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RESUMO 
 
 
CAVALCANTE, G.T. Infecção experimental por Neospora caninum (Canis 
familiaris) em cães jovens, adultos e em cadelas gestantes. 2010. 105 f. 
Dissertação (Doutorado em Ciências) - Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 
 

Neospora caninum está amplamente distribuído mundialmente e é um dos maiores 

causadores de abortos em bovinos, sendo os cães e os coiotes os hospedeiros 

definitivos. Várias espécies de animais domésticos e silvestres são acometidas, 

sendo que a infecção dos cães ocorre através da ingestão de tecidos contendo 

cistos, levando à excreção de oocistos nas fezes ou verticalmente pela transmissão 

transplacentária. Este estudo objetivou avaliar a transmissão transplacentária por N. 

caninum em diferentes fases da gestação (Experimento I); e, ainda, avaliar 

diferentes tecidos de bovinos infectados pelo coccídio como meio de transmissão de 

N. caninum em cães jovens e adultos (Experimento II). No Experimento I, seis 

cadelas foram inoculadas com 108 taquizoítos de N. caninum (cepa Nc-1) por via 

subcutânea sendo três inoculadas na 3ª semana de gestação (GI) e três na 6ª 

semana de gestação (GII) e uma permaneceu como controle. Os filhotes nascidos 

foram clinicamente avaliados quanto à sua condição física e neurológica e 

sacrificados ao 35° dia pós-nascimento, para a pesquisa de N. caninum em 

amostras de Sistema Nervoso Central (SNC), linfonodos poplíteos, musculatura 

esquelética (coxa), cérebro, pulmões, coração e fígado. Amostras dos mesmos 

tecidos foram coletadas das mães, incluindo a placenta, obtida quando possível. 

Estes tecidos foram analisados para a pesquisa de DNA do parasita por nested PCR 

e RFLP (restriction fragment length polymorphism) e do agente por imunoistoquímica 

(IHQ) e histopatologia (HE).  Observou-se que todas as cadelas infectadas, e pelo 

menos um de seus filhotes, apresentaram soroconversão a anticorpos anti-N. 

caninum pela Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI). O parasita foi verificado 

pela HE em amostra de SNC e através de métodos moleculares (nested PCR ITS-1 

e RFLP) em tecido de linfonodo, cérebro, coração e fígado. No Experimento II, 17 

cães com aproximadamente 60 dias de idade e 12 cães com 12 meses de idade 

receberam diferentes tecidos coração, cérebro, masseter e fígado de bovinos 
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naturalmente infectados com N. caninum.  O total de fezes eliminado por cada um 

dos cães foi coletado e examinado diariamente durante 30 dias, e os oocistos 

obtidos foram contados e analisados através de Reação de PCR com primers 

específicos e Seqüenciamento para confirmação do gênero coccídio. Nenhum dos 

cães jovens e adultos soroconverteu, e apenas os cães jovens eliminaram oocistos 

de N. caninum ao ingerirem masseter (2 cães, 40%), coração (2 cães, 40%), fígado 

(1 cão, 33%) e cérebro (3 cães, 75%). A média de oocistos eliminados foi de 1152, 

2704, 317 e 959, respectivamente, para masseter, coração, fígado e cérebro 

ingeridos pelos cães. DNA de H. heydorni foi encontrado em dois cães que ingeriram 

coração e em dois cães que ingeriram masseter, entretanto co-infecção por N. 

caninum e H. heydorni não foi observada. Os achados permitiram concluir que 

cérebro, coração, masseter e fígado, podem ser possíveis fontes de infecção de N. 

caninum para cães jovens. 

 

Palavras- chave: Neospora caninum. Oocistos.  Infecção transplacentária. Cães. 
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ABSTRACT 

 

CAVALCANTE, G. T. Experimental infection with Neospora caninum in young dogs 

(Canis familiaris), adults and in pregnant bitches. 2010. 105 p. Dissertation (Doctor of 

Sciences) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2010. 

 

Neospora caninum is widely distributed worldwide and is a major cause of abortion in cattle, 

and dogs and coyotes are the definitive hosts. Several species of domestic and wild animals 

are affected, and the infection of dogs occurs through ingestion of tissues containing cysts, 

leading to the excretion of oocysts in feces or vertically by transplacental transmission. The 

objectives of this study were to evaluate transplacental transmission of N. caninum in 

different stages of gestation (Experiment I) and examine various tissues of cattle infected by 

the coccidian as a means of transmission of N. caninum in young and adult dogs 

(Experiment II). In Experiment I, six bitches were inoculated with 108 tachyzoites of N. 

caninum (Nc-1 strain) subcutaneously. Three were inoculated in the third week of gestation 

(GI) and three in the sixth week of gestation (GII) and one remained as non- infected, control. 

The offspring were clinically evaluated for their physical and neurological condition and 

sacrificed at 35 days post-birth, for the detection of N. caninum in samples of central nervous 

system (CNS), popliteal lymph nodes, skeletal muscle (thigh), brain, lungs, heart and liver. 

Samples from the same tissues were collected from mothers, including the placenta, 

obtained when possible. These tissues were analyzed for the presence of DNA of the 

parasite by nested PCR and RFLP (restriction fragment length polymorphism) and the agent 

by immunohistochemistry (IHC) and histopathology (HE). It was observed that all the infected 

dogs, and at least one of their offspring, seroconverted to anti-N.caninum antibodies by 

Immunofluorescence Assay (IFA). The parasite was found by HE in a sample of CNS and by 

molecular methods (PCR and RFLP ITS-1) in lymph node tissue, brain, heart and liver. In 

Experiment II, 17 dogs approximately 60 days old and 12 dogs around 12 months old 

received different tissues of cattle naturally infected with N. caninum, being heart, brain, liver 

and masseter. The total feces eliminated by each of the dogs were collected and examined 

daily for 30 days, and the oocysts were counted and analyzed the PCR reaction with specific 

primers and sequencing for confirmation of the coccidian genus. None of the young and adult 

dogs seroconverted, and only the young dogs shed oocysts of N. caninum by eating 
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masseter (2 dogs, 40%), heart (2 dogs, 40%), liver (one dog, 33%) and brain (3 dogs, 75%). 

The mean number of oocysts eliminated was 1152, 2704, 317 and 959, respectively, for 

masseter, heart, liver and brain ingested by the dogs. DNA of H. heydorni was found in two 

dogs that had ingested heart and two dogs that had ingested masseter, however co-infection 

with N. caninum and H. heydorni was not observed. The findings revealed that brain, heart, 

liver and masseter may be possible sources of infection of N. caninum for young dogs.  

 

 

Keywords: Neospora caninum, Oocysts, Transplacental Infection, Dogs.  
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

Neospora caninum é um protozoário intracelular obrigatório, formador de 

cistos, pertencente ao filo Apicomplexa, causador da doença conhecida por 

neosporose. Este coccídio acomete vários animais domésticos e silvestres, 

notadamente nas espécies canina e bovina. Em 1988, foi reconhecido como nova 

espécie e gênero (DUBEY et al., 1988a). Em 1984, na Noruega, cães foram 

diagnosticados com uma doença neurológica, com quadro semelhante à 

toxoplasmose. Taquizoítos foram encontrados no cérebro e músculos, porém a 

presença de anticorpos anti-Toxoplasma gondii não foi detectada no soro destes 

cães, os quais, tampouco responderam ao bioensaio em camundongos (BJERKAS; 

MOHN; PRESTHUS, 1984). Alguns anos mais tarde nos Estados Unidos, em 1988, 

verificou-se que esse agente causava em cães uma forma clínica mais severa do 

que a causada pelo T. gondii e foram constatadas diferenças estruturais e 

histopatológicas entre ambos (DUBEY e LINDSAY, 1993). 

O primeiro isolado foi obtido de cães (DUBEY et al., 1988b), e o agente 

nomeado Neospora caninum. O exame de amostras teciduais armazenadas revelou 

que este parasito já acometia cães com sinais neurológicos desde a década de 50 

(DUBEY e LINDSAY, 1993). Nos anos posteriores, deu-se o desenvolvimento e a 

padronização de métodos de diagnóstico os quais viabilizaram a realização de 

estudos epidemiológicos (PARE; HIETALA; THURMOND, 1995; BJÖRKMAN; 

UGGLA, 1999). 

  Embora a ocorrência seja relativamente freqüente na natureza, o grau de 

patogenicidade do N. caninum varia com a espécie do hospedeiro. Dentre os 

animais domésticos, os bovinos se destacam por sua maior suscetibilidade e estes 
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apresentam perdas na esfera reprodutiva como abortamentos, natimortalidade ou 

nascimento de bezerros aparentemente sadios, porém infectados. A infecção 

também pode ser transmitida da vaca para o bezerro pela via transplacentária e 

pode ocorrrer ao longo de sucessivas gestações e, assim sendo, disseminar a 

infecção no rebanho.  

Desde sua descrição, N. caninum vem sendo implicado como um dos principais 

causadores de aborto em bovinos em praticamente todo o mundo. O impacto 

econômico da infecção por esse parasito está relacionado tanto ao valor dos fetos 

abortados, quanto aos custos indiretos como: auxílio profissional, redução da vida 

produtiva da vaca, aumento do tempo de lactação, possíveis quedas na produção de 

leite e custo de técnicas de diagnóstico (THURMOND e HIETALA, 1997). Mesmo 

sendo difícil obter valores precisos sobre as perdas econômicas da indústria 

pecuária devido à neosporose, estima-se que seja de milhões de dólares. Na 

Califórnia, foi estimado que esse protozoário possa causar prejuízos de 35 milhões 

de dólares americanos por ano aos produtores de leite (LINDSAY, 1998). No 

Canadá, a perda total anual foi estimada em 2.304 dólares canadenses para um 

rebanho leiteiro de 50 vacas (CHI et al., 2002). Na Nova Zelândia e Austrália, 

acredita-se que essas perdas possam passar de 100 milhões de dólares 

australianos anualmente (REICHEL, 2000). Na Suiça, a neosporose é considerada 

uma doença de notificação obrigatória e as perdas econômicas no gado leiteiro 

chegam a 9,7 milhões de Euros anualmente (HASLER et al., 2006a, b). 

No Brasil, N. caninum foi diagnosticado a partir de 1999, em fetos abortados e 

vem sendo descrito através de levantamentos sorológicos de cães e bovinos de 

todas as regiões pesquisadas (GENNARI, 2004).  

Mesmo em laboratórios de alta tecnologia de diagnóstico, a causa de mais de 

50% dos abortos em bovinos permanece sem diagnóstico (ANDERSON et al., 1997; 

ANDERSON et al., 2000). O estabelecimento de uma relação de causa- efeito entre 

o aborto e N. caninum em bovinos é muito complexo, porque as infecções 

congênitas assintomáticas por N. caninum são comuns e a presença do parasito ou 

o DNA do parasito não significa que N. caninum causou o aborto. Deve-se também 

levar em conta que os anticorpos no rebanho bovino podem flutuar substancialmente 

e podem até cair abaixo do ponto de corte do teste sorológico usado. Cardoso et al. 
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(2009) demonstraram que o anticorpo colostral para N. caninum pode ser detectado 

nos bezerros por até 21 semanas após aingestão do mesmo. 

Neospora caninum já foi identificado em tecidos de cães, os quais são 

hospedeiros definitivos e intermediários (DUBEY et al., 1988b), de ovelhas (DUBEY 

et al., 1990b; PENA et al., 2007), de bovinos (ANDERSON et al., 1991; DIJKSTRA et 

al., 2002), de cabras (BARR et al., 1993), de cervídeos (DUBEY et al., 1996; 

VIANNA et al., 2005), de eqüinos (DUBEY, 1999) e de búfalos (RODRIGUES et al., 

2004). Em tecidos de galinhas N. caninum já foi detectado por métodos moleculares 

(COSTA et al.,2008), entretanto, nesta espécie animal, o agente ainda não foi 

isolado.   

Dentre os animais domésticos, anticorpos anti- N. caninum já foram 

verificados no gato doméstico (DUBEY et al., 2002;  FERROGLIO et al., 2005; 

BRESCIANI et al., 2007), nos suínos (HELMICK et al., 2002; DAMRIYASA et al., 

2004), nos ovinos (HELMICK et al., 2002; HÄSSIG et al., 2003; FIGLIUOLO et al., 

2004; VOGEL et al., 2006; ROMANELLI et al., 2007), nos caprinos (DUBEY et al., 

1996; OOI et al., 2000; NAGULESWARAN et al., 2004; FIGLIUOLO et al., 2004), em 

búfalos (FUJII et al., 2001; DE SOUZA et al., 2001; GENNARI et al., 2005) e em 

eqüinos (DUBEY et al, 1999; HOANE et al., 2006; LOCATELLI-DITRICH et al., 2006; 

VILLALOBOS et al., 2006).  

Em animais silvestres, anticorpos anti-N. caninum já foram encontrados em 

alpacas (Vicugna pacos), lhamas (Lama glama), camelos (HILALI et al., 1998; 

SADREBAZZAZ et al., 2006), gambás (YAI et al., 2003), capivaras (YAI et al., 2008) 

e raposas (BUXTON et al., 1997) entre outros. Num estudo realizado no Brasil com 

cervídeos, verificou-se ocorrência significativamente superior nos cervídeos que 

viviam em locais próximos aos humanos e seus animais domésticos, quando 

comparados a cervídeos com menor contato com os animais domésticos (TIEMANN 

et al., 2005). Tal fato reforça a importância do cão na epidemiologia do agente no 

ambiente silvestre.  

Os coiotes também foram confirmados como hospedeiros definitivos do 

coccídio, eliminando oocistos em suas fezes (GONDIM et al, 2004a). Recentemente, 

na Austrália, King et al. (2010) verificaram que o cão australiano dingo (Canis lupus 

dingo) também é hospedeiro definitivo do N. caninum. É desconhecido se outros 
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canídeos ou até mesmo outras espécies animais possam atuar como hospedeiros 

definitivos do N. caninum. 

Isolados de N. caninum em cães foram obtidos nos Estados Unidos (MARSH et al., 

1998; DUBEY et al., 1998; CUDDON et al., 1992; HAY et al., 1990; DUBEY et al., 

1988b), Reino Unido (BARBER et al., 1995), Alemanha (PETERS et al., 2000), Brasil 

(GONDIM et al., 2001) e Argentina (BASSO et al., 2001).  

No Brasil, valores de ocorrência em cães (revisado por Gennari, 2004) variam de 4,3 

a 58,9%.  

Até o momento, não há modelos animais adequados para realizar bioensaio 

com intuito de isolar o agente. Embora camundongos Knockout (KO) do gene 

interferon-gama sejam altamente susceptíveis à inoculação parenteral com 

taquizoítos de N. caninum e cistos teciduais (DUBEY e LINDSAY, 1996), são eles 

menos susceptíveis à inoculação oral com oocistos. Camundongos de diferentes 

linhagens têm sido usados no isolamento do N. caninum, entre elas, Balb/c e nude, 

com graus de patogenicidade diferentes.  

Gerbilos (Meriones unguiculatus) mostraram-se susceptíveis à infecção por 

oocistos e taquizoítos de N. caninum (DUBEY e LINDSAY., 2000; BASSO et al., 

2001a; SCHARES et al., 2001), sendo estes vastamente utilizados como modelos de 

neosporose aguda, através de inoculação intraperitoneal de diferentes 

concentrações de taquizoítos (LINDSAY et al., 2005). Outras espécies de gerbilos, 

Meriones tristami e ratos “sand” (Psammoomys ubesus) são também susceptíveis à 

infecção por taquizoítos (PIPANO et al., 2002). 

Atkinson et al. (1999) mostraram diferenças em relação às características 

biológicas das cepas de N. caninum. Compararam os isolados Nc- Liverpool e Nc- 

SweB1, verificando que a Nc- Liverpool causou danos mais severos aos 

camundongos Balb/c, indicando uma possível variabilidade no tocante ao potencial 

de patogenicidade aos roedores em geral, entre os isolados de N.caninum. Em outro 

estudo, o isolado Nc-MalB1 foi mais patogênico a camundongos Balb/c, 

ocasionando óbito em quatro de 10 camundongos (CHEAH et al., 2004). Rojo-

Montejo et al. (2009) verificaram maior ocorrência de morte fetal, lesões 

histopatológicas em placenta e órgãos fetais em vacas infectadas com a cepa Nc-1 

do que com o isolado Nc- Espanha 1H. 
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Apesar de anticorpos anti-N. caninum já terem sido reportados em humanos 

(LOBATO et al., 2006; STEINMAN et al., 2006), o parasito  ainda não foi 

demonstrado em tecidos. Assim sendo, o potencial zoonótico é incerto. Nos Estados 

Unidos, 6,7% de 1029 amostras de soros humanos examinadas foram positivas ao 

N. caninum. Das 69 amostras positivas, 50 foram negativas ao T. gondii, sugerindo 

exposição humana ao N. caninum (TRANAS et al., 1999). Em Minas Gerais, Lobato 

et al. (2006) investigaram a presença de anticorpos anti- N. caninum em indivíduos 

tanto  soropositivos quanto negativos a anticorpos anti- T. gondii. Esse estudo 

compreendeu pacientes saudáveis, HIV positivos, recém nascidos e adultos com 

problemas neurológicos. Os resultados indicaram a presença da infecção por N. 

caninum ou exposição em humanos, principalmente em pacientes HIV positivos ou 

com problemas neurológicos. Benetti et al. (2009), ao avaliarem anticorpos anti- N. 

caninum em 67 humanos de 24 propriedades de bovinos leiteiros, no Mato Grosso, 

verificaram soropositividade em sete humanos (10,5%). 

O ciclo de vida do parasita é heteroxênico e envolve, de um lado, um 

hospedeiro definitivo e de outro um hospedeiro intermediário herbívoro. Os cães 

atuam tanto como hospedeiros definitivos quanto intermediários para o N. caninum 

(McALLISTER et al., 1998; DUBEY et al., 2002a). Os coiotes, apesar de também 

serem hospedeiros definitivos do N. caninum, são hospedeiros relativamente 

ineficientes, visto que eliminam níveis baixos de oocisto após infecção experimental 

(GONDIM et al., 2004). 

O ciclo enteroepitelial do N. caninum, no intestino dos hospedeiros definitivos, 

ainda não foi completamente elucidado. Os oocistos excretados, que são a forma de 

resistência no ambiente pelo hospedeiro definitivo, irão esporular no ambiente entre 

24 e 72 horas, dependendo de condições de temperatura, oxigenação e umidade. 

Cães eliminam os oocistos ao redor do quinto dia após ingestão de tecidos de 

animais naturalmente ou experimentalmente infectados (GONDIM et al., 2002).  

Ao exame microscópico, os oocistos de N. caninum são morfologicamente 

similares aos de Hammondia heydorni, os quais também são encontrados nas fezes 

dos cães (DUBEY et al., 2002a). Os oocistos medem 11,7 X 11,3 µm e apresentam, 

após esporulação, formato esférico a subesférico com dois esporocistos alongados 

com medidas de 7,0 – 8,0 µm x 3,0 µm sendo que cada esporocisto possui quatro 



 

 

46 

esporozoítas (LINDSAY; UPTON; DUBEY, 1999a). A diferenciação entre esses dois 

gêneros de coccídios pode ser feita por meio de ensaios biológicos em gerbilos ou 

camundongos com supressão do gene IFN-gama, nos quais N. caninum se 

desenvolve e Hammondia heydorni não. Também é possível a realização de cultura 

em células ou análises moleculares como a PCR, a qual diferencia os dois agentes, 

podendo posteriormente ser feito o seqüenciamento (DUBEY e LINDSAY, 2000; 

BASSO et al., 2001a; SCHARES et al., 2005).  

O ciclo de vida é caracterizado por três estágios infecciosos: taquizoítos, 

cistos teciduais e oocistos. Taquizoítos e cistos teciduais são os estágios 

encontrados nos hospedeiros intermediários, sendo esses últimos observados 

primariamente no sistema nervoso central. Os taquizoítos são detectados em várias 

células como hepatócitos, células epiteliais renais, macrófagos, fibroblastos, células 

do endotélio vascular, miócitos e células nervosas (DUBEY et al., 1988a). 

Sabendo-se que os cães estão envolvidos na epidemiologia do N. caninum e 

que, pela falta de informação sobre o comportamento deste agente, tanto na 

transmissão vertical quanto horizontal nos cães, mais estudos para uma melhor 

compreensão da infeccção por N. caninum são imprescindíveis. Até o momento, há 

mais informações sobre a transmissão vertical em bovinos do que em cães, 

desconhecendo-se ainda se nos cães N. caninum atua de forma similar, isto é, se 

abortos ocorrem caso a cadela se infecte durante a gestação e se há uma fase da 

gestação de maior importância. 

A neosporose experimental em vacas gestantes revela a importância da fase 

da gestação na transmissão da infecção e na produção de lesões no feto. A 

primoinfecção em fases precoces da gestação produz lesões inflamatórias intensas 

na placenta, morte e reabsorção fetal, enquanto que, em fases mais tardias da 

gestação, o feto é capaz de produzir uma resposta de defesa diminuindo o impacto 

da infecção (INNES et al., 2001). O grau de lesão no feto depende da quantidade de 

parasitas infectantes, podendo ocasionar abortamentos ou geração de bezerros 

congenitamente infectados, que podem se apresentar doentes ou aparentemente 

sadios (MACALDOWIE et al., 2004; MALEY et al., 2003).  

Acredita-se que a variação de resposta à infecção ao longo da gestação 

esteja associada à modulação da resposta imune no período gestacional, gerando 
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condições favoráveis à transmissão placentária (INNES et al. 2001; QUINN; ELLIS; 

SMITH, 2002; INNES et al. 2005). Embora a transmissão vertical seja apontada 

como a principal via de transmissão do agente na ocorrência de casos endêmicos da 

infecção em bovinos, suspeita-se que a infecção horizontal, através da ingestão de 

oocistos esporulados contaminantes de água e alimento, esteja ligada aos surtos 

epidêmicos de abortamentos por N. caninum nessa espécie (McALLISTER et al., 

1996; THURMOND et al., 1997).  

Na Espanha, Almeria et al. (2010) sugeriram que  a severidade das lesões 

placentárias e a forte resposta imune em alguns fetos bovinos, seja possivelmente 

uma forma de tentar controlar a alta parasitemia, podendo até resultar em morte 

fetal. 

Num rebanho na Suécia, Björkman et al. (1996) traçaram a história familiar 

das vacas de leite e verificaram que todos os animais infectados eram da progênie 

de duas vacas que haviam sido compradas quando do estabelecimento do rebanho 

há 16 anos atrás.  

A infecção crônica persistente pode ser passada para a progênie através da 

transmissão transplacentária endógena (ANDERSON  et al., 1997). Após o 

nascimento, a ingestão de oocistos esporulados de N. caninum do meio ambiente é 

o único meio natural de infecção demonstrado (GONDIM et al., 2004a). 

Experimentalmente, bezerros neonatos se infectaram através da ingestão de leite e 

colostro contaminados com taquizoítos (DAVISON et al., 2001; MOSKWA et al., 

2007).  

A ausência de anticorpos anti-N. caninum não confirma a ausência de 

infecção, porque o feto pode ter sido infectado no fim da gestação, deixando tempo 

insuficiente para a síntese de anticorpos. Raramente é possível uma vaca 

soronegativa gerar um bezerro soropositivo (FRÖSSLING; UGGLA; BJÖRKMAN, 

2005).  

Apesar de vários tópicos relativos à epidemiologia da transmissão do N. 

caninum em vacas já terem sido estudados, como comentado anteriormente, poucas 

informações são conhecidas em cães. 
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Ainda pouco se sabe sobre a freqüência da eliminação de oocistos pelos cães 

e a sobrevivência dos oocistos no meio ambiente, visto que são poucos os relatos de 

eliminação de oocistos por cães naturalmente infectados (BASSO et al., 2001a; 

SLAPETA et al., 2002; McGARRY et al., 2003; RODRIGUES et al., 2004; McINNES 

et al., 2006). Esta falta de informação se deve à dificuldade de se encontrar oocistos 

em fezes de cães sob condições naturais. (BASSO et al., 2001; McGARRY et al., 

2003). Os fatores que afetam a eliminação de oocistos são difíceis de investigação, 

em virtude dos custos envolvidos em manter os cães em canis apropriados, pelo 

baixo número de oocistos eliminados e pelo fato da eliminação ser inconstante. 

Aparentemente, os cães eliminam mais oocistos após a ingestão de tecidos bovinos, 

do que quando são alimentados com tecidos murinos, e cães jovens eliminam mais 

oocistos do que adultos (GONDIM et al., 2002). Relatos sugerem que cães 

imunossuprimidos eliminam mais oocistos do que cães imunocompetentes 

(LINDSAY et al., 1999; LINDSAY et al., 2001). 

Oocistos eliminados por cães foram infectantes para bezerros (DE MAREZ et 

al., 1999; GONDIM et al, 2002; RODRIGUES et al., 2004), e foi verificada, após a 

ingestão de oocistos esporulados por vacas gestantes, a ocorrência de transmissão 

vertical com abortamentos (GONDIM et al., 2004).  

A eliminação de oocistos de N. caninum por cães naturalmente infectados 

provavelmente seja baixa devido ao desenvolvimento de imunidade após infecção 

primária, prevenindo excreções repetidas (DIJKSTRA et al., 2001; GONDIM et al., 

2005) e também pelo baixo número de oocistos excretados, tanto sob condições 

naturais quanto experimentais (McALLISTER et al., 1998; LINDSAY et al., 1999a; 

BASSO et al., 2001; DIKJKSTRA et al., 2001). McAllister et al. (1999) relataram que 

a quantidade de oocistos eliminados nas fezes pode ser afetada pelo número de 

cistos ingeridos, tipo e quantidade de alimento usado como inóculo. Desta forma, a 

ingestão de poucos cistos pode prevenir a infecção e influenciar na quantidade de 

oocistos eliminados.  

O consumo de feto bovino por cães não parece ser uma importante fonte de 

infecção por N. caninum como verificado por Bergeron et al. (2001) e Dijkstra et al. 

(2002). No experimento de Bergeron et al. (2001), cães filhotes (2-4 meses de idade) 

foram alimentados com fetos naturalmente infectados por N. caninum e houve 
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ausência de eliminação de oocistos, de soro-conversão, de sinais clínicos e de 

lesões compatíveis com infecção por N. caninum. Dijkstra et al (2001) realizaram 

infecção experimental para determinar se colostro bovino ou placenta poderiam ser 

uma fonte de infecção de N. caninum em cães. Dois cães receberam colostro bovino 

derivado de cultura com taquizoítos de N. caninum e três foram alimentados com 

tecido cotiledonário da placenta de vacas soropositivas. Todos os cães alimentados 

com tecido cotiledonário eliminaram oocistos de N. caninum, porém, nenhum dos 

cães apresentou anticorpos anti-N. caninum no período de observação de 60 dias.  

O consumo de membranas placentárias pode ser uma fonte de N. caninum 

para os cães, uma vez que o agente já foi encontrado em placenta de vacas que 

abortaram (MALEY et al., 2003; MACALDOWIE et al., 2004; GIBNEY et al., 2008) e 

que não abortaram (BERGERON et al., 2001). Já foi realizado o isolamento de N. 

caninum em cotilédones placentários de um bezerro clinicamente saudável, contudo 

com neosporose congênita (FIORETTI et al., 2000).  

A participação dos cães como hospedeiros definitivos eficientes de N. 

caninum já foi questionada (LINDSAY et al., 2001). Em infecção experimental, a 

baixa produção de oocistos por cães alimentados com carcaças de camundongos 

infectados por N. caninum pode estar relacionada com a imaturidade, baixo número 

e atenuação dos bradizoítos pela passagem em um hospedeiro intermediário não 

comum, segundo Gondim et al. (2002).    

O primeiro isolamento de N. caninum em fezes de um cão naturalmente 

infectado foi feito por Basso et al. (2001), num cão da raça rootweiler de 45 dias de 

idade na Argentina. Occistos de N. caninum viáveis foram recuperados de gerbilos 

que haviam sido alimentados com esses oocistos, e homogenado de cérebro e 

coração de camundongos KO foram cultivados em cultura de células M617 com 

sucesso. Slapeta et al. (2002) encontraram um milhão de oocistos em fezes frescas 

de um pastor alemão da República Checa, com detecção da presença do N. 

caninum  através da PCR e seqüenciamento .  

No Reino Unido, McGarry et al. (2003) examinaram 15 amostras fecais de 

cães de dois canis, sendo dez de um canil com um total de 80 cães e cinco do outro 

com um total de 60 cães. Uma das amostras (do canil de 80 cães) foi identificada 

como N. caninum baseada na PCR e havia 378 oocistos por grama de fezes. Quatro 
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meses depois, uma segunda amostra fecal desse cão foi examinada e revelou a 

presença de oocistos confirmadas pela PCR como N. caninum. Após cinco meses 

da primeira coleta, mais uma amostra de fezes desse mesmo cão foi testada quanto 

à presença de N. caninum, desta vez oocistos não foram detectados.  

Na Nova Zelândia, McInnes et al. (2006) detectaram DNA de N. caninum nas 

fezes de um cão da raça west highland white terrier de dois anos e meio após terem 

isolado N. caninum de uma lesão de pele da perna desse animal. O cão apresentou 

título inicial de 1: 400.000. O título obtido após seis e 14 meses foi de 1: 20.000 e 30 

meses após o isolamento do N. caninum, o título aumentou para 1: 40.000.  

Na Alemanha, Schares et al. (2005) examinaram 24.089  amostras fecais de 

cães e oocistos tipo N. caninum foram encontrados em 47. Vinte e oito dessas 

amostras foram testadas em bioensaio em gerbilos e cinco amostras foram 

identificadas positivamente quanto à presença de N. caninum através da realização 

do cultivo celular. O número de oocistos de N. caninum encontrados nas fezes 

variou de poucos a 114.000 por grama (em um cão de 13 anos de idade que tinha 

sido esplenectomizado). A verificacão deste alto número de oocistos neste animal 

pode sugerir que a intensidade de eliminação possa ser influenciada por fatores 

imunológicos. Os soros dos cães testaram negativos quanto à presença de 

anticorpos anti-N. caninum. A sorologia foi realizada três a cinco semanas após o 

exame da amostra fecal. Alguns cães que eliminaram oocistos de N. caninum 

haviam ingerido tecidos bovinos, segundo relato dos proprietários. Porém, outros 

cães, que também eliminaram oocistos de N. caninum, não haviam consumido 

material potencialmente contaminado. Schares et al. (2005) sugeriram o hábito de 

coprofagia como uma fonte alternativa de contaminação. Relataram a dificuldade em 

resolver o enigma que envolve, de um lado, a infecção aguda por N. caninum de 

rebanhos bovinos pela presença de oocistos na água e silagem e, de outro, o 

insuficiente número de oocistos de N. caninum eliminados pelos cães para explicar 

tal contaminação no ambiente e infecção no rebanho.  

No México, Cedillo et al. (2008), ao estudarem modelos para infecção 

experimental de cães alimentados com tecido fetal e neonatal de bovinos infectados 

naturalmente com N. caninum, constataram que nenhum dos cães jovens eliminou 

oocistos de N. caninum e, tampouco, soroconverteram após cinco meses da 
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infecção. Experimentalmente, cães tornam-se infectados por N. caninum e excretam 

oocistos após a ingestão de tecido nervoso (McALLISTER et al., 1998; LINDSAY et 

al., 1999b; RODRIGUES et al., 2004) ou de uma mistura de tecidos bovinos 

infectados, tais como: cérebro, músculo esquelético, placenta e coluna vertebral 

(SCHARES et al., 2001; DIJKSTRA et al., 2001; GONDIM et al., 2002; GONDIM et 

al., 2004). 

A eficiência da cadeia de transmissão envolvendo o cão doméstico e os 

bovinos é demonstrada na infecção experimental em cães. Cães que ingeriram uma 

mistura de diferentes tecidos de bovinos eliminaram uma quantidade maior de 

oocistos, em relação àqueles que ingeriram tecidos de roedores experimentalmente 

infectados (GONDIM et al., 2002).  

Em infecções experimentais com cistos teciduais, observou-se que a 

eliminação de oocistos pelos cães variou de cinco a 30 dias (DUBEY; SCHARES; 

ORTEGA-MORA, 2007). Já foram relatados casos de cães que reexcretaram um 

baixo número de oocistos dois meses após o desafio primário, pela ingestão de 

tecidos de bezerros infectados experimentalmente com N. caninum. Porém, essa 

excreção foi breve e em quantidade inferior a primo eliminação. Uma reexposição, 

depois de oito meses, mostrou que não houve excreção de oocistos, inferindo que a 

imunidade, no caso de exposição única ao agente, pode persistir por mais de oito 

meses. Diferentemente, dois dos três cães excretaram oocistos quando re-

desafiados entre 18 e 20 meses após a primeira infecção. Um dos cães que 

reexcretou oocistos apresentou título de anticorpo de 1600 no segundo desafio, 

sugerindo que alto título de anticorpos não impede a produção de oocistos (GONDIM 

et al., 2005).  

Não se sabe ao certo qual o tecido onde ocorre maior formação de cistos e 

qual o melhor tecido para a transmissão do parasita aos carnívoros (GONDIM; 

McALLISTER; GAO, 2005). 

Na literatura são praticamente nulas publicações sobre a resistência do N. 

caninum às diversas condições ambientais e em relação à ação da temperatura e de 

desinfetantes sobre os oocistos. Recentemente, Alves Neto (2009) verificou que 

oocistos de N. caninum são inviabilizados sob tratamento com hipoclorito de sódio a 

10% durante 1 hora à temperatura ambiente e tratamento físico com temperatura de 
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100 °C por 1 minuto. No mesmo estudo, vários outros desinfetantes e temperaturas 

foram avaliados e mostraram-se ineficazes.  

Os cães também podem se infectar por via vertical, ou seja, pela transmissão 

transplacentária durante a gestação. Fêmeas com infecção sub-clínica podem 

transmitir o parasita aos seus fetos e sucessivas ninhadas, da mesma fêmea, podem 

nascer infectadas. Barber e Trees (1998) mostraram que a freqüência de 

transmissão vertical em cães infectados naturalmente é variável, mas muito baixa, 

com aproximadamente 3% de filhotes infectados nascidos de cadelas soropositivas.  

Na maior parte dos casos de neosporose neonatal em cães, sinais clínicos 

não são aparentes até cinco a sete semanas após o nascimento (DUBEY e 

LINDSAY, 1996). Essas informações sugerem que N. caninum é transmitido da mãe 

para os neonatos nos estágios finais da gestação ou através do leite. A transmissão 

transplacentária em cães experimentalmente infectados já foi demonstrada (DUBEY 

e LINDSAY, 1989; COLE  et al., 1995; DUBEY; SCHARES; ORTEGA-MORA, 2007).  

Dubey e Lindsay (1989) infectaram uma fêmea beagle com 1,5 X 106 

taquizoítos de N. caninum ao 35° dia gestacional. A cadela permanceu clinicamente 

normal. Três dos oito filhotes nascidos não apresentaram alterações clínicas até o 

49° dia pós-nascimento, porém anticorpos anti-N. caninum foram detectados ao 

exame sorológico. Houve tanto morte fetal e filhotes nascidos normais, quanto a 

presença de morte após dois dias do nascimento. Os cães apresentaram títulos a 

anticorpos anti-N. caninum que variaram de <50 a 800 sendo o maior título o da mãe 

aos 17 dias após o nascimento dos filhotes. Neospora caninum foi recuperado em 

cultura de células e detectado ao exame histopatológico em corte de coração do 

filhote que foi eutanaziado 20 dias após o nascimento. Neste estudo, segundo 

Dubey e Lindsay (1989) a não detecção de anticorpos anti-N. caninum em um dos 

filhotes sugere que não houve transferência transplacentária de anticorpos anti-N. 

caninum, uma vez que esse filhote não ingeriu colostro materno. A cadela, ao parto, 

apresentou um título de 800, e, assim sendo, alguns anticorpos nos filhotes foram 

provavelmente adquiridos pelo colostro, como sugerem os autores. A ausência de 

anticorpos anti-N. caninum para a diluição 1:50 em um dos filhotes versus alto título 

da mãe sugere que os anticorpos adquiridos via colostral decaíram para títulos mais 

baixos ,quando da realização do teste, 17 dias pós nascimento. 



 

 

53 

É bem documentada a morte pós-natal no período de amamentação em 

filhotes congenitamente infectados. A morte uterina devido à neosporose em cão é 

rara e se N. caninum causa morte fetal, aborto, esterilidade em animais naturalmente 

infectados e, se há transmissão transmamária, ainda requer mais investigações. 

Estudos em bezerros mostram que foram classificados como infectados se o 

soro pré-colostral ou soro obtido a partir da quinta semana pós nascimento tiver 

título ≥ 50 (DUBEY; SCHARES; ORTEGA-MORA, 2007), entretanto Cardoso et al. 

(2008) observaram, também em bezerros, que anticorpos colostrais podem ser 

detectados por período superior a cinco meses.  

Barber e Trees (1998) realizaram um estudo soroepidemiológico de infecções 

por N. caninum em 373 raças de cães no Reino Unido. Cinqüenta (13,4%) das 373 

cadelas tiveram valores de títulos iguais ou superiores a 50 ao teste de 

imunofluorescência indireta. Inicialmente, aproximadamente 50% dos filhotes foram 

positivos e cerca de 25% dos filhotes nascidos de mães positivas desenvolveram 

doença semelhante à neosporose. Três cadelas produziram sucessivas ninhadas 

com filhotes infectados por N. caninum. Nas criações subseqüentes apenas três dos 

118 filhotes de mães negativas foram positivos. Este estudo mostrou que a 

freqüência da transmissão vertical de cães naturalmente infectados é variável, mas 

muito baixa para manter a infecção sozinha. Infecção pós-natal deve ocorrer para 

manter a infecção nas proporções de soroprevalência verificadas em populações de 

cães (BARBER et al., 1998). 

Dubey e Lindsay (1989), numa fêmea da raça beagle infectada com 

taquizoítos de N. caninum na 5a semana de gestação, verificaram 25% de óbito dos 

filhotes dois dias após o nascimento. 

Cole et al. (1995)  verificaram ocorrência de mumificação, maceração ou 

reabsorção fetal em cadelas infectadas com taquizoítos de N. caninum na 3a 

semana de gestação. 

É sabido que os cães podem se infectar através da ingestão de tecidos 

infectados, por carnivorismo. Recentemente, Bandini (2008) infectou 

experimentalmente quatro cães com oito semanas de vida com diferentes 

quantidades de oocistos esporulados de N. caninum, via oral. Nenhum cão eliminou 
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oocistos de N. caninum nas fezes, porém um mês após a infecção, dois cães que 

receberam as mais altas doses de oocistos (10.000) soroconverteram atingindo título 

de 800 e 1600. 

  Tem-se observado maior soroprevalência de N. caninum em cães procedentes 

de fazendas criadoras de bovinos, do que naqueles de áreas urbanas, sugerindo 

uma associação epidemiológica entre bovinos e cães (BASSO et al., 2001; 

PATITUCCI et al., 2001; FERNANDES et al., 2004; CUNHA et al., 2008). Cunha 

Filho et al. (2008), no Rio Grande do Sul, observaram valores de ocorrência 2,2 

vezes maiores em cães de fazendas nas quais as carcaças de bovinos mortos e 

fetos abortados não eram adequadamente removidas do campo. Gennari et al. 

(2002) também encontraram prevalências maiores em cães errantes (25% de 611) 

do que em cães domiciliados (10% de 500). Fernandes et al. (2004) obtiveram maior 

soro prevalência de neosporose em cães de áreas periurbanas e rurais do que de 

áreas urbanas. Em algumas propriedades, a maior ocorrência de anticorpos anti-N. 

caninum em vacas mais idosas em relação às mais jovens é um forte indicador de 

infecção pós-natal (GUIMARÃES et al., 2004), reforçando a importância do cão na 

epidemiologia do agente. 

Cães com acesso às ruas ou contato com outras espécies de animais 

poderiam ser mais freqüentemente infectados com N. caninum (GENNARI et al., 

2002; AZEVEDO et al., 2005; BENETTI et al., 2008). Além disso, já foram verificadas 

diferenças na soropositividade de cães que se alimentam de carne crua (29,5% de 

71), quando comparados aos que não recebem esta dieta (7% de 65), podendo o 

consumo de carne crua ser um fator potencializador de infecção pelo N. caninum 

(PATITUCCI et al., 2001). Cañón-Franco et al. (2003) e Bresciani et al. (2006) 

verificaram que a proporção de cães soropositivos alimentados com dieta caseira, 

8,6% e 31,3%, foi maior do que a de cães alimentados com ração comercial, 0% e 

7,9%, respectivamente.   

Vários estudos demonstram que a soroprevalência de anticorpos anti-N. 

caninum aumenta com a idade, inferindo que a maioria dos cães infecta-se após o 

nascimento (GONDIM et al., 2005; PARADIES et al., 2007; VÁCLAVEK., 2007; 

COLLANTES-FERNÁNDEZ et al., 2008; MORAES et al., 2008; CUNHA FILHO et al., 

2008). Wouda et al. (1999) observaram uma leve diminuição da soroprevalência em 



 

 

55 

cães com idade superior a oito anos, sugerindo que anticorpos possam declinar com 

o tempo. Durante um estudo de quatro anos, Barber e Trees (1998) verificaram que 

em alguns cães, os anticorpos para N. caninum persistiram por todo o experimento, 

porém cães com baixos títulos soronegativaram em até dois anos. Exposição pós-

natal ao N. caninum foi demonstrada na Argentina por Basso et al. (2001) com o 

encontro de anticorpos em maior proporção em animais mais velhos (47,7% de 222 

cães com mais de um ano de idade e 12,7% de 86 cães com idade inferior a 12 

meses). Resultado semelhante foi observado por Souza et al. (2002) em cães de 

fazendas leiteiras no Paraná, com soroprevalência mais baixa nos animais com 

menos de um ano de idade (9% de 33) do que em cães mais velhos (25,7% de 101). 

Cañón-Franco et al. (2003) constataram tendência de uma maior 

soroprevalência em cães com mais de seis meses de idade (9,6 % de 136) do que 

em cães mais jovens (nenhum dos 21) na região amazônica brasileira. Em contraste, 

estudos realizados no Chile por Patitucci et al. (2001) e em Uberlândia, por 

Fernandes et al. (2004) não revelaram diferenças nos valores de prevalência com a 

variação da idade dos cães.  

Diferenças na soroprevalência não vêm sendo associadas com raça ou sexo 

(BASSO et al., 2001; PATITUCCI et al., 2001; SOUZA et al., 2002; CAÑÓN-

FRANCO et al., 2003) sugerindo que todas as raças e ambos os sexos podem ser 

igualmente infectados, entretanto casos clínicos têm sido mais descritos em cães 

das raças labrador retrievers, boxer, greyhound, golden retriever e basset hound 

(DUBEY, 2003).  

Estudos demonstram que a presença de anticorpos anti-N. caninum é mais 

freqüente em cães soropositivos para Leishmania spp (TARANTINO et al., 2001; 

CRINGOLI et al., 2002; GENNARI et al., 2006; COLLANTES-FERNÁNDEZ et al., 

2008). Quatro casos de neosporose cutânea foram verificados, incluindo infecção 

mista com Leishmania sp em um cão (TARANTINO et al., 2001; PERLÉ et al., 2001; 

ORDEIX et al., 2002). Porém, outros estudos não observaram esta associação 

(ANDREOTTI et al., 2006; PARADIES et al., 2007). 

Casos severos de neosporose podem ocorrer em filhotes jovens e 

congenitamente infectados. Estes desenvolvem paresia de membros posteriores que 

resulta numa paralisia progressiva. Sinais neurológicos são dependentes do local 
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parasitado. Os membros posteriores são mais severamente afetados do que os 

anteriores e geralmente estão em hiper-extensão rígida. Outras disfunções podem 

estar presentes como dificuldade para engolir, paralisia da mandíbula, flacidez 

muscular, atrofia muscular e até mesmo falência cardíaca. Cães com paralisia de 

membros podem estar alertas e sobreviver por meses (DUBEY, 2003). 

A neosporose pode ser localizada ou generalizada e muitos órgãos podem 

estar envolvidos, incluindo a pele. Infecções clínicas foram relatadas por Dubey e 

Lindsay (1996, 2000), Boydell e Brogan (2000), Cantile e Arispici (2002) em cães. 

O diagnóstico pelo exame das fezes nem sempre é simples; primeiro pelo fato 

dos cães eliminarem poucos oocistos e por um curto período de tempo e segundo 

pela semelhança destes com oocistos de Hammondia heydorni. 

Para a detecção direta do agente em tecidos e nas fezes também pode ser 

utilizado o isolamento do parasita em cultivo celular. Para a realização desse 

procedimento o material deve chegar em condições adequadas de conservação. 

Algumas linhagens celulares vêm sendo utilizadas para esse fim, como células 

VERO, Monócito Bovino e CV-1, e o parasita tem um crescimento em tempo variado. 

Porém, o isolamento do N. caninum em cultivo de célula é limitado pela necessidade 

de material não contaminado com outros patógenos, e há indícios de que nem todos 

os isolados conseguem crescer em cultivo de célula (VIANNA et al., 2005). 

Os dois tipos mais empregados de diagnóstico sorológico de N. caninum são 

a RIFI-reação de imunofluorescência indireta (DUBEY et al., 1996) e o ELISA 

(BASZLER et al., 1996; BJORKMAN; HOLMDAHL; UGGLA, 1997; JENKINS; 

WOUDA; DUBEY, 1997; PARÉ; HIETALA; THURMOND, 1995).  

Estudos de diagnóstico sorológico pela RIFI, realizados em diferentes 

espécies de hospedeiros, têm demonstrado que existe pouca reação cruzada com 

outros parasitas coccídios, por isso a RIFI vem sendo considerada a prova padrão 

para sorodiagnóstico de N. caninum (BJORKMAN e UGGLA, 1999). 

Através de métodos moleculares, como a PCR e a nested PCR, N. caninum 

pode ser distinguido de H. heydorni baseado em seqüências gênicas do ITS-1 e do 

28S DNA ribossomal (ELLIS et al., 1999; MUGRIDGE et al., 1999; SCHARES et al., 

2001). A técnica molecular da PCR-RFLP (Restriction Fragment Lenght 
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Polymorphism) pode ser considerada uma ferramenta alternativa para o diagnóstico 

molecular na diferenciação de oocistos de H. heydorni e N. caninum (MONTEIRO et 

al., 2008). 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho teve como objetivos:  

1) Avaliar a ocorrência da transmissão transplacentária de N. caninum em  

cadelas em diferentes fases da gestação; 

2) Avaliar a infecção de cães jovens e adultos com diferentes tecidos de 

bovinos naturalmente infectados pelo N. caninum. 

Para tanto, foram conduzidos dois experimentos distintos: 

Experimento I: “Avaliação da transmissão transplacentária da infecção pelo 

N. caninum em cadelas em diferentes fases da gestação” 

Experimento II: “Avaliação de diferentes tecidos como meio de transmissão 

de N. caninum e da idade dos cães na eliminação de oocistos de N. caninum” 

  Para melhor compreensão os experimentos serão apresentados 

separadamente. 
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3 EXPERIMENTO I 

 

Experimento I: “Avaliação da transmissão transplacentária da infecção pelo N. 

caninum em cadelas em diferentes fases da gestação”. 

 

3.1 Material e métodos 

 

3.1.1 Delineamento experimental 

 

Seis cadelas foram inoculadas com 108 taquizoítos de N. caninum (cepa Nc-

1) por via sub-cutânea (sc) sendo três delas inoculadas na 3ª semana de gestação 

(GI), três na 6ª semana de gestação (GII) e uma cadela foi mantida como controle 

sem infecção (GIII), conforme Quadro 1.  

 

Quadro 1- Delineamento experimental da infecção por N. caninum (108 taquizoítos 

via s.c) em cadelas em diferentes períodos da gestação. 

 

Grupo N° de cadelas Identificação da cadela Infecção por N. caninum 

I 3 3, 6, 7 3a semana de gestação 

II 3 2, 4, 5 6a semana de gestação 

III 1 1 Controle, sem infecção 

 

 

3.1.2 Cães 

 

 Cadelas adultas, clinicamente sadias e sorologicamente negativas para 

anticorpos anti-N. caninum, Toxoplasma gondii e Brucela abortus, foram 
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selecionadas. Todas as cadelas foram previamente tratadas com anti-helmíntico oral 

de largo espectro de ação e receberam, antes do início do experimento, vacinas 

contra as principais doenças infecto-contagiosas que acometem os cães: 

leptospirose, hepatite, cinomose, parvovirose, corona vírus, adenovirus tipo 2 e 

parainfluenza (Duramune ® Max5CvK- Fort Dodge, Brasil). 

       Também foram selecionados dois machos, clinicamente sadios e negativos para 

anticorpos anti-B. abortus, os quais foram usados para a cobertura das fêmeas. 

Todas as fêmeas participantes do experimento passaram por uma avaliação 

ultrassonográfica pré-gestacional para avaliar as condições do útero, ovário, 

linfonodos regionais e confirmação da ausência de problemas reprodutivos. Nos 

machos, através do espermiograma, avaliou-se motilidade e concentração 

espermáticas, integridade da membrana e acrossomas.  

        Tanto as fêmeas quanto os machos foram mantidos em baias individuais de 

concreto ao longo do experimento, exceto durante a época de acasalamento e 

receberam apenas ração comercial e água ad libitum. 

        A confirmação da prenhez foi realizada por exame ultrassonográfico ao redor 

do 21° dia após a cobertura. Posteriormente, para cada uma das fêmeas, mais duas 

ultrassonografias de acompanhamento gestacional foram realizadas, uma ao 50° dia 

e outra ao 55° dia de gestação. 

 No exame ultrassonográfico de acompanhamento gestacional foram 

determinados aspectos morfológicos do embrião (feto). Para tal, avaliou-se o 

desenvolvimento, através de medidas de comprimento do embrião, distância 

biparietal, espaço intercostal, diâmetro abdominal, diâmetro estomacal, diferenciação 

pulmonar e aspecto do fígado fetal. Para a avaliação da viabilidade fetal, foram 

considerados os seguintes aspectos: ecogenicidade, quantidade de líqüidos fetais, 

aparência das membranas fetais, definição e pulsação em cordão umbilical, 

movimentos fetais, freqüência do batimento cardíaco fetal, além de uma avaliação 

morfológica da placenta. Também foi possível, através do exame ultrassonográfico, 

avaliar o número de fetos. Essas avaliações foram realizadas no Departamento de 

Reprodução Animal da FMVZ-USP. 

        Os filhotes nascidos foram clinicamente avaliados quanto à sua condição física 

e neurológica e sacrificados ao 35° dia pós-nascimento, para a pesquisa de N. 

caninum em amostras de Sistema Nervoso Central (SNC), linfonodos poplíteos, 
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musculatura esquelética (coxa), cérebro, pulmões, coração e fígado. Todas as 

amostras foram analisadas para pesquisa de DNA do parasita por nested PCR e 

PCR-RFLP, além de pesquisa do parasita e lesões por imunoistoquímica (IHQ) e 

histopatologia (HE). As fêmeas foram sacrificadas juntamente com a ninhada para a 

pesquisa de N. caninum nos mesmos tecidos e, quando possível, a placenta 

também foi coletada. Para o sacrifício, esses animais foram anestesiados com 

xilazina (Kensol®, König, Brasil) e quetamina (Vetaset®, Fort Dodge, Brasil) e em 

seguida receberam injeção intracardíaca de embutramida e iodeto de mebezônio (T-

61®, Intervet, Brasil).  

 

3.1.3 Coleta de soro e pesquisa de anticorpos anti-N. caninum 

  

 Amostras de soro foram colhidas: a) quando da chegada dos animais ao canil; b) 

até três dias antes do início do experimento; c) até três dias antes da infecção com 

taquizoítos de N. caninum e, d) quando do sacrifício dos animais ou morte natural dos 

filhotes (nas ocasiões em que foi possível a colheita de material). As amostras de 

soro foram armazenadas a –20 °C até a determinação da presença de anticorpos 

anti-N. caninum.  

 Anticorpos anti-N. caninum foram detectados pela RIFI seguindo a metodologia 

descrita por Dubey et al. (1988b). O ponto de corte utilizado foi de 50. Os soros e os 

controles (positivo e negativo) foram diluídos em solução salina tamponada com 

fosfatos (PBS) pH 7,2 estéril (0,0084M Na2HPO4, 0,0018M NaH2PO4, 0,147M NaCl) 

acrescentados de soro albumina bovina 1% (p/v) em placas de 96 poços na diuição 

inicial de 1:50. Estes soros foram então distribuídos em lâminas para RIFI contendo 

o antígeno fixado (taquizoítos de N. caninum cepa Nc-1). Após 30 minutos de 

incubação, em estufa a 37 °C e câmara úmida, as lâminas foram lavadas três vezes, 

por 5 minutos cada, com solução tampão carbonatada de lavagem pH 9,0 (0,108M 

Na2CO3, 0,40M NaHCO3, 0,147M NaCl). Após as lâminas terem sido secas à 

temperatura ambiente, acrescentou-se em cada poço o conjugado marcado com 

isotiocianato de fluoresceína (IgG de coelho anti-IgG canino, SIGMA F-7884, USA) e 

foram incubadas por mais 30 minutos a 37 ºC. As lâminas foram novamente lavadas, 

como descrito anteriormente, para a remoção do conjugado livre e, depois de secas, 
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foram cobertas com glicerina tamponada e lamínula. A leitura das lâminas foi 

realizada em microscópio epifluorescente (OLYMPUS BX60-FLA, USA), e foram 

consideradas positivas as amostras apresentando títulos ≥ 50 e fluorescência em 

toda a superfície do taquizoíto. A ausência de fluorescência ou presença de reação 

apical foi considerada negativa. As amostras positivas foram diluídas na base dois 

até a titulação final. 

 

3.1.4 Extração de DNA de amostras de tecidos 

 

Cada amostra de tecido foi homogeneizada com TE (Tris HCl 10mM, EDTA 

1mM, pH 8,0) na proporção de 20 partes de tecido para 80 partes de TE 

(peso/volume), sendo realizada homogenização com o vórtex. 

As amostras dos tecidos (cérebro, musculatura, pulmão, linfonodo, fígado e 

coração) tiveram o DNA extraído pelo protocolo descrito por SAMBROOK et al. 

(1989). O protocolo para extração de DNA é detalhado a seguir: 

 

 Suspender o tecido em 500 μL de tampão de lise (10 mM Tris-HCl pH 8,0; 25 

mM EDTA pH 8,0; 100 mM NaCl; 1% SDS). 

 Adicionar 20 μL de proteinase K (20mg/ml). 

 Incubar em banho-seco a 56 ºC por 2 horas ou à 37 ºC overnight. 

 Adicionar 500 μL de fenol-clorofórmio (1:1) e homogeneizar. 

 Centrifugar a 12.000 g por 10 minutos. 

 Transferir a fase aquosa para outro tubo (aproximadamente 400 μl). 

 Adicionar o mesmo volume de isopropanol absoluto. 

 Precipitar por 2 horas ou overnight. 

 Centrifugar a 12.000 g por 30 minutos. 
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 Desprezar o sobrenadante por inversão de tubos. 

 Ressuspender o sedimento em 1,0 ml de etanol 70% gelado. 

 Centrifugar a 12.000 g por 10 minutos. 

 Desprezar o sobrenadante por inversão de tubos. 

 Deixar secar em temperatura ambiente. 

 Ressuspender o sedimento em 30 μL de TE (10 mM Tris-HCl pH 8,0; 1 mM 

EDTA pH 8,0) e homogeneizar. 

 Incubar a 56 ºC por 10 minutos. 

 Centrifugar e armazenar a -20 ºC. 

 

3.1.5 PCR  

As seqüências de DNA- alvo foram primeiramente amplificadas pela PCR com 

o uso de primers externos JS4 (SLAPETA et al., 2002) e CT2c (MURADIAN, 2009) 

seguido de nested PCR com primers internos CT2b (MONTEIRO et al., 2007) e 

JS4b (MURADIAN, 2009). Os primers senso empregados neste ensaio hibridizam 

contra a região 3´ terminal do gene codificador do RNA da menor unidade 

ribossômica (18S), enquanto os primers anti-senso hibridizam contra a região 5’ 

terminal do gene codificador da fração 5.8S do RNA ribossômico. 

A nested PCR amplifica, portanto, a região completa referente ao espaçador 

interno transcrito 1 (internal transcribed spacer-1) de todos os organismos 

pertencentes à sub-família Toxoplasmatinae. Os diferentes organismos pertencentes 

à esta sub-família possuem seqüências de nucleotídeos diferentes na região 

codificadora do espaçador interno transcrito 1 (ITS-1), de forma que a análise deste 

lócus permite distinguir estes organismos. A nested PCR empregada neste estudo 

foi nomeada PCR ITS-1. As sequências dos primers utilizados encontram-se no 

Quadro 2, a seguir: 
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Quadro 2- Sequências dos primers usados nas reações de PCR e nested PCR ITS-

1 para identificação de N. caninum. 

 

 

 

 

 

 

A seguinte mistura de reagentes foi utilizada na PCR para uma reação de 

50,0 µL (controle e amostras): 

 31,2 µL de água ultrapura autoclavada 

 5,0 µL de tampão de reação 10x (KCL 50mM: Tris-HCL 10 mM, pH 9,0, Invitrogen 

®, USA) 

 1,0 µL da mistura de dNTPs (10mM de cada nucleotídeo: dATP, dTTP, dCTP, 

dGTP, Invitrogen®, USA) 

 3,0 µL da solução de primers externos senso (10 µM) 

 3,0 µL da solução de primers externos anti-senso (10 µM) 

 1,5 µL de MgCl2 (50mM) 

 0,3 µL de Taq DNA polimerase platinum Invitrogen® (5U/ µL) 

 5,0 µL da amostra de DNA 

Primers Seqüência 

JS4b AGT CGT AAC AAG GTT TCC GTA GG 

JS4 CGA AAT GGG AAG TTT TGT GAA C 

CT2b TTG CGC GAG CCA AGA CAT C 

CT2c CTG CAA TTC ACA TTG CGT TTC GC 
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Para a nested PCR foram utilizadas as mesmas quantidades e reagentes 

substituindo-se somente os primers externos pelos internos e amostra de DNA pela 

mesma quantidade de produto amplificado na primeira reação de PCR. 

O ciclo empregado na PCR foi: 

1. Desnaturação Inicial        94°C por 3 minutos 

2. Desnaturação                  94°C por 45 segundos     

3. Hibridização                     56°C por 30 segundos         

4. Extensão                          72°C por 30 segundos 

Ciclos (etapas 2 a 4)              35 ciclos 

 Os produtos originados pela nested PCR ITS-1 foram dispostos em um gel de 

agarose a 2% em cuba horizontal com solução tampão TBE pH 8,0 (Tris-borato 

0,045 M: EDTA 0,001 M) juntamente com um marcador de peso molecular com 

fragmentos múltiplos de 100 pares de bases e, em seguida, submetidos à 

eletroforese. Foram analisadas alíquotas de 20 µL de cada amostra. Após a corrida 

eletroforética, o gel foi corado com banho de solução de brometo de etídeo (solução 

a 0,5 µg/mL) por 30 minutos e documentado sob transiluminação com luz ultravioleta 

para visualização das bandas. 

As amostras que geraram bandas únicas foram diretamente submetidas à 

restrição enzimática. Nas amostras que geraram bandas múltiplas, a banda de 

interesse foi cortada diretamente do gel e purifricada com o kit comercial illustraTM
 

GFXTM  PCR DNA and Gel Band Purification (GE Healthcare, UK), seguindo as 

instruções do fabricante, porém, aumentando os tempos de centrifugações para um 

minuto. Os produtos purificados foram então submetidos à restrição enzimática. A 

cada corrida foi incluído um controle positivo de N. caninum e pelo menos dois 

controles negativos (água pura autoclavada). 

 

3.1.6 Restrição enzimática 
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A fim de investigar o padrão de restrição enzimática dos produtos da nested 

PCR ITS-1 de cada amostra, 5 µL do produto da nested PCR ITS-1 foram 

misturados a 22,4 µL de reação de digestão contendo 2,0 µL tampão NEB 10 vezes 

concentrado (fornecido pelo fabricante), 0,2 µL de BSA 100 vezes concentrada 

(fornecido pelo fabricante), 0,2 µL da enzima de restrição e 20 µL de água DEPC. 

 As enzimas de restrição utilizadas foram RsaI e TaqI(Fabricante: Fermentas). 

Essas enzimas foram escolhidas com o auxílio do software BioEdit Sequence 

Alignment Editor v.7.0.9.0 Copyright 1997-2007 Tom Hall (HALL, 1999) de acordo 

com os sítios de clivagem das mesmas nas seqüências de T. gondii, N. caninum, H. 

hammondi e H. heydorni (todas obtidas com os primers JS4b e CT2b). A enzima 

RsaI cliva sequência de N. caninum em dois sítios de restrição, sendo produzidas 

três bandas de 129, 132 e 239 pares de bases (pb), mas não cliva sequência de T. 

gondii, H. hammondi e H. heydorni. Já a enzima TaqI não cliva seqüência de N. 

caninum, mas cliva a seqüência de T. gondii em dois sítios de restrição produzindo 

três fragmentos de 75, 152 e 245 pb. A TaqI também cliva seqüências de H. 

hammondi e H. heydorni, mas produzindo diferentes fragmentos em quantidade e 

tamanho: dois fragmentos de 225 e 248 pb para H. hammondi e quatro fragmentos 

56, 96, 156 e 174 pb para H. heydorni. A cada corrida foi incluído um controle 

positivo de N. caninum e pelo menos dois controles negativos (água pura 

autoclavada). Os produtos da nested PCR ITS-1 foram diferenciados pelas enzimas 

de restrição RsaI e TaqI, conforme ilustrado no Quadro 3. 

Quadro 3 - Representação esquemática da atividade das enzimas de restrição RsaI    
e TaqI para diferenciar os produtos das reações da nested PCR ITS-1. 

 

Enzima Tgo Hhe Hha Nca 

    239 

RsaI 472 479 473 132 

    129 

 245 174 •  
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TaqI 152 156 248 500 

 75 96 225  

  53   

As amostras foram incubadas na temperatura indicada pelo fabricante como 

ideal para cada enzima.  

 Após a incubação, as amostras foram submetidas à análise em gel de agarose 

a 2,0%, contendo 0,5 µg de brometo de etídeo, em cuba horizontal com solução 

tampão TBE, pH 8,0, e visualizadas sob luz ultravioleta, utilizando-se um analisador 

de imagem ULTRA LUM (Ultra Lum Inc., Claremont, CA, USA). 

Foram consideradas como positivas as amostras clivadas que produziram bandas 

compatíveis ao esperado para o agente N. caninum.   

A Figura 1 ilustra como foi realizada a identificação das amostras de tecidos 

pela PCR-RFLP das amostras de tecidos, mostrando os padrões eletroforéticos dos 

fragmentos gerados pela PCR-ITS1 após a restrição enzimática, ou seja, após 

clivagem com as enzimas RsaI e TaqI. 
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Figura 1- Resultado da Hemi-nested PCR(hn PCR-Nc5) direcionada ao gene Nc5 

para detecção de N. caninum em oocistos eliminados por cães 
experimentalmente infectados com diferentes tecidos bovinos. Gel de 
agarose a 2,0% corado com brometo de etídio. 

 

 
 

3.1.7 Imunoistoquímica e histopatologia 

 

 Fragmentos de tecidos (cérebro, linfonodos, musculatura esquelética, pulmões, 

coração e fígado), quando possível de serem coletados, foram preservados em 

solução de formol a 10% e preparados para exames histopatológicos e IHQ 

(BUXTON et al., 1997). Os filhotes que vieram a óbito após o nascimento, antes da 

data prevista para a necrópsia, também tiveram fragmentos preservados e 

preparados para exames histopatológicos e IHQ. Parte dos tecidos foi preservada 

em freezer a -20 °C para a PCR- RFLP. 

 Quando da eutanásia ou morte dos animais, fragmentos de tecidos (cérebro, 

linfonodos, musculatura esquelética da coxa, pulmões, coração e fígado), foram 
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coletados e preservados em solução de formol a 10% e enviados ao Departamento 

de Patologia da FMVZ-USP para exames histopatológicos (coloração pela 

hematoxilina e eosina- HE) e IHQ (BUXTON et al., 1997).  

 Para a técnica de IHQ foi seguido o protocolo modificado de Pescador (2005). 

Os tecidos emblocados em parafina foram cortados em micrótomo com espessura 

de 5 m e fixados em lâminas de vidro, previamente tratadas com APTS (3,3-

aminopropyltriethoxysilane- SIGMA catálogo, USA). As lâminas foram colocadas em 

estufa por 1 hora em temperatura entre 55 e 60 °C. Subseqüentemente, os cortes 

foram diafanizados em dois banhos de xilol de 10 e 5 minutos cada, posteriormente 

hidratados em concentrações decrescentes de álcool etílico, passando uma vez em 

álcool absoluto (1 minuto), uma vez em álcool 96% (1 minuto), uma vez em álcool 

80% (1 minuto) e uma vez em álcool 70% (1 minuto). 

Realizou-se recuperação antigênica por meio da irradiação em forno 

microondas de uso doméstico (800 watts) por 9 minutos. Durante essa etapa, as 

lâminas ficaram submersas em 100 mL de tampão citrato pH 6.0 e logo após o 

esfriamento do material por 20 minutos foi realizada uma lavagem de 5 minutos em 

água corrente.  

O bloqueio da peroxidase endógena foi feito por incubação do material em 

solução a 3% de peróxido de hidrogênio 30 vol., álcool metílico e PBS, durante 20 

minutos, em temperatura ambiente (18 a 22 ºC). Posteriormente, a lâmina foi lavada 

em água corrente por 1 minuto. 

Para redução da inespecificidade da reação foi colocada nas lâminas uma 

solução de leite em pó desnatado a 10% em água destilada por 20 minutos. Após 

esta etapa foi utilizado o anticorpo primário anti-Neospora caninum (VRMD, USA) 

diluído a 1:1000 e incubado por 2 horas em câmara úmida à temperatura ambiente. 

Na seqüência realizaram-se três lavagens com PBS (5 minutos cada) e as lâminas 

foram incubadas por 30 minutos com anticorpo secundário biotinilado a uma diluição 

de 1:200 (VECTOR-PK-6101-VECTASTAIN® Elite ABC Kit - Rabbit IgG, USA), em 

câmara úmida à temperatura ambiente, com mais três lavagens de 5 minutos cada, 

em PBS.  

Em seguida os cortes foram incubados por 30 minutos em câmera úmida com 

o complexo estreptavidina-biotina a uma diluição de 1:200 (VECTOR, Burlingame, 

USA) finalizando-se o processo com mais três lavagens de 5 minutos cada em PBS. 
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Para a visualização e revelação da reação utilizou-se o cromógeno DAB (Data 

Sheet – Liquid DAB Substrate Pack, Concentrated – BIOGENEX, USA) por 5 

minutos, observando a coloração conforme a instrução do fabricante. Em seguida, 

as lâminas foram lavadas em água corrente e prosseguiu-se com a contracoloração 

em hematoxilina por 2 minutos, lavagem em água corrente e desidratação. Esta 

última etapa consistiu em uma passagem em álcool etílico 70% (5 minutos), álcool 

etílico 96% (5 minutos), álcool etílico absoluto I e II (5 minutos cada), xilol + álcool 

(10 minutos), xilol I e II (10 minutos cada). As lâminas foram cobertas com resina 

sintética (ENTELLAN – MERCK, USA) e lamínulas histológicas.  
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3.2 Resultados 

  

 Não se registrou em nenhuma avaliação ultrassonográfica, realizada durante o 

acompanhamento gestacional, desvio significativo dos valores normais. Porém, 

verificou-se a ocorrência de óbito de alguns filhotes em até 10 dias após o 

nascimento. O número de cães nascidos saudáveis e aqueles com morte peri-natal 

(em até 10 dias após o nascimento) das cadelas do experimento, estão 

apresentados na Tabela 1 

 

 
Tabela 1- Observações reprodutivas das gestantes, controle e infectadas com 108 

taquizoítos de N. caninum (sc), na 3a e 6a semana de gestação.  
 
 

N° da 

Cadela 

Grupo Semana de 

infecção 

Total de 

fetos 

Total de morte 

peri-natal 

Gestantes* 

(RIFI ≥ 50) 

3 I 3° 5 3 sim 

6 I 3° 2 1 sim 

7 I 3° 3 2 sim 

2 II 6° 5 3 sim 

4 II 6° 6 4 sim 

5 II 6° 2 0 sim 

1 III controle 2 0 Não 

TOTAL   25 13  

*Soro conversão 

       

Todas as cadelas infectadas (GI e GII) apresentaram soroconversão a 

anticorpos anti-N. caninum pela RIFI (  50). Nem todos os filhotes que vieram a óbito 

foram avaliados sorologicamente, pois não foi possível a coleta de sangue em 

alguns casos, devido ao intervalo entre a morte do animal e o encontro do feto. 

Alguns filhotes não foram avaliados por não terem sido encontrados, tendo-se 

concluído que as mães os ingeriram, fato comum em cadelas e filhotes fracos ou 

natimortos. 
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 Os títulos de anticorpos anti-N. caninum das cadelas infectadas e na controle, 

sem infecção, e de suas respectivas crias estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Título de anticorpos anti-N. caninum em cadelas infectadas na 3ª semana 
de gestação (GI), na 6ª semana de gestação (GII) e controle sem infecção 
(GIII) e de suas respectivas crias pela RIFI no 35° dia pós-parto. 

 

 

Grupo Cadela 

No. 

TÍTULO NA RIFI 

Cadelas Filhotes 

 1 2 3 4 5 6 

I 3 3200 3200 1600 * * *  

I 6 12800 800 *     

I 7 6400 800 * *    

II 2 12800 12800 400 3200 800 *  

II 4 6400 N * 6400 12800 * * 

II 5 12800 400 N     

III 1 N N N     

* não foi possível obter o soro 

N: negativo 

 

  Tanto as fêmeas infectadas na 3ª semana quanto as infectadas na 6ª semana 

de gestação apresentaram soroconversão a anticorpos anti-N. caninum pela RIFI.  O 

menor título (3200) foi encontrado na cadela 3, infectada na 3ª semana de gestação, 

e o maior título (12800) foi verificado tanto em cadelas infectadas do GI (6) quanto 

do GII (2 e 5). 

 Em relação aos títulos de anticorpos observados nos filhotes das cadelas 

infectadas, os títulos variaram de 400 a 12800. Dos 13 filhotes das mães infectadas, 

das quais foi possível a obtenção de soro, apenas dois não apresentaram títulos de 

anticorpos contra o parasita. Entretanto, tanto a mãe como irmãos destes cães 

soronegativos foram positivos pela RIFI. 

  A cadela controle (1) bem como seus filhotes permaneceram negativos quanto 

à presença de anticorpos anti-N. caninum durante todo o período experimental. 
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        Durante a gestação as fêmeas e seus filhotes mostraram-se saudáveis. Após o 

nascimento, nenhum deles apresentou sintomas neurológicos, nem suas mães. 

 Nas fêmeas infectadas na 3ª semana, de um total de 10 filhotes, seis (60%) 

resultaram em óbito em até 48 horas após o nascimento. Em relação às fêmeas 

infectadas na 6ª semana de gestação, de um total de 13 filhotes, sete (54%) vieram 

a óbito entre cinco e sete dias após o nascimento. Nenhum dos dois filhotes da 

fêmea controle veio a óbito. 

Através da análise histopatológica (HE) e IHQ do material das necrópsias dos 

filhotes e das respectivas mães, observou-se presença de cisto de N. caninum no 

cérebro do filhote 1 da cadela 3 (GI) pela HE, sacrificado no 35° dia pós nascimento. 

Pela IHQ alterações não foram encontradas em nenhum cão.  

Através da nested PCR ITS-1 e PCR-RFLP com as enzimas RsaI e TaqI, 

confirmou-se a presença de DNA de N. caninum em amostras de tecidos de 

linfonodo, cérebro, coração e fígado dos filhotes. Nos tecidos de nenhuma das mães 

a nested PCR ITS-1 detectou o agente. O filhote 1 da mãe 2 (GII) apresentou DNA 

de N. caninum em amostras de linfonodo e cérebro. No filhote 1, da mãe 3 (GI), 

verificou-se a presença do parasito no coração e no fígado.  No filhote 1 da mãe 6 

(GI), DNA de N. caninum foi encontrado em tecido de coração. A Tabela 3 apresenta 

o resultado da nested PCR ITS-1 e da coloração pela HE das crias das cadelas 

infectadas nas quais resultados positivos foram encontrados.  

 

Tabela 3- Relação dos filhotes das cadelas infectadas durante a 3a (GI) e a 6a (GII) 
semana de gestação com N. caninum, nos quais se encontroaram, em 
diferentes tecidos, DNA de N. caninum pela nested PCR ITS-1 e 
alterações pela hematoxilina-eosina (HE).  

 

Grupo Tecidos 
 

Identificação dos animais positivos 

filhote (mãe) 

nested PCR- RFLP HE 

I; II cérebro F1 (2) F1 (3) 

II linfonodo F1 (2) N 

I coração F1 (3); F1 (6) N 

I fígado F1 (3) N 
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3.3 Discussão 

 

São poucos os relatos de literatura acerca do perfil sorológico de cadelas 

gestantes infectadas experimentalmente por N. caninum e de suas crias. Até o 

momento, pouco se sabe, se nos cães, N. caninum atua de maneira semelhante ao 

observado em bovinos, isto é, se abortos ocorrem quando a cadela se infecta 

durante a gestação e se há uma fase de maior importância. 

  O objetivo do presente trabalho foi avaliar a transmissão transplacentária da 

infecção pelo N. caninum na 3a e 6a semana de gestação (1° e 2° termo) em 

cadelas, bem como a ocorrência de problemas reprodutivos. 

Durante todo o período gestacional, as mães e seus filhotes apresentaram-se 

dentro dos valores considerados normais ao exame ultrassonográfico.  

Do total de 23 fetos viáveis ao ultrassom, filhos de fêmeas infectadas com N. 

caninum 13 (56%) vieram a óbito em até 10 dias após o nascimento. Dos 10 filhotes, 

viáveis ao ultrassom de mães infectadas na 3a
 semana de gestação (GI), seis (60%) 

apresentaram morte perinatal em até 48 horas após o nascimento. Nas mães 

infectadas na 6a semana de gestação (GII), de um total de 13 filhotes viáveis ao 

ultrassom, 7 (53%) apresentaram morte perinatal entre 5 e 7 dias após o 

nascimento. Dubey e Lindsay (1989), ao infectarem uma cadela da raça beagle com 

1,5 x 106 taquizoítos de N. caninum na 5a semana de gestação (sc), verificaram óbito 

em dois filhotes (25%) dois dias após o nascimento. 

  Acredita-se que a utilização da técnica de Doppler em complementação à 

técnica de ultrassom na avaliação gestacional da mãe e dos filhotes, permita 

detectar desvios dos parâmetros fetais e maternos com maior precisão. O uso da 

técnica de Doppler é recente na área veterinária e permite a avaliação da pulsação 

do cordão-umbilical, irrigação da placenta, morfologia placentária, índices vasculares 

da artéria aorta abdominal do feto e avaliação da região hepática fetal, permitindo 

um exame de maior precisão de viabilidade fetal. Entretanto, neste estudo, a 

viabilidade fetal baseou-se em exames de ultrassom. 

Dois filhotes da mãe 3 (GI) e um da mãe 7 (GI), observados no ultrassom, não 

foram avaliados por não terem sido encontrados, tendo-se concluído que  as cadelas 

os ingeriram,  ocorrência comum, em cadelas e filhotes fracos ou natimortos.  
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Após o nascimento, nenhum filhote viável apresentou sintomas neurológicos, 

bem como suas mães.  Tal ocorrência está de acordo com dados da literatura, uma 

vez que sinais clínicos causados pela neosporose estão raramente presentes antes 

de cinco a sete semanas de vida (DUBEY, 1992; DUBEY; LINDSAY, 1996, DUBEY 

et al, 2007). Num estudo realizado por Cole et al. (1995), uma fêmea inoculada com 

taquizoítos de N. caninum  na 3a semana de gestação gerou dois filhotes que 

apresentaram déficit proprioceptivo, aumento do tônus muscular e espasticidade em 

ambos membros pélvicos antes da 4a semana após o nascimento. Nesse mesmo 

estudo, uma das fêmeas inoculadas veio a óbito, fato não observado na presente 

investigação. 

Neste estudo, os filhotes, que permaneceram vivos até o final do período de 

observações, não apresentaram problemas de sucção do leite materno. Dubey e 

Lindsay (1989) observaram esta deficiência em 37,6% (3/8) dos filhotes nascidos de 

uma fêmea infectada, ou seja, dificuldade quanto à ingestão de leite materno.   

No presente estudo, nenhuma das cadelas infectadas apresentaram 

mumificação, maceração ou reabsorção fetal, discordando de Cole et al. (1995), que 

verificaram tal ocorrência em 83,5% (5/6) das cadelas infectadas com 5x106 

taquizoítos de N. caninum na 3a semana de gestação. Os autores também 

observaram o nascimento de filhotes viáveis em apenas duas cadelas de um total de 

seis. 

Todas as cadelas do presente experimento deram à luz a pelo menos um filhote 

vivo, em discordância do trabalho de Cole et al. (1995). É importante ressaltar que a 

cepa de N. caninum utilizada na infecção de cadelas gestantes dos estudos de 

Dubey e Lindsay (1989) e de Cole et al . (1995) foi a Nc-1, sendo a mesma utilizada 

neste presente estudo, entretando as doses foram 1,5 X 106 e 5 X 106 taquizoítos 

(sc), respectivamente. 

  O papel do N. caninum causando aborto, natimortalidade, reabsorção ou 

desenvolvimento de piometra em cão ainda é pouco conhecido (BARBER e TREES, 

1989). Em 1997, Barber e Trees estimaram que as perdas de filhotes no periparto, 

filhos de mães infectadas, seriam de 15 a 30% durante o periparto, entretanto, 

trabalhos com infecção experimental têm observado valores de 4,6 a 83% (DUBEY e 

LYNDSAY 1989, 1990; COLE et al, 1995; BARBER e TREES, 1997) e no presente 

estudo a ocorrência de morte perinatal variou de 53 a 60%, entretanto estes valores 
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altos só foram observados com infecção experimental com inoculação de 

taquizoítos.. 

Todas as cadelas infectadas e pelo menos um de seus filhotes apresentaram 

soroconversão a anticorpos anti-N. caninum pela RIFI (≥50), confirmando a 

ocorrência da infecção, em concordância com o verificado por outros autores 

(DUBEY e LINDSAY, 1989; COLE et al., 1995).  

Neste estudo, o menor título de anticorpos anti-N. caninum (3200) foi 

encontrado em uma cadela infectada na 3a semana de gestação e o maior título 

(12800) foi verificado em cadela infectada tanto na 3a quanto na 6a semana de 

gestação. O título obtido por Dubey e Lindsay (1989) numa cadela infectada na 5a 

semana de gestação foi inferior (800) ao encontrado neste presente experimento, 

entretanto o volume do inoculo (1,5 X 106 taquizoítos) também foi inferior ao 

utilizados no presente estudo. 

Nos filhotes das fêmeas deste estudo, os títulos variaram de 400 a 12800. Dos 

13 filhotes das mães infectadas, das quais foi possível a obtenção de soro para a 

pesquisa de anticorpos anti-N. caninum, apenas dois (15,4%) não apresentaram 

títulos de anticorpos, porém tanto as mães como os irmãos desses filhotes foram 

positivos pela RIFI. O número de filhotes soropositivos deste estudo foi superior ao 

encontrado por Barber e Trees (1998) em filhotes de mães naturalmente infectadas, 

das quais 20% (36/179) dos filhotes foram soropositivos (RIFI≥50). 

No presente estudo não foi possível a coleta de sangue dos filhotes antes da 

ingestão do colostro, sendo assim, não há como afirmar se os anticorpos 

observados eram próprios ou colostrais. Entretanto, em alguns desses filhotes 

soropositivos, o agente foi encontrado por outras técnicas de diagnóstico, 

confirmando a infecção transplacentária e, em nenhum dos cães negativos, foi 

possível a detecção do N. caninum por métodos moleculares ou histopatológicos. 

A variação de título de anticorpos nos filhotes do presente estudo foi similar 

àquela verificada por Barber e Trees (1998), que observaram valores de títulos 

variando de 50 a 12800 e superiores aos encontrados por Dubey e Lindsay (1989) 

em filhotes de cadelas infectadas na 5a semana de gestação. 

Apesar de as mães terem se apresentado positivas na sorologia, não houve 

detecção do agente em nenhum tecido destas fêmeas pela PCR, HE e IHQ, em 

conformidade com o verificado por Dubey e Lindsay (1989). Cole et al (1995) 
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detectaram pela coloração por HE, presença de taquizoítos de N. caninum em cortes 

histológicos de cérebro, musculatura, pulmão, fígado, pâncreas, rim, adrenal, 

linfonodo mediastino e corpo lúteo numa cadela infectada com taquizoítos de N. 

caninum na 3a semana de gestação e que veio a óbito no 54° dia gestacional. 

A única maneira de precisar infecção pré-natal, transplacentária em filhotes 

vivos, supostamente infectados por N. caninum, é através da análise do soro pré-

colostral. Uma vez que a presença no momento do parto é difícil, muitos estudos 

utilizam a análise de anticorpos pós-natal. Há muitos fatores para considerar, como a 

especificidade e sensibilidade do teste, o efeito do anticorpo maternal passivamente 

transferido pelo colostro, a possibilidade de tolerância, a duração da infecção e 

títulos de anticorpos e a possibilidade de infecção pós-natal. Assim sendo, o 

encontro de anticorpos em animais bastante jovens, quando estes ingeriram 

colostro, nem sempre indica infecção. 

Em relação à RIFI, estudos em larga escala não têm sido realizados para 

estabelecerem um ponto de corte, e resultados de testes em cães 

experimentalmente infectados têm mostrado que títulos pré-infecção são sempre < 

50 e pós-infecção excedem esse valor. Anticorpos para N. caninum maternais 

transferidos passivamente tendem a cair para títulos < 50 em cães, até 17 dias após 

o nascimento (BARBER e TREES, 1997).  

O encontro de anticorpos séricos pela RIFI e de DNA pela nested PCR ITS-1 e 

técnica de PCR-RFLP dos tecidos de coração, fígado, cérebro e linfonodo confirmou 

a viabilidade e a quantidade de taquizoítos de N. caninum (108) usada na inoculação 

das fêmeas gestantes, tanto na 3a quanto na 6a semana de gestação. A nested PCR 

ITS-1 e PCR-RFLP mostraram-se úteis com resultados iguais, sendo ambas as 

técnicas mais sensíveis que os outros métodos utilizados (IHQ e HE). 

  Neste estudo, pela coloração da HE, foi verificada a presença de cisto de N. 

caninum em cérebro de apenas um filhote, cuja mãe havia sido infectada na 3a 

semana de gestação. Dubey e Lindsay (1989) verificaram a presença de N. caninum 

em secções histológicas, não de cérebro, mas de coração, em um filhote cuja mãe 

havia sido experimentalmente infectada. Dubey e Lindsay (1990) verificaram a 

presença de taquizoítos de N. caninum em tecido de coração e fígado corados pela 

HE em filhotes imunossuprimidos. Cole et al (1995) e Dubey et al (1988) detectaram 

taquizoítos em placenta e coração de filhotes, respectivamente.  
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Apesar de não ter sido encontrada a presença de N. caninum em tecido de 

coração e fígado pela HE e IHQ nos filhotes deste presente estudo, este parasito foi 

detectado nesses órgãos pela nested PCR ITS-1 e técnica de PCR-RFLP. N. 

caninum estava presente em tecido de coração de dois filhotes, F1(3) e F1(6) de 

diferentes mães infectadas na 3a semana de gestação e também no fígado do filhote 

F1(3) de mãe infectada na 3a semana de gestação.  

A presença do agente também foi verificada pela nested PCR ITS-1 e PCR-

RFLP em tecido de cérebro e linfonodo, num único filhote F1(2), cuja mãe foi 

infectada na 6a semana de gestação. Estudos mostram que os linfonodos não são 

freqüentemente infectados na neosporose (FRENKEL., 1973; BARBER et al., 1996), 

entretanto estes estavam positivos no presente estudo. 

Uma explicação para o encontro de pouco cisto tecidual pode ser a quantidade 

de tecido examinada. Dubey (1988) infere que deva existir um cisto de T. gondii por 

50g de tecido em grandes animais, porém para N. caninum esse dado ainda não foi 

determinado, podendo até ser menor, uma vez que cistos desse agente são pouco 

observados em órgãos que não o sistema nervoso central. Outro fato é em relação à 

cepa; sabe-se que com T. gondii a cepa pode levar a uma menor ou maior formação 

de cistos, e esse fato provavelmente possa ocorrer com N. caninum. 

Não há lesões patognomônicas de neosporose. Embora o diagnóstico possa 

ser realizado através do exame de secções de cortes histológicos corados com HE, 

a IHQ é necessária devido ao baixo número de parasitos presentes nos tecidos e 

muitas vezes não visíveis no HE. Dificilmente há parasitos de N. caninum em 

número suficiente por corte histológico, sendo assim, a sensibilidade da técnica para 

detectar o parasito em tecidos é baixa (DUBEY, 1999). Cérebro, coração, fígado, 

placenta e sangue são os melhores tecidos para a detecção de N. caninum e a 

chance aumenta quando vários tecidos são examinados em conjunto (DUBEY, 

2003). 

Em resumo, no presente estudo não se observou diferença entre o número de 

natimortos das mães infectadas com N. caninum na 3a ou na 6a semana de 

gestação, bem como o agente foi detectado em dois filhotes de mães do GI e em um 

filhote de mãe do GII. Lesões histopatológicas (HE) somente foram observadas em 

um filhote de mãe do GI. A sorologia (RIFI ≥50) apresentou títulos mais altos nos 

cães filhos de mães do GII, provavelmente por terem sido desafiados mais 
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tardiamente. A infecção transplacentária ocorre em cadelas prenhes e a fase da 

gestação parece ter pouca importância. 
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4 EXPERIMENTO II 

 

Experimento II: “Avaliação de diferentes tecidos como meio de transmissão de N. 

caninum e da idade dos cães na eliminação de oocistos de N. caninum” 

 

4.1 Material e métodos 

 

 O experimento II constou de dois estudos semelhantes, sendo somente a idade 

e o número de cães examinados a variável entre o 1º e o 2º estudo. No primeiro a 

idade dos cães foi de aproximadamente 60 dias e no segundo estudo de um ano. 

 

4.1.1 Delineamento experimental 

 

         Foram selecionados 20 cães jovens com idades aproximadas de 60 dias para 

o estudo 1. Para o estudo 2, 13 cães jovens foram criados desde o nascimento, no 

canil do VPS, FMVZ, USP, no campus administrativo da USP em Pirassununga e o 

experimento teve início quando estes completaram um ano de idade. Isto foi 

realizado para se certificar do estado livre de infecção por N. caninum desses 

animais, quando do início do estudo.  

 Todos os cães, de ambos estudos, apresentavam-se clinicamente sadios, 

sorologicamente negativos para anticorpos anti-N. caninum e negativos para 

oocistos similares aos de N. caninum ao exame coproparasitológico. Antes do início 

dos estudos, os cães foram previamente tratados com anti-helmíntico oral de largo 

espectro de ação e receberam vacinas contra as principais doenças infecto-

contagiosas que acometem os cães: leptospirose, hepatite, cinomose, parvovirose, 

corona vírus, adenovirus tipo 2 e parainfluenza (Duramune ® Max5CvK- Fort Dodge, 

Brasil). 

       Os cães dos diferentes grupos receberam tecidos de bovinos naturalmente 

infectados por N. caninum. A partir do 5° dia, após a administração dos tecidos, o 

total de fezes eliminado diariamente, por cada um dos cães, foi examinado para a 

pesquisa de oocistos tipo Neospora-Hammondia. Os oocistos encontrados tiveram a 

confirmação do gênero por métodos moleculares e os cães foram acompanhados 

por 30 dias. 
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O quadro 4 ilustra o delineamento experimental dos estudos 1 e 2.  

  

Quadro 4- Número de cães alimentados com diferentes órgãos de bovinos 
naturalmente infectados com N. caninum e número de cães controle, 
não infectados, nos estudos 1 e 2. 

 

Estudo Idade dos 

cães 

Masseter Cérebro Coração Fígado Controle 

1 60 dias 5 4 5 3 3 

2 12 meses 3 3 3 3 1 

 

 Cada cão jovem ingeriu aproximadamente 400g de coração, 300g de cérebro, 

350g de masseter e 300 g de fígado. Os cães adultos ingeriram cerca de 800g de 

coração, 400g de cérebro, 700g de fígado e 800g de masseter cada. 

  

4.1.2 Bovinos doadores  

 

 Como doadores para a infecção dos cães foram utilizados bovinos naturalmente 

infectados por N. caninum com títulos de anticorpos pela RiFI 400. Esses animais 

foram obtidos no Estado de São Paulo, de frigoríficos dos municípios de 

Taquaritinga, Sertãozinho e Pirassununga. 

 Após a necrópsia, os diferentes tecidos foram removidos e mantidos refrigerados, 

e estes foram oferecidos aos cães no dia do abate ou no dia seguinte ao abate. Os 

cães receberam os diferentes tecidos duas vezes ao dia e por no máximo dois dias. 

Os tecidos dos bovinos doadores, oferecidos aos cães do presente experimento, 

foram submetidos ao estudo molecular (conforme descrito no Experimento I) para a 

verificação quanto à presença do N. caninum. 

 

4.1.3 Exame coproparasitológico 

 

        Diariamente foram recolhidas as fezes totais dos cães experimentais e avaliou-

se a quantidade de oocistos eliminados. O material fecal total eliminado a cada 24 

horas foi homogeneizado e oocistos tipo Neospora-Hammondia foram pesquisados 
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em aliquotas de 1 grama por meio da técnica de centrífugo-flutuação em solução de 

sacarose (OGASSAWARA e BENASSI, 1980). 

 Os oocistos encontrados foram devidamente coletados e armazenados em 

tubos cônicos de plásticos, estéreis para a realização da contagem parcial (para 

cada dia de eliminação) e total de oocistos eliminados conforme Gondim et al (2005). 

Estes oocistos foram posteriormente diagnosticados por métodos moleculares para 

diferenciação entre N. caninum e H. heydorni. 

 Para a contagem de oocistos separou-se 1 grama (em triplicata) de cada 

amostra positiva a oocistos do tipo Neospora-Hammondia. A amostra foi então 

homogeneizada em 50 mL de água destilada e depois coada duas vezes com gaze. 

Posteriormente, realizou-se centrifugação em tubos cônicos de 50 mL a 2500rpm por 

10 minutos. O sobrenadante foi então descartado e adicionaram-se 12 mL de 

solução de sacarose e a amostra foi passada para tubo de 15 mL e centrifugada a 

2500 rpm por 10 minutos. A leitura direta da amostra foi realizada em microscópio 

óptico composto, com aumento de 100 vezes. A leitura finalizou quando da ausência 

de oocistos após duas leituras consecutivas. O valor obtido foi então multiplicado 

pelo peso total das fezes eliminadas pelo cão em 24 horas do dia em questão, 

obtendo-se o número total de oocistos eliminados por cada cão e por cada dia do 

experimento. 

 

4.1.4 Colheita de sangue 

 

        Foi realizada colheita de sangue dos cães no dia 0, 15 e 30 do experimento 

para pesquisa de anticorpos anti-N. caninum pela RIFI, conforme descrito no item 

3.3 do Experimento I. 

 

4.1.5 Diagnóstico molecular  

 

        As amostras positivas para oocistos tipo N. caninum foram submetidas à 

centrifugação para concentração de oocistos e o sedimento final foi submetido à 

extração do DNA, seguido de PCR e seqüenciamento para confirmaçao da presença 

do agente. Os oocistos foram lavados em solução salina tamponada estéril e 

submetidos ao processo de extração de DNA. A reação de PCR foi realizada 
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utilizando primers específicos conforme descrito em Holmdahl e Mattsson (1996). O 

produto da PCR foi submetido à eletroforese em gel de agarose e corado em 

brometo de etídio para posterior visualização da banda sob iluminação ultravioleta. 

 

4.1.5.1 Recuperação de oocistos nas amostras de fezes 

 

        As amostras positivas para oocistos tipo N. caninum foram submetidas a uma 

centrifugação para concentração de oocistos. Dissolveu-se cerca de 1 grama de 

fezes em 11 mLde solução de sacarose (d=1,203g/cm3). O material foi transferido 

para tubos cônicos e centrifugado a 1.500 g por 10 minutos. Os oocistos presentes 

na superfície da suspensão foram recuperados com o auxílio de uma alça de platina 

e depositados em lâmina coberta por uma lamínula para visualização ao microscópio 

óptico a fim de se avaliar a morfologia e estimar a quantidade de oocistos. A 

recuperação dos oocistos foi realizada com a lavagem da lâmina e lamínula com 1,5 

mL de tampão TE (10mM Tris HCL pH 8,0; 1 mM EDTA ph 8,0) em placa de Petri. O 

lavado foi transferido para microtubos de 1,5 mL e centrifugado a 12.000 g por 10 

minutos. Desprezou-se o sobrenadante e foi repetido o mesmo processo. O 

sedimento contendo oocistos foi submetido à extração do DNA.   

 

4.1.5.2 Extração de DNA dos oocistos 

  

Adicionou-se ao sedimento de oocistos um tampão de extração (Tris-HCl 10 

mM; NaCl 100 mM; EDTA 25mM; SDS 1%) até a obtenção de um volume final de 

590 μL. Realizou-se o congelamento e descongelamento das amostras três vezes 

consecutivas para melhor rompimento dos oocistos. O descongelamento foi 

realizado em banho Maria a 37 °C e o congelamento em nitrogênio líqüido. 

Adicionaram-se 5 μL de proteinase K (10 μg/μL) e procedeu-se uma incubação em 

banho-seco por 4 horas à 37 oC ou 2 horas a 56 oC. Após esse período, realizaram-

se três novos congelamentos e descongelamentos e adicionaram-se mais 5 μl de 

proteinase K (10 μg/μL). As amostras foram novamente incubadas em banho-seco 

por 2 horas a 56 oC ou overnight a 37oC. O volume final obtido foi de 600 μL. 
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Para a purificação das amostras adicionaram-se 300 μL de fenol e 300 μL de 

clorofórmio, que eram homogeneizadas e centrifugadas a 12.000 g por 10 minutos a 

4 oC. O sobrenadante (cerca de 400μL) foi transferido a um novo microtubo e 

adicionaram-se 10% deste volume recolhido, que neste caso foi de 40 μL, de acetato 

de sódio (3M pH 5,3) para preciptação do DNA. Após a homogeneização, as 

amostras foram mantidas em freezer a -20 oC por no mínimo 2 horas, ou overnight. 

 As amostras foram centrifugadas a 12.000g por 30 minutos a 4 oC. Desprezou-

se o sobrenadante e o sedimento foi ressuspendido em 1 ml de etanol a 70%. O 

material foi novamente centrifugado a 12.000 g por 10 minutos a 4 oC. O 

sobrenadante foi desprezado e o microtubo deixado em posição invertida até estar 

completamente seco. 

 Por fim, adicionaram-se 30μl de TE (10mM Tris HCl pH 8,0; 1 mM EDTA pH 

8,0) nas amostras e essas foram homogeneizadas e incubadas em banho-seco a 

56oC por 30 minutos. Após uma nova homogeneização as amostras foram 

armazenadas no freezer a -20 oC até a sua utilização.   

 

4.1.5.3 PCR 

 

A metodologia empregada para a detecção de N. caninum em tecidos dos 

bovinos foi a mesma utilizada no Experimento I. 

Para a detecção e identificação molecular dos oocistos, duas PCRs foram 

empregadas.  

A primeira PCR foi realizada usando os primers JS4 e CT2c, descritos 

anteriormente (item 3.1.5) e direcionados para amplificação da região ITS-1, 

discriminatória para os diversos membros da sub-família toxoplasmatinae. 

A segunda PCR foi realizada em forma de hemi-nested empregando-se 

primers direcionados ao locus Nc-5, específico de N. caninum (hn PCR-Nc5). Os 

primers dirigidos a este locus estão descritos no Quadro 5. 
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Quadro 5- Seqüência dos primers usados nas reações de hemi-nested 

 

Primers Seqüência (5’-3’) Região do pNc-5 

(nucleotídeos) 

Np4 CCTCCCAATGCGAACGAAA 806-824 

Np6 CAGTCAACCTACGTCTTCT 758-776 

Np7  GGGTGAACCGAGGGAGTTG 550-568  

 

     O protocolo a seguir foi adotado para a amplificação das amostras com os 

primers JS4 e CT2b: 

    

 25,2 μL de água ultrapura autoclavada 

 5,0 μL de 10x PCR Buffer (KCl 50mM; Tris-HCl 10mM; pH 9,0) 

 8,0 μL da mistura de dNTPs (1,25mM)  

 1,5 μL de MgCl2 (50mM) 

 2,5 μL de cada primer (10pmol/μl)  

 0,3 μL de Taq DNA polimerase 

 5,0 μL de DNA extraído da amostra alvo 

 

O ciclo empregado nas PCRs empregando-se os primers JS4 e CT2b foi o 

seguinte: 

 

 Desnaturação inicial a 94 oC por 3 minutos 

 Desnaturação a 94 oC por 30 segundos 

 Hibridização dos primers a 55 oC por 30 segundos 

 Extensão a 72 oC por 50 segundos 

 40 ciclos de repetição a partir da desnaturação por 30 segundos 

 Extensão final a 72 oC por 5 minutos 

 



 

 

85 

O protocolo a seguir adotado para a amplificação das amostras com a hn-

PCR-Nc5 para uma mistura de reagentes em 50 µL foi o seguinte: 

 

 30,6 µL de água ultra pura (milli-Q®) autoclavada 

 5 µL de tampão de reação 10x (500 mM KCL, 100 mM Tris-HCL, pH 9,0) 

 8 µL da mistura de dNTPs (200 µM de cada nucleotídeo: dCTP, dATP, dGTP, 

dTTP) 

 2 µL de MgCl2 (50 mM) 

 1 µL do primer Np6 (10 pmol/µL) 

 1 µL do primer Np7 (10 pmol/µL) 

 0,4 µL de taq DNA polimerase 

 2 µL do DNA amplificado da PCR 

  

          O ciclo empregado na hn PCR-Nc-5 foi o seguinte: 

 Desnaturação: 95 °C por 30 segundos 

 Anelamento: 56 °C por 30 segundos 

 Extensão: 72 °C por 60 segundos 

 

      Um total de 35 ciclos foi realizado. A cada corrida foi incluído um controle 

positivo de N. caninum e pelo menos dois controles negativos (água pura 

autoclavada). 

 

4.1.5.4 Detecção do produto amplificado 

 

Os produtos amplificados pelas PCRs mais o marcador de peso molecular 

com fragmentos múltiplos de 100 pares de bases (GeneRulerTM 100 pb DNA Ladder) 

foram analisados por eletroforese em gel de agarose a 1,5%, em cuba horizontal, 

imersos em tampão TBE (Tris-Borato 0,045M; EDTA 1mM). Em cada orifício do gel 
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foram depositados 10 μL de cada amostra misturado a 2,0 μL de corante de amostra 

(30% de glicerol; 0,25% de azul de bromofenol).  

Após a corrida eletroforética, o gel foi corado em solução de brometo de 

etídeo (0,5 μg/mL) por 15 a 20 minutos e a visualização das bandas foi realizada 

através de transiluminação com luz ultravioleta. 

 

4.1.5.5 Seqüenciamento 

 

a) Purificação dos produtos amplificados 

 

        Os produtos da PCR empregando-se os primers JS4 e CT2b foram recortados 

do gel de agarose a 1,5% com lâmina de bisturi. Esses fragmentos foram eluídos do 

gel e a purificação do DNA foi realizada com o kit GFXTM (Amersham Biosciences, 

Brasil), conforme instruções do fabricante. 

 

b) Quantificação dos produtos de PCR purificados 

 

         Após o Ciclo da Reação em Cadeia de Polimerase, a detecção do produto 

amplificado e alíquotas dos produtos de PCR purificados (5μL) foram quantificadas 

com o auxílio do marcador de peso molecular Gene RulerTM 100bp DNA Ladder (MBI 

Fermentas) em gel de agarose 1,5% imerso em Tampão TBE, pH 8,0 (Tris-borato 

0,045M; EDTA 0,001M). As intensidades luminosas das bandas adquiridas após 

purificação do DNA foram visualmente comparadas com as do marcador. A 

concentração em nanogramas de DNA das amostras foi determinada seguindo a 

tabela fornecida pelo fabricante do marcador de peso molecular. 

 

c) Reação de seqüenciamento 

 

         Para a reação de seqüenciamento utilizou-se o kit ABI PRISMTM Big Dye 

TerminatorTM (Applied Biosystems, Brasil). Misturaram-se 6ng de DNA purificado, 2,0 

μL de Big DyeTM, 1,0 μL de Tampão SaveMoney 5x (Tris-HCl 400mM; MgCl2 10mM, 

pH 9,0), 2pmol de cada um dos primers (senso ou anti senso) e água q.s.p. 10 μL. 
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As seqüências do cromatograma foram editadas usando o programa Sequencher 

4.1 (Genocodes Corp, EUA). 

 

          O ciclo de seqüenciamento foi efetuado no termociclador Mastercycler 

Gradient Eppendorf com o seguinte programa: 

 

 Desnaturação inicial; 96 ºC por 1 minuto 

 Desnaturação: 96 ºC por 15 segundos 

Rampa: 1,0 ºC/ s 

 Hibridização: 50 ºC por 15 segundos 

Rampa: 1,0 ºC/ s 

 Extensão: 60 ºC por 4 minutos 

     Rampa: 1,0 ºC/ s 

 

        O ciclo repetiu-se por mais 39 vezes a partir da desnaturação. Em seguida, as 

amostras foram mantidas a 4ºC embrulhadas em folhas de alumínio até a sua 

precipitação. 

 

d) Precipitação do DNA 

 

         Após o ciclo de seqüenciamento, adicionaram-se 40μl de isopropanol a 65% 

(v/v em água) nas amostras. Após a homogeneização, as amostras foram incubadas 

por 15 a 20 minutos em temperatura ambiente e local escuro. Em seguida, foram 

centrifugadas a 14.000 g por 25 minutos. 

 

        O sobrenadante foi descartado com o auxílio de pipeta e em seguida 

adicionaram-se 300 μL de etanol a 60% (v/v em água). As amostras foram 

homogeneizadas e centrifugadas a 14.000 g por 10 minutos. O etanol foi removido 

com a pipeta e as amostras foram colocadas em banho seco a 80 oC por cerca de 2 

minutos até a secagem completa dos microtubos. 

As amostras foram mantidas a em local escuro a –20 oC até o seqüenciamento. 
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e) Eletroforese de seqüenciamento 

 
       As amostras foram homogeneizadas com formamida colocadas em banho-seco 

por 3 minutos a 95 oC, mantidas em gelo por cerca de 2 minutos e aplicadas para o 

seqüenciamento. Este foi realizado a partir do protocolo do manual técnico do 

equipamento ABI PRISMTM 377 DNA Sequencer (Applied Biosystems, Brasil) 

 

4.2 Resultados 

  

4.2.1 Estudo 1  

 

 Nenhum dos cães inoculados soroconverteu no período de 30 dias. Houve 

eliminação de oocistos de N. caninum, confirmados pela PCR e seqüenciamento, em 

cães que ingeriram masseter (2 cães, 40%), coração (2 cães, 40%), fígado (1 cão, 

33%) e cérebro (3 cães, 75%). A média de oocistos eliminados de N.caninum foi de 

1152, 2704, 317 e 959 através da ingestão de masseter, coração, fígado e cérebro, 

respectivamente.      

 DNA de H. heydorni foi verificado em dois cães que ingeriram coração e em 

dois cães que ingeriram masseter, entretanto co-infecção por N. caninum e H. 

heydorni não foi observada. Através das técnicas moleculares realizadas, não foi 

verificada a presença do N. caninum nos tecidos dos bovinos doadores. 

 A Tabela 4 apresenta a relação dos tecidos e a quantidade ingerida por cada 

cão que eliminou oocistos de N. caninum.  A Tabela 4 apresenta a relação dos 

tecidos e a quantidade ingerida por cada cão que eliminou oocistos de N. caninum. 

A Tabela 5 apresenta os resultados de isolamento de N. caninum e H. heydorni em 

cães jovens alimentados com diferentes tecidos de bovinos soropositivos a N. 

caninum A Tabela 6 demonstra os resultados de eliminação de oocistos de N. 

caninum pelos cães dos diferentes grupos experimentais bem como a quantidade de 

cães que eliminaram oocistos de N. caninum por tecido ingerido. A Figura 2 ilustra a 

identificação dos oocistos pela hemi-nested PCR Nc5 e a Figura 3 a identificação 

dos oocistos pela PCR com os primers JS4 e CT2b. 
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Tabela 4- Quantidade de tecido ingerido por órgão oferecido aos cães que eliminaram 

oocistos de N. caninum. 
 

Cão Nº Órgão Quantidade 

ingerida(g) 

5 

20 

6 

11 

18 

16 

17 

22 

coração 

coração 

cérebro 

cérebro 

cérebro 

masseter 

masseter 

fígado 

600 

250 

300 

300 

300 

350 

350 

320 

 

 

 



Tabela 5-  Isolamento de N. caninum e H. heydorni em cães alimentados com diferentes tecidos de bovinos 
soropositivos a N. caninum  

 

Identificação 

do bovino 

Identificação 

do cão 

Órgão 

Ingerido 

Eliminação oocistos 

(dpi) 

PCR DNA      

Seqüenciado 

B1 2 cérebro N NR NR 

B2 6 cérebro 8 8 N. caninum 

B3 11 cérebro 10, 11 10, 11 N. caninum 

B4 18 cérebro 7, 8, 9 8, 9 N. caninum 

B1 1 masseter N NR NR 

B2 + B3 7 masseter 8 ,9, 10, 12 N H. heydorni 

B2 + B3 12 masseter 6, 9, 10, 11, 12 N H. heydorni 

B4 16 masseter 9, 10, 14 9, 10, 14 N. caninum 

B4 17 masseter 8, 9, 10 8, 9, 10 N. caninum 

B1 3 fígado N NR NR 

B4 21 fígado N NR NR 

B4 22 fígado 14 14 N. caninum 

B1 5 coração 12, 13, 15, 16, 17 12, 13, 15, 16, 17 N. caninum 

B2 + B3 9 coração 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 N H. heydorni 

B2 + B3 14 coração N NR NR 

B4 19 coração 8, 9, 12, 13, 14 N H. heydorni 

B4 20 coração 14 14 N. caninum 

 4 Controle N NR NR 

 10 Controle N NR NR 

 15 Controle N NR NR 

 
N= negativo; NR = Não realizado; dpi = dias pós-ingestão;  B2 + B3 = pool de tecidos dos bovinos 2 e 3   
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Tabela 6-  Quantidade e dias de eliminação de oocistos de N. caninum pelos cães           
alimentados com diferentes tecidos bovinos. 

 

Órgão No. de  Cães Eliminação de 

oocistos 

(dias pós ingestão) 

Cão 

No. 

Total  de 

oocistos 

eliminados 
Total    Positivo    % 

Coração 5             2           40 12, 13, 15, 16, 17 

14 

5        

20 

5100 

309 

Cérebro 4             3           75 8 

10, 11 

7, 8 ,9 

6         

11        

18 

218 

1495 

1165 

Masseter 5             2           40 9, 10, 14 

8, 9, 10 

16     

17 

993 

1311 

Fígado 3             1           33 14 22 317 

Controle 3             0            0 --  -- 

Total 20             8           40        10.908 
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                                                             1   2     3      4     5 

 

      

Figura 2- Resultado da Hemi-nested PCR(hn PCR-Nc5) direcionada ao gene Nc5 
para detecção de N. caninum em oocistos eliminados por cães 
experimentalmente infectados com diferentes tecidos bovinos. Gel de 
agarose a 2,0% corado com brometo de etídio. 

 

 

     1- Marcador de peso molecular de 100 pares de bases 

     2- cão número 5; tecido ingerido: coração 

     3- cão número 6; tecido ingerido: cérebro 

     4 - cão número 22; tecido ingerido: fígado     

     5- controle positivo para N. caninum 
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                                                         1         2        3 

 

 

Figura 3-  Resultado da PCR direcionada ao lócus ITS-1 para detecção de N.  

caninum em oocistos eliminados por cães experimentalmente infectados com 
diferentes tecidos bovinos. Gel de agarose a 2,0% corado com brometo de 
etídio.    

 

 

1- Marcador de peso molecular de 100 pares de bases  

2- oocistos obtidos do cão número 16 (tecido ingerido: masseter) 

3- controle positivo para N. caninum 
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4.2.2 Estudo 2  

 

 Nenhum dos cães adultos eliminou oocistos de N. caninum durante os 30 dias de 

observação.  

 Amostras de sangue para a pesquisa de anticorpos anti-N. caninum, obtidas no 

dia da ingestão dos tecidos e aos 15 e 30 dias do experimento, foram examinadas e 

anticorpos anti-N. caninum não foram encontrados.   

 Dois cães que receberam fígado e cérebro e que foram mantidos em baias, sem 

possibilidade de infecção por N. caninum, foram examinados quanto à presença de 

anticorpos anti-N. caninum no 6° mês pós-ingestão dos tecidos pela RIFi, e anticorpos 

não foram detectados. 

 

4.3 Discussão 

 

  A importância do cão na epidemiologia da neosporose é indiscutível, entretanto 

ainda há falta de informações que possam explicar como um hospedeiro considerado 

pouco eficiente (LINDSAY  et al., 2001; GONDIM  et al., 2002), por eliminar oocistos 

de forma inconsistente e por um período curto de tempo, possa ter uma participação 

tão importante numa infecção que se encontra altamente disseminada nos rebanhos 

bovinos em todo o mundo.  

       Outra informação importante diz respeito às fontes de infecção por N. caninum 

nos bovinos. Sabe-se que placenta (DIJKSTRA et al., 2001) e tecidos do SNC 

(McALLISTER et al., 1998; LINDSAY et al., 1999; GONDIM et al., 2004; RODRIGUES 

et al., 2004) de bovinos mostraram-se eficientes nas infecções experimentais de cães. 

O contato com restos placentários é bastante comum em cães do meio rural e podem 

ser um indicativo de maiores taxas de infecção em cães desses ambientes (DIJKSTRA  

et al., 2001; 2002; FERNANDES et al., 2004; CUNHA et al., 2008), entretanto a 

ingestão de tecidos do SNC por cães é mais complexa e nem sempre possível; assim 

o conhecimento da participação de outros órgãos na infecção desses animais é de 

grande importância epidemiológica. 
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O objetivo do presente trabalho foi estudar a participação de tecidos bovinos 

(coração, masseter e fígado), além do SNC, na infecção de cães jovens e adultos pelo 

N. caninum. 

Em ambos os estudos todos os cães permaneceram clinicamente sadios por 

todo o período experimental e apenas os cães jovens eliminaram oocistos de N. 

caninum. Nenhum dos cães com um ano de idade eliminou oocistos pelas fezes, nem 

soroconverteram na fase de observação de um mês. Dois desses cães adultos, 

mantidos livres da infecção em baias individuais e com alimentação comercial após a 

fase de observação e coletas experimentais, foram examinados seis meses depois da 

ingestão dos tecidos. Também nessa ocasião anticorpos não foram encontrados.  

Cães adultos naturalmente infectados eliminando oocistos de N. caninum já 

foram observados por Slapeta  et al. (2002), entretanto não há informações sobre o 

estado imune desse cão, nem detalhes da eliminação de oocistos.   

Gondim et al. (2005) compararam a infecção de cães jovens e adultos e 

concluíram a idade ser um fator importante na infecção, com três dos cinco animais 

adultos e três  dos cinco jovens se infectando e eliminando oocistos após a ingestão 

de um pool formado por tecido nervoso, coração, rim, língua, diafragma e outros 

músculos esqueléticos. Apesar de cães de ambas as faixas etárias terem se infectado, 

a quantidade de oocistos eliminados foi maior nos animais mais jovens (com média de 

183.367) do que nos adultos (média de 4.867). 

No presente estudo a quantidade de inóculo oferecida aos cães mais velhos foi 

50% maior do que a oferecida aos animais mais jovens, uma vez que pelo fator idade, 

adultos teriam condições de ingerirem uma quantidade superior. Assim sendo, a 

quantidade do inóculo, que poderia ser um fato importante para a não infecção desses 

animais (BERGERON et al., 2001; CEDILLO  et al., 2008), provavelmente não tenha 

sido responsável por esse resultado. Entretanto, como os cães receberam tecidos de 

bovinos naturalmente infectados, outros fatores podem estar envolvidos, como a 

quantidade de cistos presentes nos tecidos e mesmo amostras diferentes de N. 

caninum. Mesmo assim, os resultados sugerem que o fator idade dos cães tenha uma 

grande importância na infecção e eliminação de oocistos por estes animais.  
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No grupo dos cães jovens, oito dos 17 animais que receberam diferentes 

tecidos bovinos, eliminaram oocistos de N. caninum.  PCR espécie-específica 

realizada com os oocistos desses animais confirmou a presença de DNA de N. 

caninum e esta foi validada por seqüenciamento do ITS-1 rDNA. Entretanto, a 

importância do SNC, já descrita na literatura (McALLISTER et al., 1998; LINDSAY et 

al., 1999; LINDSAY et al., 2001; RODRIGUES et al., 2004; DUBEY et al., 2007), foi 

confirmada, com 75% dos cães que se alimentaram com cérebro eliminando oocistos, 

seguido pelo coração e masseter com 40%  e  pelo fígado com 33% de cães se 

infectando.  

 De todos os bovinos utilizados como inóculo (B1 a B4), cães positivos foram 

observados, indicando que a seleção, baseada em sorologia (RIFI) com títulos ≥400, 

correspondeu a animais em fase crônica da infecção, tendo sido eficazes como fonte 

de cistos teciduais viáveis para os cães do experimento. Como os cães receberam 

tecidos de diferentes bovinos e por estes terem adquirido a infecção naturalmente, a 

quantidade de cães que se infectaram com cada um dos tecidos deve ser avaliada 

com cautela, pois já é conhecido que diferentes isolados podem possuir diferentes 

virulências para cães (KING et al., 2010). 

O baixo número de oocistos observados em fezes de cão pode ser afetado pelo 

número de cistos ingeridos, tipo e quantidade de inóculo oferecido aos cães, 

entretanto a exata dose de inóculo não é possível de ser determinada quando se 

utilizam tecidos de animais (McALLISTER., 1999; DUBEY; SCHARES; ORTEGA-

MORA, 2007; CEDILLO et al., 2008). 

Estudos anteriores haviam utilizado pool de órgãos (cérebro, coluna vertebral, 

coração, rim, língua, diafragma, músculo esquelético e placenta) de bovinos para 

avaliar a produção de oocistos por cães (SCHARES et al., 2001; DIJKSTRA et al., 

2001; GONDIM et al., 2002; GONDIM et al., 2004); também o uso de tecidos bovinos 

foi comparado com tecidos de roedores como fonte de infecção (GONDIM et al., 

2002). Nos primeiros estudos observou-se que pool de órgãos infectava cães; 

entretanto, nesses pools o cérebro estava presente e deixava dúvida quanto à 

participação dos diferentes tecidos. No estudo com tecidos de diferentes espécies 
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animais, observou-se serem os tecidos bovinos mais apropriados como fonte de 

infecção de N. caninum para os cães.  

São escassas as informações acerca da eliminação de oocistos por cães 

infectados natural e experimentalmente, entretanto a baixa eliminação de oocistos nas 

fezes é fato comum em cães infectados (BASSO et al., 2001; SLAPETA et al., 2002; 

McGARRY et al., 2003; RODRIGUES et al., 2004; SCHARES  et al., 2005; McINNES 

et al., 2006; PENA et al., 2007).  

É muito ampla a quantidade de informações sobre a soroprevalência da 

infecção por N. caninum em cães (DIJKSTRA  et al., 2001; GONDIM et al., 2002; 

FERNANDES et al., 2004; GENNARI et al., 2004; GONDIM  et al., 2005; SCHARES et 

al., 2005; CEDILLO  et al., 2008; CUNHA et al., 2008; FRIDLUND-PLUGGE et al., 

2008). Nesses estudos de soroprevalência, o fato de cães rurais serem mais 

prevalentes do que cães urbanos (BASSO et al., 2001; PATITUCCI et al., 2001; 

FERNANDES et al., 2004; CUNHA et al., 2008) e que animais  que se alimentam de 

carne crua ou comida caseiras também apresentarm ocorrências mais altas de 

anticorpos anti-N. caninum do que os que se alimentam de ração comercial (CAÑÓN- 

FRANCO et al., 2003; FERNANDES et al., 2004; BRESCIANI et al., 2006) reforçam a 

importância da ingestão de tecidos por cães e a infecção por N. caninum. 

Os cães do presente estudo apresentaram uma eliminação de oocistos baixa 

(média = 1.363 oocistos no período de 30 dias do experimento) e bastante variável, 

com média de 959 oocistos nos animais que receberam o cérebro, 2704 nos que 

receberam coração, 1152 oocistos nos cães do grupo do masseter e 317 nos que se 

alimentaram com fígado. A média geral obtida no presente estudo foi inferior à 

encontrada por Gondim et al. (2002) que alimentaram cães com pool de órgãos; 

entretanto, os autores utilizaram 3kg de pool de órgãos por cão. Nesse mesmo estudo, 

cães que consumiram o mesmo pool de tecidos bovinos produziram quantidades 

diferentes, com um cão eliminando 5.700 oocistos em três dias e outro eliminando  

345.900 oocistos em 14 dias. 

Rodrigues et al. (2004), com cães alimentados com tecidos de búfalos 

naturalmente infectados, também observaram que alguns cães eliminaram 

quantidades superiores às observadas no presente estudo, porém esses animais eram 
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bastante jovens e com o estado geral mais debilitado do que os cães do presente 

estudo (informação pessoal).  

No primeiro isolamento de N. caninum em fezes de um cão da raça Rootweiler 

de 45 dias de idade naturalmente infectado, Basso et al. (2001) também encontraram, 

um baixo número de oocistos de N. caninum. Contudo, não se sabe qual tecido foi 

ingerido por esse cão, mas apenas que esse animal tinha o hábito de consumir, 

freqüentemente, carne bovina mal cozida.  

Oito dos 17 cães jovens do presente estudo que receberam tecidos bovinos, 

não eliminaram oocistos de N. caninum e nem soro converteram a anticorpos anti-N. 

caninum, em concordância com Bergeron et al. (2001) e Cedillo (2008), que infectaram 

cães com pool de tecidos de fetos bovinos naturalmente infectados, e  não houve 

infecção patente por este coccídio nem soro conversão a anticorpos anti- N. caninum. 

King et al. (2010) infectaram três dingos e três cães com um pool de tecidos bovinos 

experimentalmente infectados com um isolado australiano de N. caninum. Somente 

um dingo eliminou oocistos e os outros dois dingos apresentaram DNA do parasito no 

sangue; entretanto os cães não se infectaram. Estes estudos fornecem evidências de 

que, mesmo utilizando o mesmo isolado do coccídio, alguns animais podem não se 

infectar dependendo muito da presença de cistos no inóculo de cada um dos animais 

infectados.  

Na Alemanha, Schares et al. (2005) verificaram alta quantidade de eliminação 

de oocistos em um cão que havia sido esplenectomizado, podendo indicar que a 

intensidade da eliminação pode também ser influenciada por fatores imunológicos. 

Lindsay et al. (1999) obtiveram boa infecção por N. caninum em cães após 

imunossupressão química, aumentando a evidência da importância de fatores 

imunológicos.  

Não se sabe quais os tecidos de predileção para cistos teciduais de H. heydorni 

(Mohammed et al., 2003), mas, nesse estudo, DNA desse coccídio foi encontrado em 

dois cães que ingeriram coração e em dois cães que receberam masseter, indicando 

predileção por tecido muscular. Soares et al. (2009) infectaram cachorros do mato 

(Cordocyon thous) com tecido cerebral e masseter de bovinos naturalmente infectados 
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por N. caninum, entretanto somente observaram a eliminação de oocistos de H. 

Heydorni. 

Não houve infecção mista em nenhum dos cães participantes deste 

experimento. Schares et al. (2005) também observaram alguns cães eliminando 

oocistos de H. heydorni mas não de N. caninum concomitantemente. 

Os cães deste estudo só puderam ser acompanhados por sorologia até o 

primeiro mês pós-infecção e nesse período nenhum dos animais soroconverteu. 

Dijkstra  et al. (2001) observaram pequena eliminação de oocistos de N. 

caninum por cães jovens infectados com tecido de placenta de bovinos naturalmente 

infectados e, apesar de eliminarem oocistos, anticorpos anti-N. caninum não foram 

observados, como ocorreu no presente estudo.   

Em infecções semelhantes, outros autores também não observaram 

soroconversão (Mc ALLISTER et al., 1998; LINDSAY et al., 1999; DIJKSTRA et al., 

2001; SCHARES et al., 2001; SCHARES et al., 2005), confirmando que a ausência de 

anticorpos não significa que o cão esteja livre da infecção. Este é um fato que deve ser 

bem avaliado em estudos epidemiológicos, uma vez que cães sorologicamente 

negativos podem ter eliminado ou estarem eliminando oocistos de N. caninum. 

Entretanto, esta não é uma observação constante. Gondim et al. (2001, 2002, 2005) 

verificaram que cães jovens  apresentavam títulos a anticorpos anti-N. caninum no 25º 

dpi e cães adultos e jovens soroconverteram no 30° dpi. Entretanto, em alguns desses 

estudos, o inóculo era constituído por cerca de 3kg de tecidos bovinos.  

Bandini (2009) não conseguiu infectar cães com oocistos de N. caninum (103 a 

104), mas os cães que receberam os inóculos maiores soroconverteram 30 dias após a 

ingestão de oocistos, indicando que os oocistos não conseguiram causar infecção com 

eliminação de oocistos, mas que altas doses de oocistos podem levar à formação de 

anticorpos. 

No presente experimento, o período pré-patente variou de sete (cérebro) a 17 

(coração) dias. O período pré-patente de sete dias, está em concordância com a 

maioria dos trabalhos de infecção experimental em cães (GONDIM  et al., 2002; 

McALLISTER et al., 1998; LINDSAY et al., 1999; RODRIGUES et al., 2004) com 

tecidos nervosos de bovinos ou búfalos.  
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Dijkstra et al. (2001) verificaram eliminação de oocistos de N. caninum no 18° dpi 

em cão alimentado com placenta, semelhante ao observado em um dos animais que 

ingeriu tecido cardíaco no presente estudo. McAllister et al. (1998) observaram período 

de pré-patência de 13 dias num cão experimentalmente infectado com tecido de 

camundongo com cistos de N. caninum. Pena et al. (2007), utilizando cérebro de 

ovelha naturalmente infectada por N. caninum, observaram período de pré-patência de 

16 dias, em cães alimentados com tecido nervoso dessa ovelha. Estas observações 

confirmam que os intervalos obtidos no presente estudo estão dentro dos 

anteriormente encontrados e que as diferenças observadas nos períodos de pré-

patência podem ser devido à quantidade variável de parasitas ingeridos em cada 

estudo, à virulência da amostra de N. caninum que induziu a infecção nos bovinos ou a 

uma combinação desses e de outros fatores (KING et al., 2010). 

A eliminação de oocistos durou de um a cinco dias e foi variável por órgão 

ingerido. A maior quantidade de oocistos eliminados foi verificada no cão que ingeriu 

coração e oocistos foram eliminados por cinco dias. O menor período de eliminação, 

um único dia, também ocorreu em um cão que recebeu o coração. Gondim et al. 

(2002), após administrar pool de órgãos a cães jovens, obtiveram eliminação de 

oocistos do 5º ao 28º dpi, fato também observado em outros estudos semelhantes 

(McALLISTER., 1998; DIJKSTRA et al., 2001; RODRIGUES et al., 2004; PENA  et al., 

2007).  

A PCR na região ITS-1 associada ao uso de primer específico para detecção do 

N. caninum com o gene Nc-5 e seqüenciamento automático de ácidos nucléicos 

utilizados nesse estudo mostraram-se eficientes para a diferenciação de organismos 

membros da sub-família Toxoplasmatinae,  cujas características morfológicas são 

indistinguíveis. N. caninum apresentou-se distinto do H. heydorni e de outros 

protozoários da família Toxoplasmatidae, conforme verificado em outros estudos 

(ELLIS  et al., 1999; MUGRIDGE  et al., 1999., SHARES et al., 2001, MONTEIRO  et 

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

O encontro de oocistos de N. caninum em fezes de cães jovens que ingeriram 

cérebro, coração, masseter e fígado, confirmados pela PCR e pelo seqüenciamento 
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permitem concluir que estes tecidos podem ser possíveis fontes de infecção de N. 

caninum para cães jovens. 
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5 CONCLUSÕES 

 

  A idade gestacional na qual as cadelas se infectaram pelo N. caninum não 

interferiu na transmissão transplacentária do coccídio. 

  Morte perinatal foi observada nas cadelas infectadas pelo N. caninum na 3a 

e 6a semana de gestação. 

  Cães jovens, após a ingestão de coração, fígado, masseter e cérebro 

infectaram-se pelo N. caninum com eliminação de oocistos do parasito.  

  Cães adultos parecem ser resistentes à infecção pelo N. caninum. 
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