mães são
importantes para melhor avaliação dos
resultados da sorologia, entretanto nas
propriedades que utilizam pool de colostro,
a avaliação sorológica dos bezerros só deve
ser realizada em animais com idade mínima
de quatro meses.

Serological profile of colostral antibodies to Neospora caninum in infection
free calves

Abstract

Neospora caninum is considered the main cause of  bovine abortion
worldwide. The correct laboratorial diagnose is very important to
identify the infected animals and to apply control measure. The
objetive of  this study was to show the persistence period of  colostral
antibodies in calves. Eight newborn Holstein Friesan calves, males,
were selected from N. caninum soronegative dams. Pre-colostral blood
samples were collected of  these calves and all of  them were seronegative
to N. caninum. They were fed with two liters of  pooled colostrum
from seropositive cows within two hours after birth. Blood samples
were collected and tested weekly until the animals turned negative.
Serum samples were tested for antibodies to N. caninum using indirect
fluorescence antibody test at 1:50; 1: 100 and 1:200 dilutions.
Antibodies were not detected from three out of  eight calves and they
were excluded from the study. The remaining 5 calves seroconverted
in all dilutions at the fifth day after colostrums ingestion. At 1:50
dilution, one calf  remained positive for 21 weeks, two for 20 weeks
and one for 13 weeks. At 1:100, one calf  was positive for 15 weeks
and the remaining 4 calves for 13 weeks. At 1:200, each calf  was
positive for 1, 7, 12, 12 and 13 weeks, respectively. These results
demonstrate that the colostral antibody to N. caninum may persist
until 21 weeks after birth in calves and it’s very important to exclud
the calves at the first month of  age in the seroprevalence studies to
avoid the false-positive results.

Key words:
Neospora.
Bovine.
Calves.
Colostrum.
Serology.
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Abstract

Neospora caninum has been described as an important cause of  abortion
in bovine worldwide. The objective of  the present study was to
characterize patterns of  antibody dynamics during gestation in dairy
cows naturally infected with N. caninum. Twelve N. caninum naturally
infected cows were selected from four dairy herds from Brazil and
blood samples were monthly collected during pregnancy. Serum were
tested for antibodies against N. caninum by Indirect Fluorescent
Antibody Test (IFAT). During this period, all cows remained clinically
normal and gave birth to healthy calves. The cows remained
seropositives during the study and N. caninum IFAT titers ranged
from 100 to 12,800; only animal 234 presented one negative result in
the first month of pregnancy. Significant differences of N. caninum
IFAT titers were found between months from 1 to 9 of  pregnancy by
the Friedman Test (P<0.001). The statistical analysis showed an increase
of  N. caninum antibody titers from second and third trimester of
pregnancy in relation to first trimester. High titers were observed in
few cows after month fifth of  pregnancy. This study showed a
variation of  specific antibody levels in seropositive cows during
different gestational periods. The highest values were observed during
the second and third trimester. The antibody increase after the fifth
month of  gestation was not associated to abortion.

Key words:
Neospora caninum.
Antibody dynamics.
Antibody titer.
Pregnancy.
Bovine.

Introduction

Neospora caninum is an apicomplexan
parasite that was first recognized in dogs by
Norwegian scientists 1 and isolated,
characterized and named in 1988 in the
United States2. N. caninum has been described
as an important cause of  abortion in bovine
worldwide3,4,5.

Despite the discovery that dogs and
coyotes can serve as a definitive host for N.
caninum6,7, congenital infection is generally
accepted as the main way of  transmission
and maintenance of  N. caninum in cattle and
can occur in subsequent pregnancies and over
several generations8,9,10,11,12,13,14,15. Whereas

some fetal infections lead to abortion, birth
of  congenitally infected calves is the most
frequent observation.

Bovine neosporosis develops either as
a result of  maternal infection during gestation
or as consequence of  a recrudescence of  a
persistent infection of  the dam during
gestation, denoted exogenous or endogenous
transplacental infection, respectively.16 The
study of  the dynamics of  antibodies allows
better interpretation of  the serological
analyses. It is generally accepted that this
enhanced humoral response shown by N.
caninum-infected pregnant dams reflects
reactivation of  the parasite and its
transplacental transmission to the fetus.17

ANEXO B 
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The objective of  the present study was
to characterize patterns of  antibody
dynamics during gestation in dairy cows
naturally infected with N. caninum.

Material and Method

This study was conducted in four
dairy herds, three in São Paulo and one in
Paraná State, Brazil. The cattle were of
Holstein Friesian crossbreed and were reared
in the semi-extensive system. The herds had
previously confirmed cases of  N. caninum
infection in prospective studies using
serological assays. Twelve pregnant cows
naturally infected with N. caninum were
selected. All the cows were artificially
inseminated and pregnancy was diagnosed
by rectal palpation on day 40 after
insemination. The pregnancies were not
coordinated in time, but spread over the year.
All animals were tuberculosis and brucellosis
free and vaccination programs were adopted
for the prevention of  main bovine diseases

From October 2005 to May 2008,
blood samples of  the cows were monthly
collected by coccygeal venipuncture from
breeding to calving. Only one pregnancy of
each cow was evaluated. After centrifugation
at 1,000 x g for 15 min, serum was removed
and stored at –20°C until analysis.

Serum were tested for antibodies
against N. caninum by Indirect Fluorescent
Antibody Test (IFAT) using whole culture-
drived tachyzoites (NC-1 strain) as antigen.18

Serum samples were titrated in
doubling dilution from 1:100. Fluorescein
isothiocyanate conjugated rabbit antibovine
IgG (Sigma, St Louis, MO, USA) was used
at 1:3,000 dilution.

IFAT data from the individual sera
did not follow a normal distribution,
requiring the use of  a nonparametric
statistical comparison, the Friedman Test,
using SPSS 9.0 program (SPSS Inc., 2004).
Multiple comparisons between titers of  anti-
N. caninum  antibody during pregnancy
months were carried out by Wilcoxon Signed
Ranks Test. Difference was considered
statistically significant for P<0.05.

Results and Discussion

During the pregnancy, all cows
remained clinically normal and gave birth to
healthy calves. Blood samples of  calves were
not collected because it was not possible
collect pre-colostral samples. Individual
serological results are shown in table 1.

The cows remained seropositives
during the study and N. caninum IFAT titers
ranged from 100 to 12,800, only animal 234

Table 1 - Neospora caninum IgG antibody titers by Indirect Fluorescent Antibody Test (IFAT>100) during pregnancy
in 12 seropositive dairy cows
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presented one negative result in the first
month of  pregnancy, probably caused by
fluctuations in the levels of  antibodies that
occasionally fall below of  detection of
serological tests.13,14,19,20,21

Significant differences of  N. caninum
IFAT titers were found between months
from 1 to 9 of  pregnancy by the Friedman
Test (P<0.001). In the multiple comparisons,
months 1 and 2 were significantly different
(p<0.05) and presenting low titers when
compared to months 4 to 9 (second and
third trimester of  pregnancy). Month 3 was
different (P<0.05) to months 7, 8 and 9 (third
trimester of  pregnancy) showing lower titers.
No significant difference (P<0.05) in titers
occurred between months 4, 5 and 6 (second
trimester) and months 7, 8 and 9 (third
trimester). These results show an increase of
N. caninum antibody titers from second and
third trimester of  pregnancy in relation to
first trimester. The increase of  antibody level

during mid- and late-gestation has been
reported13,14,22,23,24,25,26, however other few
studies found no difference in the levels of
antibodies during pregnancy21,27.

In the present study, high titers were
observed in few cows after month fifth of
pregnancy (Table 1). Several authors
demonstrated that cows with high N.
caninum antibody titer had higher risk of
abortion than seronegative or cows with low
titer14,23,28,29,30,31,32, however no abortion
occurred, even in the cows they showed
increase of  N. caninum antibody titers after
the fifth month of  pregnancy.

This study showed variation of
specific antibody levels in seropositive
cows during different gestational periods.
Highest values were observed during the
second and third trimester. The level of
antibodies increased after the fifth month
of  gestation; however this was not
associated to abortion.

Dinâmica de anticorpos durante a gestação em vacas naturalmente
infectadas com Neospora caninum de quatro rebanhos leiteiros no Brasil.

Resumo

Neospora caninum é descrito como uma importante causa de
abortamento em bovinos por todo o mundo. O objetivo do
presente estudo foi caracterizar o padrão da dinâmica de anticorpos
durante a gestação em vacas leiteiras infectadas naturalmente por
N. caninum. Doze vacas gestantes infectadas naturalmente com N.
caninum foram selecionadas de quatro rebanhos leiteiros do Brasil
e amostras de sangue foram mensalmente colhidas da concepção
até o parto das vacas. Soros foram testados para anticorpos contra
N. caninum pela reação de imunofluorescência indireta (RIFI).
Durante a gestação, todas as vacas permaneceram clinicamente
normais e geraram bezerros saudáveis. As vacas permaneceram
soropositivas durante o estudo e títulos de anticorpos anti- N.
caninum variaram de 100 a 12.800; somente o animal 234
apresentou um resultado negativo no primeiro mês de gestação.
Diferenças significativas dos títulos da RIFI para N. caninum foram
encontradas entre os meses de 1 a 9 de gestação pelo Teste de
Friedman (P<0,001). As análises estatísticas mostraram um
aumento dos títulos de anticorpos anti-N. caninum no segundo e
terceiro trimestre de gestação em relação ao primeiro trimestre.
Altos títulos de anticorpos foram observados em algumas vacas
após o mês cinco de gestação. Este estudo mostrou variação dos
níveis de anticorpos em vacas soropositivas durante diferentes
períodos gestacionais. Altos títulos foram observados durante o

Palavras-chave:
Neospora caninum.
Dinâmica de anticorpos.
Título anticorpos.
Gestação.
Bovinos.
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segundo e terceiro trimestre e o aumento dos títulos de anticorpos
após o quinto mês de gestação não foi associado a abortamentos.
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