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A produção de ruminantes apresenta participação significativa na economia do estado de Santa 

Catarina e determinar as causas de aborto é fundamental para sanidade e manutenção dos índices 

reprodutivos e produtivos dos rebanhos. Relatos de enfermidades relacionadas ao sistema 

reprodutivo como aborto e retorno ao cio em ruminantes são frequentes aqui no estado, no 

entanto, em todo Brasil poucas informações são disponíveis sobre os agentes infecciosos que 

causam aborto. A maioria dos diagnósticos de aborto são atribuídos a agentes infecciosos, como 

Neospora caninum, Brucella abortus, Leptospira sp., vírus da diarreia viral bovina (BVDV) e 

Herpesvírus bovino, além de Toxoplasma gondii que está mais relacionado a abortos em ovinos e 

caprinos.  O objetivo desse trabalho é realizar um estudo sobre aborto causado por N. caninum e 

T. gondii em ruminantes no estado de Santa Catarina. Foi encaminhado ao Laboratório de 

Patologia Animal, CAV/UDESC de janeiro de 2015 a  julho de 2017, 21 fetos, sendo 19 bovinos 

e 2 ovinos, pertencentes a 13 propriedades de 7 municípios do estado. Na necropsia dos fetos 

foram coletadas amostras de encéfalo, pulmões, coração, timo, placenta, pálpebra, diafragma, 

músculo esquelético, fígado e abomaso, acondicionadas em formalina tamponada a 10%, 

incluídas em blocos de parafina e processados rotineiramente para histologia e corados pela 

técnica de hematoxilina e eosina (HE). Fragmentos de encéfalo, coração e músculo de casos com 

lesões sugestivas de infecção por protozoários foram submetidos à imuno-histoquímica anti-N. 

caninum e anti-T. gondii pelo método estreptavidina-biotina ligada à peroxidase. Fragmentos de 

encéfalo foram congelados para realização de PCR para detecção de N. caninum e T. gondii, 

utilizando como alvo as sequências Nc5-Np21plus/Np6plus e REP-529, respectivamente. 

Fragmentos de tecidos linfoides (timo e baço) também foram congelados para realização da PCR 

para detectar BVDV. Amostras refrigeradas de placenta, pulmões, fígado e conteúdo do abomaso 

foram encaminhadas para cultivo bacteriano aeróbio inespecífico, utilizando-se ágar sangue e 

ágar MacConkey a 37°C. Realizou-se também pesquisa de Brucella em ágar específico. Dos 21 

casos de aborto analisados, 61,9% (13/21) tiveram diagnóstico conclusivo sendo que 28,6% 
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(6/21) foram devido a infecção por N. caninum, 23,8% (5/21)  distocia fetal, 4,7% (1/21) por 

Trueperella pyogenes e 4,7% (1/21) por tristeza parasitária bovina, e os outros 38,1% (8/21) 

foram inconclusivos. Os seis casos de neosporose, corresponderam a três surtos distintos. O 

primeiro surto ocorreu em uma propriedade de bovinos de leite das raças Jersey e Jersolanda, de 

São Ludgero que contava com um plantel de aproximadamente 130 vacas, sendo 65 em lactação.  

Nesta propriedade houve aumento significativo no número de abortos por três anos, em 2014 de 

70 vacas prenhes 20 abortaram, em 2015 10 e em 2016 menos de cinco. As perdas fetais 

aconteciam durante todo o ano, com maior intensidade no verão. Os abortos ocorriam geralmente 

no terço médio de gestação (90%) ou no final (10%), tanto primíparas quanto multíparas eram 

afetadas. Relatou-se também aumento da taxa de retorno ao cio,  muitas vacas foram inseminadas 

por até cinco vezes para obter uma cria. Nas vacas em que realizou-se sorologia para N. caninum 

53,85% (14/26) foram positivas (títulos de 1:100 a 1:1600), oito apresentavam histórico de 

transtornos reprodutivos e seis eram hígidas. Foi realizado exame anatomopatológico e PCR para 

N. caninum em quatro fetos, com dois positivos. Os dois cães da propriedade tinham sorologia 

negativa. O segundo surto ocorreu em Lages, em um plantel de 160 bovinos, apenas nove em 

lactação. O plantel é composto por animais da raça Guzerá, Devon e Angus, sendo que conta com 

o único rebanho com bovinos da raça Flamenga, com 30 fêmeas dessa raça para reprodução. 

Relatou-se inúmeros abortos desde o ano 2012, além outros problemas reprodutivos na 

propriedade, como repetição de cio, distocia e retenção de placenta. Foram necropsiados dois 

fetos da raça Flamenga no quinto e nono mês, e um obteve PCR positivo para N. caninum.  O 

terceiro surto aconteceu no município de São Martinho em uma propriedade leiteira com plantel 

de 51 vacas, sendo 31 em lactação. Do total de animais do plantel, 11 tinham histórico de 

problemas reprodutivos, sendo que cinco delas abortaram, mais de uma vez. Observou-se 

repetição de cio e abortos que ocorreram 60% no terço médio e 40% no terço final. Um feto 

abortado no sexto mês, fixado em formol foi enviado para exame anatomopatológico com lesões 

sugestivas de neosporosa.  Realizou-se sorologia para N. caninum  nas vacas e 46,7% (7/15) 

foram positivas (títulos de 1:100 a 1:800), seis  apresentavam histórico de abortos e uma eram 

hígida. Dos dois cães da propriedade, um teve sorologia positiva (título 1:100). Nesses seis fetos 

não foram observadas lesões macroscópicas significativas, na avaliação histopatológica havia 

encefalite necrotizante mononuclear multifocal discreta a moderada (4/6), miosite e miocardite 

mononuclear multifocal discreta (1/6). Em um feto não foram observados lesões histológicas. A 

PCR foi positiva em três fetos para N. caninum.  Foi realizado IHQ para N. caninum e T. gondii 

em quatro casos, sendo todos negativos. Neste estudo a neosporose foi a principal causa de 

aborto. Neospora caninum é considerado o principal agente infeccioso abortivo em bovinos, no 

entanto, de acordo com a literatura consultada, há apenas um relato desta enfermidade no estado 

de Santa Catarina. O diagnóstico da neosporose é realizado através do exame anatomopatológico 

dos fetos associado a identificação do agente por IHQ ou PCR. Neste trabalho o diagnóstico de 

neosporose foi realizado através da epidemiologia, exame sorológico, lesões histológicas 

encefálicas e PCR positivo para o agente. A ausência de parasita nos cortes histológicos deve ter 

contribuído para a negatividade da IHQ e mostra a importância na associação de vários métodos 

de diagnósticos. Esse trabalho alerta para ocorrência de aborto por N. caninum no estado de Santa 

Catarina, indicando que os surtos devem ser sempre investigados.    

 


