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Introdução
Neospora caninum é um parasito coccídio 

pertencente ao Phylum Apicomplexa, família 
Sarcocystidae. Foi diagnosticado primeiramente em 
cães na Noruega e alguns anos mais tarde foi descrito 
como um novo gênero e espécie [1, 2]. 

O cão é o hospedeiro definitivo e o agente pode 
acometer vários hospedeiros intermediários como 
bovinos, ovinos, caprinos e eqüinos [3]. Neospora 
caninum foi identificado como agente etiológico de 
abortos no gado ovino [4].

Objetivou-se estudar os aspectos epidemiológicos da 
infecção pelo N. caninum em propriedades produtoras 
de ovinos no município de Gravatá, PE.

Material e métodos
O estudo foi realizado em seis propriedades 

produtoras de ovinos no município de Gravatá, 
localizado na Micro-Região do Vale do Ipojuca, 
Agreste Pernambucano. Para a escolha das 
propriedades foi utilizada amostragem não 
probabilística por conveniência [5].

A prova sorológica utilizada para a pesquisa de 
anticorpos IgG anti- Neospora caninum foi a  reação de 
imunofluorescência indireta, utilizando-se ponto de 
corte de 1:50, utilizando-se como antígeno taquizoítos 
da cepa NC1 de N. caninum mantidos em cultivo de 
células VERO. Foram utilizados soros controles 
positivo e negativo de ovino previamente conhecido.

Para o estudo dos fatores de risco foram aplicados 
questionários constituídos de perguntas objetivas, 
relativas a informações sobre o criador, características 
gerais da propriedade e do rebanho, sistema de manejo, 
situação sanitária do rebanho e manejo reprodutivo.

Para identificar os fatores de risco associados à 
infecção por Neospora caninum foi realizada análise 
univariada das variáveis de interesse através do teste 
qui-quadrado de Pearson, ou Exato de Fisher, quando 
necessário. O nível de significância adotado foi de 5%
[6]. O estudo dos fatores de risco na análise univariada 
foi realizado para os fatores sexo, características de 
produção, manejo higiênico-sanitário manejo 
reprodutivo e presença de cães na propriedade.

Resultados

Os resultados demonstraram que 16 (10,1%) das 
amostras de soros ovinos foram positivas com a 
seguinte distribuição por rebanho: 0/3 (0%) no rebanho 
A, 4/37 (10,81%) no rebanho B, 1/4(25%) no rebanho 
C, 1/10(10%) no rebanho D, 5/49(10,20%) no rebanho 
E e  5/55(9,09%) no rebanho F. 

Esses resultados estão próximos daqueles relatados 
em ovinos em outras regiões do país. Na Bahia foi 
observada uma prevalência de 7,4% [7]. No Distrito 
Federal, a prevalência foi de 8,81% [8]. Figliuolo et al. 
(2004), em estudo realizado no estado de São Paulo, 
observaram reação positiva em 9,2% dos animais[9].



Romanelli et al. (2007) obtiveram 9,5% de reações 
positivas no Paraná [10]. Contudo, no município de 
Uberlândia-MG, foram encontradas 47,1% das 
amostras soropositivas para Neospora caninum [11].
De acordo com Georgieva et al. (2006) as diferenças 
observadas entre as regiões de um estado ou país, assim 
como em diferentes regiões do mundo podem estar 
relacionadas às diferentes condições climáticas o que 
interferiria na manutenção e viabilidade dos oocistos no 
ambiente, bem como os diferentes tipos de manejo 
sanitário e exploração animal[12]. Neste estudo 
observou-se que 83,33% das propriedades 
apresentaram animais soropositivos, demonstrando uma 
disseminação do agente nas propriedades estudadas. 
Apesar de não se ter observado até o momento 
distúrbios reprodutivos nos ovinos estudados, o grande 
número de focos pode vir a ter significado na esfera 
reprodutiva dos animais das propriedades estudadas 
uma vez que Buxton et al. (1997) demonstraram
experimentalmente que os ovinos e caprinos inoculados 
com  taquizoítos produzem uma síndrome similar a que 
ocorre em bovinos [13].

Das 16 amostras soropositivas, 4(25%) apresentaram 
títulos 50; 7(43,75%) título 100; 3(18,75%) título 400 e 
2(12,5%) título 800 (fig.1).

Não se observou associação significativa para 
nenhum dos fatores estudados. Com relação à variável 
sexo observou-se maior número de fêmeas 
soropositivas (11,8%) em comparação aos machos 
(0%). Estes resultados discordam de Faria (2009) que 
observou associação significativa na análise univariada 
para esse fator [14].

Com relação ao tipo de terreno, observou-se maior 
número de animais soropositivos nos terrenos 
acidentados e alagados em relação aos terrenos planos. 
Coberlline et al.(2006) descreveram que a região e a 
umidade podem ser fatores de risco para Neospora 
caninum. Em regiões com umidade relativamente alta 
os oocistos podem esporular e permanecer viáveis no 
ambiente por mais tempo [15].

Analisando o sistema de criação observou-se que nas 
propriedades onde este é intensivo a frequência de 
animais soropositivos foi maior em comparação aos 
animais que vivem em sistema de criação semi-
intensivo e extensivo. A maior taxa de infecção por  
Neospora caninum em animais submetidos a sistemas 
de manejo intensivo talvez seja pelo fato da maior 
exposição dos animais a alimentos contaminados e pela 
maior concentração de animais.

A fonte de água também não apresentou associação 
significativa com a infecção, contudo observou-se 
maior freqüência de animais soropositivos nas 
propriedades que forneciam água procedente de açudes 
e companhia de abastecimento (25%) em comparação
às que forneciam água em cacimbas ou poço (10,2%) e 
às que forneciam água em açudes (9,5%).  Segundo 
Gondim et al. (2005), os cães podem contaminar água 
com oocistos de Neospora caninum [16].  Outros 
autores consideram como medida de controle da 
neosporose a proteção de alimentos e água da 
contaminação pelas fezes de cães [17, 18].

Com relação à aquisição de animais observou-se 
maior frequência de infecção nas propriedades que não 
adquiriram matrizes (12,2%) em comparação às que 
adquiriram matrizes (9,2%) nos últimos cinco anos. Da 
mesma forma ocorreu nas propriedades em que não 
adquiriram reprodutores nos últimos cinco anos onde 
observou-se maior percentual de animais soropositivos 
(25%) quando comparados àquelas que adquiriram 
esses animais (9,7%).  

 Não houve associação significativa em relação a 
presença de cães na propriedade com a infecção, 
contudo observou-se maior taxa de animais positivos 
em propriedades que tinham  cães (10,6 %) quando
comparado àquelas propriedades que não tinham cães
(9,8%). Este resultado está de acordo com os obtidos 
por Figliuolo et al. (2004), que não encontraram 
associação entre a presença de cães com a infecção por 
N. caninum, sugerindo neste caso a transmissão 
preferencialmente vertical [9]. Outro estudo realizado
por Soares et al.(2008) em Mossoró-RN, também não  
encontrou associação significativa entre a presença de 
cães e a infecção por N. caninum [19].

Com relação às instalações para estocagem de 
alimentos também não houve associação significativa, 
porém observou-se maior frequência de animais 
positivos em propriedades que não estocavam 
alimentos em instalações (12,2%) quando comparado 
com os animais criados em propriedades que tinham 
instalações (9,2%). Alguns autores aconselham evitar o 
contato de cães com instalações e currais mantendo 
sempre os alimentos em lugares fechados e ainda o 
controle de roedores, principalmente em estábulos [17, 
18].

Conclusão

Este é o primeiro relato da infecção por Neospora 
caninum em ovinos no estado de Pernambuco, 
destacando-se que a infecção encontra-se disseminada 
nas criações estudadas. Educação sanitária com o 
objetivo de informar os criadores sobre a doença será 
importante para um efetivo controle da infecção nas 
propriedades.
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Figura. 1 – Distribuição dos títulos de anticorpos anti- Neospora caninum




