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RESUMO 

 
 

No trabalho investigado foi determinada a soroprevalência de Neospora caninum 
e a relação com os fatores associados à infecção em 6.064 amostras de soros 
bovinos do estado de Goiás. Amostras de bovinos de corte (n=1.787), bovinos 
leiteiros (n=1.884) e bovinos de explorações mistas (n=2.393) foram analisadas 
pelo ensaio imunoenzimático indireto (ELISA indireto). A associação entre 
potenciais fatores associados e a probabilidade de um animal ser soropositivo 
foram determinadas pelo teste do qui-quadrado. Além disso, o grau de associação 
entre as variáveis foi estimado por cálculo da razão de “Odds”. Para verificar a 
relação entre estado sorológico dos animais e a idade foi utilizada a regressão 
logística. A prevalência de anticorpos anti-N. caninum entre os bovinos foi de 
42,92%. Um total de 83,43% (710/851) dos rebanhos apresentou pelo menos um 
animal soropositivo. Oito variáveis foram significativamente associadas à 
soroprevalência de anticorpos anti-N. caninum nos 851 rebanhos: tipo de aptidão, 
faixa etária, raças, tipo de ordenha, tipo de região, ocorrência de abortos, 
presença de suínos e compra de animais de comerciantes. Os rebanhos de 
aptidões leiteira e mista foram estatisticamente mais soropositivos do que 
rebanhos de corte (P<0,05). Animais com mais de 24 meses mostraram-se 
significativamente mais positivos para anticorpos IgG anti-N. caninum. A 
soropositividade foi inversamente proporcional à presença de zebuínos e as raças 
mais soroprevalentes foram as européias. Finalmente, bovinos pertencentes a 
propriedades das regiões Norte e Nordeste de Goiás (predominantemente de 
corte) apresentaram diferença estatisticamente significativa em relação às 
propriedades das regiões Sul e Sudeste (leite) e Sudoeste e Centro (mista). Não 
houve nenhuma associação (P>0,05) entre a presença de cães ou animais 
silvestres, o uso de inseminação artificial, a presença de ovinos, caprinos, gatos, 
aves ou eqüinos com a ocorrência de anticorpos nos diferentes rebanhos. Este 
trabalho verificou uma alta soroprevalência para N. caninum nos rebanhos 
bovinos do estado de Goiás e possibilitou a análise de seus possíveis fatores de 
risco associados, sugerindo que a infecção está presente entre nos rebanhos de 
vários municípios do Estado. 
 
 
Palavras-chave: abortos bovinos, neosporose, diagnósticos, sorologia. 
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ABSTRACT 

 
The aim of this study was to investigate the seroprevalence of Neospora caninum 
and the relationship of the factors associated with the infection in 6064 bovine 
blood samples in the state of Goias. Samples of 1787 beef cows, 1884 dairy cows 
and 2393 mixed cows were analyzed using an ELISA test. The association 
between potential risk factors and the probability of an animal being seropositive 
was determined through the qui-squared test. In addition, the degree of 
association between the variables was estimated through the calculation of the 
intervals of the odds ratio. In order to verify the relationship between the 
seropositive state of the animals and their age a logical regression model was 
used. The prevalence of antibodies anti-Neospora caninum in the samples was 
42.92%.  A total of 83.43% (710/851) of the farms had at least one seropositive 
animal. Eight variables were significantly associated with the seroprevalence of 
antibodies anti-Neospora caninum in the 851 farms: type of herd, age of the 
animals, breed, type of milking, type of region, occurrence of abortions, presence 
of pigs and origin of purchase. The dairy herds and the mixed herds were 
statistically more seropositive than the beef herds. Animal over 24 months were 
significantly more positive than the younger animals. Seropositivity was inversely 
proportional to the presence of Zebu cattle and the breeds more seropositive were 
the dairy breeds. Finally, cattle belonging to the farms in the North and Northeast 
of Goias (predominantly beef) presented a statistically significant difference 
compared to the ranches belonging to the South an Southeast (dairy) and the 
Southeast and center (mixed). There was no association (P>0.05) between the 
presence of dogs, wild animals, use of artificial insemination, presence of sheep, 
goats, cats, birds and horses with the occurrence of antibodies in the animals 
analyzed. This study allowed us to verify a high seropositivity for N. caninum in the 
cattle herds in the state Goias and the possible associated factors suggesting that 
the infection is present among the herds and municipalities of the whole state. 
 

Key words: Neosporosis, abortions, cows, prevalence, serology 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1984, na Noruega, BJERKAS et al. (1984) descreveram uma nova 

síndrome em cães jovens que apresentavam paralisia. A doença era causada por 

um parasito coccídio intracelular desconhecido, que mais tarde foi isolado e 

classificado como Neospora caninum (DUBEY et al., 1988). 

Desde a primeira descrição em cães a neosporose está sendo 

amplamente estudada, principalmente após o reconhecimento do parasito e de 

sua relação com a ocorrência de abortos e problemas reprodutivos em bovinos. A 

partir do primeiro relato da doença em bovinos (THILSTED & DUBEY, 1989), 

vários estudos apontam a neosporose como uma das principais causadoras de 

abortos e problemas reprodutivos em uma porcentagem alta do rebanho mundial 

(GONZÁLES et al., 1999; TREES et al., 1999; DUBEY, 2003). 

Desde então os estudos com este protozoário, pertencente ao filo 

Apicomplexa e à família Sarcocystidae, indicaram os cães (Canis familiaris) e 

coiotes (Canis latrans) como as espécies capazes de se comportarem como 

hospedeiros definitivos. Neles ocorre o desenvolvimento sexual do protozoário, 

que resulta na eliminação de oocistos nas fezes (McALLISTER et al., 1998; 

GONDIM et al., 2004). 

Dessa forma, cães e coiotes assumem um importante papel na cadeia 

epidemiológica da infecção, pois são considerados disseminadores do agente no 

meio ambiente, podendo contaminar os alimentos e a água. No entanto, o cão 

também pode ser hospedeiro intermediário, quando há a formação de cistos em 

seus tecidos, à semelhança de eqüinos, bovinos, ovinos, caprinos e cervídeos 

(DUBEY, 1999). 

Neospora caninum pode ser encontrado em uma variedade de espécies 

animais, como bovinos, ovinos, caprinos, cervídeos, eqüinos, bubalinos, raposas 

e felídeos, que se infectam por meio da ingestão de oocistos liberados nas fezes 

dos hospedeiros definitivos ou por transmissão vertical (DUBEY, 1999). Infecções 

experimentais também podem ser induzidas em camundongos, ratos, cobaios, 

coelhos, caninos, felinos, bovinos, ovinos, caprinos, suínos, coiotes e raposas 

(DUBEY e LINDSAY, 1996). 
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Animais silvestres estão, provavelmente, contribuindo para a 

transmissão do parasito a animais de produção e de companhia. Dessa forma, as 

medidas de controle e prevenção da neosporose, antes centradas apenas em 

condutas envolvendo animais domésticos, devem também contemplar a 

participação de animais silvestres (GONDIM et al., 2004b; GONDIM, 2005). 

A transmissão vertical do agente na espécie bovina só foi comprovada 

em 1992 e é considerada a principal rota de infecção em rebanhos (DUBEY et al., 

1992).  

Fatores de risco para infecção por N. caninum em rebanhos são 

amplamente discutidos na literatura, inclusive a presença de cães em fazendas, 

considerados um importante fator de risco e associados ao desenvolvimento da 

infecção em rebanhos e a abortos provocados por N. caninum (WOUDA et al., 

1999). A idade dos animais e o tipo de alimentação que recebem também são 

variáveis que têm sido relacionadas à presença da infecção (GUIMARÃES et al., 

2004). 

Os efeitos da infecção podem ser significativos, desde a diminuição da 

produção leiteira até o descarte prematuro de animais sororreagentes e abortos. 

Estes podem ocorrer do terceiro mês até o final da gestação, embora sejam mais 

freqüentes entre o quinto e o sexto mês (DUBEY, 2003a). O impacto financeiro 

desses efeitos é evidente, na Califórnia (EUA), por exemplo, os prejuízos 

causados pelo N. caninum na indústria leiteira foram estimados em torno de 35 

milhões de dólares por ano (ANDREOTTI, 2001). 

O presente estudo mostra dados de prevalência do parasito em fêmeas 

bovinas do estado de Goiás e relaciona os possíveis fatores associados à 

infecção, presentes nas propriedades, capazes de influenciar na ocorrência da 

neosporose bovina. Estas informações serão de grande importância para a 

formulação de estratégias de controle do parasito nos rebanhos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Biologia do N. caninum 
 

O N. caninum é um parasito intracelular obrigatório, que realiza invasão 

ativa da célula hospedeira e permanece no citoplasma celular envolvido por um 

vacúolo parasitóforo. O sucesso deste processo de invasão intracelular ocorre 

devido ao reconhecimento e à perfeita adesão do parasito à célula hospedeira. No 

interior do vacúolo parasitóforo, os taquizoítos – que são os estágios de 

multiplicação rápida do parasito – se multiplicam mediante endodiogenia até que 

a célula se torne repleta de microrganismos e se rompa, extravasando os agentes 

para o meio extracelular. Em poucas horas, novas células são invadidas e mais 

taquizoítos são formados, de forma que o processo de multiplicação tenha 

continuidade (HEMPHILL et al., 1996).   

Os taquizoítos têm formato ovóide, lunar ou globular, com dimensões 

de três a sete micrômetros de comprimento por um a cinco micrômetros de 

largura, conforme o estágio de divisão (DUBEY et al., 1988). 

Os taquizoítos são encontrados no citoplasma de células do sistema 

nervoso, em macrófagos, fibroblastos, células do endotélio vascular, células 

epiteliais dos túbulos renais e hepatócitos (DUBEY & LYNDSAY, 1996; 

ANDREOTTI, 2001; DUBEY, 2003), como exemplificado na Figura 1, que mostra 

as fases do ciclo biológico de N. caninum. 
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FIGURA 1 - Fases do ciclo biológico de N. caninum. (A) 

Cisto tissular em cérebro, procedente de feto bovino 

abortado (imunoistoquímica x400). (B) Microscopia 

eletrônica de taquizoítos de NC-1 em cultivo celular. 

Fonte: COLLANTES - FERNÁNDEZ (2003) 

 

Os cistos teciduais são ovais, com aproximadamente 107 µm de 

comprimento, e já foram observados principalmente em tecido nervoso (cérebro, 

medula espinhal, nervos), retina, músculos esqueléticos, cardíacos e oculares 

(DUBEY & LYNDSAY, 1996). 

No interior dos cistos estão os bradizoítos, que são delgados e medem 

de seis a oito micrômetros de comprimento por um a 1,8 micrômetros de largura. 

Eles contêm as mesmas organelas dos taquizoítos, porém apresentam menor 

número de roptrias e maior quantidade de grânulos PAS positivos. São capazes 

de conservar sua capacidade infectante por período prolongado e são resistentes 

à ação do ácido clorídrico e da pepsina, o que indica que seu ciclo envolve a 

ingestão por carnívoros (BARR et al., 1991; DUBEY & LYNDSAY, 1996). 

Os oocistos são as formas infectantes identificadas em fezes de cães e 

coiotes experimentalmente infectados (McALLISTER et al., 1998; GONDIM et al., 

2004; DUBEY et al., 2006). 

 

 

A
B 
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2.1.1 Ciclo biológico 

 

No ciclo biológico do N. caninum, a fase assexuada ocorre em todos os 

tipos de hospedeiros inclusive nos cães que são os hospedeiros definitivos e, 

portanto além de eliminar os oocistos do parasito em suas fezes, também podem 

albergar cistos teciduais (GONDIN et al., 2002).  

Os cães liberam os oocistos, após a ingestão de cistos presentes nos 

tecidos de outros hospedeiros. Os oocistos são esféricos, com 10 a 11 µm de 

diâmetro, muito similares aos de Hammondia heydorni do cão e de H.  hammondi 

e Toxoplasma gondii do gato. Eles esporulam entre 24 e 72 horas após a 

eliminação, não sendo, portanto, infecciosos em fezes frescas. Cada oocisto 

esporulado contém dois esporocistos, cada qual com quatro esporozoítos 

(DUBEY, 1999). Na Figura 2 está demonstrado o ciclo de vida do N. caninum. 
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FIGURA 2 - Ciclo de vida do N. caninum 
Fonte: ALVAREZ-GARCIA, (2003a) 
 
 
 

O hospedeiro intermediário pode se infectar ao ingerir água ou 

alimentos contaminados com oocisto esporulado caracterizando a transmissão 

horizontal. Posteriormente ocorre a liberação dos esporozoítos na luz intestinal. 

Estes penetram nas células da parede do intestino e passam a se chamar 

taquizoítos, os quais se dividem rapidamente e podem penetrar em diversas 

Ciclo de vida: Neospora caninum 
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células do hospedeiro (macrófagos, neurônios, fibroblastos, endotélio vascular, 

miócitos, células tubulares renais e hepatócitos), causando severas lesões em 

diferentes órgãos. Alguns taquizoítos se transformam em bradizoítos, dentro de 

cistos de parede espessa (um a quatro micrômetros de espessura), 

permanecendo latentes, em lenta divisão (DUBEY, 1999). 

 

 

2.1.2 Transmissão horizontal (exógena) 
 

Os oocistos esporulados capazes de causar a infecção horizontal 

podem ser provenientes de fezes de cães contaminados ou restos de placenta de 

fêmeas bovinas infectadas. A presença de cães soropositivos para N. caninum 

em fazendas foi correlacionada à alta soroprevalência do parasito no rebanho 

bovino, sugerindo que, os cães de área rural podem adquirir a infecção pela 

ingestão de alimento contaminado ou de restos de aborto bovino, como fetos, 

membranas fetais e fluidos infectados (WOUDA et al., 1999; HADDAD et al., 

2005). Portanto, o cão parece ter um importante papel na rota de transmissão 

horizontal da infecção para bovinos (DUBEY, 1999), o que foi comprovado no 

México por SANCHEZ et al. (2003). 

 

 

2.1.3 Transmissão vertical (endógena) 
 

A transmissão vertical (transplacentária) é considerada a principal forma 

de disseminação da neosporose em rebanhos bovinos, sobretudo em rebanhos 

leiteiros, sendo capaz de manter a infecção por várias gerações (SARTOR et al., 

2005).  

Fêmeas infectadas têm até 95,2% de probabilidade de transmissão 

vertical de N.  caninum (DAVISON et al., 1999), podendo permanecer nesse 

estado por toda a vida. Também têm até 7,4 vezes mais chances de abortar do 

que uma vaca não infectada (THURMOND & HIETALA, 1997). Estudo sorológico 

de PARÉ et al. (1996) constatou que mais de 80% dos bezerros nascidos de 

vacas sorologicamente reagentes para N. caninum apresentaram anticorpos 
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contra o agente, caracterizando, com isso, a manutenção do N. caninum em 

diversas gerações do rebanho bovino. 

FRENCH et al. (1999) consideraram que a transmissão vertical por si só 

não é suficiente para sustentar a infecção em rebanhos bovinos. A transmissão 

horizontal parece ser responsável pela propagação da doença durante 

manifestações epidêmicas do aborto (MCALLISTER et al., 1996). Os cães, 

hospedeiros definitivos importantes na contaminação do gado, geralmente 

eliminam um baixo número de oocistos (MCALLISTER et al., 1998; LINDSAY et 

al., 1999) e parece ser necessário um número elevado de oocistos para induzir o 

aborto na fêmea bovina (GONDIM et al., 2004a). Conseqüentemente, outras rotas 

de infecção têm sido estudadas. 

Recentemente, a presença de DNA de N. caninum foi relatada em sêmen 

de touros naturalmente contaminados (CAETANO-DA-SILVA et al., 2004) e a 

possibilidade de transmissão venérea da neosporose foi sugerida (FERRE et al., 

2005). A transmissão por inseminação artificial (IA) poderia explicar a distribuição 

mundial da doença, assim como sua maior incidência nos rebanhos leiteiros do 

que nos de corte. Porém, um estudo feito por CANADA et al. (2006) considerou 

improvável a transmissão por IA, pois não foram observados títulos suficientes de 

anticorpos capazes de indicar infecção em vacas inseminadas com sêmen 

contaminado. 

Segundo DAVISON et al. (2001), não há evidências de que o N. 

caninum esteja presente em secreções ou excreções de vacas adultas 

assintomáticas. Porém, anticorpos contra N. caninum foram detectados em 

amostras de leite de tanque e amostras individuais, por meio de técnicas de 

Imunofluorescência (IFI) e Ensaio Imunoenzimático (ELISA) (BARTELS et al., 

2005; BJORKMAN et al., 2006; DUBEY et al., 2007).  

A detecção de DNA de N. caninum já foi demonstrada em leite, 

inclusive no colostro, em vacas. Assim, os estudos futuros devem concentrar-se 

em confirmar a viabilidade da transmissão pelo colostro de vacas contaminadas. 

Entretanto, isso pode ser improvável, devido ao elevado nível de anticorpos IgG 

anti-N. caninum no colostro, capazes de inativar os taquizoítos  (MOSKWA et al., 

2007). 
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2.2 Neosporose bovina 
 
Desde sua primeira descrição nos Estados Unidos como causa de 

abortamentos, a importância da neosporose bovina aumentou significativamente. 

Os estudos sorológicos demonstram elevada prevalência, individual e em 

rebanhos, nas principais zonas produtoras de bovinos do mundo (DUBEY & 

LINDSAY, 1996; DAVISON et al., 1999a). 

No Brasil, N. caninum foi identificado pela primeira vez em feto abortado 

proveniente de uma exploração leiteira da Bahia, por GONDIM et al. (1999), que 

detectaram prevalência de 14,9% entre bovinos leiteiros. 

 

 

2.2.1 Aspectos clínicos da neosporose 
 

A infecção por N. caninum de um bovino antes da gestação pode não 

conferir ao animal uma imunidade capaz de impedir abortamento. Por isso 

observa-se que animais que entram em contato com o parasito antes da gestação 

também podem abortar. Entre as manifestações da neosporose bovina, além do 

aborto, destacam-se reabsorções fetais, mumificação, repetição de cio, autólise 

fetal e fetos natimortos. Os animais infectados podem nascer clinicamente sadios, 

mas cronicamente infectados. Normalmente não ocorre retenção de placenta 

(DUBEY et al., 1996; DUBEY et al., 2006). 

Geralmente também se observa a necessidade de um maior número de 

inseminações por prenhez em vacas soropositivas do que em fêmeas 

soronegativas, o que evidencia a influência da doença no desempenho 

reprodutivo do animal (STENLUND et al., 1999; HALL et al., 2005). 

As vacas podem abortar em qualquer idade ou estado de gestação, 

desde o terceiro até o nono mês, ainda que a média de idade dos fetos abortados 

esteja entre o quinto e o sexto mês (MCALLISTER et al., 1996; WOUDA et al., 

1999). 

A infecção no feto depende de fatores como ocorrência, quantidade e 

duração da parasitemia durante a prenhez, eficácia da resposta imune maternal e 
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habilidade do feto em montar uma resposta imune (HEMPHILL et al., 2000; 

WILLIAMS et al., 2000). Em alguns casos, bezerros infectados durante a 

gestação podem apresentar quadro nervoso após o nascimento, em 

conseqüência da presença de cistos no sistema nervoso central (SNC). 

Ocasionalmente podem ser observados sinais neurológicos e neuromusculares 

decorrentes de lesões localizadas nos músculos e no SNC (BARR et al., 1991; 

DUBEY et al., 2006). 

 

 

2.2.2 Resposta imunológica ao N. caninum 

 

A resposta imunológica frente a uma infecção por N. caninum pode 

depender de anticorpos específicos e de mecanismos de resposta imune celular, 

já que este é um parasito intracelular obrigatório (ÁLVARES-GARCIA, 2003). 

Imunidade mediada por anticorpos e células – que envolve proliferação 

celular e produção de interferon-y (INF-ү) – é observada após infecção primária 

ou por meio de recrudescência de infecção prévia, tanto nos animais infectados 

naturalmente quanto experimentalmente, com taquizoítos ou oocistos (LUNDÉN 

et al., 1998; DE MAREZ et al., 1999; ANDRIANARIVO et al., 2001; INNES et al., 

2002). 

A fêmea mamífera possui mecanismos imunológicos capazes de 

manter uma gestação, que agem permitindo-a manter o feto e não reconhecê-lo 

como estranho. As citocinas benéficas produzidas por linfócitos do tipo Th2, como 

a IL-10 (interleucina) e TGF-β (Transforming Growth Factor β), são 

predominantes, enquanto potentes citocinas destrutivas produzidas por linfócitos 

do tipo Th1, como IL-2, IL-12, INF-γ e TNF-α (Tumor Necrosis factor α), são 

restritas (ENTRINCAN, 2002).  Conseqüentemente, este equilíbrio imunológico 

que permite à mãe manter a gestação pode favorecer a invasão da placenta e a 

infecção do feto por certos microrganismos, inclusive N. caninum e provavelmente 

os abortamentos sejam causados pela presença destas citocinas pró-

inflamatórias produzidas por linfócitos Th1 na interface materno-fetal quando a 

fêmea tenta combater a infecção (INNES et al., 2002). 
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A eficiência da resposta imune do feto também influencia no resultado 

da infecção por N. caninum, já que este é especialmente vulnerável durante o 

primeiro terço de gestação, quando seu sistema imune é imaturo e ainda estão se 

desenvolvendo timo, baço e nódulos linfáticos periféricos (BUXTON et al., 2002). 

Durante o terço médio da gestação, esses órgãos linfóides começam a 

reconhecer os microorganismos e a reagir contra sua presença. O feto é, então, 

capaz de iniciar uma resposta imune rudimentar, talvez ainda insuficiente para 

evitar o aborto, já que a maioria dos abortos ocorre nessa fase (GONZÁLEZ et al., 

1999). No terceiro trimestre o feto é capaz de desenvolver uma resposta imune 

competente contra o parasito, o que resulta no nascimento de bezerros 

congenitamente infectados, porém clinicamente sadios (BUXTON et al., 2002; 

WILLIAMS et al., 2000). 

Portanto, a resposta inflamatória que se origina é conseqüência da 

invasão e da multiplicação dos taquizoítos em células da placenta, do feto ou da 

mãe, estimulando uma resposta imune que compromete a gestação (ÁLVARES-

GARCIA, 2003). 

 
2.2.3 Resposta imune celular 

 

Os diversos estudos realizados sobre a resposta imune celular, tanto 

em infecções naturais por N. caninum, como nas experimentais, destacam a 

participação de macrófagos e células Th1 produtoras de INF-y e IL-12 

(ANDRIANARIVO et al., 2001).  

Nos estudos relacionados à resposta imune celular é de grande 

importância a resposta do tipo Th1 com destaque na participação dos linfócitos 

TCD4+ os quais são responsáveis pelo processo de proliferação e produção de 

INF–y que parece desempenhar um papel protetor frente à infecção por N. 

caninum (ANDRIANARIVO et al., 2001).  

GUY et al. (2001) demonstraram o efeito protetor do INF–y no final da 

gestação de fêmeas com infecção natural, sendo seus valores especialmente 

elevados nas reprodutoras que não transmitiram a infecção à sua descendência. 

Por outro lado, vacas experimentalmente infectadas com taquizoítos tiveram 

diferenças na magnitude da resposta imune celular em relação ao período de 
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gestação, onde se percebe uma resposta imune celular mais intensa no inicio e 

no final assim como níveis mais baixos na metade da gestação (INNES et al., 

2000, 2001; ANDRIANARIVO et al., 2001). 

Altos níveis de células CD4+, CD8+ e IL-2R+ já foram detectados nos 

órgãos linfóides de fêmeas infectadas no segundo trimestre de gestação. E ainda, 

se tem verificado a existência de níveis altos de IFN-γ, TNF-α e da IL-10, além da 

presença de linfócitos CD3+ em fetos infectados experimentalmente (ALMERÍA et 

al., 2003). 

É pela imunidade mediada por células que se espera um nível maior de 

proteção. Estudos in vitro demonstram que o INF-ү inibiu significativamente a 

multiplicação intracelular do N. caninum em células de ruminantes (INNES et al., 

1995). Os estudos in vivo mostram que camundongos desprovidos de IL-12 ou 

INF-ү, assim como os camundongos INF-ү knock-out, são incapazes de 

sobreviver à infecção por N. caninum (KHAN et al., 1997). 

 
 

2.2.4 Resposta imune humoral 
 
Os estudos ainda são contraditórios em relação à imunidade protetora 

que pode ser conferida pelos anticorpos humorais (COLLANTES-FERNANDEZ, 

2003). 

Durante a infecção natural ocorrem flutuações nos níveis de anticorpos 

ao longo da vida do animal, detectando-se níveis elevados durante a gestação 

capazes de promover o abortamento ou a infecção congênita (PARÉ et al., 1997; 

QUINTANILLA-GOZALO et al., 2000) ou até chegar a valores baixos, ou até 

negativos em alguns momentos (CONRAD et al., 1993).  

Em novilhas experimentalmente infectadas se detectaram IgM específicas 

a partir do dia 12 PI (pós infecção) enquanto que a resposta de IgG foi mais 

tardia, detectando-se a partir do dia 29 PI e apresentando um nível máximo em 35 

dias PI (LUNDÉN et al., 1998) 

Ao se inocular reprodutoras gestantes em diferentes momentos de 

gestação, observou-se um aumento do nível de anticorpos nas 4-6 semanas PI, 

alcançando um pico ao redor da sétima semana e diminuindo a partir da 10ª 
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semana. Nos bovinos, a produção de IgG2 é mediada por citocinas do tipo Th1, 

enquanto as citocinas Th2 aumentam a produção de anticorpos da subclasse 

IgG2 (ESTES et al., 1995). 

O que também foi observado por WILLIAMS et al. (2000) quando 

descreveram altos níveis de IgG2 e INF – γ em vacas experimentalmente 

infectadas. No entanto, ANDRIANARIVO et al. (2001) não observaram correlação 

entre os níveis de IgG2 e IFN - γ sugerindo que outros fatores poderiam regular a 

produção de IgG2 no gado bovino.  

Bezerros infectados experimentalmente com oocistos de N. caninum 

produzem uma resposta humoral específica mediada por IgG1 e IgG2 na segunda 

e quarta semana PI, respectivamente (DE MAREZ et al., 1999). 

Fetos procedentes de vacas infectadas experimentalmente apresentam 

uma resposta imune humoral com produção de IgG1 anti-N. caninum 

(ANDRIANARIVO et al., 2001). 

Não se sabe o papel dos anticorpos no desenvolvimento de uma 

imunidade protetora, já que os dados existentes são contraditórios (COLLANTES-

FERNANDEZ, 2003). De acordo com PARÉ et al. (1996), a imunidade 

desenvolvida em resposta a uma exposição exógena ao N. caninum, geralmente 

é insuficiente para prevenir contra a ocorrência de transmissão vertical.  

Porém, INNES et al. (2001) sugerem em seus estudos que fêmeas bovinas 

expostas à primo-infecção conseguem desenvolver uma resposta imune capaz de 

impedir o nascimento de bezerros positivos para a infecção. Já as vacas 

naturalmente infectadas têm proteção contra aborto seguida da exposição 

exógena, mas não são capazes de evitar a transmissão vertical do parasito. 

 

 

2.3 Métodos diagnósticos  
 

2.3.1 Diagnóstico clínico e epidemiológico 
 

O diagnóstico da neosporose deve começar com os dados clínicos e 

epidemiológicos relativos ao tipo de exploração e ao manejo do rebanho. O 

diagnóstico clínico é difícil, devido à inexistência de sinais nos animais 
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cronicamente infectados e ao número reduzido de parasitos encontrados nos 

fetos abortados (JENKINS, et al., 2002; ÁLVARES-GARCIA, 2003). 

Nos rebanhos infectados por N. caninum, os abortamentos podem 

ocorrer tanto em novilhas como em vacas e podem apresentar-se de forma 

esporádica, endêmica ou epidêmica, em qualquer época do ano. Uma vez que a 

transmissão vertical é o principal modo de transmissão entre bovinos, é 

importante o estudo dos possíveis casos de aborto ocorridos nos ascendentes ou 

descendentes dos animais infectados (ÁLVARES-GARCIA, 2003). 

 

 

2.3.2 Diagnóstico laboratorial 
 

O diagnóstico laboratorial da neosporose pode ser realizado por 

exames histológicos de lesões que são degenerativas e inflamatórias, e 

localizadas principalmente no cérebro e coração, principalmente de fetos, e pode 

ser confirmado pela IHQ (imunoistoquímica). A encefalite multifocal necrosante, 

associada a infiltrados não-supurativos, em vários órgãos, é um forte indicativo de 

neosporose em fetos bovinos (ANDERSON et al., 2000; PESCADOR, 2005). 

Outras técnicas de diagnóstico como PCR, têm sido utilizadas na 

detecção de DNA e de antígenos parasitários em tecidos com suspeita de 

infecção por N. caninum. Uma grande vantagem da técnica de PCR é permitir a 

amplificação de quantidades muito pequenas de DNA, mesmo em tecidos 

autolisados, o que facilita a detecção do agente mesmo em fetos em autólise. 

Outros benefícios da técnica são suas altas sensibilidade e especificidade (SILVA, 

2004). 

A detecção de anticorpos anti-N. caninum por métodos sorológicos 

também é ferramenta para o diagnóstico laboratorial (ÁLVARES-GARCIA, 2003). 

As elevadas sensibilidade e especificidade destes testes sorológicos explicam sua 

grande utilização na determinação da prevalência da neosporose em rebanhos de 

todo mundo e possibilitam o exame in vivo dos animais. COLLANTES-

FERNÁNDEZ, (2003) e SILVA, (2004) citam diferentes provas sorológicas 

desenvolvidas para detectar anticorpos específicos contra N. caninum, mas as 
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principais são imunofluorescência indireta (IFI), ensaio imunoenzimático (ELISA), 

Western-blotting (WB) e testes de aglutinação (NAT). 

 

 

2.4 Técnicas sorológicas 
 
2.4.1 Imunofluorescência indireta (IFI) 

 

A imunofluorescência indireta (IFI) é a técnica rotineiramente utilizada 

para indicativo da infecção tida como prova de referência, com a qual, outros 

testes diagnósticos são comparados (PARÉ et al., 1995; HEMPHILL et al., 2000; 

COLLANTES - FERNÁNDEZ, 2003). 

A IFI é uma técnica específica (DUBEY & LINDSAY, 1996) que detecta 

anticorpos que se unem a antígenos localizados na superfície celular de N. 

caninum. São apontados como seus inconvenientes o certo grau de subjetividade 

na interpretação dos resultados e o requerimento de experiência prévia 

(BJÖRKMAN & UGLA, 1999), já que o resultado positivo é dado pela observação 

da fluorescência de todo o taquizoíto presente na lâmina (ALVAREZ-GARCIA, 

2003a; SILVA, 2004). 

 
 

2.4.2 Ensaio imunoenzimático (ELISA) 
 
A técnica de ELISA é vantajosa em relação à de IFI por ser mais 

sensível e específica. Além disso, necessita de menos tempo de execução, é 

simples e rápida, tem alta precisão, oferece facilidade na interpretação dos 

resultados e apresenta vantagem no custo, sendo, por isso mesmo, a técnica 

mais utilizada para análise de um número elevado de amostras (OSAWA et al., 

1998; COLLANTES - FERNÁNDEZ, 2003). 

Um outro fator favorável na utilização do ELISA é sua automação, 

praticamente eliminando a interferência pessoal, que pode ser responsável por 

resultados diferentes obtidos na leitura de uma lâmina (SARTOR et al., 2003). 
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Esta técnica utiliza vários tipos de antígenos: taquizoítos sonicados, 

fixados com formalina, antígenos recombinantes ou antígenos incluídos em 

partículas iscom. 

 

 

2.4.2.1 ELISA com antígenos solúveis 
 
O ELISA indireto convencional utiliza antígenos solúveis e é a técnica 

diagnóstica mais empregada na detecção de anticorpos específicos no soro e nos 

líquidos fetais (BJÖRKMAN & UGLA, 1999). 

As reações cruzadas com outros protozoários não são significativas e 

estas provas oferecem altos valores de sensibilidade e especificidade que podem 

variar de 94,5 a 100% e 97,5 a 100% respectivamente (ALVAREZ-GARCIA et al., 

2003). 

A sensibilidade (Sens) é a proporção de animais infectados 

corretamente classificados como positivos pelo teste. E a especificidade (Esp) é a 

proporção de animais não infectados, corretamente classificados como negativos 

pelo teste.  

Uma variante deste teste é o ELISA de competição, que tem maior 

especificidade do que o tradicional. Ela é uma prova indireta, que emprega um 

anticorpo monoclonal capaz de competir com os anticorpos específicos do soro-

problema pelos epitopos disponíveis do antígeno fixado na placa. (ÁLVAREZ-

GARCIA, 2003). 

As primeiras proteínas recombinantes empregadas nesse tipo de 

diagnóstico foram as de grânulos densos NcGRA6 e NcGRA7 (LALLY et al., 

1996). Posteriormente, JENKINS et al. (1997) empregaram conjuntamente em um 

ELISA ambos os antígenos, para analisar a resposta imune desenvolvida pelos 

animais que haviam apresentado aborto associado à infecção por N. caninum. 

Outros antígenos recombinantes utilizados no diagnóstico da neosporose bovina 

são as proteínas de 20 e 29 kDa – N57 e N54, respectivamente – (LOUI et al., 

1997), assim como a forma recombinante dos antígenos de superfície SAG1 

(HOWE et al., 2002) e SRS2 (NISHIKAWA et al., 2001). 
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2.4.3 Western Blotting 

 

Este teste é usado para estudar a composição antigênica do N. 

caninum e utiliza soros de diferentes espécies infectadas. Entre os antígenos 

identificados, destacam-se vários imunodominantes, de 17 kDa, 29-30 kDa, 37 

kDa e 46 kDa (BJERKAS et al. 1994). O Western Blotting tem sido utilizado como 

apoio a outras provas diagnósticas, como IFI e ELISA, para estabelecer valores 

de concordância e pontos de corte (SCHARES et al., 1998; SONDGEN et al., 

2001). 

 

 

2.4.4 Aglutinação direta 
 

O teste de aglutinação direta (NAT) para detecção de anticorpos anti-N. 

caninum baseia-se no princípio de aglutinação de taquizoítos na presença de 

anticorpos específicos e tem como vantagem não necessitar de um anticorpo 

secundário, espécie – específico. Isso, portanto, torna a técnica simples e permite 

a sua utilização para diferentes espécies de hospedeiros (SILVA, 2004).  

 
 
2.5 Prevalência de N. caninum 

 

Informações acerca da prevalência da infecção por N. caninum em 

bovinos têm sido relatadas em vários países do mundo e procedem 

principalmente de estudos sorológicos. Os estudos epidemiológicos sobre 

distúrbios reprodutivos em bovinos indicam que as infecções por N. caninum são 

responsáveis pela ocorrência de 3% a 42% dos casos de abortamentos em 

rebanhos leiteiros (DUBEY e LINDSAY, 1993; ANDERSON et al., 1995). 

Na Califórnia, a neosporose chegou a ser diagnosticada em 42,5% dos 

casos de abortamentos em bovinos (ANDERSON et al., 1995). Este, inclusive, é a 

principal evidência clínica da neosporose em vacas infectadas e pode ocorrer 

entre o terceiro e o nono mês de gestação (BARR et al., 1991). 
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Os estudos feitos pelo Sistema de Monitoração de Saúde Animal – 

National Animal Health Monitoring System (NAHMS) – nos Estados Unidos 

demonstraram que 60% dos rebanhos de corte e 75% dos rebanhos leiteiros 

daquele país possuem pelo menos um animal positivo para anticorpos contra N. 

caninum (ANDREOTTI, 2001). 

Na Europa, as taxas de soroprevalência individual observadas no gado 

leiteiro, em diversos países, oscilaram entre 9,6%, na Irlanda do Norte, e 11,5%, 

na Suíça (GOTTESTEIN et al., 1998). 

Na Espanha, QUINTANILLA-GONZALO et al. (1999) detectaram pelo 

teste de ELISA, respectivamente, uma prevalência de 55,1% e 83,2% nos 

rebanhos de corte e de leite. Detectaram também, uma soropositividade individual 

para N. caninum de 17,9% nos animais provenientes de rebanho de corte e de 

35,9% nos rebanhos leiteiros observando-se diferença estatisticamente 

significativa entre a infecção e o sistema de produção (leite ou corte). 

Os levantamentos sorológicos brasileiros mostram que a ocorrência de 

anticorpos contra N. caninum pode variar de acordo com os tipos de amostragem 

utilizada – amostras provenientes de animais com abortamentos ou amostras 

simplesmente casuais, também ocorrem diferenças nos índices de especificidade 

e sensibilidade do método diagnóstico utilizado (SARTOR et al., 2005). 

Há vários relatos da ocorrência de anticorpos anti-N. caninum no Brasil, 

como mostra a Tabela 1, cujas análises sorológicas foram feitas por diferentes 

técnicas. Os relatos de infecções pelo parasito no País começaram em 1996, em 

bovinos com histórico de abortamento (BRAUTIGAN et al., 1996).  
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TABELA 1 - Freqüência de anticorpos anti-N. caninum de bovinos em estudos 

realizados em diferentes regiões do Brasil 

Local  Aptidão Freqüência Técnica Autor e ano 
Região Sul 
     

Rio Grande do Sul Leite e corte 20% (28/140) IFI RAGOZO et al. (2003) 
Paraná Leite 34,8% (60/172)  ELISA  LOCATELLI-DITTRICH et al.(2001) 
Paraná Leite e corte 22,2% (20/90) IFI RAGOZO et al. (2003) 
Paraná Leite 15,1% (84/558) IFI GUIMARÃES et al. (2004) 
Paraná Misto 7,7% (5/65) IFI GUIMARÃES et al. (2004) 
Santa Catarina Leite 11,2% (25/223) ELISA CORBELLINI et al. (2002) 
Rio Grande do Sul Leite 17,8% IFI CORBELLINI et al. (2006) 
Região Sudeste 
     

São Paulo Leite 23,6% (41/150) IFI RAGOZO et al. (2003) 
Rio de Janeiro Leite e corte 14,7% (22/150) IFI RAGOZO et al. (2003) 
Avaré (SP) Corte 15,5% (121/777) IFI HASEGAWA et al. (2004) 
São Paulo Leite 30,5% (159/521) ELISA SARTOR et al. (2003) 
São Paulo Leite 35,55%(145/408) ELISA SARTOR et al. (2005) 
São Paulo Corte 20% (101/505) ELISA SARTOR et al. (2005) 
Minas Gerais Leite e corte 29% (47/162) IFI RAGOZO et al. (2003) 
Resende (RJ) Leite 25,74% (78/303) ELISA MUNHOZ et al. (2006) 
Rio Claro (RJ) Leite 20,38% (53/260) ELISA MUNHOZ et al. (2006) 
Região Centro-
Oeste 
 

    

Mato Grosso do Sul Leite e corte 28% (28/110) IFI RAGOZO et al. (2003) 
Mato Grosso do Sul Corte 30% (18/60) ELISA ANDREOTTI et al. (2004) 
Mato Grosso Leite 53,54%(499/932) IFI BENETTI (2006) 
Goiás Leite 30,4% (121/403) IFI MELO et al. (2006) 
Goiás Corte 29,6% (134/455) IFI MELO et al. (2006) 
Goiás Misto 43,3% (13/30) IFI MELO et al. (2006) 
Região Nordeste     
Bahia Leite 14,9% (63/ 447) IFI  GONDIM et al. (1999) 
Região Norte     
Rondônia Leite 11,2%(114/1011) IFI AGUIAR et al. (2006) 
Rondônia Corte 9,5% (56/584) IFI AGUIAR et al. (2006) 

Rondônia Misto 9,7% (50/514) IFI AGUIAR et al. (2006) 

     
ELISA – ensaio imunoenzimático; IFI – reação de imunofluorescência indireta 

 

Os dados sugerem que a neosporose seja uma importante causa de 

abortamento e baixo desempenho reprodutivo em bovinos no Brasil, sendo que 

geralmente há uma associação significativa entre a presença da infecção e a 

ocorrência de abortamentos (OSHIRO et al., 2007). 

A neosporose também implica em grandes perdas econômicas. Pode 

haver um aumento dos custos diretos associados a abortos e também indiretos 

relacionados com assistência veterinária, diagnósticos, infertilidade, repetição de 
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cio, reposição e possíveis perdas na produção leiteira (TREES et al., 1999). Isso 

tudo leva à necessidade de um estudo mais aprofundado da doença. 

Sendo Goiás um estado detentor de grande parte da produção leiteira e 

de corte na pecuária nacional, é de grande importância o desenvolvimento de 

estudos que avaliem a prevalência do parasito nos rebanhos e apontem os 

fatores associados à infecção presentes nas propriedades. 

 
 

2.6 Fatores de risco 
 
Existe um grande número de fatores sendo estudados na intenção de 

se verificar quais são aqueles relacionados à infecção por N. caninum em 

rebanhos (DUBEY et al. 2007). Para o controle da doença nas explorações 

pecuárias, é importante determinar quais fatores aumentam a probabilidade da 

infecção pelo parasito (CORBELLINI et al., 2006). 

Na transmissão transplacentária exógena, por exemplo, o risco de 

aborto pode ser influenciado pelo número de oocistos ingeridos pela fêmea bovina 

e também pelo estágio gestacional.  Enquanto que a ocorrência de abortos 

durante a transmissão transplacentária endógena pode ser influenciada por 

fatores como o estatus imunológico da fêmea (DUBEY et al. 2007).   

 A presença de cães (BARTELS et al., 1999), o tipo de alimentação, a 

ocorrência de infecções imunossupressoras e abortamentos são considerados 

importantes fatores de risco em rebanhos infectados pelo parasito em diferentes 

países (WOUDA et al., 1999). 

DJIKSTRA et al. (2002), relatam que aqueles rebanhos apresentando 

evidência da infecção, frequentemente são também associadas à presença de 

cães nas propriedades, os quais se alimentam de placentas bovinas, descarga 

uterina e colostro e/ou leite fornecidos pelos proprietários. Isto significa que estes 

materiais podem ser fatores de risco para os cães tornarem-se infectados pelo N. 

caninum.  

No sul do Brasil, GUIMARÃES et al. (2004), em estudo realizado com 

fêmeas bovinas de rebanhos leiteiros do Paraná, também observaram uma 

associação entre a ocorrência de N. caninum no gado e a presença de cães 
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infectados nas propriedades. Estes autores ainda observaram que a infecção pelo 

parasito no gado era maior em fêmeas com idades iguais ou acima de 24 meses. 

Sugerindo a importância da transmissão horizontal dentro de alguns rebanhos 

quando há o risco de ingestão de oocistos por bovinos que permanecem muito 

tempo dentro dos plantéis (DUBEY et al. 2007).   

DAVISON et al. (1999), também observaram diferenças em relação à 

faixa etária dos rebanhos leiteiros estudados, onde aqueles com idades entre 7 a 

12 meses e 13 a 24 meses tinham soroprevalências significativamente mais 

baixas do que aqueles com idades acima de 24 meses. A recrudescência da 

infecção durante a gestação pode ser a causa da elevação da soroprevalência em 

bovinos, infectados congenitamente, de idades iguais ou superiores a 24 meses. 

Além disso, a presença de aves domésticas, o fornecimento de silagem 

mofada e o uso do pasto em comum com bezerros já foram relatados como 

fatores associados (P< 0.05) à ocorrência de abortamentos por N. caninum em 

fêmeas bovinas (BARTELS et al., 1999). Tanto aves quanto coelhos, também já 

foram estudados e descritos como possíveis hospedeiros intermediários capazes 

de possivelmente agir como transmissores da doença ao hospedeiro definitivo e 

ser também possíveis carreadores de oocistos no meio ambiente (DUBEY et al. 

2007).   

AGUIAR et al. (2006), observaram que o tamanho do rebanho era uma 

variável estatisticamente associada à ocorrência da infecção, onde rebanhos com 

mais de 25 animais tinham maior soroprevalência em relação aqueles com 

médias inferiores e não verificaram associação entre a presença de cães ou 

variáveis reprodutivas com a soroprevalência para N. caninum. Uma possível 

explicação para o tamanho do rebanho ser considerado um possível fator de risco 

para neosporose, poderia estar relacionado às dificuldades de medidas de 

prevenção em relação aos cães, que ao se alimentarem de placentas ou outros 

materiais de infecção são mais difíceis de ser controlados em rebanhos extensos 

do que em rebanhos menores (SCHARES et al., 2004). 

Por outro lado um estudo feito no sul do Brasil com rebanhos leiteiros 

revelou que o tamanho da propriedade, era inversamente proporcional à 

soroprevalência para neosporose nos bovinos. Significando que aqueles cães de 

fazendas menores poderiam ter uma maior facilidade no acesso de carcaças 
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bovinas, fetos abortados, placenta e descarga uterina do que aqueles de 

fazendas extensas (CORBELLINI, et al., 2006).    

A densidade de animais também foi relacionada, por SANDERSON et 

al. (2000), à infecção pelo N. caninum durante o inverno em cinco regiões do 

nordeste dos Estados Unidos, sendo que, rebanhos com baixa densidade tinham 

menor proporção de vacas positivas. Este efeito foi explicado pela observação de 

que fazendas com alta densidade de bovinos eram mais parecidas no modo de 

armazenamento de suplemento alimentar, pois nestes lugares, os suplementos 

alimentares podiam atrair roedores que são potenciais presas para hospedeiros 

definitivos, assim aumentando o risco de infecção horizontal (BARLING, et al., 

2000). 

Alimentos ou água contaminados com oocistos de N. caninum são 

considerados uma provável fonte de infecção em alguns rebanhos (DIJKSTRA et 

al., 2002). Oferecer silagem ou concentrado pode proteger os animais da 

contaminação, já que rebanhos com esse tipo de alimentação possuem uma 

prevalência mais baixa da infecção pelo parasito. Entretanto, pode haver 

problema especialmente em relação à silagem, pois, dependendo da forma como 

for preparada e armazenada, pode ocorrer contaminação com fezes de cães 

positivos ou pode ocorrer a contaminação por fungos que levam à 

imunossupressão dos animais (GUIMARÃES et al., 2004). 

A imunossupressão causada por alguns tipos de vírus também merece 

especial importância para rebanhos bovinos, por tornar estes animais vulneráveis 

a infecções, e por favorecerem às doenças reprodutivas. O vírus da Diarréia Viral 

Bovina (BVDV), por exemplo, é freqüentemente associado a estes fenômenos 

(FLORES, et al. 2005). 

DUONG et al. (2007) descreveram associações da infecção por N. 

caninum e BVDV no sul do Vietnã, observadas pelo método ELISA em rebanhos 

bovinos com predominância de animais importados. Parece aconselhável, então, 

testar os animais importados para estas duas infecções antes de inseri-los nos 

rebanhos.  

ANDREOTTI et al. (2004) observaram que rebanhos com alta 

ocorrência de abortamento possuem uma taxa de soropositividade maior para N. 

caninum do que os rebanhos sem esse tipo de problema. O fato também foi 
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observado no Rio Grande do Sul, por CORBELLINI et al. (2002), que encontraram 

23,3% das vacas com histórico e soropositivas para Neospora caninum, enquanto 

nas demais, essa prevalência foi de 8,3%. Portanto, A ocorrência de 

abortamentos é um importante fator de risco a ser observado. 

Surtos de abortamentos que ocorrem em alguns rebanhos podem ser 

devido à recrudescência da infecção por N. caninum, seguida de um evento que 

causou imunossupressão em alguns animais. O estresse imposto a alguns tipos 

de explorações pode desencadear essa recrudescência. Um exemplo está no 

trabalho feito com vacas de produção de leites A, B e C, nas quais o estresse 

parece ser bem maior na de produção de leite A e B do que nas de produção de 

leite C. Isto pode implicar em maiores chances de recrudescimento da infecção 

pelo rompimento de cistos do parasito nos animais positivos (MELO et al., 2001). 

SUTEERAPARP et al. (1999) sugeriram que N. caninum pode 

estabelecer a infecção em bovinos em um período de tempo relativamente curto, 

especialmente quando os animais estão sob condições estressantes, como no 

caso de transporte e novo ambiente. 

Os rebanhos leiteiros mostram maior ocorrência de anticorpos quando 

comparados aos de corte (SARTOR et al., 2005). Este fato também foi observado 

por GARCÍA-VAZQUEZ et al. (2002), em estudo feito com bovinos leiteiros no 

México, onde os autores verificaram, através do teste de ELISA, que 59% dos 

animais eram sororreagentes para o protozoário N. caninum. Deste modo, 

ocorrem então, diferenças entre as soroprevalências de acordo com o tipo de raça 

bovina estudada. No entanto os resultados devem ser interpretados com cautela, 

pois a positividade para o parasito pode estar relacionada às diferenças no 

sistema de produção usado para as diferentes raças e não à susceptibilidade de 

cada raça à infecção (DUBEY et al. 2007).     

A época do ano parece também ser importante na disseminação dos 

oocistos do parasito. O aumento da umidade relativa do ar e as temperaturas 

ambientais mais brandas são fatores predisponentes para a esporulação e 

sobrevivência dos oocistos em determinadas épocas do ano e, 

subseqüentemente, maximizam a exposição horizontal de vacas ao parasito 

(SANDERSON et al., 2000).  
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A procura da melhoria genética dos rebanhos também tem sido 

relacionada à entrada de novos agentes infecciosos, principalmente pela 

aquisição de novilhas para reposição (PARÉ et al., 1998). A constante aquisição 

de animais soropositivos pode ser uma explicação para a freqüência de infecção 

encontrada nos rebanhos, bem como para a manutenção do agente, de forma 

vertical (MELO et al., 2001). 

Portanto, a determinação dos possíveis fatores associados à infecção 

dentro de um rebanho é de grande importância no momento da formulação de 

estratégias de prevenção e controle da neosporose, e auxiliam nos cálculos do 

custo-benefício no momento de decidir os métodos diagnósticos e as medidas de 

controle mais confiáveis (DUBEY et al. 2007).   

 
 

2.7 Importância econômica 
 

A importância econômica da neosporose bovina é atribuída 

principalmente aos custos associados ao abortamento, ao valor dos fetos, à 

inseminação artificial ou à cobertura, à diminuição da produção de leite, ao 

aumento do descarte e à reposição dos animais. As perdas indiretas estão 

relacionadas ao estabelecimento do diagnóstico, a falhas na estação de 

reprodução, ao aumento do período de lactação, à possível perda na produção de 

leite e às perdas por descarte de vacas positivas (ANDREOTTI et al., 1999). 

O forte impacto econômico causado pela neosporose resulta em 

prejuízos, devido aos abortamentos e custos indiretos, estimados, só na 

Califórnia, em 35 milhões de dólares por ano. Na Austrália, o valor encontra-se 

em torno de 85 milhões de dólares para a indústria leiteira e 25 milhões de 

dólares para a produção de carne, por ano (ANDERSON et al., 2000). 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo geral 

 

Estudar a prevalência de anticorpos e a ocorrência de fatores 

associados à Neospora caninum em bovinos pertencentes a propriedades rurais 

do Estado de Goiás.  

 

 

3.2 Objetivos específicos 
 
a) Determinar a prevalência de anticorpos anti-N. caninum em bovinos, 

do estado de Goiás, pelo ensaio imunoenzimático (ELISA). 

 

b) Determinar a prevalência de anticorpos anti-N. caninum em rebanhos 

do estado de Goiás.  

 

c) Avaliar características ambientais, manejo e dos animais como 

potenciais fatores associados à infecção por N. caninum.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 
4.1 Características da produção pecuária do Estado de Goiás 

 
Goiás conta com um rebanho bovino de aproximadamente 20,1 milhões 

de cabeças, o que representa em torno de 11% do total nacional, ocupando o 

quarto lugar no ranking brasileiro. A bovinocultura goiana representa cerca de 

35% do valor bruto da produção da atividade agropecuária – daí sua importância 

na economia do Estado (IBGE, 2007). 

Atrás apenas de Minas Gerais, Goiás está classificado como o segundo 

estado em produção de leite. A produção goiana contribuiu fortemente para que o 

Centro-Oeste ocupasse a terceira colocação entre as grandes regiões do País 

(IBGE, 2007). 

Além disso, o Estado é um dos maiores produtores de carne bovina do 

Brasil, com uma produção estimada em 847 mil toneladas por ano. Só no ano de 

2002, cerca de 46, 4 mil toneladas foram exportadas (IBGE, 2007). 

Tendo em vista tamanha produção, tanto leiteira quanto de carne para 

consumo, são importantes os estudos voltados à saúde e boa produção dos 

rebanhos. 

 
 

4.2 Local da experimentação 
 

As atividades foram desenvolvidas no Centro de Parasitologia 

Veterinária da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, Campus 

Samambaia, Goiânia, Goiás. 

 

 

4.3 Procedência dos soros a serem testados 
 
As amostras utilizadas neste estudo pertenciam a um banco de soros 

de fêmeas bovinas colhidos por técnicos da AGÊNCIA RURAL, no ano de 2002, 

em propriedades rurais de aptidões de corte, leite e mistas do Estado de Goiás. 
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Estes soros foram utilizados no Programa Nacional de Controle e Erradicação da 

Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBTA) e, por isso no presente estudo, o 

número de propriedades e os questionários analisados seguiram os dados 

relativos à brucelose. As propriedades selecionadas foram caracterizadas de 

acordo com sua atividade principal, sendo que os animais deveriam estar 

submetidos às mesmas condições de manejo.  

Como grande vantagem do uso das amostras, do ponto de vista 

epidemiológico, destaca-se que estas não eram encaminhadas para diagnóstico 

com o propósito de analisar problemas reprodutivos do rebanho, portanto, não 

eram amostras viciadas. 

 

 

4.4 Calculo da amostragem 
  

O sistema de amostragem usado para a coleta das amostras no ano de 

2002, foi feito através de conglomerados, que é um método preconizado pela 

OMS (Organização mundial de saúde), pela OPS (Organização Panamericana de 

saúde) e pelo CEPANZO (Centro Panamericano de Zoonoses), (1973), onde 

relacionaram as propriedades como unidades primárias, ou seja, unidades que 

possuem um grupo de animais submetidos às mesmas condições de controle e 

manejo e em contato suficiente para que todos tenham o mesmo risco de serem 

infectados por um agente que porventura entre neste grupo, e as unidades 

secundárias eram compostas pelos animais.  

A amostragem para o presente estudo foi calculada, inicialmente, 

seguindo os mesmos critérios usados no PNCEBTA, utilizando o mesmo número 

de propriedades participantes deste estudo e, em seguida, o número total de 

animais que poderiam estimar a prevalência da infecção pelo Neospora caninum 

no estado de Goiás de modo que, a prevalência encontrada pudesse ser 

projetada à população alvo, com um nível de confiança de 95%. 
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4.4.1 Unidade primária de amostragem 

 

O número de propriedades participantes no PNCEBTA, selecionadas 

aleatoriamente, foi determinado segundo a fórmula ditada pela OMS/ OPS/ 

(CEPANZO, 1973) 

    n = Z². p.q, onde: 

                                   e² 

  n = tamanho da amostra; 

  Z = nível de significância; 

               p = proporção de propriedades reagentes (Prevalência) 

                 q = proporção de propriedades não-reagentes (1-P) 

  e = margem de erro estipulado (erro máximo aceitável)  

 

Ao utilizar a mesma fórmula para os dados referentes à neosporose 

podemos verificar que o número de rebanhos suficientes para o desenvolvimento 

do estudo seria de : 

 

• Admitindo-se um grau de confiança de 95% (Z=1,96) 

• Uma prevalência de 80% (P=0,8) 

• Admitindo-se um erro máximo de 10% da prevalência. 

 

                                 n = (1,96)2 . 0,8 (1-0,8) = 0,6146 

                                                (0,10 * 0,8)2      0,0064 

                               

                                 n = 96 rebanhos 

 

 

Um número de 96 rebanhos multiplicados pelos três estratos amostrais 

(corte, leite e misto) resultariam em 288 rebanhos suficientes para a composição 

do estudo, no entanto, um total de 851 rebanhos estavam disponíveis para 

analise e portanto,  todos foram avaliados.  
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4.4.2 Unidade secundária de amostragem 
 

O número total de soros utilizados no PNCEBTA para a prevalência da 

brucelose foi maior que 10.000 animais testados, sendo que para aquele cálculo, 

foram utilizados padrões estipulados pelo Ministério da agricultura, Pecuária e 

abastecimento – MAPA (BRASIL, 2001). O número de bovinos por propriedades 

variou entre 10 a 15 animais. No estudo da Neosporose o número de bovinos 

necessários para o estudo foi calculado utilizando os seguintes parâmetros de 

acordo com a fórmula da OMS/OPS/CEPANZO (1973): 

  

                      n = Z². p.q, onde: 

                                e² 

 Considerando que: 

• Admitiu-se um grau de confiança de 95% (Z=1,96) 

• Estimou-se uma prevalência de 30% (P=0,30) (MELO et 

al.,2006) 

• Admitiu-se um erro máximo de 5% da prevalência. 

Portanto:                    

 

n = (1,96)2 . 0,30 (1-0.30) = 3,8416 *0,30*0,7 = 0,806736 

            (0,05 * 0,30)2                  0,000225        0,000225   

                               

                                 n = 3585,49 animais 

   

 

Portanto para o estudo de N. caninum, um número mínimo de 288 

rebanhos e 3585 animais, eram suficientes para a composição do estudo. Embora 

o tamanho amostral obtido fosse suficiente para uma analise confiável da 

prevalência, optou-se por utilizar todas as amostras usadas no PNCEBTA que 

estavam disponíveis no banco de soros, totalizando cerca de 6800 amostras, 

visando não apenas aumentar a precisão da estimativa, mas também evitar que a 

análise dos fatores associados à neosporose fosse inviabilizada em conseqüência 

de um número insuficiente de observações. Os animais testados, ou seja, as 
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unidades secundárias de amostragem foram sorteadas dentro de cada 

propriedade. Uma amostra era de fêmea de seis a 12 meses, três amostras eram 

de animais de 12 a 24 meses e quatro de animais de mais de 24 meses.  

No entanto ao final do estudo, somente 6064 amostras foram 

analisadas, pois muitas propriedades tinham somente quatro amostras 

disponíveis no banco de soros, mesmo assim os resultados ainda se mostraram 

confiáveis devido ao grande número de animais avaliados. 

A ocorrência de abortos não foi considerada como critério de seleção 

dos animais ou rebanhos. Também não foi utilizado como variável o sexo dos 

animais uma vez que, todo o grupo era composto somente por fêmeas. 

 

 

4.5 Região estudada 
 

O presente estudo baseou-se em informações de 232 municípios, 

extraídos de um total de 246 que compõem o estado de Goiás (IBGE, 2007). Para 

o estudo de prevalência da infecção por N. caninum, o Estado foi dividido em três 

diferentes estratos amostrais, de acordo com a principal atividade pecuária 

exercida (Figura 3). 

 

• Regiões Norte e Nordeste: aptidão predominantemente de corte; 

• Regiões Sul e Sudeste: aptidão predominantemente de leite; 

• Regiões Sudoeste e Centro: aptidão predominantemente mista. 
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FIGURA 3 - Mapa do estado de Goiás com suas três principais regiões e 
atividade principal de exploração do rebanho bovino para o estudo de prevalência 
da infecção por Neospora caninum: 1. Regiões Norte e Nordeste, com aptidão 
predominante de corte; 2. Regiões Sul e Sudeste, com aptidão predominante de 
leite e 3. Regiões Sudoeste e Centro, com aptidão predominante mista (Fonte: 
ROCHA, 2003). 
 

 

4.6 Colheita das amostras e envio ao laboratório 
 

 As amostras foram colhidas por técnicos agropecuários e médicos 

veterinários lotados nas 225 localidades das 20 regionais onde a Agência Goiana 

de Desenvolvimento Rural e Fundiário mantém escritórios, abrangendo todas as 

microrregiões do estado de Goiás no período de março a setembro de 2002. 

 As amostras de sangue foram colhidas por punção da veia jugular 

externa, com garroteamento manual, utilizando-se sistema a vácuo (Vacunteiner® 

Becton – Dickinson), em tubos siliconizados e sem anticoagulante. Os tubos, 

providos de rolha de borracha, com capacidade para 10mL, foram devidamente 

1

23 



 32 
                         

 
identificados com os quesitos regional do Estado, município, propriedade e 

animal, sendo que a identificação das amostras se deu por uma seqüência de 11 

algarismos, onde os sete primeiros dígitos referiam-se ao código do município 

junto ao IBGE, os próximos dois algarismos correspondiam ao número da 

propriedade pela seqüência do sorteio dentro do município. Os animais embora 

não identificados, tiveram seqüência de coleta registrada por dois dígitos (ex: o 

sangue colhido do terceiro animal receberia o código 03).  

Sendo: 

 

5208707 02 03 

 

Nº. de Goiânia no IBGE                                                   terceira fêmea amostrada 

Nº. de seqüência da fazenda 

 

 

As amostras ficaram mantidas em repouso à temperatura ambiente, 

para retração do coágulo e, posteriormente, centrifugadas a 744g por 10 minutos, 

para obtenção do soro que foi estocado em gelo e remetido ao laboratório da 

Agência Rural (Centro de Diagnóstico e Pesquisas Veterinárias – CDPV). 

No CDPV, os soros foram aliquotados em micro tubos de poliestireno 

tipo “eppendorf” e encaminhados, em gelo, ao Laboratório de Virologia Animal do 

Setor de Microbiologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da 

Universidade Federal de Goiás, e então estocados a -20ºC. Então foram levados 

ao Centro de Parasitologia Veterinária da Escola de Veterinária da Universidade 

Federal de Goiás, onde se executaram os testes. 

 

 

4.7 Questionários aplicados 
 
Os técnicos preencheram questionários padronizados, referentes à 

propriedade e aos animais que eram os mesmos utilizados pelo PNCEBTA de 

onde foram retiradas as variáveis para a análise dos fatores associados à 

infecção pelo N. caninum. 
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Do questionário contendo informações epidemiológicas relevantes à 

Brucelose, foram retiradas 16 variáveis importantes para o presente estudo: 

sendo 13 referentes à propriedade e três referentes aos animais.  

 

Variáveis referentes ao rebanho: 

• Região; 

• Tipo de exploração; 

• Tipo de criação; 

• Tipo de ordenha; 

• Uso de inseminação artificial; 

• Presença de ovinos, caprinos, eqüídeos, suínos, aves, caninos, 

felinos e animais silvestres. 

 

Variáveis referentes ao animal: 

• Idade; 

• Ocorrência de abortamentos 

• Raça. 

 
 

4.8 Determinação da prevalência aparente 
 

 

4.8.1 Técnica de ELISA indireto  
 
O estudo da prevalência de anticorpos anti-Neospora caninum nos soros 

foi realizado pela técnica de ELISA indireto, de acordo com ÁLVARES-GARCIA 

(2003).  

É uma técnica muito usada por quase não existir reações cruzadas 

significativas com outros protozoários e pode ser utilizada em bovinos, ovinos e 

caprinos, apresentando valores elevados de sensibilidade e especificidade de 

cerca de  97% e 100% respectivamente (OSAWA et al., 1998). 

Foi utilizado como antígeno extrato solúvel de taquizoítos Nc-1, 

desenvolvido pelo laboratório de protozooses digestivas e reprodutivas do 
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Departamento de Sanidade Animal da Faculdade de Veterinária da Universidad 

Complutense de Madrid (UCM). 

Nas placas de poliestireno, de 96 “poços”, foram adicionados 100 µL de 

antígeno previamente diluído em tampão Carbonato-Bicarbonato 0,1M (pH=9,6) 

de modo que 0,2 µg de proteína estivesse fixada em cada poço. As placas foram 

incubadas a 4ºC por 24 horas e, após este período, foram lavadas por três vezes 

em PBS-Tween 0,05% (pH=7,4). O líquido de lavagem foi retirado totalmente. 

Solução de bloqueio, constituída por PBS-Tween 0,05% – BSA 1% foi 

adicionada às placas, que foram novamente incubadas à temperatura ambiente 

durante uma hora e submetidas a três lavagens com PBS-Tween 0,05%. Após 

isso, ficaram prontas para o uso. 

Sequencialmente, 100 µL dos soros a serem previamente testados 

foram diluídos em PBS-Tween 0,05% – BSA 1% e adicionados em cada poço já 

antigenado em diluição de 1:100. As placas foram incubadas a 37ºC por uma 

hora. Passado esse tempo, foram lavadas como descrito acima.  

Depois de retirado todo o excesso de solução de lavagem, 100 µL de 

conjugado comercial anti-bovino (anti-bovine IgG1 e IgG2 policlonal Hipra S.L.) 

marcado com enzima peroxidase, foram diluídos em PBS-Tween 0,05%, a uma 

diluição de 1/4000, e adicionados a cada pocinho. Logo em seguida, as placas 

foram incubadas por uma hora a 37ºC e lavadas por três vezes com solução PBS-

Tween 0,05% e logo após foram adicionados 100 µL do substrato ABTS, Sigma@ 

( 2,2-Azino-Bis-3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) por poço.  

Depois da incubação à temperatura ambiente por 30 minutos, em local 

escuro, foram adicionados em cada poço 100 µL de uma solução de ácido oxálico 

0,3M para interromper a reação. 

A leitura das placas foi realizada em filtro de 405 nm, no 

espectrofotômetro (Biotec@). 

 Em todas as placas examinadas foram adicionados soros controles 

positivos, provenientes de explorações com presença de abortos, e controles 

negativos, provenientes de explorações sem antecedentes de aborto em 

duplicata. Todos eles foram previamente analisados por Imunofluorescência e 

Western Blotting na UCM. 
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Para a interpretação dos resultados foi utilizado o valor IRPC (índice 

relativo x 100) de cada amostra. Para obter o IRPC aplica-se a seguinte relação: 

 

IRPC:   DO405 amostra – média DO405 controle negativo           x 100 

Média DO405 controle positivo – média DO405 controle negativo 

 

O ponto de corte estimado da prova foi o seguinte: 

 Ponto de corte Amostra (-) Amostra (+) 

Sensibilidade=especificidade IRCP  < 9 > 9 

 

As provas foram consideradas válidas quando a DO405 média do 

controle positivo foi superior a 0,9 e até ≥ a cinco vezes a DO405 média do controle 

negativo. 

 

 

4.9 Análise estatística 
 

A prevalência dos anticorpos anti-N. caninum foi calculada separadamente 

para rebanhos e animais 

A prevalência aparente (Pa) é a proporção de animais com resultado 

positivo ao teste. Ela representa de uma forma estática e apenas aparente a 

proporção de casos no total da população.  

 

Pa= a+b * 100, em que: 

                                                N 

- a = nº. de animais doentes positivos 

- b = nº. de animais sadios, porém positivos. 

- N = nº. total de animais amostrados 

 

Portanto, para o cálculo da prevalência aparente de animais e rebanhos 

tem-se: 
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Pa rebanhos = nº. de rebanhos positivos ao teste 

                                 Nº. de rebanhos testados 

Pa animais = nº. de animais positivos ao teste  

                                 Nº. de animais testados 

 

A prevalência real (Pr) é a proporção de animais que realmente tem a 

doença.  

    Pr = Pa + EspReb – 1 

                  SenReb + EspReb -1 

 

No entanto, o presente estudo mostra apenas dados da prevalência 

aparente para a doença, pois é baseado em uma sorologia de rebanho sem 

diagnóstico prévio e independente do estado de saúde do animal.  

Para o cálculo das amostras utilizou-se um intervalo de confiança de 95% e 

margem de erro de 5%. 

O teste do qui-quadrado (SAMPAIO, 2002) foi utilizado para analisar 

associações entre a infecção por N. caninum as variáveis avaliadas no 

questionário epidemiológico. O grau de associação entre as variáveis foi estimado 

através do cálculo do intervalo de Odds Ratio, utilizando-se o programa estatístico 

Win Episcope 2.0. Para verificar a relação entre idade e estado sorológico dos 

animais foi utilizada a regressão logística, por meio do programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) v.15. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O presente estudo foi o primeiro a englobar grande parte do território 

goiano para determinação da prevalência de anticorpos anti-N. caninum em 

rebanhos bovinos do Estado, abrangendo cerca de 94% dos municípios goianos, 

com mais de 6000 soros bovinos analisados. Informações sobre fatores 

associados à infecção também foram avaliados, permitindo estabelecer relações 

entre estes fatores e os animais soropositivos. 

Neste estudo, os testes foram feitos pelo método de ELISA para 

análises séricas, devido às vantagens oferecidas em relação aos outros métodos 

diagnósticos. Entre elas, destacam-se a sensibilidade de até 98%, a 

especificidade de até 100%, o menor tempo de execução, a precisão, o custo e a 

possibilidade de exame de grande número de amostras (OSAWA et al., 1988; 

SCHARES et al., 1998). 

SARTOR et al. (2003) já haviam comparado as técnicas ELISA e IFI 

em soros de mesma procedência e constataram que o teste de ELISA é mais 

sensível na detecção de anticorpos em relação à IFI, o que também foi observado 

por SARTOR et al. (2005). 

No Brasil, os índices de prevalência da infecção por N. caninum em 

bovinos variam de 7,7% (GUIMARÃES et al., 2004) a 53,54% (BENETTI, 2006) 

entre os rebanhos (Tabela 1). Além disso, observam-se diferenças nos valores de 

soroprevalência obtidos em função de fatores como região, ponto de corte do 

teste utilizado, tamanho da amostra, tipo de exploração (leite ou corte), 

antecedentes de abortamento e presença de hospedeiros definitivos. Também há 

influência da sensibilidade do método diagnóstico utilizado (SARTOR et al., 2005; 

AGUIAR, 2006). 

São escassos em Goiás os levantamentos de prevalência de N. 

caninum em soros bovinos, mas a infecção está presente em rebanhos no 

entorno dos municípios de Anápolis e Goiânia, detectado pela técnica de IFI, 

sendo a soropositividade presente em 29,6% dos bovinos de corte, 30,4% dos de 

leite e 43,3% dos de exploração mista (MELO et al. 2006). 
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5.1 Animais e rebanhos analisados 

 
Das 6.064 amostras de soros bovinos analisadas pela técnica de 

ELISA, 1.787 eram de animais de exploração de corte, 1.884 de explorações 

leiteiras e 2.393 de explorações mistas.  

A prevalência total de anticorpos anti-N. caninum em amostras séricas 

de bovinos foi de 42,92% (2.603/6.064). Dos 851 rebanhos analisados 83,43% 

(710/851), apresentaram pelo menos um animal reagente. Os valores de 

soroprevalência individual e por rebanho estão demonstrados na Tabela 2. 
 

TABELA 2 - Soroprevalências individuais e por rebanhos para anticorpos IgG1/ 

IgG2 anti-Neospora caninum em soros bovinos, colhidos em 2002 no estado de 

Goiás, com aptidões de corte, leite e misto, realizadas por ensaio 

imunoenzimático (ELISA indireto) 

Aptidão Rebanhos  Fêmeas bovinas 

Examinados Positivos (%) Examinadas Positivas (%) 

Corte 

Leite 

Misto 

248 

270 

333 

174 

245 

291 

70,2a 

90,7b 

87,4b 

1.787 

1.884 

2.393 

469 

1.067 

1.067 

26,2a 

56,6b 

44,6b 

Total 851 710 83,43 6.064 2.603 42,92 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatisticamente significativa (P<0,05) 

 
 

5.1.1 Prevalências em animais  
 

A prevalência de 56,6% verificada nos bovinos leiteiros assemelha-se à 

encontrada por GARCIA-VAZQUEZ et al. (2002), que relataram uma prevalência 

de 59% para bovinos leiteiros no México. Entretanto, no Brasil este resultado é 

superior aos citados por LOCATELLI-DITTRICH et al. (2001) no Paraná, 

CORBELLINI et al. (2002) no Rio Grande do Sul, SARTOR et al. (2003) em 

Avaré-SP e SARTOR et al. (2005) na região de Presidente Prudente-SP, que 

apresentaram a soroprevalência de 34,8%, 11,2%, 30,5%, 35,5%, 

respectivamente, utilizando o método de ELISA. 
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Quando comparados às prevalências encontradas por autores que 

utilizaram a técnica de IFI, os percentuais identificados neste estudo por meio de 

ELISA são superiores para bovinos leiteiros. As prevalências aqui encontradas 

são superiores às determinadas por RAGOZO et al. (2003) em São Paulo, 

GUIMARÃES et al. (2004) no Paraná, CORBELLINI et al. (2006) no Rio Grande 

do Sul e MELO et al. (2006) em Goiás, que encontraram, respectivamente, 

23,6%, 15,1%,17,8%, e 30,4% de animais positivos nos rebanhos de leite. Porém, 

o presente resultado (56,6%) é semelhante ao apontado por BENETTI (2006), 

que identificou uma prevalência de 53,54% de animais soropositivos em bovinos 

leiteiros no estado do Mato Grosso.  

A prevalência para bovinos de corte foi de 26,2% (Tabela 2). Este 

resultado assemelha-se aos valores citados por SARTOR et al. (2005), que 

encontraram 20% em São Paulo, e MELO et al. (2006), que encontraram 29,6% 

nos municípios de Goiânia e Anápolis por meio da técnica IFI. No entanto, o 

percentual mostra-se superior ao encontrado por HASEGAWA et al. (2004) em 

Avaré (São Paulo), que ficou em 15,57%, e AGUIAR et al. (2006) no Estado de 

Rondônia, com 9,5%. Por outro lado, revela-se inferior à prevalência encontrada 

por ANDREOTTI et al. (2004), de 30%, no Mato Grosso do Sul.  

 Além disso, se comparada a resultados externos ao Brasil, a 

prevalência encontrada para bovinos de corte neste estudo é também superior à 

encontrada por QUINTANILLA-GONZALO et al. (1999) na Espanha, de 17,9%. A 

prevalência para os animais de exploração mista foi de 44,6%, semelhante à 

encontrada por MELO et al. (2006) em Goiás, de 43.3%. Porém, foi superior às 

encontradas por GUIMARÃES et al. (2004) no Paraná (7,7%) e por AGUIAR et al. 

(2006) no estado de Rondônia (9,7%). 

 

 

5.1.2 Prevalências nos rebanhos 
  

Dos 851 rebanhos avaliados neste estudo, 248 eram de corte, 270 de 

leite e 333 de criações mistas. A prevalência total de 83,43% de rebanhos 

positivos apresentados neste estudo mostrou-se superior ao descrito no estudo 
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de AGUIAR et al. (2006), que apresentou uma prevalência de 72% para rebanhos 

na Amazônia. 

Resultados semelhantes foram encontrados no sul da Itália por 

RINALDI et al. (2005), que descreveram uma prevalência de 77,8% de 

propriedades soropositivas. No entanto, tais resultados são relativamente 

inferiores aos encontrados por MUNHOZ et al. (2006), que relataram prevalências 

de 89,7% e 85,7%, respectivamente, em propriedades dos municípios de 

Resende e Rio Claro, ambos no estado do Rio de Janeiro. 

Os valores de prevalências individuais foram de 70,2%, 90,7% e 87,4% 

para propriedades de corte, leite e criações mistas, respectivamente. A análise 

dos resultados do presente estudo indica que há evidência da infecção por N. 

caninum nas propriedades de Goiás, sendo a ocorrência significativamente menor 

naquelas com rebanhos de corte (Tabela 2). 

Além disso, este estudo mostrou uma alta prevalência dentro dos 

rebanhos leiteiros, o que foi observado também por SARTOR et al. (2005) em 

estudo feito na região de Presidente Prudente (São Paulo), onde foram 

detectados pelo teste ELISA 35,54% (145/408) de soropositivos nos rebanhos 

leiteiros, frente a apenas 20% nos rebanhos de corte.  

Segundo QUINTANILLA-GONZALO et al. (1999), a presença da 

infecção por N. caninum é estatisticamente maior em rebanhos leiteiros em 

relação aos rebanhos de corte. Esta diferença de prevalência entre os tipos de 

exploração talvez possa ser explicada pelo sistema de manejo dos animais, como 

política de reposição de animais e sistema de pastejo, podendo não estar 

relacionada à variável raça. 

No entanto, MELO et al. (2006) não encontraram diferença 

estatisticamente significativa entre diferentes aptidões dos rebanhos e animais 

soropositivos nos municípios de Anápolis e Goiânia.  

As prevalências individuais foram similares (P>0,05) no trabalho de 

AGUIAR et al. (2006), embora nos rebanhos de corte os valores tenham sido 

significativamente diferentes dos encontrados nas criações leiteiras e mistas. 

Segundo eles, o tamanho do rebanho pode estar relacionado significativamente à 

soropositividade, ou seja, a ocorrência de N. caninum em vacas pode estar 

associada ao grande número de animais nas fazendas de corte.  
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A maior prevalência em animais e propriedades de explorações leiteira 

e mista apresentada no presente trabalho está de acordo com a maioria dos 

estudos de soroprevalência realizados em diferentes regiões do Brasil e do 

mundo. A possível explicação está alicerçada nos estudos de et al. (2003a): 

provavelmente as explorações leiteiras e mistas são submetidas a manejos mais 

intensivos, permanecem por longos períodos nos plantéis e tem sua reposição 

geralmente feita com animais do próprio rebanho, o que favorece a transmissão 

vertical. 

A alta prevalência encontrada nas propriedades leiteiras deve ser 

levada em consideração para que a neosporose seja incluída no diagnóstico 

diferencial de causas de abortos em rebanhos de corte, leite e mistos em Goiás. 

 

 

5.1.3 Presença de fatores associados à infecção 
 

Os fatores que apresentaram, neste estudo, associação 

estatisticamente significativa com a ocorrência de N. caninum nos animais e nas 

propriedades foram: regiões, idade, raça, presença e tipo de ordenha e ocorrência 

de abortamentos. 

 
       

5.1.3.1 Tipos de explorações 
 
As regiões com predominância de gado de corte foram 

significativamente diferentes (P<0,05) das regiões predominantemente leiteiras e 

mistas, tanto nas análises de rebanho quanto nas análises individuais dos bovinos 

(Tabela 3). 
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TABELA 3 - Prevalências de anticorpos anti-N. caninum de 6.064 amostras de 

soros de fêmeas bovinas provenientes de três regiões do estado de Goiás,2002 

 

Explorações  Rebanhos Animais 

N Positivos (%) N Positivos (%) 

Corte 

Leite 

Misto 

296 

270 

285 

221 

239 

250 

74,7a 

88,5b 

87,7b 

2.198 

1.848 

2.018 

639 

973 

991 

29,1%a 

52,7%b 

49,1%b 

Total 851 710 83,43 6.064 2.603 42,92% 

Letras diferentes e sobrescritas na mesma coluna indicam diferença estatisticamente significativa 
n = número de animais ou rebanhos; IC: 95%; P < 0, 05 
 

 

Dentre as regiões Norte e Nordeste do Estado (predominantemente de 

corte), Sul e Sudeste (predominantemente leiteiras) e Sudoeste e Centro 

(predominantemente mistas), a maior soropositividade para anticorpos anti-N. 

caninum foi verificada nas propriedades leiteiras e mistas. Os resultados mostram 

que as regiões Norte e Nordeste (corte) são estatisticamente menos prevalentes 

em relação às regiões Sul e Sudeste (leite) e Sudoeste e Centro (mistas).  

 

5.1.3.2 Idade 
 
Para a análise da prevalência da infecção pelo N. caninum de acordo 

com a idade, as fêmeas bovinas foram separadas em três faixas etárias: de seis a 

12 meses, > 12 a 24 meses e acima de 24 meses.  

 

TABELA 4 - Soroprevalência para infecção pelo Neospora caninum em fêmeas 

bovinas de acordo com a idade, em 851 rebanhos no estado de Goiás, 2002. 

Faixa etária (meses) Total Positivos Prevalência% 

6 a 12     688    186 27,0% 

>12 a 24 2.018    759 37,6% 

≥ 24 3.390 1.667 49,2% 

OR: 1,612; IC: 95%; P < 0, 05 
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Animais acima de 24 meses foram significativamente (P<0,05) mais 

soropositivos do que os de idades inferiores. Por regressão logística, observa-se 

que, com o aumento da faixa etária, existe uma tendência de crescimento no 

número de casos positivos. 

Os resultados estão de acordo com estudos de DYER et al. (2000) e 

SANDERSON et al. (2000), que observaram, nos Estados Unidos, uma elevação 

no número de sororreagentes conforme o aumento da idade dos bovinos, 

sugerindo a ocorrência de infecção pós-natal no rebanho. No Brasil, RAGOZO et 

al. (2003) e GUIMARÃES et al. (2004), também verificaram maior quantidade de 

animais soropositivos nos rebanhos com idade acima de 24 meses, o que inclui a 

idade como um importante fator de risco para infecção pelo N. caninum. 

No entanto, HEMPHILL et al. (2000), na Inglaterra, não observaram 

nenhuma evidência que comprovasse a elevação das taxas de soroprevalência 

com o aumento da idade dos bovinos estudados. Da mesma forma, resultados 

descritos por MELO et al. (2001), no Brasil, em estudo realizado com fêmeas 

leiteiras do estado de Minas Gerais, não apontam diferenças entre as faixas 

etárias estudadas (de sete a 18 meses, de 19 a 30 meses e acima de 31 meses), 

sugerindo que todas as fêmeas têm a mesma probabilidade de exposição ao 

parasito. 

Considerando os resultados apresentados anteriormente por outros 

estudos, é possível que este fato esteja alicerçado nas informações citadas por 

HIETALA E THURMOND (1999), que relataram haver flutuações nos níveis de 

anticorpos de acordo com o aumento da idade. Eles alertaram para a 

possibilidade de falso resultado negativo em animais entre 13 e 24 meses, que 

podem apresentar tendência de baixa soroprevalência em relação a outras faixas 

etárias. Esses autores sugerem que isso ocorre devido ao declínio de anticorpos 

em bovinos congenitamente infectados.  

Essas informações apontam as dificuldades e o cuidado que merecem 

as interpretações da soroepidemiologia de N. caninum. 

Diante das divergências dos estudos sobre a relação entre a idade dos 

bovinos e a presença de anticorpos contra N. caninum, as diferenças que ocorrem 

nas faixas etárias podem estar relacionadas ao tempo de exposição ao parasito e 

à forma de transmissão do mesmo, que pode ser vertical – com a manutenção da 
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infecção adquirida – ou horizontal – com uma nova infecção devida à presença do 

hospedeiro definitivo na propriedade (BENNETTI, 2006). 

 

5.1.3.3 Raças 
 
Este estudo também mostrou que as prevalências entre raças 

diferentes apresentaram associação estatisticamente significativa (P<0,05)  com a 

infecção por N. caninum (Tabela 5). 

 

TABELA 5 - Prevalência de anticorpos IgG1/IgG2 anti-Neospora caninum em 

6.064 bovinos provenientes de propriedades amostradas no estado de Goiás, de 

acordo com a raça, 2002. 

Raças Total Positivos Prevalência 

Zebuínas (nelores) 2.104 595 28,3a 

Europeu de leite 598 403 67,4b 

Europeu de corte 32 17 53,1b,c 

Mestiço 3.079 1.435 46,6c 

Outras raças 251 153 61b 

Total 6.064 2.603 42,92 

Letras diferentes e sobrescritas na mesma coluna indicam diferença estatisticamente significativa  
IC: 95%; P < 0, 05 
 

 

A prevalência nas raças Zebuínas foi significativamente diferente das 

outras raças, o que sugere que a raça zebuína pode ser um fator de proteção à 

ocorrência de N. caninum, devido provavelmente ao sistema de manejo extensivo 

a que estes animais são submetidos. Segundo DUBEY et al. (2007), há 

possibilidade das soroprevalências entre os países variarem de acordo com a 

raça bovina estudada, porém deve-se haver cautela na interpretação dos 

resultados por causa das diferenças nos sistemas de produção usados para as 

diferentes raças e não por causa da susceptibilidade da raça  à infecção.  

Já os animais Europeus de leite, Europeus de corte e de outras raças 

tiveram valores de prevalência similares para N. caninum: respectivamente 
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67,4%, 53,1% e 61%. Dentre todas, as raças Européia leiteira apresentaram uma 

soropositividade maior em relação aos mestiços e européias de corte. 

 

 

5.1.3.4 Presença e tipo de ordenha 
 
Houve diferença estatisticamente significativa entre soropositividade 

para N. caninum em propriedades, assim como em animais submetidos à ordenha 

ou não-ordenhados (Tabela 6).  

 

TABELA 6 - Prevalência de anticorpos IgG1/IgG2 anti-Neospora caninum em 

rebanhos e em bovinos submetidos à ordenha ou não provenientes de 

propriedades amostradas no Estado de Goiás.  

Utilização 
de ordenha 

Rebanhos  Animais 

Examinadas Positivos (%) Examinados Positivos (%) 

Não 

Sim 

106 

745 

73 

637 

68,9 

85,5 

769 

5.295 

194 

2.409 

25,2 

45,5 

Total 851 710 83,43 6.064 2.603 42,92 

OR: 2,66; IC: 95%; P < 0, 05 

 

Dentre os animais ordenhados, os pertencentes às propriedades com 

utilização de sala de ordenha foram mais prevalentes do que os de propriedades 

com ordenha mecânica ao pé ou manual. Além disso, ocorreu maior número de 

propriedades soropositivas à neosporose entre as que utilizavam ordenha 

mecânica em sala de ordenha (Tabela 7). 
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TABELA 7 - Prevalência de anticorpos anti-N. caninum em bovinos assim como 

nos rebanhos amostrados no Estado de Goiás, de acordo com o tipo de ordenha. 

Tipos de 

ordenha 

Rebanhos Animais 

Examinadas Positivos (%) Examinados Positivos (%) 

Manual 

Mecânica ao pé 

Sala de ordenha 

713 

25 

7 

606 

24 

1 

85a 

96a 

100a 

5.083 

171 

41 

2.267 

111 

31 

44,6%a 

64,9%a 

75,6%b 

Total 745 637 85,5 5.295 2.409 45,5% 

Letras diferentes e sobrescritas na mesma coluna indicam diferença estatisticamente significativa 
IC: 95%; P < 0, 05 
 

 

A maior prevalência, descrita neste trabalho, para animais ordenhados 

em sala de ordenha pode estar relacionada à maior tecnificação das propriedades 

leiteiras. Nestas, há um nível mais alto de exigência em relação à seleção do 

plantel de animais, que, na maioria das vezes, são mais selecionados e 

especializados na produção de leite. Outro detalhe é que estes animais, em sua 

maior parte, são descendentes de raças européias, que, como visto 

anteriormente, podem ser mais prevalentes à infecção. 
Apesar da maior prevalência nos locais onde há ordenha mecanizada 

(Tabela 7), não houve diferença estatisticamente significativa entre as 

soropositividades para N. caninum em propriedades com diferentes tipos de 

ordenha, como ocorreu quando foram analisadas as prevalências em relação aos 

animais. Isto pode ser explicado pelo reduzido número analisado de propriedades 

com ordenha mecanizada.  

 
 

5.1.3.5 Ocorrência de abortamentos 
 
A ocorrência de abortamentos foi estatisticamente significativa nos 

animais soropositivos (Tabela 8). 
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TABELA 8 – Freqüência de anticorpos anti-Neospora caninum em bovinos 

provenientes de propriedades do Estado de Goiás, de acordo com histórico ou 

não de abortamento. 

Ocorrência de 
abortamento 

Animais Positivos (%) 

Sim 1182 558 47,2a 

Não 4397 1884 42,8b 

Total 5579 2442 43,77 

Letras diferentes e sobrescritas na mesma coluna indicam diferença estatisticamente significativa 
OR: 1,193; IC: 95%; P < 0, 05 
 

 

A maior ocorrência de abortamento em animais soropositivos pode ser 

fundamentada nas informações de trabalhos como o de CORBELLINI et al. (2002) 

que relataram uma maior prevalência para N. caninum em bovinos com histórico 

de aborto. Resultados semelhantes também foram relatados por OSHIRO et al. 

(2007), no Mato Grosso do Sul, onde foi observado que os rebanhos soropositivos 

tem cerca de 2,52 vezes mais possibilidade de ocorrência de abortamentos.  

Há grande probabilidade de as vacas soropositivas transmitirem 

congenitamente a infecção às suas próximas gerações (PARÉ et al., 1997), 

mantendo, assim, o parasito no rebanho e contribuindo para a possibilidade de 

ocorrência de abortos. 

 

 

5.1.3.6 Outros fatores com associação estatisticamente significativa 
 
Apesar de a presença de suínos não ser uma variável freqüentemente 

avaliada nos estudos da neosporose bovina, a presença destes animais nas 

propriedades analisadas foi cogitada como fator associado à prevalência em 

bovinos (Tabela 9). 
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TABELA 9 – Freqüência de anticorpos anti-Neospora caninum em bovinos 

provenientes de propriedades do Estado de Goiás, de acordo com presença ou 

não suínos. 

Presença de 
suínos 

rebanhos Positivos (%) 

Sim 582 499 83 

Não 269 211 58 

Total 851 710 83.43 

OR: 1,65; IC: 95%; P < 0, 05 
 

Como os suínos são hospedeiros intermediários do parasito, pode-se 

considerar a possibilidade de cães adquirirem a infecção por meio da ingestão de 

carcaças infectadas. Conseqüentemente, haveria a liberação de oocistos nas 

fezes caninas, contaminando o ambiente e possibilitando sua ingestão por 

bovinos. Neste trabalho, entretanto, não foi considerado o tipo de alimentação dos 

cães pertencentes às propriedades e nem a soropositividade em suínos, portanto, 

seriam necessários mais estudos para comprovar o papel da presença do suíno 

na ocorrência da neosporose bovina. 

Outro fator que também apresentou associação foi a compra de 

animais provenientes de comerciantes (Tabela 10). 

 

TABELA 10 – Freqüência de anticorpos anti-Neospora caninum em bovinos 

provenientes de propriedades do Estado de Goiás, de acordo com a compra de 

animais de comerciantes. 

Compra de 
comerciantes 

rebanhos Positivos (%) 

Sim 120 110 91,7 

Não 731 600 82,1 

Total 851 710 83.43 

OR: 2,42; IC: 95%; P < 0, 05 
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Uma provável explicação para este resultado seria o fato de que 

animais assim comercializados poderiam estar sendo descartados por 

apresentarem problemas reprodutivos, abortos ou outras enfermidades. Mesmo 

assim, cogita-se serem vendidos a outras propriedades por preços atrativos e 

acabam contaminando outros animais. 
 

 
5.1.3.7 Fatores estudados sem associação significativa 

 
No que se refere à presença de diferentes espécies nas propriedades, 

12,3% tinham ovinos e caprinos, 95,5% tinham eqüinos, 89,3% aves, 38,4% 

animais silvestres e 70% gatos. Tanto a presença quanto à ausência destes 

animais dentro das propriedades não representou risco associados à infecção por 

N. caninum (P> 0,05), já que a soropositividade foi alta em ambos os casos 

(Tabela 11) 
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TABELA 11 – Fatores sem associação à presença de anticorpos anti-Neospora 

caninum em bovinos provenientes de propriedades do Estado de Goiás.  

Variáveis Descrição n º de 
animais 

positivos % 

Presença de 

caprinos e ovinos 

Sim 

Não 

105 

746 

83 

627 

79% 

84% 

Presença de 

gatos 

Sim 

Não 

596 

255 

502 

208 

84,2% 

81,6% 

Presença de aves Sim 

Não 

760 

94 

635 

75 

83,6% 

82,4% 

Presença de 

animais silvestres 

Sim 

Não 

327 

524 

267 

443 

81,7% 

84,5% 

 IC: 95%; P > 0, 05 
 

Em 89,4% das propriedades não era utilizada a inseminação artificial. 

Outros 8,7% utilizavam a inseminação com touro (monta natural). Por fim, 1,9% 

utilizavam somente inseminação artificial, sendo que 18% delas apresentavam 

ocorrência de aborto. No entanto, estas variáveis não apresentaram associação 

estatisticamente significativa (P>0,05) com a infecção pelo N. caninum nos 

rebanhos. 

A transmissão por IA poderia explicar a distribuição mundial da doença, 

assim como sua incidência mais elevada em rebanhos leiteiros do que nos de 

corte. Apesar de DNA de N. caninum já ter sido detectado em sêmen de touros 

naturalmente infectados (CAETANO-DA-SILVA et al., 2004), tendo sido 

considerada a possibilidade de transmissão venérea. O estudo de CANADA et al. 

(2006) diz ser improvável a transmissão através de IA, pois não foram observados 
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títulos suficientes de anticorpos capazes de causar infecção em vacas após 

serem inseminadas com sêmen contaminado.  

LÓPEZ-GATIUS et al. (2005), concluiu que o uso de Inseminação 

artificial reduz o risco de abortos por N. caninum. 

A busca por melhorias genéticas nos rebanhos também tem sido 

relacionada à entrada de novos agentes infecciosos, principalmente pela 

aquisição de novilhas para reposição (PARÉ et al., 1998). No entanto, a análise 

de fatores como compra de animais para reposição não detectou associação 

significativa com infecção por N. caninum. Resultados semelhantes foram 

registrados por QUINTANILLA-GONZALO et al. (1999), que não verificaram 

associação entre prevalência para N. caninum e reposição do gado com animais 

nascidos no próprio rebanho ou comprados em outras propriedades.  

A presença de cães também fez parte do questionário e foi relatada em 

763 propriedades, o que soma um percentual de 89,7%. Dentre elas, 83,4% 

(636/763) apresentaram-se positivas ao teste de ELISA para N. caninum (Tabela 

12).  

 

TABELA 12 – Freqüência de anticorpos IgG1/gG2 anti-Neospora caninum em 

propriedades amostradas em todo o estado de Goiás, de acordo com presença de 

cães. 

 
 
Presença de cães 

 
 

Propriedades 

Positivos 

n % 

Sim 

Não 

763 

88 

636 

74 

83,4 

84,1 

Total 851 710 83,43 

OR: 0,86; IC: 95%; P >0, 05 

 

 

O contato entre bovinos e cães tem sido uma das variáveis mais 

estudadas, devido ao fato de o cão ser hospedeiro definitivo para o parasito. De 

acordo com WOUDA et al. (1999), a presença de cães portadores de anticorpos 

contra N. caninum nas fazendas está associada à prevalência dessa infecção em 
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bovinos. Esta afirmação está de acordo com os estudos conduzidos por 

SANCHEZ et al. (2003) e GUIMARÃES et al. (2004), que relatam uma freqüência 

de anticorpos anti-N. caninum significativamente mais elevada em fazendas com 

cães em relação àquelas sem esses animais.  

Porém, de acordo com o presente trabalho, não houve nenhuma 

associação estatisticamente significativa entre soropositividade para neosporose 

bovina e presença de cães nas propriedades. Estes resultados condizem com os 

obtidos por AGUIAR et al. (2006) e OSHIRO et al. (2007), na Amazônia e no Mato 

Grosso do Sul, onde respectivamente não foi observada associação entre a 

presença de cães, animais silvestres e variáveis reprodutivas com a 

soroprevalência para N. caninum.  

Neste estudo, a prevalência para o parasito foi alta mesmo nas 

propriedades sem cães (Tabela 9), o que sugere a ocorrência de alta 

soropositividade para N. caninum nos rebanhos mesmo na ausência do 

hospedeiro definitivo. Isso condiz com as informações de AGUIAR et al. (2006), 

os quais citam ser a transmissão transplacentária, a principal via de infecção em 

bovinos.  

As informações foram baseadas apenas na presença ou na ausência 

de cães, não levando em consideração o número de animais por propriedade. 

Isso é significativo quando se observa o trabalho de OTRANTO et al. (2003) na 

Itália, no qual os bovinos analisados em fazendas com dois ou mais cães 

possuem maior soropositividade do que aquelas com nenhum cão ou apenas um 

cão. BARTELS et al., (1999) e HOBSON et al., (2005) também afirmaram que 

quanto maior o número de animais, maior a probabilidade de contaminação 

ambiental. 

Outro motivo relevante pode ser a presença de cães errantes nas 

propriedades, que podem contaminar o ambiente, mas muitas vezes não são 

observados pelos moradores das propriedades. Por isso, sua presença pode não 

ter sido reportada no preenchimento dos questionários. Esse fato já foi citado nos 

estudos de CORBELLINI et al. (2002). 

Embora algumas das propriedades avaliadas neste trabalho não 

tivessem cães, foi constatada a presença de bovinos sorologicamente positivos 

para o parasito N.caninum. Isso permite avaliar o papel dos reservatórios 



 53 
                         

 
silvestres na disseminação do agente etiológico. A presença de animais 

silvestres, inclusive, tem sido amplamente discutida como fator de risco para a 

infecção pós-natal em rebanhos bovinos (DJIKSTRA et al. 2001, GONDIM, 2005). 

No entanto, neste estudo não houve associação estatisticamente significativa 

entre presença de animais silvestres e bovinos soropositivos para N. caninum. 

Tendo em vista o forte impacto econômico causado pela neosporose 

resultando em prejuízos, devido aos abortamentos e custos indiretos, este estudo 

poderá auxiliar no estabelecimento de estratégias para programas de controle da 

infecção e poderá servir como base para futuros estudos sobre dinâmica da 

infecção no estado de Goiás.  
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6 CONCLUSÕES 

 
● Nas condições realizadas há uma alta prevalência de anticorpos anti-

Neospora caninum nos rebanhos bovinos do estado de Goiás. 

 

● As diferentes aptidões dos rebanhos (corte, leite ou misto) podem ser 

fatores de associação com a ocorrência de animais soropositivos para Neospora 

caninum. 

 

● As regiões Sul e Sudeste de Goiás (predominantemente leiteiras) e 

Sudoeste e Centro (predominantemente mistas) do Estado de Goiás, são 

significativamente mais soropositivas em relação às regiões Norte e Nordeste 

(predominantemente de corte). 

 

● Animais com mais de 24 meses de idade apresentaram maior 

soropositividade.   

 

● Animais das raças Zebuínas são menos soropositivos em relação às 

raças européias. 

 

● Animais ordenhados, principalmente aqueles ordenhados em sala de 

ordenha, apresentam maior soropositividade para N. caninum do que os outros 

animais. 

  

● A ocorrência de abortamentos está associada à presença de animais 

positivos dentro dos rebanhos. 

 

● A presença de cães não está associada à presença de N. caninum 

em rebanhos bovinos. 
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