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RESUMO 

 

A infecção pelo parasito coccídeo Neospora caninum está associado a principal causa de 

abortamento em bovinos e aumento do intervalo entre partos, além dos prejuízos indiretos como a 

diminuição da produção de leite. Os canídeos em geral são hospedeiros definitivos e a transmissão 

para o feto é um dos principais meios de transmissão do agente. Ao perpetuar no rebanho mundial a 

enfermidade reduz o potencial produtivo e a qualidade de vida animal e indiretamente fomenta a 

pobreza, desnutrição e a fome no mundo, cenário desagradável a qualquer ponto de vista. O 

presente trabalho tem como objetivo de informar a população e profissionais interessados sobre a 

ocorrência de danos econômicos, através de dados internacionais recentes da pecuária, foi elaborado 

com a finalidade de exploração em corte e leite, a busca do impacto econômico negativo a nível 

mundial, estimado em 2.380 bilhões de dólares ano também evidenciando custo prévio onde se relata 

aborto de 400 e 1865 dólares por perda em corte e leite respectivamente. Os dados coletados 

contemplam o passado e as mais recentes informações e servem de incentivo na prevenção e 

controle. 

 

Palavras-chave: Coccídeo. Neospora caninum. Abortamento. Bovinos. Canídeos.  
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ABSTRACT 

 

Infection with the parasite Neospora caninum coccidium is associated with major cause of abortion in 

cattle and increased calving interval and the indirect losses such as decreased milk production. 

Canids in general are definitive hosts and transmission to the fetus is a major agent of transmission 

media. By perpetuating the world flock to illness reduces the productive potential and the quality of 

animal life and indirectly promotes poverty, malnutrition and hunger in the world, unpleasant scenario 

at any point of view. This paper aims to inform the public and interested professionals on the 

occurrence of economic damage, through recent international livestock data, was prepared for the 

purpose of exploitation in beef and dairy, the search for the negative economic impact worldwide, 

estimated at 2,380 billion year also showing prior cost where it is reported abortion 400 and $ 1,865 

for loss in beef and dairy respectively. The data collected include the past and the latest information 

and serve as incentive for prevention and control. 

 
Keyworks: Coccidium. Neospora caninum. Abortion. Cattle. Canids. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Segundo a Organização das Nações Unidas da Agricultura e Alimentação, 

Food and Agriculture Organization (FAO, 2014) nos últimos trinta anos, a produção 

mundial de leite aumentou em mais de 50 por cento, de 482 milhões de toneladas 

em 1982 para 754.000.000 milhões de toneladas em 2012. Dados recentes do 

departamento de agricultura dos Estados Unidos, United States Department of 

Agriculture (2014) revelam aumento de quase dois por cento na produção mundial 

de carne e vitelo que em 2012 foi de 58.522.000 milhões de toneladas para 

59.598.000 milhões de toneladas de carcaça em 2014.  Também fora atribuído 

durante este período de avanço produtivo de carne e leite, relatos de prejuízos 

associados ao Neospora caninum responsável por danos internacionais. Em nota a 

saúde animal, a FAO (2014) designa que proteger os animais contra doenças e 

prevenir a propagação das mesmas como a chave ao combate a fome desnutrição e 

a pobreza.  

 A partir do aumento na produção mundial e com a busca de provas de sua 

influência negativa em diversos países visto que a enfermidade realiza seu ciclo a 

mais de duas décadas com base em sua descoberta, fomenta a necessidade de 

comprovação científica dos prejuízos ocasionados à criação de bovinos (LIMA, 

2007). 

 A soma de dados como prevalência de risco de aborto, sorologia e relação 

dos mesmos causados pelo parasito em conjunto de diversos países permite estimar 

a média impactante a população mundial (REICHEL et al., 2013), visto que o 

parasito é cosmopolita (TAYLOR; COOP; WALL, 2010). 

  O objetivo deste trabalho é reunir informações a nível mundial na atualidade 

para que comparadas em conjunto permita ao interessado criar seu próprio conceito 

sobre a temática abordada, evidenciando e despertando o interesse no leitor para 

somar a seus conhecimentos culturais, econômicos e pessoais. 

 Esta revisão se justifica devido ao aumento na divulgação dos danos 

referentes à pecuária bovina mundial, relacionados à enfermidade explanada, 

demostrando o modo com que ela se propaga promovendo sua manutenção, queda 

na produtividade, gastos com feto abortado e redução da vida útil produtiva. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 História  

 

A primeira descrição semelhante do parasito ocorreu em cães na Noruega 

(BJERKÃS; MOHS; PRESTHUS, 1984). Em 1989 no estado de Washington PARISH 

et al. (1987 apud DUBEY; LEATHERS; LINDSAY, 1989) associaram a algo parecido 

em bezerros recém nascidos mortos com mielite fatal  após realizar cortes 

histológicos de quatro partes da medula espinhal.  

 No entanto descrição oficial surgiu em 1988, em cortes histológicos onde dez 

animais de um total de 23, com quadro de morte associado à toxoplasmose (DUBEY 

et al.,1988). O Neospora spp. antigamente confundido com Toxoplasma gondi, 

devido a característica estrutural parecida em estágio assexuado, tem como 

sinônimo o nome Histoplasma gondi (TAYLOR; COOP; WALL, 2010). A 

diferenciação inicial foi de que o parasito causador de cisto em musculatura, cérebro 

e medula espinhal não possuía vacúolo parasitóforo além de não reagir ao método 

de Imunohistoquímica voltada ao Toxoplasma spp. e a reação de peroxidase 

(DUBEY et al., 1988). 

Anos depois da diferenciação foram descobertos como sendo hospedeiros 

definitivos a espécie canina (Canis lupus familiaris) (MCALLISTER et al., 1998), os 

coiotes (Canis latrans) (GONDIM et al., 2004), o dingo (Canis lupus dingo) e o lobo 

cinza (Canis lupus) (DUBEY et al., 2011). 

No Brasil, Gondim e Sartor, (1997) foram os pioneiros na detecção de 

anticorpos em vacas de aptidão para produção de leite pelo método de 

imunofluorescência indireta. 

 

2.2 Classificação 

 

O protozoário do gênero Neospora (Neo = novo, spora = semente, esporo, 

esporângio) (LIMA, 2007), pertencente ao filo Apicomplexa e a família Sarcocystidae 

formador de cisto em tecidos no hospedeiro intermediário (TAYLOR; COOP; WALL, 

2010). 
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 Os cistos teciduais de N.caninum são em forma elíptica e mede de 107µm de 

diâmetro ou mais, de parede cística de 4µm de espessura sem vacúolo parasitóforo 

e apresentando mais de 11 róptrias, os bradizoítos que nestes se encontram medem 

cerca de 6,9µm de comprimento por 1,5 a 2µm de largura contendo 5 a 8 por 1 a 

2µm já os taquizoítos medem 2µm de largura por 6µm ou mais de comprimento 

(LIMA, 2007). 

 

2.3 Distribuição geográfica 

 

No Brasil vários estudos de soroprevalência vêm sendo realizados nos 

estados de São Paulo (CARDOSO, 2010; STURARO et al., 2013), Minas Gerais 

(SANTOS et al., 2011; STURARO et al., 2013), Santa Catarina (MACEDO et al., 

2013), Paraná, Bahia (LIMA, 2007) Rio Grande do Sul (CRUZ et al., 2011), Mato 

Grosso do Sul (OSHIRO et al., 2007), Mato Grosso (BENETTI et al., 2009), Pará 

(CHIEBAO, 2010), Pernambuco, Alagoas (AMARAL, 2012) e Maranhão (TEIXEIRA, 

2010). 

A ocorrência da doença está relacionada com a finalidade de exploração, 

método de criação e a presença de hospedeiros definitivos. A exploração leiteira 

representa taxa de 1,78 vezes maior de animais soropositivos se comparado à 

finalidade de corte (SARTOR et al., 2005). 

A nível mundial além do Brasil há relatos na Espanha (Almeida et al., 2010 

apud Cavalcante, 2010), Suíça (HASLER, et al., 2006), Suécia (Björkman et al., 

1996 apud Cavalcante, 2010), Argentina (LIMA, 2007; MOORE, 2013), Uruguai 

(FURTADO et al., 2011), Costa Rica (BIELSA; ROMERO; HEUER, 2004), Estado 

Unidos (REICHEL et al., 2013) ,  Itália (LIMA, 2007), Colômbia (BLANCO et al., 

2014) o que corrobora com Taylor (2010) que considera o gênero cosmopolita. 

 

2.4 Ciclo de vida 

 

O N. caninum é heteroxeno e apresenta um ciclo de vida semelhante ao 

demais coccídeos em três estágios: taquizoítos, cistos teciduais e oocistos 

(CAVALCANTE et al., 2009). 

  Recentemente foi elucidado que o hospedeiro definitivo e intermediário no 

ciclo pré-natal é o cão que elimina pequenas quantidades de oocistos nas fezes por 
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8-23 dias e que cistos presentes nos tecidos serve de fonte de infecção para 

hospedeiros intermediários como bovinos, ovinos, caprinos (TAYLOR; COOP; 

WALL, 2010), gatos, equinos, roedores de laboratório (MCGAVIN; ZACHARI, 2010) 

e búfalos (CHRISSAFIDIS et al., 2014). 

 O provável método para infecção é a via leucocitária (MCGAVIN; ZACHARI, 

2010). A transmissão vertical permite que o parasito tenha sucesso em perpetuar na 

ausência do hospedeiro definitivo (DUBEY et al., 1988; FOREYT, 2005), fato 

associado aos progenitores sendo o relato desta via como responsável por mais de 

95% de infecção de bezerros por N. caninum (TAYLOR, 2010). 

 

Figura 1 – Ciclo de vida do Neospora caninum 

 
Fonte: CARDOSO (2010) 

 

2.5 Transmissão 

 

Cardoso (2010) relata que a ingestão de comida, recursos hídricos para 

bebida e partes teciduais contaminadas por oocistos esporulados faz com que o 

hospedeiro intermediário desenvolva cistos teciduais e o definitivo se torne 

disseminador do agente. Bandini (2009) não infectou cães com oocistos de N. 

caninum na concentração 10³ e 104, mas níveis maiores soroconverteram um mês 

após o ocorrido, demostrando que inócuo do alimento influencia na produção de 

anticorpos. 
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Cruz et al. (2010) após estudo em vacas de leite no Rio Grande do Sul no 

período de 2000 a 2009, evidencia que a rota de infecção congênita é um destaque 

(tabela 1), o que corrobora com a transmissão transplacentária (FOREYT, 2005). 

 

Tabela 1 – Comparação na eficiência reprodutiva de vacas 68 NC-soropositivas e 211 NC-

soronegativas de uma propriedade de gado de leite no Rio Grande do Sul 

 Vacas  

NC – soropositivas 

Vacas 

NC – soronegativas 

Idade ao primeiro parto (meses) 42,6 31 

Parturientes (%) 64,2 79,4 

Natimortos (%) 33,6 9,9 

Abortos (%) 61 25,6 

Retorno ao cio após diagnóstico de prenhez (%) 82 29,8 

Número de serviços por concepção  3.9 2,3 

Intervalo entre partos (dias) 472 428 

Intervalo entre concepção de bezerros (dias) 189 146 

Taxa de abate (%) 14,7 6,6 

Fonte: Cruz et al. (2011) 

 

Dificilmente uma vaca soronegativa gera uma prole soropositiva, porém é 

passível de ocorrer (FROSLING; UGGLA; BJORKMAN, 2005 apud CAVALCANTE, 

2010). 

Em estudos animais gestantes e não gestantes soros negativos e positivos 

não diferiram estatisticamente em abortamentos e taxa de prenhes com receptoras 

no sistema intensivo em TETF (STURARO et al., 2013). 

 

2.6 Sinais clínicos 

 

A enfermidade está ligada a abortamento (figura 2) entre 150 a 180 dias, no 

entanto pode acontecer após 90 dias até fase final de gestação. Alterações 

neurológicas, exoftalmia, feto mumificado, bezerros fracos e ataxia são passíveis de 

ocorrer (TAYLOR; COOP; WALL, 2010). 

 

Figura 2 – Fotografia de feto bovino abortado devido à infecção por Neospora caninum  
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Fonte: Fotografia cedida por SARTOR, I.F. 2014. 

 

Animais adultos não apresentam a doença, porém pode ocorrer inflamação 

não supurativa em musculatura cardíaca, esquelética e no cérebro sendo as 

alterações cutâneas raras (MCGAVIN; ZACHARY, 2009). 

Os bezerros infectados de modo congênito nascem clinicamente normais e 

em alguns casos apresentam peso reduzido, exoftalmia, assimetria de córnea, 

dificuldade de se levantar, os membros posteriores podem estar flexionados ou 

hiperextendidos e no exame neurológico pode revelar diminuição do reflexo patelar e 

perda da consciência (LIMA, 2007). 

Em cães os sinais clínicos comumente ocorrem entre um a seis meses de 

idade, a neosporose é causadora de paralisia, em filhotes causa paralisia de 

membros posteriores, ascendente progressiva, alguns casos hepatite e polimiosite, 

raramente morte súbita por miocardite (TAYLOR, COOP; WALL, 2010). 

 

 

 

 

 



37 

 

2.7 Diagnóstico 

  

O histórico clínico permite relacionar os acontecimentos de abortamento com 

soropositividade em cerca de 58,5% dos casos, além de aumentar a chance de 

recidiva em 7,21 vezes (HEIN et al. 2012) 

A detecção de anticorpos anti-Neospora caninum em soro com pelo método 

de RIFI (BJORKMAN e UGGLA, 1999 citado por CAVALCANTE 2010) compreende 

o método usual, embora outro tenha semelhança na finalidade diagnóstica como o 

ELISA proposto por Lally, Jenkins e Dubey (1996). 

Conforme Sartor et al. (2005), a diferença na mensuração de soroprevalência  

é decorrente do tipo de amostragem como em episódios de aborto ou de modo 

aleatório e da sensibilidade do método diagnóstico com o ELISA apresentando maior 

sensibilidade que a RIFI. Em nota relatou frequências variadas animais positivos que 

vão de 7,7% a 87,5%, de acordo com o método de exploração. 

O ELISA realizado com uso de leite possui resultados semelhantes ao 

realizado com soro, sendo atribuído a detecção de anticorpos em 97,6% dos casos 

comparados, facilitando a amostragem para pesquisa de lotes através de tanques 

contendo leite (GONZÁLEZ WARLETA et al., 2011). 

A dificuldade na interpretação bem como a oscilação de título para detecção 

de anticorpos contra o Neospora caninum mesmo sendo baixos ou negativos não 

indica a inexistência da infecção. Os bezerros devem ser submetidos à avaliação 

após 120 dias devido ao pool oriundo do colostro, principalmente quando não se 

sabe qual vaca é a doadora (CARDOSO, 2010). 

Em tecido animal a histologia e a imunohistoquímica, serve para visualização 

direta e compreende o método de diagnóstico definitivo, por ser invasivo seu uso fica 

restrita a necropsia de tecidos fetais (LALLY; JENKINS; DUBEY, 1996). 

Em fetos mumificados ou autolisados os métodos histoquímicos são 

ineficientes visto que os epítopos ligantes a técnica estão degradados ou inviáveis 

em sua estrutura, nesse caso o método molecular PCR se torna necessário 

(CARDOSO, 2010). 

O diagnóstico da infecção fetal por N. caninum, tem acurácia variada em 

diferentes métodos de diagnóstico como IHC com 8,6%, nested-PCR JB em 6,7% e 

com nested-PCR PLUS 20,9% (CABRAL et al., 2009). Resultado semelhante com 
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PCR RFLP e nested-PCR ITS1, na detecção em cães infectados de modo 

experimental foi descrito por Cavalcante (2010).  

 

2.7.1 Exame clínico 

 

Com base nos sinais clínicos bem como o manejo dos animais ou convívio 

com outros animais, favorece a correlação com o parasito. O histórico de morte 

súbita também deve ser relevante visto que há possibilidade de cistos na 

musculatura cardíaca (TAYLOR, 2010).  

 

2.7.2 ELISA 

 

 Para realização desta, amostras de sangue em tubo de ensaio não contendo 

anticoagulante devem ser centrifugadas para obtenção do soro ou conservadas 

sobre processo de refrigeração e sucinta centrifugação em até 24 horas. O soro 

extraído deve seguir a orientação do fabricante do kit comercial (FURTADO et al., 

2011). 

 Os resultados normalmente são expressos em porcentagem de controle 

positivo incluído em cada teste como porcentagem de positividade (PP). Avaliados 

como negativos são abaixo de 20 PP; inconclusivo com 20-25 PP e positivos acima 

de 25 PP (TAYLOR, COOP; WALL 2010). 

 

2.7.3 RIFI 

 

Amostras de soro devem ser estocadas a -20ºC até o momento de análise, a 

reação de RIFI contêm taquizoítos fixados de N. caninum, cepa NC-1, que fora 

cultivado em células VERO e conjugado fluorescente anti-IgG bovino (Sigma) 

(OSHIRO et al., 2007; BENETTI et al., 2009). 

Afirma Benetti et al. (2009) que inicialmente é realizado a triagem dos soros 

na diluição 1:200 sendo amostras positivas sucessivamente avaliadas com diluição 

na base dois, até a apresentação de título final, outra faixa de corte inclui 1:50 

(OSHIRO et al., 2007; CAVALCANTE, 2010). 
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2.7.4 Histológico 

  

 Lesões pré-agudas podem ser diferenciadas como focos necróticos e 

hemorrágicos em um padrão vascular, já as crônicas assim como as agudas 

apresentam superfície de corte com coloração amarela- amarronzada a cinza, 

porém mais indistinguível (MCGAVIN; ZACHARI, 2009). 

Tecidos devem ser fixados em formalina a 10%, embebido em parafina para 

sucessivo corte a 4 a 5 µm e corado com hematoxilina e eosina (HE), os tecidos  

para amostra incluem coração, fígado, cérebro, rim, pulmão, baço, placenta, timo 

(CABRAL et al., 2009), musculatura esquelética e  linfonodos (CAVALCANTE, 

2010).  

Cortes histológicos de lesões causados por N. caninum ou semelhantes 

corados pela coloração de HE (figura 3) tem finalidade de identificação do parasito 

(HANSEY; TENANT, 2010). Bradizoítos teciduais podem ser corados segundo 

Dubey et al. (citado por CARDOSO, 2010) pelo corante ácido periódico de Schiff 

(PAS). 

 

Figura 3 – Cisto de bradizoito de Neospora no cérebro de um boxer de 18 meses de idade que foi 
sacrificado após histórico progressivo de 6 meses de paraparesia com incontinência urinária e fecal. 
Diferentemente da toxoplasmose, na neosporose os cistos de bradizoítos são encontrados somente 
no interior do sistema nervoso central. Os cães atuam tanto como hospedeiro intermediário como 
hospedeiros definitivos para o Neospora caninum. (HE) 

 

Fonte: Rusbridge (2010) 
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 Há predomínio do Neospora caninum em sua forma cística em tecido 

cerebral, já outros locais os oocistos são visualizados em tecidos com tumefação, 

lesão vascular, isquemia tecidual e infarto multifocal (MCGAVIN; ZACHARI, 2009). 

As alterações notadas em cortes histológicos incluem encefalite não 

supurativa (figura4), miocardite e hepatite (TAYLOR; COOP; WALL, 2010). 

Inflamação não supurativa em região portal (SANTOS et al., 2007). No cérebro fetal 

se observa necrose múltipla ou proliferação de células microgliais adjacentes ao 

endotélio capilar hiperplásico, aglomerados de N. caninum podem ser visualizados 

no interior ou adjacente ao foco (MCGAVIN; ZACHARI, 2009). 

 

Figura 4 – Necrose multifocal, encefalite não supurativa em cérebro fetal de bovino abortado (HE) 

 

Fonte: Cabral et al. (2009) 

 

2.7.5 Imunohistoquímico 

   

 De acordo com Santos et al. (2007) o método de estreptovidina-biotina-

peroxidase (figura 5) pode ser utilizado, kit comercial onde os antígenos são 

reavivados com digestão enzimática usando 0,1% tripsina for 10 minutos a 37°C. Na 

sequência a amostra é imersa em tampão citrato (pH 6.0) e irradiado em micro-

ondas doméstico por dois minutos em potência máxima. Em seguida utiliza anticorpo 

20 µm 100µm 
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anti-Neospora caninum policlonal sobre esta em uma diluição de 1:2200 e de anti-

Toxoplasma gondi 1:2400 e finalmente corado com uso de cromógeno DAB. O 

mesmo autor cita como controle positivo cistos de Neospora em cabra e cria como 

controle negativo soro bovino com anticorpo primário. 

 

Figura 5 – Tecido músculo esquelético de bovino abortado, presença de taquizoítos N. caninum entre 
a fibra muscular. Método estreptavidina-biotina-peroxidase. 0bjetiva 40X 

 
Fonte: Santos et al. (2011) 

 

2.7.6 PCR 

 

A metodologia consiste na amplificação do material genético do parasito, 

onde o DNA é extraído através de kit comercial, de tecido fresco ou congelado, após 

pesagem do conteúdo (CABRAL, 2009). 

A amplificação do material genético necessita de primer como Lav-1, Tim-11 

quando se pretende diagnosticar ou amplificar um fragmento do rDNA, região ITS-1 

(SANTOS et al., 2007), no nested-PCR PLUS para região genômica Nc-5 se utiliza o 

NP6 PLUS - NP21 PLUS para amplificar o fragmento de DNA a 337 pb,  NP6 - NP7 

para amplificar o fragmento de DNA Nc-5 a 227 pb  (CABRAL et al., 2009; AMARAL 

et al., 2010; MACEDO et al., 2013) e no nested-PCR JB para amplificar uma região 

de DNA a 500pb o JB1 e JB2, para amplificar o fragmento de DNA ribossômico ITS-

1 a 250 pb (CABRAL et al., 2009). 
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O passo seguinte inclui a desnaturação, hibridização e extensão com ciclos 

variáveis assim como a temperatura e tempo em cada método. Ao fim se utiliza gel 

de agarose em concentração de 1% com TAE (Tris-acetato-EDTA) para correr a 

amostra com solução tampão a 100 V geralmente e adiciona-se o brometo de 

dietídio para capturar imagem após uso de lâmpada ultravioleta e analisa-la 

(SANTOS et al., 2007). 

  

2.8 Tratamento 

 

O tratamento é antieconômico e consiste no uso de coccidiostáticos e 

anticoccídicos (FOREYT, 2005). As sulfas possuem espectro de ação 

coccidiostáticos e em conjunto com a trimetoprima são potencializados, há o 

antagonismo com beta-lactâmicos e quando houver o uso prévio deste assim como 

alterações hepáticas, seu uso deve ser evitado (ANDRADE, 2008). 

 Segundo Taylor (2010), o tratamento é ineficaz apontando como solução o 

controle, como incinerar placenta e anexos fetais e não deixar que cães se 

alimentem da mesma. 

 

2.9 Prevenção e controle 

 

Existe uma vacina com finalidade preventiva disponível em alguns países, a 

Bovilis® Neoguard, que em 2004 em um estudo realizado a campo reduziu cerca de 

46,2% de abortos comparados ao grupo controle (MUÑOZ BIELSA; ROMERO; 

HEUER, 2004). Entretanto WESTON et al. (2012) em conclusão de avaliação da 

eficiência da mesma em 2.246 animais relatou que a vacinação após concepção 

preveniu 61% de abortos e que a vacinação durante a gestação aumentou o risco de 

transmissão vertical e o risco de morte embrionária precoce.  

A busca por antígeno capaz de promover segurança ao criador se faz 

constantemente sendo o mais recente desta com uso da Bombyx mori 

nucleopolyhedrovirus (BmNPV), partículas que apresentam antígenos de Neospora 

caninum (NcSAG1, NcSRS2 e NcMIC3) purificada com a hemolinfa ou gordura 

corporal de larvas de bicho da seda (KATO et al., 2014). 

Manter alimento e água, condicionados devidamente em recipientes onde não há 

contato com conteúdos fecais principalmente canídeos são medidas que evitam a 
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transmissão horizontal (MCALLISTER et al., 1998). A identificação e descarte de 

animais N. caninum soropositivos na propriedade quando possível diminui o risco de 

transmissão vertical (TAYLOR, 2010).  

Medidas como deixar os cães em canis e retirar, enterrar ou incinerar placenta no 

pasto também são válidas visto que atuam na não contaminação de alimento e no 

não aparecimento ou infecção de animais silvestres (TAYLOR, 2010). 

 

3 PREJUÍZOS RELACIONADOS À NEOSPOROSE EM BOVINOS 

 

A queda na produção em vacas da raça holandesa soro positiva, situa-se ao 

redor de 3 a 4% comparado a animais negativos, ocasionando perdas estimadas em 

138 dólares por vaca em período de lactação de 305 dias (HERNANDEZ; RISCO; 

DONOVAN, 2001). 

Os prejuízos causados em rebanhos com descarte de vacas de produção 

leiteiras soropositivas e com alta probabilidade da infecção foram em média de 117 

euros ano onde 76% não tiveram perdas, 24% apresentaram perdas até 2000 euros 

sendo em 5% desta população prejudicada somados perdas estimadas em mais de 

1000 euros (BARTELS et al., 2006). 

O aumento no intervalo entre concepção, idade a primeira concepção, descarte 

prematuro de animais, custos de medicamentos, custo de inseminações, com 

avaliação de animais positivos, queda na produção láctea (BARTELS et al., 2006), 

valor do feto abortado (DUBEY, 1988 citado por SARTOR et al., 2005), bezerros 

fracos, queda no ganho de peso, diminuição no rendimento de carcaça (BARLING et 

al., 2001) são avaliados a fim confirmar a real dimensão dos prejuízos. 

A Suíça faz inclusão à neosporose em sua lista de notificação obrigatória visto 

que apenas no rebanho leiteiro relatou perdas anuais de 9,7 milhões de Euros cita 

Hasler et al. (2006) e em pequenas propriedades com baixa e alta prevalência com 

perdas de 81 e 1875 Euros (Hasler et al., 2008 citado por UZEDARS, 2012). 

Em uma revisão realizada por Reichel et al. (2013), onde foram avaliadas 99 

publicações de um total 769 com a finalidade em obter dados como prevalência de 

abortos e riscos, a prevalência sorológica do parasito no mundo, mas incluindo 

apenas países onde havia relatos de pelo menos cinco publicações relevantes, 

possibilitou o relato de que os prejuízos somados as indústrias de carne e leite 
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ultrapassa 1,298 milhão de dólares americanos em média por ano e vão até 2,380 

bilhões de dólares americanos. 

Nos Estados Unidos em Califórnia o parasito acarreta débito na indústria de leite 

de 35 milhões de dólares por ano (LIMA, 2007). Na Nova Zelândia e Austrália 

conforme Reichel et al. (2000) citado por Cavalcante (2010) as perdas podem 

passar de 100 milhões de dólares australianos anual.   

As reduções no rendimento como a diminuição do ganho de peso em média dia, 

redução do peso ao abate e de carcaça juntamente com o custo de medicamento 

ligada à enfermidade promove perdas de 15,62 dólares por bezerro (BARLING et al., 

2001). 

Perdas em média por ano em propriedade onde há exploração de corte ou leite, 

vinculada ao N. caninum, estão estimadas de 150 a 1600 dólares americanos, 

respectivamente onde em média no custo de produção se associam de 15 a 20 

dólares por animal chegando a 40 e 110 dólares quando comparado a animais 

prenhes com histórico de infecção (REICHEL et al., 2013). 

MOORE et al. 2013 estimam que o impacto associado à neosporose nos pampas 

úmidos da Argentina causou prejuízos de 440 a 1.865 dólares americanos por 

aborto na finalidade corte e leite, respectivamente sendo representadas as indústrias 

de carne e lácteos os sucessivos prejuízos de 12.903.440 e 43.607.430 dólares 

americanos. 

Propriedades com produção voltada ao leite que relatam o histórico de aborto 

epidêmico relacionado à neosporose apresentaram prejuízos de 50 euros animal 

ano, por dois anos, sendo de maior representatividade os de origem de descarte de 

animais prematuros evidenciando também outros como o aumento no intervalo entre 

concepção e idade a primeira concepção (BARTELS et al., 2006). 

Conforme pesquisa realizada no Pantanal do Sul do Mato Grosso com 1098 

novilhas em, há taxa de desfrute reduzida de novilhas soropositivas de 44% se 

comparado às negativas na detecção de anticorpos séricos. A estimativa de perdas 

no rebanho a campo quando composto em 20% de novilhas e o excedente vacas 

compreende 2,75% do total de bezerros (BARROS et al., 2011). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com dados do histórico de perdas passadas e recentes, o presente trabalho 

informa perdas estimadas de vários países de modo a permitir relacionar o quanto a 

produção pecuária bovina mundial está vulnerável, com exceção de poucos os 

países que divulgam a prevenção e controle. Portanto os dados aqui reunidos 

servem de incentivo para iniciativas na prevenção e o controle, assim como na 

manutenção dos mesmos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O laboratório de análises clínicas (LAC) veterinário na atualidade tem como 

função a realização de exames complementares que comumente são; hemograma, 

leucograma, bioquímico, parasitológico, urinálise, imunológico, cultura microbiológica 

e antibiograma. Entretanto os exames realizados nestes locais podem direcionar ou 

exercer o papel definitivo do diagnóstico. Contudo este também serve como base 

para parte do prognóstico do paciente.  

A procura destes serviços por parte de consultórios, clínicas e hospitais 

veterinário, fazendo com que a rotina se torne cada vez maior devido à inviabilidade 

de adquirir equipamentos onde há pouca demanda. 

Visando a qualidade no diagnóstico e facilitar a vida do profissional solicitante 

os laboratórios muitas das vezes enviam material para coleta e acondicionamento 

das amostras juntamente com instruções de coleta. 

Atualmente o LAC veterinário vem sendo alvo de investidores, pois o 

empreendimento promove atrações de clientes médicos veterinários e afins em 

busca de meios de diagnósticos mais precisos, menos invasivos que proporcione o 

direcionamento para o clínico assim como faça parte do monitoramento de saúde 

animal e indiretamente promove lucros ao empreendimento.  

Enfim visando avaliar a saúde animal com eficiência e indiretamente o 

sucesso no empreendimento faz-se necessário a compreensão de que para 

gerenciar estes estabelecimentos existe a necessidade de um responsável técnico 

com conhecimento capaz de promover tal feito com qualidade e dedicação, pois o 

trabalho é árduo, rotineiro e necessita de atenção para que não venha a ocorrer 

falhas na obtenção e processamento das amostras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

2.1Sangue 

 

O sangue possui diversas funções vitais ao organismo animal seja este 

pecilotérmico ou homeotérmico, dentre estas estão o transporte de oxigênio, dióxido 

de carbono, eletrólitos, glicose, enzimas, aminoácidos, hormônios, água, e outras. 

Integrado ao processo de homeostase, qualquer alteração no que diz respeito 

à alteração desta se mostra presente na avaliação hematológica, mas para concluir 

o ocorrido devem ser descartadas falhas decorrentes ao método de colheita e 

acondicionamento das amostras. 

A quantidade de sangue de um animal varia de 7 a 10% de peso vivo, perdas 

de até 10% da volemia são bem toleradas, sendo o excesso desta capaz de induzir 

o animal a sinais de hipovolemia e choque hipovolêmico. 

Dentre os exames de maior requisito se encontra o eritrograma, leucograma, 

bioquímicos e citológicos. O hemograma por se tratar de um exame acessível e de 

alto valor clínico, complementa os demais assim como o leucograma. 

Enfim com tantas funções, o devido acondicionamento das amostras a serem 

analisadas bem como associar isto ao quadro clínico é competência do profissional 

solicitante, portanto é de fundamental importância saber interpretar e ou quando 

preciso solicitar demais exames. 

 

2.1.1 Colheita de sangue 

 

A colheita de sangue é realizada utilizando seringa de 3 mL, 5 mL, 10 mL e 

20mL (figura 1) agulha com calibre variável (figura 2) e normalmente da veia jugular 

sendo a cava anterior, cefálica, safena e marginal da orelha dependente da espécie 

e disponibilidade do animal. 
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Figura 6 – Seringas disponíveis para utilização 3 mL, 5 mL, 10 mL e 20 mL  

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 7 – Agulhas disponíveis para utilização calibre 18G, 21G, 22G, 29G e 27G 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Tabela 2 – Locais e agulhas mais utilizadas na colheita de sangue periférico 

Espécie animal Local de venopunção Calibre da agulha 

Cão Jugular, Safena 25X7, 25X8, 25X9, 40X12 

Gato Jugular, Safena 25X7, 25X8 

Bovino Caudal, Mamária 40X12, 40X16 

Equino Jugular 40X12, 40X16 

Ovinos Jugular 40X10, 40X12, 40X16 

Suínos Cava anterior, Marginal da 

orelha 

40X12, 40X16 

Coelhos Marginal da orelha e 

cardíaca 

25X7, 40X12 

*25x7 (22 Gauge): 25 mm de comprimento por 0,7mm de calibre 

Fonte: LOPEZ; BIONDO; SANCHES, 2007.  
 

Após a colheita de sangue, a agulha é retirada e o sangue é depositado com 

cautela para não causar hemólise no interior do tubo de ensaio contendo 

anticoagulante e/ou ativador de coágulo e sucessivamente processado. 

O local de colheita ideal é o local mais próximo ao processamento, muitas das 

vezes não é possível o mesmo sendo empregado uso de anticoagulantes ou 

ativador de coágulo. 

 

2.1.2 Anticoagulantes 

  

2.1.2.1 Etileno diamino tetra acetato de sódio ou de potássio (EDTA) 

 

Seu modo de ação é reagir com cálcio plasmático impedindo a coagulação 

através da formação de quelatos. Na prática é utilizado para contagem de células 

sanguíneas. Tubo de tampa com coloração roxa (figura 3). 

 

2.1.2.2 Fluoreto de sódio 

 

É um eximel quelante de cálcio, formando sais insolúveis. Sua indicação se 

dá na dosagem de glicose e lactato apenas. Tubo de tampa com coloração cinza 

(figura 3). 
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2.1.3 Ativador de coagulo em gel 

 

Tem sido utilizado para realização de bioquímico. Tubo de tampa com 

coloração vermelha ou amarela (figura 3). 

 

2.1.4 Sem anticoagulante 

 

Usado quando se pretende obter soro para testes bioquímicos. Tubo de 

tampa com coloração vermelha (figura 3). 

 

Figura 8 – Tubo de colheita de sangue contendo EDTA (tampa roxa), fluoreto de sódio (tampa cinza), 
sem anticoagulante de 4 mL (tampa vermelho), sem anticoagulante de 10mL (tampa vermelho tijolo) 
e com ativador de coagulo em gel (tampa amarela), respectivamente 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

2.2 Hemograma 

 

O hemograma é a mensuração dos eritrócitos, leucócitos e plaquetas, como a 

contagem de eritrócitos (fL), hemoglobina (g/dL), hematócrito (%), volume 

corpuscular médio (fL), hemoglobina corpuscular média (pg), concentração de 

hemoglobina corpuscular média (g/dL), RDW (%), contagem de leucócitos, valores 

absolutos de Linfócitos (10³/µL), Monócitos (10³/µL) e Granulócitos (10³/µL), valores 

relativos de Linfócitos (%), Monócitos (%) e Granulócitos (%), Eosinófilos (10³/µL), 

Plaquetas (10³/µL), MPV (fL), PDW, PCT (%) respectivamente, mensurado de modo 

manual ou automático (figura 4) (QUIBASA, 2014). 
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Figura 9 – Aparelho de avaliação hematológica HEMATOCLIN 2.8 VET 

 

Fonte: Quibasa (2014)   

 

2.3 Enzimas 

 

 As amostras de soro e plasma servem para dosagem de enzimas, a 

enzimologia se torna necessário para interpretação dos resultados visto que a 

mensuração se faz com uso ou não de reagentes comerciais e por aparelho 

automático e semiautomático (figura 5) (QUIBASA, 2014). 
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Figura 10 – Aparelho de avaliação bioquímica BIOCLIN 100 

 

Fonte: Quibasa (2014) 

  

2.3.1 Alanina aminotransferase (ALT) 

 

Localizada no citoplasma dos hepatócitos de várias espécies e em cães e 

gatos estão em maior quantidade (BADILLO, 2007). O aumento da enzima ALT está 

associado ao trauma físico, doença cardíaca, uso crônico de anticonvulsivante, 

esteroides e outras drogas, níveis séricos aceitáveis são de 50-60 UI/L para cães e 

28-76 UI/L para gatos (ROSENFELD; DIAL, 2010). 

 

2.3.2 Aspartato aminotransferase (AST) 

 

Disposto na mitocôndria de muitas células inclusive no fígado e encontrado 

em maior quantidade em cavalos (BADILLO, 2007). Elevados níveis de AST ocorre 

secundário a doenças do músculo esquelético e doenças que causam destruição de 

eritrócitos, a concentração de 5-55 UI/L é aceito tanto para gatos quanto para cães 

(ROSENFELD; DIAL, 2010). 
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2.3.3 Ureia (BUN) 

 

 Elevados níveis de ureia no sangue está associado à inabilidade de 

detoxificação da amônia por parte do fígado. Os valores de referência deste para 

cães e gatos são de 10-26 mg/dL e 15-34 mg/dL na ordem citada (ROSENFELD; 

DIAL, 2010). 

 

2.3.4 Creatina quinase (CK) 

  

 Localiza-se nas membranas das mitocôndrias nas membranas celulares das 

células do coração e da musculatura esquelética (BADILLO, 2007). Exercícios 

intensos e a necrose muscular podem elevar os níveis de CK sérico em conjunto 

com a AST (LOPES; BIONDO; SANTOS, 2007). Níveis elevados de CK e ALT na 

corrente sanguínea são visualizados de 12-24 horas após lesão voltando a níveis 

fisiológicos em 3-4 dias (EVANS, 2009). 

 

2.3.5 Fosfatase alcalina (FA) 

 

  Enzima encontrada em mitocôndria de várias células de tecido ósseo, fígado 

e seus constituintes, mucosa gastrointestinal e em menor quantidade em rins, 

placenta e baço sendo indicativa de colestase em cães e bovinos (LOPES; BIONDO; 

SANTOS, 2007). Os níveis aceitáveis de FA em cães são de 10-150 UI/L e em gatos 

(ROSENFELD; DIAL, 2010). 

  

2.3.6 Gama glutamiltransferase (GGT) 

 

Apresenta-se no interior de células epiteliais do ducto biliar que em grandes 

animais estão em maior quantidade (BADILLO, 2007). Em gatos e equinos níveis 

elevados da enzima possui a finalidade de identificar colestase (LOPES; BIONDO; 

SANTOS, 2007). Os valores de referência em cães e gatos vão de 0-10 UI/L e 1-

7UI/L, respectivamente (ROSENFELD; DIAL, 2010). 
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2.4 Urina 

 

A urina é constituída pelo filtrado do plasma e nela se isola diversas 

substâncias que fisiologicamente foram excretadas, a avaliação dos componentes 

presentes nesta permite avaliar a integridade dos rins facilitando o tratamento 

precoce evitando assim moléstias e insuficiência renal. 

 

2.4.1 Colheita de urina 

 

Há três modos para sua realização que parte de ordem crescente do menos 

ao mais invasivo, a micção direcionada e espontânea, o uso de sonda uretral e a 

cistocentese, respectivamente. 

O recipiente para acondicionamento da urina de ser estéril para não interferir 

nos resultados, processar imediatamente ou acondicionar em refrigeração ou 

congelamento também é fundamental, lembrando que o ideal é não exceder 4 horas 

com urina a fresco e 24 horas, sobre refrigeração e com uso de formalina a 40% 

com 1 gota para 3 mL de amostra (ROCHA; BOUDA, 2007). Apenas a refrigeração é 

capaz de promover preservação por cerca de seis horas (ROSENFELD; DIAL, 

2010). 

 

2.4.2 Análises físicas 

 

No momento de análise se observa o volume, cor, odor, aspecto e densidade, 

direcionando o clínico as análises posteriores (ROCHA; BOUDA, 2007).  

 

2.4.3 Análises químicas 

 

Fitas reagentes são empregadas comumente e de forma semiquantitativa 

avalia o pH, densidade, glicose, proteína, corpos cetônicos, bilirrubina, 

urobilinogênio e a presença de sangue hemoglobina (ROCHA; BOUDA, 2007). 
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2.4.4 Análises microscópicas 

 

O mesmo busca a visualização de células inflamatórias, bactérias, fungos, 

urólitos, parasitos e cilindros na amostra individual de urina coletada de acordo com 

os métodos de colheita para que não ocorra falso positivo, servindo de base para 

realização de tratamento e controle de eficiência do mesmo conforme o material 

visualizado (ROCHA; BOUDA, 2007). 

 

3 DESCRIÇÃO DO LOCAL, PERÍODO E ROTINA DE ESTÁGIO 

 

O laboratório de patologia clínica veterinária Santa Lúcia S/C LTDA é uma 

empresa com sede e foro na Cidade de Ourinhos, estabelecida na Rua Pará, 

número 562, Bairro Vila Christoni, CEP. 19.911-700 telefone (14) 3326-4248, 

cadastrada no CNPJ/MF 04.729.154/0001-70, representada por José Ricardo Lopes 

Villas Boas, proprietário e responsável técnico portador do CRMV-SP 7312. 

A área construída contempla os requisitos do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do estado de São Paulo, Decreto nº 40.400, de 24 de outubro de 1995, 

Norma Técnica Especial relativa às condições de funcionamento de 

estabelecimentos veterinários, determinando as exigências mínimas de instalações, 

de uso de radiações, de uso de drogas, de medidas necessárias para o trânsito de 

animais e do controle de zoonoses, Capítulo I, Art. 1°, Inciso XXVI, Art. 2°, Art. 3°, 

Art. 4°, Art. 5°, Capítulo II, Art. 6°, Inciso I, VI, VII, VIII e XXIV, Capítulo III, Art. 7° e 

Art. 17 ° (figura 11). 

Na sala de realização de exames há aparelho de avaliação hematológica de 

19 parâmetros HEMATOCLIN 2.8 VET (figura 9), de avaliação semiautomática 

bioquímica BIOCLIN 100 (figura 6) e homogeneizador automático. 
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Figura 11 – Planta baixa detalhada da área de exames da clínica veterinária 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A responsabilidade técnica rege conforme disposto no manual de 

responsabilidade técnica do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado 

de São Paulo (CRMV-SP), Capítulo I e II Inciso 24. 

O estágio foi realizado no período de 01 de agosto de 2014 a 30 de outubro 

de 2014, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00 horas, se for o caso em forma 

de rodízio, não excedendo 40 (quarenta) horas semanais, em um total de 480 

(quatrocentos e oitenta horas) horas onde fora cumprido 396 (trezentos e noventa e 

seis) horas não excedendo 30 (trinta) por cento de falta injustificáveis. 

A rotina do laboratório de patologia clínica veterinária está na realização 

mediata ou imediata do material coletado na sala de coleta, ou quando solicitado por 

profissionais da classe medico veterinário por meio de material enviado de acordo 

com o meio adequado de preservação até o processamento, com a identificação por 

parte do requerente. 

O laudo referente ao resultado é expedido pelo responsável técnico com base 

em seu domínio na área de patologia clínica. Cabe lembrar que o laboratório é 

integrado a clínica e que embora os resultados sejam processados de forma 
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mecânica automática, semiautomática ou manual o laudo é expedido em até 48 

horas. 

Ao término do expediente o aparelho de análises hematológicas é limpo com 

fluido próprio para o circuito e desligado, o aparelho de bioquímicas sérico 

semiautomático e homogeneização são desligados e as bancadas são higienizadas.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

O estagio vivenciado somou a experiência profissional adquirida durante a 

graduação, seja pelo convívio a rotina laboratorial com métodos de análise 

diferentes do método manual ou pela convivência com novos colegas de trabalho. 

Com tantos exames realizados em um só local o que em partes deixa o 

responsável técnico e proprietário ocupado a fim de cumprir com o dever, gera de 

modo imperceptível falta de divulgação do trabalho realizado no estabelecimento. 

Portanto divulgar os serviços prestados a interessados em obter tais 

resultados, pode promover o aumento na demanda, na quantidade diagnóstica e/ou 

prognóstica do paciente. 
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