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Introdução
Neospora caninum é um parasita intracelular obrigatório causador de doença
de grande importância econômica e de ocorrência mundial, que tem o cão e o coiote
como hospedeiros definitivos e os bovinos, bubalinos, caprinos e ovinos, como
hospedeiros intermediários (MCALLISTER et al., 1998). O protozoário N. caninum foi
descrito primeiramente em cães por Dubey et al. (1988).
Além de causar o aborto bovino, afeta a produtividade do rebanho (DIJKSTRA
et al., 2003). A infecção horizontal só ocorre com a presença do principal hospedeiro
definitivo, o cão que elimina oocistos pelas fezes contaminando a alimentação dos
bovinos (MCALLISTER et al., 1998), que uma vez infectados podem transmitir a
infecção entre suas próximas gerações, pela transmissão vertical (DUBEY et al.,
2007).
Esta enfermidade provoca diminuição na produção de leite, descarte prematuro
de animais e abortamento, além de nascimento de bezerros fracos e má formação
(MCALLISTER et al., 1998). O objetivo do estudo foi verificar a presença de
anticorpos contra N. caninum em um rebanho leiteiro fechado na mesorregião do
Norte Central do Paraná, com índice de aborto acima do aceitável.
Material e Métodos
Para esta pesquisa, foram coletadas 88 amostras de sangue de bovinos
leiteiros, no período entre abril e junho de 2016, das raças Holandesa variedade
preto e branco, Jersey e mestiças (1/2 sangue Holandesa e Jersey), com idade
variando de 1 à 120 meses, pertencentes a uma propriedade na Mesoregião Norte
Central Paranaense, latitude 23º39'00", longitude 51º21'18”, de clima região
subtropical. Dois cães sem raça definida, adultos, com livre acesso as pastagem e
estábulos foram avaliados.
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As amostras foram colhidas através de punção da veia jugular e/ou coccígea
média, em tubos a vácuo sem anticoagulante, foram identificadas e conservadas em
refrigeração em caixas isotérmicas com gelo reciclável e encaminhadas para a
UNOPAR em Arapongas, Paraná.
As amostras foram centrifugas durante 15 minutos a 10376 Force G, sendo
devidamente identificadas e armazenadas em “eppendorf®”, onde ficaram mantidas
sob temperatura -20 ºC. As amostras foram encaminhadas ao Instituto Biológico de
São Paulo e processadas pelo teste de Elisa, Kit comercial do Centro Panamericano
de Febre Aftosa, para o soro de bovinos, enquanto as amostras dos cães pela
técnica de RIFI com ponto de corte 1:50.
O sistema de produção é semi intensivo, com produção de leite tipo B, não
havendo compra de animais, considerando a propriedade fechada. Há histórico de
abortos e reabsorção embrionária com índice de 25,4% nos últimos 24 meses.
Anualmente há a administração de vacina comercial contra agentes de doenças
reprodutivas, inclusive Histophilus somnu e semestralmente contra Leptospira sp.,
além das vacinas obrigatórias. Semestralmente são submetidos ao exame contra
brucelose, com resultados negativos. Há áreas de mata e presença de cães
errantes. O cálculo estatístico utilizado foi a análise descritiva.
Resultados e Discussão
Os dois cães avaliados não foram reagentes ao método da RIFI, enquanto que
dos bovinos 33/88 (37,8%) das amostras apresentaram anticorpos anti N. caninum
pela técnica de Elisa.
A sensibilidade do método diagnóstico utilizado influencia também no índice de
soro reatividade, exemplo desse fato é a constatação que o teste de ELISA detecta
maior número de animais infectados que a Reação de Imunofluorescência Indireta
(RIFI) (SARTOR et al., 2005).
A transmissão vertical de mãe para filha e ingestão posnatal de oocisto são os
únicos dois meios de transmissão comprovados, sendo N. caninum considerado um
dos parasitos mais eficientes em transmissão transplacentária entre todos os
agentes infecciosos que acometem bovinos (DUBEY; SCHARES, 2011). Dijkstra et
al. (2003) descrevem que até 95% das bezerras, nascidas de vacas soropositivas,
infectados congenitamente e encontrando-se clinicamente normais. Sendo este
modo de transmissão é mais eficiente em animais jovens em relação aos mais
velhos, devido a imunidade adquirida com a evolução da idade. No presente estudo
os índices de transmissão vertical foram maiores nos animais com idade acima de
48 meses, onde 75,75% (25/33) são sororeagentes para N. caninum.
De acordo com Wouda et al. (1999), se houver a presença de cães portadores
de anticorpos contra N. caninum, na propriedade, estará associada a transmissão
horizontal. Entretanto, no presente estudo, os dois cães não apresentaram
soroconversão no RIFI. Porém há a presença de cães errantes circulando pela
propriedade. Corbellini et al. (2002) descrevem a participação de coiotes e cães
errantes como participantes na transmissão de N. caninum.
Vogel et al. (2006), afirmam que animais soropositivos têm 3,4 vezes mais
chance de abortar quando comparado aos soronegativos. Em comparativo, no
presente estudo dos 25 animais com problemas reprodutivos, 11 apresentaram
abortos e soroconverteram e tinham idade até 48 meses, enquanto que outros 14
que soroconverteram tinham idade superior a 48 meses.
Rebanhos soropositivos apresentam perdas econômicas significativas devido
ao retorno ao cio com intervalo regulares ou irregulares, nascimento de bezerros
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fracos e inviáveis e posteriormente o descarte dos animais (VOGEL et al., 2006), na
propriedade avaliada, 26 famílias representam o rebanho leiteiro, onde 14 famílias
(53,84%) são reagentes para N. caninum, com cinco animais de segunda geração e
19 animais de primeira geração.
Schares et al. (1998) avaliando seis famílias, sendo três delas com casos de
abortos, demonstraram que 14 (93%) dos 15 descendentes de dez vacas
soropositivas também soroconverteram para N. caninum. O animal que não
soroconverteu teve infecção pós-natal, podendo segundo os autores se contaminado
com tecido placentário infectado. No presente estudo 24 animais são oriundos de
mães positivas, enquanto três são de mães negativas e um animal que é oriundo de
mãe infectada não soroconverteu.
Conclusão
O rebanho deve ser acompanhado mensalmente para serem avaliadas a
flutuação antigênica tanto dos animais positivos quanto dos negativos e averiguar a
presença de animais com infecção vertical.
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