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“OCORRÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-Toxoplasma gondii E ANTI-Neospora 

caninum EM CÃES DE UNAÍ/MG” 

 

Resumo:  

 

Parasito do filo Apicomplexa, da Ordem Coccidia, o T. gondii, é um protozoário intracelular 

obrigatório que acomete humanos e diversos hospedeiros vertebrados. N. caninum, também, 

é um protozoário intracelular obrigatório que causa infecções associadas a aborto e 

mortalidade neonatal em várias espécies animais. Os cães podem atuar como hospedeiros 

definitivos e intermediários. O objetivo da presente pesquisa foi avaliar soroprevalência de 

T. gondii e N. caninum em cães capturados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do 

município de Unaí, microrregião de Unaí/Minas Gerais. Foram utilizados 378 cães, no 

período de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018. A análise das amostras de cães capturados 

pelo CCZ do município de Unaí/MG, revelou uma prevalência de anticorpos anti-T. gondii 

e anti-N. caninum da ordem de 70,90% (n=268) e 64,02% (n=242), respectivamente. Esta 

pesquisa caracteriza parte da situação soroepidemiológica da toxoplasmose e neosporose 

canina no município estudado e recomenda medidas profiláticas para diminuir a transmissão 

para os humanos, haja vista que cães são considerados sentinelas para a contaminação 

ambiental por T. gondii. A alta prevalência sorológica de neosporose no município de Unaí 

demonstra a necessidade urgente de implantação de manejo profilático no avanço da 

enfermidade, visto o tratamento oneroso e a possível disseminação para outras espécies, 

especialmente a bovina. 
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1. Introdução 

 

1.1. Histórico 

 

Parasito do filo Apicomplexa, da Ordem Coccidia, o Toxoplasma gondii, é um 

protozoário intracelular obrigatório (PEREIRA-BUENO et al, 2004; RORMAN et al., 2006), 

que acomete humanos e diversos hospedeiros vertebrados (DUBEY E BEATTIE, 1988; 

MIRÓ et al., 2004; GARCIA et al., 2006). 

Este coccídeo foi descrito pela primeira vez em coelhos de laboratório por 

SPLENDORE (1908) em São Paulo, Brasil e simultaneamente, por NICOLLE e 

MANCEAUX (1908) na Tunísia, Norte da África, ao ser encontrado no cérebro de um roedor 

selvagem, o Ctenodactylus gundi. 

O gênero foi denominado Toxoplasma (do grego toxon=arco, plasma=forma) 

referindo-se a sua forma de “quarto crescente” ou “meia lua”, e gondii em referência ao 

roedor de onde se isolou o parasito (BLACK e BOOTHROYS, 2000). Em retrospecto, seu 

nome correto deveria ter sido Toxoplasma gundii, entretanto NICOLLE E MANCEAUX 

(1908) tinham identificado incorretamente o hospedeiro como Ctenodactylus gondi 

(DUBEY, 2007). 

Os primeiros relatos da doença em seres humanos foram publicados nas décadas de 

1920 e 1930. Em 1923, JANKÜ observou o agente no olho de uma criança de 11 meses, em 

Praga, na Tchecoslováquia. TORRES em 1927, no Rio de Janeiro, incriminou o T. gondii 

como causador de meningoencefalite congênita, miocardite e miosite de um recém-nascido 

com 29 dias de vida. Em ambos os trabalhos, foi identificado como Encephalitozoon, 

(protozoário de difícil distinção do T. gondii sem colorações especiais). Em 1937, WOLF e 

COWAN, relataram a doença em várias crianças e demonstraram a transmissão 

transplacentária, além de isolarem o parasita por inoculação em animais de laboratório. 

A frequência da infecção começou a ser caracterizada a partir de 1948, com SABIN 

e FELDMAN, e a seguir com outros pesquisadores, ao desenvolverem as primeiras provas 

diagnósticas da enfermidade. Nadécada de 40, PINKERTON e WEINMAN (1940) e 
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PINKERTON e HENDERSON (1941) relatavam a toxoplasmose aguda em adultos 

(AMATO NETO et al., 1995). 

Neospora caninum é um protozoário intracelular obrigatório pertencente ao filo 

Ampicomplexa, família Sarcocystidae e gênero Neospora causa infecções associadas a 

aborto e mortalidade neonatal em várias espécies animais (DUBEY E LINDSAY, 1996, 

citado por BRINKER, 2012). 

Descrita pela primeira vez na Noruega por BJERKAS et al. (1984) em seis filhotes 

de cães da raça Boxer, como agente de doença neuromuscular que apresentavam paralisia 

associada à presença de cistos no cérebro e no tecido muscular (BRINKER, 2012; LLANO, 

2013).    

DUBEY et al. (1988) nos Estados Unidos, identificaram em um cão com 

menigoencefalomielite e miosite, a presença de um novo parasita com características 

morfológicas e antigênicas diferentes da Toxoplasma gondii, no qual era até então 

confundido, sendo nomeado como Neospora caninum (DUBEY et al., 1988a). Neste mesmo 

ano, foi realizado o primeiro isolamento do parasita em camundongos (DUBEY et al., 

1988b).  

Em 1998, MCALISTER et al., dá um passo importante no conhecimento da biologia 

desse agente, concluindo o ciclo do parasita, relatando os cães (Canis lupus familiaris) como 

hospedeiros definitivos. Posteriormente outros animais foram confirmados como hospedeiro 

definitivos, eliminando oocistos em suas fezes, sendo eles os coiotes (Canis latrans) 

(GONDIM et al., 2004), o dingo (Canis lupos dingo) (KING et al., 2010) e o lobo cinzento 

(Canis lúpus) (DUBEY et al., 2011). 

O Neospora caninum, que se acredita ser cosmopolita, é o agente mais frequente 

identificado em fetos abortados em vários países (PIAGENTINI, 2003). No Brasil, GONDIM 

et al. (1999) descreveram o primeiro caso de neosporose na região de Botucatu–SP, que 

ocorreu em um feto bovino. Porém esta enfermidade já havia sido descrita em 1989 nos 

Estados Unidos, onde pela primeira vez foi relacionada à causa de abortamento em bovinos, 

cinco anos após ter sido diferenciada da toxoplasmose em cães. Tem ampla distribuição nos 

países de primeiro mundo, onde a doença é considerada a principal causa de abortamento em 

bovinos, afetando tanto o rebanho de corte como de leite (PIAGENTINI, 2003) 
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Em cães, o primeiro caso isolado de Neospora caninum no Brasil ocorreu na Bahia 

(GONDIM et al., 2001; citado por BRINKER, 2012). 

Ainda se desconhece o potencial zoonótico desta parasitose (BRINKER, 2012). O 

primeiro relato de Neospora caninum em seres humanos foi relatado em um estudo 

epidemiológico por NAM et al. (1998), onde se observou um índice de 6,7% de pessoas 

soropositivas para Neospora caninum numa população de 172 pessoas soropositivas para 

Toxoplasma gondii. 

 

1.2. Ciclo de vida e morfologia dos parasitos 

 

Os felídeos, em particular os gatos domésticos, constituem os hospedeiros definitivos 

do parasito (DUBEY E BEATTIE, 1988; LAPPIN, 1993; ASLANTAS et al., 2005ç 

HUTCHISON, 1965; FARIA et al., 2007), enquanto que animais de sangue quente são os 

intermediários  (Figura 1) (DUBEY, 2004; GAUSS et al., 2005; JITTAPALAPONG et al., 

2005; GARCIA et al., 200606; SILVA, et al., 2007). 

 

Figura 1. Ciclo do Toxoplasma gondii, com suas várias formas de infecção para o homem 

(CDC, 2011).  

 



 
   

 

  9 

 

No seu ciclo evolutivo, o T. gondii mostra três formas infectantes: os taquizoítos 

(individualmente ou em grupos), bradizoítos (cistos teciduais) e esporozoítos (oocistos) 

(MILLER et al., 1972).  

Neospora caninum é um protozoário que apresenta ciclo de vida heteróxeno, com 

reprodução sexuada ocorrendo no hospedeiro definitivo, e a reprodução assexuada nos 

hospedeiros intermediários (LLANO, 2013). O cão doméstico (Canis lupus familiaris) 

(MCALLISTER et al.,1998), o coiote (Canis latrans), o lobo cinzento (Canis lupus) e o 

dingo (Canis lupus dingo) são reconhecidos como hospedeiros definitivos (GOODSWEN et 

al., 2013). Quanto aos hospedeiros intermediários, além do bovino e do próprio cão, há 

confirmação de infecção natural também em antílope, bisão, búfalo, cabra, camelo, cavalo, 

cervo, coiote, felinos selvagens, guaxinim, javali, lagomorfos, lobo, mamíferos marinhos, 

ovelha, raposa, rinoceronte, roedores e veado (ÁLVARES-GARCÍA, 2003; DUBEY et al., 

2003b; DUBEY et al., 2007, citado por LLANO, 2013). No entanto, há um crescente 

reconhecimento de que a faixa de hospedeiro intermediário é mais larga e a Neospora 

caninum pode potencialmente infectar quaisquer vertebrados de sangue quente dada à 

oportunidade (GOODSWEEN et al., 2013). 

HERNANDEZ et al. (2001) e BARR et al. (1997) afirmam que os bovinos são 

considerados os hospedeiros intermediários de maior importância, principalmente pelas 

perdas em reposição dos animais considerados positivos, abortos provocado pela neosporose 

e gastos com diagnósticos.  

O N. caninum possui em seu ciclo evolutivo três estágios conhecidos (fig. 2): 

esporozoítos, contidos no oocisto, taquizoítos (estagio de multiplicação intracelular rápida) 

e bradizoítos (estágio de multiplicação intracelular lenta) contidos no cisto tecidual (DUBEY 

& LAPPIN, 1988; citado por PIAGENTINI, 2003). 
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Figura 2. Ciclo de vida do Neospora caninum evidenciando as diferentes formas de 

transmissão. Fonte: DUBEY (1999) 

 

Os taquizoítos, de multiplicação celular rápida, são ovóides, semilunares ou 

globulares dependendo do estágio da divisão, medem entre 1-5 x 3-7 μm, e estão localizados 

dentro de um vacúolo parasitóforo no citoplasma da célula hospedeira, cada um podendo 

conter entre 6 a 16 roptrias (LLANO, 2013). Apresentam várias estruturas no seu interior 

localizadas na porção apical, que desempenham funções de secreção de enzimas, fixação 

com adesão aos receptores de superfície e sustentação (BRINKER, 2012). Os taquizoítos 

podem ser encontrados em várias partes do organismo hospedeiro como as células nervosas, 

macrófagos, células endoteliais vasculares, miócitos, células epiteliais tubulares renais, 

hepatócitos, coração, pulmão, rins e placenta (DUBEY, et al., 1999; apud. por BRINKER, 

2012). 

Os bradizoítos, de multiplicação celular lenta, estão localizados dentro dos cistos 

teciduais, são alongados (DUBEY  et al., 1996) e podem medir cerca de 6,5 x 1,5 μm 

(DUBEY et al., 2004). Normalmente contêm as organelas encontradas em outros coccídios 

como grânulos densos grandes e pequenos, micronemas e roptrias que podem ser entre 6 e 

12. Podem persistir no transcurso de toda a vida do hospedeiro sem causar manifestações 

clínicas (DUBEY & LINDSAY, 1996). 
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Os cistos de tecido são geralmente redondos ou ovais, podendo chegar a 107 μm de 

comprimento, sua parede é de até 4 μm de espessura e são encontrados primariamente no 

sistema nervoso central (SNC) (DUBEY, 2003) 

Os oocistos medem aproximadamente 11,3 x 11,7 μm, sua parede é incolor e mede 

entre 0,6 a 0,8 μm de espessura (LLANO, 2013). Cada oocisto contém dois esporocistos, 

com dimensões médias correspondentes a 8,4 x 6,1 μm, cada um destes com quatro 

esporozoítos (BRINKER, 2012), sendo estes alongados, apresentando uma dimensão de 6,5 

a 2,0 μm (DUBEY et al., 2002, citado por BRINKER, 2012). 

 

1.3. Prevalência 

 

COSTA et al. (1978b) relataram o primeiro caso de toxoplasmose em um cão da raça 

Fox-hound, com cinco meses de idade, no município de Jaboticabal, SP, pela comprovação 

clínica, sorológica, histopatológica e isolamento do agente etiológico. 

No Brasil, a soroprevalência mostrou-se entre 17,30% a 94,00% (Tabela 1), sendo 

relativamente alta, principalmente em cães mais idosos, habituados a comer carne crua ou 

mal cozida e que vivem em meio rural (BRITO et al., 2002).  

 

Tabela 1. Valores de ocorrência (%) de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em caninos de 

diferentes estados brasileiros, técnicas e respectivos autores. 

 

Região Estado Referência Técnica Ocorrência (%) 

Norte 
Amapá/Rondônia FERRARONE & MARZOCHI (1978) HAI 68,40 

Rondônia CÂNÓN-FRANCO et al. (2004) RIFI 76,40 

Nordeste 
Paraíba AZEVEDO et al. (2005) RIFI 45,10 

Bahia BARBOSA et al. (2003) RIFI 63,55 

Sul 
Paraná 

GIOVANNONI (1958) SF 51,50 

FREIRE et al. (1992) RIFI 75,90 

NAVARRO et al. (1997) RIFI 24,00 

GARCIA et al. (1999) RIFI 84,13 

GIRALDI et al. (2002) RIFI 82,50 

ROMANELLI et al. (2007) RIFI 20,80 

Rio Grande do Sul CHAPLIN et al. (1984) HAI 21,00 

Sudeste São Paulo ISHIZUKA et al. (1974) RIFI 94,00 
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SOGORB et al. (1972) SF 90,00 

ISHIZUKA e YASUDA (1981) RIFI 63,80 

SALATA et al. (1985) RIFI 63,80 

GERMANO et al. (1985) RIFI 91,00 

DOMINGUES et al. (1999) 
RIFI 46,01 

ELISA 63,00 

BRESCIANI (1999) ELISA 36,40 

VARANDAS (2001) RIFI 51,19 

BRITO et al. (2002) RIFI 32,50 

SILVEIRA (2002) RIFI 36,00 

MEIRELES et al. (2004) RIFI 50,50 

SOUZA et al. (2003) MAT 34,30 

COSTA et al. (2004) MAT 17,30 

ORTOLANI et al. 2005 RIFI 
82,80 

57,40 

LANGONI et al., 2006 RIFI 33,10 

Minas Gerais 

GUIMARÃES et al. (1992) RIFI 47,30 

CABRAL et al. (1998) 
RIFI 55,00 

HAI 53,00 

MINEO et al. (2001) RIFI 36,00 

MINEO et al. (2004) ELISA 30,30 

SILVA et al. (2007) RIFI 18,20 

DURAN et al. (1996) HAI 52,70 

SILVA et al. (1997) RIFI 35,00 

Rio de Janeiro COUTINHO (1968) SF 79,20 

Centro Oeste Goiás FERNANDES e BARBOSA (1972) SF 57,10 

HAI: Hemaglutinação indireta; RIFI: Reação de Imunofluorescência indireta; SF: Sabin-

Feldmann; ELISA: Ensaio imunoenzimático; MAT: teste de aglutinação modificado  

 

 ISHIZUKA et al. (1981) examinando cães do município de São Paulo, verificaram 

que o sexo e a sazonalidade não interferem estatisticamente na proporção de reagentes, fato 

também observado por LANGONI et al. (2006). Tal resultado era esperado, baseando-se no 

conhecimento da epidemiologia da toxoplasmose, principalmente quanto aos mecanismos de 

aquisição da infecção, representada notadamente pelo carnivorismo (FRENKEL, 1973). 

Várias espécies de animais já foram descritas como hospedeiros de Neospora 

caninum (BRINKER, 2012). Os cães, de grande importância na epidemiologia da neosporose 
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(McALLISTER et al., 1998), podem atuar como hospedeiros definitivos e intermediários 

(LLANO, 2013).  

Já foram detectados, dentre os canídeos, soropositividade para Neospora caninum nos 

cães domésticos (Canis lupus familiaris) (CHEADLE et al., 1999; SAWADA et al., 1998; 

CZOPOWICZ et al., 2011; VALADAS et al., 2011), nos coiotes (Canis latrans) (LINDSAY 

et al., 1996), raposa-vermelha (Vulpes vulpes) (ALMEIDA et al., 2002), lobo guará 

(Chrysocyon brachyurus) (VITALIANO et al., 2004), graxaim do campo (Lycalopex 

gymnocercus) e o cachorro do mato (Cerdocyon thous) (CÂNON-FRANCO et al., 2004) 

CZOPOWICZ et al. (2011) detectaram, pela primeira vez na Polônia, anticorpos 

contra Neospora caninum, onde obteve uma soroprevalência de 9,0% do total de 1060 cabras. 

Já nos Estados unidos junto a três províncias do Canadá, foi constatada uma prevalência de 

7% do total de 1077 cães (CHEADLE et al., 1999). 

De acordo com SAWADA et al. (1998), no Japão se teve uma prevalência maior em 

cães em fazendas leiteiras com abortos (31% de 48 cães) em comparação com cães de áreas 

urbanas (7% de 198). 

BARBER et al. (1997a) (citado por DUBEY, 1999), testaram 1554 cães de três 

continentes e obtiveram uma soroprevalência de 9 % de 451 cães na Austrália; 20% de 414 

cães do Uruguai, América do Sul; 0,2% dos 500 cães das Ilhas Falkland; e 0% de 140 cães 

do Kenya. 

Em outro estudo BARBER et al. (1997b) relataram anticorpos de Neospora caninum 

em 11% dos 300 cães da Bélgica. Na Nova Zelândia foram encontrados 22% dos 200 cães 

(REICHEL et al., 1999). CRINGOLI et al. (1996) encontraram anticorpos IFAT em 29% de 

194 cães da Itália (DUBEY, 1999). 

No Brasil foram realizados estudos em vários estados, apresentando variabilidade de 

dados de soroprevalência em cães de origem de área urbana (de 0,7% a 45%) e rural (de 

11,11% a 25,38%) (TABELA 2). 
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Tabela 2. Soroprevalência de anticorpos (reação de imunofluorescência indireta) para 

Neospora caninum em cães no Brasil, segundo a origem dos animais. 
Estado Cães de área urbana 

e domiciliar 

Cães de área rural Fonte 

Mato Grosso 

 

Paraná 

 

 

Rio Grande do Sul 

 

São Paulo 

 

Bahia 

 

Minas Gerais 

 

São Paulo 

 

Rio Grande do Sul 

 

Pará 

 

Santa Catarina 

45% 

 

12,71% 

 

 

5,5% 

 

25,8% 

 

9,3% 

 

3,1% 

 

0,7% 

 

15,8% 

 

14% 

 

12,3% 

 

 

25,38% 

 

 

20,4% 

 
16,9% 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

11,11% 

BENETTI et al., 

2008. 

FRIDLUND-

PLUGGE et al., 

2008. 

CUNHA FILHO et 

al., 2008 

MORAES et al., 

2008 

MANGALHAES 

et al., 2009 

GUIMARÃES et 

al., 2009 

GONÇALVEZ et 

al., 2010 

TEIXEIRA et al., 

2010 

VALADAS et al., 

2011 

MOURA et al., 

2011 

FONTE: BRINKER, 2012 

 

 

1.4. Fontes de Infecção 

 

Os cães são considerados animais de alta receptividade para esta zoonose, 

provavelmente, devido ao hábito de alimentação carnívora, que facilita a ingestão de tecidos 

contaminados (GERMANO et al., 1985). 

Além disso, o hábito dos cães rolarem nas fezes ou ingerirem fezes felinas, contendo 

oocistos de T. gondii, acarreta no risco de contaminação do ambiente doméstico, expondo 

proprietários à toxoplasmose (LINDSAY et al., 1997; LANGONI et al., 2006). 

Há três formas principais de transmissão do T. gondii: ingestão de oocisto esporulado 

devido ao contato com as fezes de gatos infectados; de carne crua ou mal cozida contendo 

cistos com bradizoítos e a transmissão congênita, embora rara em cães e gatos (LANGONI 

et al., 2006). 
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Os oocistos constituem as principais formas infectantes de T. gondii para diversas 

espécies de animais domésticos (LAPPIN, 2004) e selvagens, como lontras (CONRAD et al., 

2005) e canídeos silvestres (GENNARI et al., 2004; SOBRINO et al., 2007), em 

consequência de sua grande resistência às condições ambientais (YLMAZ e HOPKINS, 

1972; LAPPIN, 2004).  

Estas formas encontram-se amplamente disseminadas em áreas onde circulam gatos 

(RUIZ et al., 1973), podendo ser difundidas ainda por artrópodes (KNIEL et al., 2002), 

anelídeos terrestres (MARKUS, 1974; KNIEL et al., 2002) e cães infectados (FRENKEL e 

PARKER, 1996; BRESCIANI et al., 2001).  

Sabe-se, da literatura, que a investigação da infecção na população canina é um 

indicador da contaminação ambiental doméstica e possível risco ao ser humano (LANGONI 

et al., 2006; JITTAPALAPONG et al., 2007), pois a exposição humana e canina ocorre frente 

a uma fonte comum de infecção (BRITO et al., 2002; MEIRELES et al., 2004). 

MCALLISTER (1998) e DIJKSTRA (2001) relatam que as vias de infecção do 

Neospora caninum são a vertical (ou congênita) e a horizontal, com a ingestão de oocistos 

esporulados ou de cistos teciduais por carnívoros (BRINKER, 2012). 

Os cães, hospedeiros definitivos (MCALISTER et al., 1998), se contaminam ao 

ingerir líquido fetal (importante fonte infectante), restos placentários e feto de bovino 

abortados, bem como a carne crua contendo o protozoário. Para que o cão se torne o 

hospedeiro definitivo é necessário que este ingira o protozoário na forma de cisto ou no 

estágio de taquizoíto (PIAGENTINI, 2003); os oocistos do protozoário são eliminados nas 

fezes, onde estes podem esporular no ambiente, de 24 a 72 horas (LINDSAY et al., 1999; 

PIAGENTINI, 2003). 

Outras espécies de animais como equinos, bovinos, caprinos e veados podem atuar 

como hospedeiro intermediário, pela ingestão de oocistos do protozoário através de água ou 

alimento contaminado com fezes de cães (DUBEY, 1999, citado por PIAGENTINI, 2003).  

DUBEY et al., (2006) afirma que a Neospora caninum é transmitida de forma muito 

eficiente em bovinos, tanto pelas vias horizontais quanto pelas vias verticais (transmissão 

transplacentária exógena e endógena) (Fig. 2). A transmissão transplacentária exógena ocorre 

após uma infecção primaria, enquanto a transmissão transplacentária endógena ocorre após 
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a reativação de uma infecção persistente já estabelecida. A via vertical é responsável pela 

propagação de infecção a partir de uma barragem persistentemente infectados para seus filhos 

durante a gravidez (DUBEY et al., 2006). Mantendo a infecção de forma crônica por várias 

gerações (ANDERSON et al., 2000). 

Apesar de já ser demonstrada a presença de DNA do parasita no sêmen de machos 

(DA SILVA et al., 2004; FERRE et al., 2005), a via venérea parece ser pouco provável 

(BRINKER, 2012). Devido à baixa frequência de sêmen infectado e da carga parasitaria, 

observando uma menor chance de transmissão da neosporose bovina (DA SILVA et al., 

2004). 

 

 

FIGURA 2: A transmissão horizontal (ou pós-natal) vai ser dada pela ingestão de tecidos 

contaminados com cistos no caso de cão ou por água ou pastagem contaminada por oocistos 

no caso de bovinos. Oocistos (liberados pelo hospedeiro definitivo), quando ingerido por 

uma vaca prenhe leva a infecção ao feto (transmissão transplacentária exógena). Pode ocorrer 

o aborto ou as bezerras podem nascer vivas onde permanece infectada na idade adulta, 

quando elas por sua vez, pode passar a infecção ao seu feto (transmissão transplacentária 

endógena). Este ultima é considerado a principal via pela qual o parasita é propagado em um 

rebanho. Fonte: DUBEY et al., 2006. 

 

1.5. Sinais Clínicos 

 

A infecção toxoplásmica canina tem sido assinalada em diversos países, 

demonstrando seu caráter cosmopolita, embora as manifestações clínicas sejam incomuns 
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devido à eficiência do T. gondii como parasita (DUBEY e BEATTLE, 1988; PAIXÃO e 

SANTOS, 2004). 

Os cães jovens são mais susceptíveis à infecção do que os adultos (DUBEY e 

BEATTIE, 1988). A toxoplasmose clínica, em cães, está freqüentemente associada ao vírus 

da cinomose ou outras infecções, como erlichiose, ou ainda com terapia imunossupressora 

(DUBEY et al., 1990; GIRALDI et al., 2002).  

A ocorrência da toxoplasmose primária em cães adultos é raramente encontrada. 

PIMENTA et al. (1993) descreveram infecção em cães isolando o agente de intestino, 

estômago, fígado, pâncreas e pulmão dos animais acometidos. A infecção congênita e aborto 

em fêmeas gestantes, infectadas e reinfectadas experimentalmente com T. gondii, foi relatada 

por BRESCIANI et al. (1999 e 2003). 

O aborto é a principal manifestação clínica da neosporose bovina, tanto em gado 

leiteiro quanto de corte (DUBEY et al., 2006). Vacas de qualquer idade podem abortar a 

partir de três meses de gestação, sendo a maioria dos abortos ocorrendo entre 5-7 meses de 

gestação (DUBEY et al., 2007, citado por ALMERÍA & GATIUS. 2013). Os fetos podem 

morrer no útero, ser reabsorvido, mumificado, autolisado, natimorto, nascidos vivos com 

sinais clínicos, ou nascido clinicamente normal, mas persistentemente infectados (DUBEY 

& SCHARES, 2006).  

Os sinais clínicos, além do aborto, que só foram relatados em bezerros com menos de 

4 meses de idade, incluem sinais neurológicos, incapacidade de se levantar e peso ao nascer 

abaixo da média. Em exame neurológico pode revelar ataxia, diminuição dos reflexos patelar 

e perda de propriocepção consciente. Exoftalmia ou uma aparência assimétrica para os olhos 

pode ser conseguida e, ocasionalmente, defeitos congênitos incluindo hidrocefalia e um 

estreitamento da medula espinhal pode ocorrer (BARR et al., 1991b; BARR et al., 1993; 

DUBEY et al., 1998a; DUBEY et al., 1990a; DUBEY & DE LAHUNTA, 1993; DE 

MEERSCHMAN et al., 2005, citado por DUBEY & SCHARES, 2006). No entanto, até 95% 

dos bezerros nascidos congenitamente infectados a partir de barragens soropositivos 

permanece clinicamente normal (DUBEY, 2003). 

Cães de qualquer idade podem desenvolver a doença clínica, que pode ser 

generalizada, com praticamente todos os órgãos envolvidos (incluindo a pele) ou localizada 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034528813001343
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(BARBER & ÁRVORES, 1996, citado por BUXTON et al., 2002). Sendo fatal em qualquer 

faixa etária (BRINKER, 2012). Os casos mais graves da doença localizada ocorrem em 

filhotes jovens, congenitamente infectados (BUXTON et al., 2002), onde os cães nascem 

sem sintomas e começam a desenvolver os sinais clínicos três ou mais semanas após o 

nascimento (DUBEY et al., 2007). Os animais mostram uma paresia inicial dos membros 

posteriores, que evolui para paralisia. Os sinais neurológicos são dependentes dos locais 

parasitados no SNC e os sinais nos membros posteriores, que são mais severamente afetados 

do que os membros anteriores são muitas vezes uma hiperextensão rígida. Cães com paralisia 

dos membros posteriores podem sobreviver por meses (BUXTON et al., 2002).  

Outras disfunções que ocorrem incluem dificuldades em engolir, paralisia de 

mandíbula, flacidez muscular, atrofia muscular, insuficiência cardíaca (BUXTON et al., 

2002), miocardite, pneumonia, hepatite, necrose muscular, encefalomielite, meningomielite 

não supurativa e multifocal (BRINKER, 2012). Há relatos esporádicos de infecção ocular, 

ulceras na mucosa oral e dermatite ulcerativa (LORENZO et al., 2002, citado por BRINKER, 

2012). 

A neosporose pode acometer também outras espécies, causando além de abortos, 

infecções neonatais. Dentre essas espécies podemos citar ovinos, equinos e caprinos 

(ANDERSON et al., 1991; DUBEY & PORTERFIELD, 1990; LOPES, 1999, citado por 

PIAGENTINI, 2003). 

 

1.6. Métodos Diagnósticos 

 

A confirmação do diagnóstico depende do isolamento do parasito, da demonstração 

histológica do organismo nas lesões e de sorodiagnóstico positivo (PAIXÃO e SANTOS, 

2004). 

O diagnóstico sorológico pode ser realizado pela demonstração de título ascendente 

de anticorpos anti-T. gondii em soros pareados ou pela demonstração de elevado título sérico 

de anticorpos numa única amostra de soro, mas a não comprovação de título ascendente ou 

elevado não exclui o diagnóstico de toxoplasmose (LAPPIN, 2004). 
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Há vários testes sorológicos válidos, sendo os mais comuns, a reação de 

imunofluorescência indireta (RIFI), hemoaglutinação indireta (IHA), Fixação de 

Complemento (FC), teste Sabin-Feldmann (dye test) e ensaio imunoenzimático indireto 

(ELISA) (SIKES, 1982).  

O diagnóstico laboratorial da toxoplasmose é de grande importância, uma vez que a 

infecção tanto no homem como nos animais domésticos e silvestres pode assumir quadros 

clínicos facilmente confundidos com doenças como, viroses, leptospirose, brucelose, 

clamidiose e neosporose, dificultando a tomada de medidas específicas de tratamento e 

controle (VIDOTTO, 1992, DA SILVA et al., 2002). 

SABIN E FELDMAN (1948) desenvolveram o teste do corante conhecido também 

como Dye Test. A seguir, FULTON E TURK (1959), foram os primeiros a desenvolver um 

teste de aglutinação, que revelou baixa especificidade, e a necessidade de grande número de 

taquizoítos em cada teste. Posteriormente, DESMONTS E REMINGTON (1980), 

melhoraram a reprodutibilidade e a sensibilidade do método. 

Existe uma grande variação na prevalência da infecção toxoplásmica nas diferentes 

regiões do mundo, em decorrência das diferentes técnicas empregadas, fato que torna os 

resultados não passíveis de comparação (CHHABRA et al., 1985). 

A Reação de Imunofluorescência indireta (RIFI) é a prova mais utilizada para o 

diagnóstico da toxoplasmose, sendo utilizada como padrão ouro. Por essa, títulos de 16 ou 

maiores eram considerados positivos para T. gondii (DUBEY e BEATTIE, 1988). 

Atualmente consideram-se positivos títulos superiores ou iguais a 64 (COSTA et al., 1977; 

SOUZA, 2001). UCHÔA et al. (1999) detectaram sensibilidade de 83,87% e especificidade 

de 79,16% para a RIFI- IgG. 

 Na fase aguda da toxoplasmose, primeiro ocorre a produção de 

imunoglobulina M (IgM), seguida da produção de imunoglobulina G (IgG). A infecção pode 

também produzir imunoglobulina A (IgA), no caso da transmissão ter sido por via oral. Pela 

técnica de imunofluorescência, os anticorpos IgM podem ser dosados 1 a 2 semanas depois 

do início da infecção, alcançando um pico em 6 a 8 semanas, quando então declinam. Títulos 

baixos podem persistir por mais de 12 meses. O anticorpo IgG persiste por toda a vida na 

maioria dos pacientes (GOLDSMITH, 1998). 
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LANGONI et al. (1999), pesquisaram anticorpos anti-T. gondii em 352 amostras de 

soros de ovinos de 18 propriedades do estado de São Paulo, pelas técnicas de RIFI e 

hemoaglutinação indireta. A RIFI revelou 55,1% de positividade, enquanto que a 

hemoaglutinação indireta somente 30,4%. Estes dados corroboram para a necessidade de 

padronização das técnicas sorológicas utilizadas no diagnóstico desta infecção. 

O método de aglutinação direta (MAD) tem sido utilizado para evidenciar aglutininas 

anti-T. gondii em diversas espécies de animais domésticos e silvestres (DA SILVA et al., 

2002). Trata-se de um teste simples, não necessita de reagente espécie-específicos ou de 

aparelhagem sofisticada, como o microscópio de imunofluorescência, podendo ser utilizado 

em amostras de soros humanos como de diferentes espécies animais.  

CAPORALI et al. (2005), pesquisaram pela RIFI e MAD a presença de anticorpos 

anti-T. gondii em soro de suínos provenientes da região de Botucatu e do Estado de 

Pernambuco, sendo testados pela RIFI 757 soros, dos quais 2,11% (16) foram positivos; no 

MAD foram analisados 759 soros, com 1,32% (n=10) de soropositivos.  

MINHO et al. (2004) avaliando a RIFI e o MAD para a detecção de anticorpos anti-

T. gondii, no soro de 46 suínos experimentalmente infectados, obtiveram uma sensibilidade 

de 95,7% e especificidade de 97,8% em ambos os métodos.  

As técnicas diagnosticas precisas para detecção de animais infectados com Neospora 

caninum são a chave para o entendimento dos aspectos epidemiológicos da neosporose 

(BRINKER, 2012). O diagnóstico pode ser realizado por detecção parasitológica pós-morte, 

ocorrendo a demonstração do parasito nos tecidos (SILVA, 2004), por técnica 

histopatológica, imuno-histoquímica ou por detecção de anticorpos específicos (HEMPHILL 

et al., 2000). 

As técnicas histológicas são muito utilizadas no diagnóstico do aborto por Neospora 

caninum (SILVA, 2004), estando baseado em lesões produzidas nos tecidos parasitados 

(BRINKER, 2012).  As lesões mais características são focos de infiltrado mononucleares e 

células da glia ao redor de um foco central de necrose (DUBEY & LINDSAY, 1996). O feto 

deve ser enviado ao laboratório, juntamente com a placenta, e se possível com o soro 

sanguíneo da mãe. Os órgãos de eleição para o diagnóstico são o cérebro, coração, fígado 

(SILVA, 2004) e músculo esquelético (DUBEY & LINDSAY, 1996). As lesões também 
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estão presentes na placenta, porem o parasito é difícil de ser encontrado nesse tecido (BARR 

et al., 1991), pois as lesões macroscópicas são poucos frequentes (DUBEY & LINDSAY, 

1996; ANDERSON et al., 2000) e o número de parasito é escasso (CORBELLINI et al., 

2002). 

As técnicas de imunohistoquimica (IHQ) permitem evidenciar o agente nos tecidos, 

utilizando soro policlonal ou anticorpo monoclonal anti-Neospora caninum (LINDSAY & 

DUBEY, 1989, citado por BRINKER, 2012). 

Várias técnicas baseadas em PCR (Reação de Cadeia da Polimerase) foram 

desenvolvidas tendo como sequência alvo a região ITS1 do DNA ribossômico e a sequência 

Nc5 do DNA genômico de Neospora caninum. São de grande utilidade no diagnóstico da 

doença, pois permitem amplificar pequenas quantidades de DNA até em tecidos que já se 

encontram em autólise (COLLANTES-FERNÁNDES et al., 2002), possuindo alta 

sensibilidade e especificidade (SILVA, 2004). Esta técnica tem sido amplamente utilizada 

em pesquisas e diagnósticos de neosporose (SILVA, 2004), porem é pouco utilizado na rotina 

devido seu alto custo (BRINKER, 2012) 

De acordo com SILVA (2004) pode-se fazer o diagnóstico de neospora pelo 

isolamento do agente, realizado através do cultivo celular (in vitro) e/ou inoculação em 

animais sensíveis, imunossuprimidos ou não.  O cultivo in vitro é feito em rim bovino, 

fibroblasto humano, em cérebro de feto de rato, células Vero (células de rim de macaco verde 

africano) e em várias outras linhagens estabelecidas (DUBEY & LINDSAY, 1996). 

Os testes sorológicos mais utilizados no diagnóstico da neosporose subclínica são a 

reação de imunofluorescência indireta (RIFI), ensaios imunoenzimáticos (ELISA), 

imunoblotting (IB) e teste de aglutinação (AT) (SILVA, 2004), que indicam a exposição dos 

animais ao neospora, não significando que estejam acometidos pela doença (DUBEY e 

LINSAY, 1996). 

O Imunoblotting (IB) tem sido mais utilizado como auxiliar, junto com outros testes, 

do que como um teste na rotina de diagnóstico, sendo importante na identificação de 

antígenos imunodominantes (IDAs) (SILVA, 2004). 

O teste de aglutinação direta para a detecção de anticorpos anti-Neospora caninum 

(NAT) foi aprimorado por ROMAND, THULLIEZ e DUBEY (1998) (BRINKER, 2012). A 
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técnica baseia-se no princípio da aglutinação de taquizoítos, na presença de anticorpos 

específicos e tem como vantagem não necessitar de um anticorpo secundário, espécie-

específica, tornando a técnica mais simples (SILVA, 2004).  

O ELISA é um teste simples e rápido de se realizar e a possibilidade de automatização 

dos resultados e baixo custo econômico são vantagens, quando um grande número de amostra 

é examinado (SILVA, 2004). No entanto, outros testes são necessários para determinar a 

especificidade do ELISA (SARTOR et al., 2003). 

O teste RIFI foi o primeiro teste utilizado para detecção de anticorpos para Neospora 

caninum (BRINKER, 2012) e tem sido reconhecido como teste de referência para neosporose 

(BJORKMAN & UGGLA, 1999; ATKINSON et al., 2000, citado por SILVA, 2004). De 

acordo com BRINKER (2012) este teste consiste na fixação de taquizoítos de Neospora 

caninum em lâminas de microscopia, que são incubadas com soros diluídos e em seguida 

com anticorpos ligados a fluorosceína. A reação é avaliada pela observação da reação em 

microscopia de fluorescência (BJORKMAN & UGGLA, 1999, citado por BRINKER, 2012). 

A RIFI é considerada uma técnica mais específica, porém existem divergências entre os 

autores sobre o ponto de corte, sendo mais aceito os títulos de 1:200 (DUBEY e LINDSAY, 

1996). 

 

1.7. Tratamento 

 

O tratamento em bovino é ineficaz (DUBEY & SCHARES, 2011; WESTON et al., 

2012; WEBER et al., 2013, citado por ALMERÍA; LÓPES-GATIUS, 2013; BRINKER, 

2012), mas em cães com sinais neurológicos, apesar de o prognóstico ser reservado a 

desfavorável, o tratamento é longo (BRINKER, 2012).  

Os mais utilizados como tratamento em cães são clindamicina (11-22mg/kg, BID-

TID), sulfonamidas (15mg/kg, BID) e pirimetamina (1mg/kg) (BARBER, 1998, citado por 

BRINKER, 2012). O grau de sucesso desse tratamento é usualmente baixo, embora haja 

relato de resolução completa dos sintomas de neosporose em cão adulto com a administração 

combinada de 1mg/kg/dia de pirimetamina e 20mg/kg/dia de sulfadoxina durante um mês 

(THATE et al., 1998, citado por BRINKER, 2012). 
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1.8. Profilaxia 

 

Os cistos são destruídos após congelamento a – 20ºC, ou aquecimento a acima de 

65ºC (DUBEY et al., 1986; AMATO NETO et al., 1995) constituindo assim, o congelamento 

e o cozimento completo da carne, algumas das formas de profilaxia da transmissão da 

toxoplasmose humana (TENTER et al., 2000). 

Ainda não foram desenvolvidas vacinas seguras e com eficácia contra a toxoplasmose 

humana que previnam a infecção congênita ou reativação de cistos. Consequentemente, a 

melhor maneira de se evitar os efeitos da doença é através de sua prevenção (JONES et al., 

2001). 

São muito importantes as orientações higiênico-dietéticas sobre como evitar a 

toxoplasmose, principalmente nos cuidados com gatos, no cozimento adequado de carnes, na 

ingestão de queijo fresco e leite pasteurizado (HIRAMOTO et al., 2001), no tratamento da 

água e lavagem das frutas e verduras (REMINGTON et al., 1995). 

Em virtude da carência de informações relacionadas ao tratamento de gado junto à 

falta de quimioterapia ou de vacina eficaz para a neosporose bovina (VANLEEUWE et al., 

2011; DUBEY e SCHARES, 2011; WESTON et al., 2012; WEBER et al., 2013; citado por 

ALMERÍA  e LÓPES-GATIUS, 2013), a adoção de medidas preventivas e efetivas de 

controle são essenciais para a diminuição dos riscos em relação ao protozoário (BRINKER, 

2012). 

O controle da neosporose deve ser feito por meio de ação que visem interromper as 

vias de transmissão do agente.  A identificação dos animais positivos para posterior 

eliminação e prevenção do ingresso de novos animais infectados ao rebanho pode diminuir 

a transmissão vertical (ÁLVARES-GARCIA, 2003, citado por LLANO, 2013).  Em relação 

aos cães devem-se adotar rigorosas políticas a fim de se evitar o contato entre cães e rebanhos 

(ALMERÍA & LOPEZ-GATIUS, 2013), para que não ocorra a contaminação das pastagens 

e dos bovinos pelos oocitos, reduzindo-se a possibilidade de contato dos bovinos com as 

fezes de cães infectados. Assim como também é muito importante realizar o manejo 
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adequado de tecidos infectados por N. caninum para que os cães não entrem em contato com 

estes (BRINKER, 2012).  

Outra alternativa para uma maior controle profilático, consiste na transferência de 

embriões, ANDERSON et al. (2000) relata que a infecção por Neospora caninum não era 

demonstrável em fetos ou bezerros nascidos de vacas soronegativas de embriões de doadoras 

soropositivos transplantado, enquanto bezerros resultantes da transferência de embriões de 

doadoras soronegativas para destinatários soropositivos, foram infectados com Neospora 

caninum. 

 

2. Objetivos 

 

O objetivo da presente pesquisa foi avaliar soroprevalência de T. gondii e N. caninum 

em cães capturados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município de Unaí, 

microrregião de Unaí/Minas Gerais. 

 

3. Metodologia 

 

3.1. Local da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no município de Unaí/MG, situado na mesorregião do 

Noroeste de Minas Gerais, representando 1,443 por cento do estado, 0,9155 por cento da 

Região Sudeste do Brasil e 0,0996 por cento de todo o território brasileiro. Sua população 

estimada era de 82.298 habitantes segundo IBGE/2014. 

O Município de Unaí/MG localiza-se a aproximadamente 590 km da capital Belo 

Horizonte e situa-se a 16°21'50"S de latitude; 46°54'15"O de longitude, 640 metros de 

altitude em relação ao nível do mar, além de apresentar uma área de 8.447,107 km² e ser de 

clima Tropical. 
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3.2. Cães 

 

A pesquisa foi realizada em cães capturados pelo Centro de Controle de Zoonoses 

(CCZ) do município de Unaí/MG, microrregião de Unaí/MG. Foram utilizados 378 cães, no 

período de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018. 

 

3.3. Amostras sanguíneas  

 

 A colheita de sangue total para realização das provas sorológicas foi realizada por 

venocentese da veia cefálica, com agulhas 25x8 acopladas a seringas estéreis de 5 mL, após 

a antissepsia local. Em seguida, o sangue total foi centrifugado a 3000 rpm (1620g), durante 

10 minutos, para aquisição do soro, e então congelados a -20C. 

 

3.4. Reação de Imunofluorescência indireta (RIFI) para detecção de anticorpos 

anti-T. gondii. 

 

3.4.1. Obtenção de antígenos de T. gondii para confecção das lâminas 

 

Para a pesquisa de anticorpos contra T. gondii foram utilizado lâminas contendo 

taquizoítos íntegros de T. gondii da cepa RH, produzido em cultivo celular de células Vero, 

pertencente ao Laboratório de Parasitologia Veterinária e Doenças Parasitárias, do 

Departamento de Medicina Veterinária, da Fundação Universidade Federal de Rondônia. 

 

3.4.2. Reação de Imunofluorescência indireta (RIFI-IgG) anti-T. gondii 

 

Para a execução da pesquisa de anticorpos anti-T. gondii, foi submetido à Reação de 

Imunofluorescência indireta (RIFI) preconizado por CONRAD et al. (1993).  

Os soros dos cães foram diluídos na base dois, iniciando-se com 1:64, em solução 

salina tamponada com fosfatos 0,1 M, pH 7,2 (PBS).  Em cada cavidade da lâmina, contendo 

o substrato antigênico, foi colocado a amostra sob estudo, sendo incubado por 40 minutos à 
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temperatura de 37 oC em câmera úmida. Após incubação cada lâmina passou por três 

lavagens consecutivas de 5 minutos cada, em PBS (pH 7,2) e colocadas para secar por dez 

minutos na estufa a 37o C. Em seguida, sobre as lâminas foi adicionado 10µL de conjugado 

(anti-IgG canino-SIGMA/F-7887), utilizado a diluição de 1:40 em PBS, contendo azul de 

Evans a 0,01%. As lâminas forão novamente incubadas por 40 minutos a 37oC. 

Posteriormente as lâminas lavadas novamente por três vezes consecutivas de 5 minutos cada, 

em PBS (pH 7,2). Após a secagem na estufa a 37o C por dez minutos, foi adicionado glicerina 

tamponada em carbonato bicarbonato 0,1M, pH 9,5 e as mesmas forão recobertas com 

lamínulas e examinadas em microscópio de Imunofluorescência com objetiva de 40x. As 

reações com título igual ou maior que 64 serão consideradas positivas (DUBEY & 

LINDSAY, 1996). 

 

3.5. Reação de Imunofluorescência indireta (RIFI) para detecção de anticorpos 

anti-N. caninum. 

 

3.5.1. Obtenção de antígenos de N. caninum para confecção das lâminas 

 

Para a pesquisa de anticorpos contra N. caninum foram utilizado lâminas contendo 

taquizoítos íntegros de Neospora caninum da cepa Nc-1, produzido em cultivo celular de 

células Vero, pertencente ao Laboratório de Parasitologia Veterinária e Doenças Parasitárias, 

do Departamento de Medicina Veterinária, da Fundação Universidade Federal de Rondônia.  

 

3.5.2. Reação de Imunofluorescência indireta (RIFI-IgG) anti-N.caninum 

 

Para a execução da pesquisa de anticorpos anti-N. caninum, será submetido à Reação 

de Imunofluorescência indireta (RIFI) preconizado por CONRAD et al. (1993).  

Os soros dos cães foram diluídos na base dois, iniciando-se com 1:50, em solução 

salina tamponada com fosfatos 0,1 M, pH 7,2 (PBS).  Em cada cavidade da lâmina, contendo 

o substrato antigênico, será colocado a amostra sob estudo, sendo incubado por 40 minutos 

à temperatura de 37 oC em câmera úmida. Após incubação cada lâmina passara por três 
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lavagens consecutivas de 5 minutos cada, em PBS (pH 7,2) e colocadas para secar por dez 

minutos na estufa a 37o C. Em seguida, sobre as lâminas será adicionado 10µL de conjugado 

(anti-IgG-bovino-SIGMA/F-7887), utilizado a diluição de 1:200 em PBS, contendo azul de 

Evans a 0,01%. As lâminas serão novamente incubadas por 40 minutos a 37oC. 

Posteriormente as lâminas serão lavadas novamente por três vezes consecutivas de 5 minutos 

cada, em PBS (pH 7,2). Após a secagem na estufa a 37o C por dez minutos, será adicionada 

glicerina tamponada em carbonato bicarbonato 0,1M, pH 9,5 e as mesmas serão recobertas 

com lamínulas e examinadas em microscópio de imunofluorescência com objetiva de 40x. 

As reações com título igual ou maior que 50 serão consideradas positivas (DUBEY & 

LINDSAY, 1996). 

 

4. Resultados 

 

A análise das amostras de cães capturados pelo Centro de Controle de Zoonoses 

(CCZ) do município de Unaí/MG, revelou uma prevalência de anticorpos anti-T. gondii e 

anti-N. caninum da ordem de 70,90% (n=268) e 64,02% (n=242), respectivamente. Os 

resultados encontrados na presente pesquisa estão apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Detecção de anticorpos (IgG) anti-T. gondii e anti-N. caninum em soro de cães do 

município de Unaí/MG. 

 

Espécie 

RIFI-IgG 

Total T. gondii N. caninum 

Reagente (%) Não reagente (%) Reagente (%) Não reagente (%) 

Canino 268 (70,90) 110 (29,10) 242 (64,02) 136 (35,98) 378 
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5. Discussão 

 

Este é o primeiro relato de um levantamento sorológico de toxoplasmose canina 

urbana em Unaí/MG. A infecção toxoplásmica canina tem sido assinalada em diversos 

países, demonstrando seu caráter cosmopolita (PAIXÃO e SANTOS, 2004). Recentemente, 

tem-se dado maior ênfase ao estudo da infecção toxoplásmica de animais domésticos, em 

especial cães e gatos, em decorrência do estreito e frequente contato desses com o homem. 

No Brasil, a soroprevalência mostrou-se entre 17,30% a 94,00%, sendo relativamente 

alta, principalmente em cães mais idosos, habituados a comer carne crua ou mal cozida e que 

vivem em meio rural (BRITO et al., 2002). 

Altas prevalências como a encontrada nesta pesquisa (70,90%) também foram 

relatadas no Paraná por GARCIA et al. (1999) e GIRALDI et al. (2002) e em São Paulo por 

ISHIZUKA et al. (1974), SOGORB et al. (1972), GERMANO et al. (1985) e ORTOLANI 

et al. 2005. 

Corroborando com os achados desta pesquisa CÂNÓN-FRANCO et al. (2004) 

encontrou uma ocorrência de 76,40% de anticorpos anti-T. gondii em cães. 

Os cães são considerados sentinelas para a contaminação ambiental por T. gondii, e a 

prevalência de 70,90% demonstra que este coccídeo está amplamente distribuído nesta 

região. O contato próximo entre diferentes espécies facilita a transmissão de vários 

patógenos, no qual põe em risco a saúde humana e animal.  

Este é o primeiro relato de um levantamento sorológico de neosporose canina urbana 

em Unaí/MG. Presente nos cinco continentes, inclusive no Brasil, os achados sorológicos 

encontrados no município de Unaí são muito superiores aos relatados por outros autores no 

exterior (CHEADLE et al., 1999; SAWADA et al., 1998; BARBER et al., 1997a; BARBER 

et al., 1997b; REICHEL et al., 1999; DUBEY, 1999) e em diversos estados do Brasil 

(BENETTI et al., 2008; FRIDLUND-PLUGGE et al., 2008; CUNHA FILHO et al., 2008; 

MORAES et al., 2008; MANGALHAES et al., 2009; GUIMARÃES et al., 2009; 

GONÇALVEZ et al., 2010), tanto para cães de origem urbana quanto rural. 
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Animais de qualquer idade podem desenvolver a doença, podendo ser generalizada, 

ou localizada (BARBER & ÁRVORES, 1996, citado por BUXTON et al., 2002), mas fatal 

em qualquer faixa etária (BRINKER, 2012).  

As colheitas foram realizadas em animais de Centro de Controle de Zoonoses, com 

procedência diversa, mas de origem urbana. São animais errantes em sua maioria e sem 

cuidados sanitários adequados, o que facilita disseminação do agente e ocorrência de sinais 

clínicos sem especificidade relatada.  

Os testes sorológicos utilizados no diagnóstico (SILVA, 2004) no presente estudo, 

indicam apenas a exposição dos animais ao neospora, não significando que estejam 

acometidos pela doença (DUBEY e LINSAY, 1996). Desta forma, o levantamento 

sorológico da enfermidade pode oferecer relevantes dados sobre a circulação do agente no 

município, prevendo possíveis surtos e suas justificativas. Somado a isso, indica a 

necessidade da adoção de medidas profiláticas emergenciais, visto a elevada prevalência, alto 

custo de tratamento e possível transmissão para outras espécies, especialmente a bovina. 

 

6. Conclusão 

 

Portanto, conclui-se que o Toxoplasma gondii está amplamente distribuído na no 

município de Unaí/MG. Esta pesquisa elucidou a situação epidemiológica da toxoplasmose 

canina no município estudado e recomenda medidas profiláticas para diminuir a transmissão 

para os humanos, haja vista que cães são considerados sentinelas para a contaminação 

ambiental por T. gondii 

A soroprevalência de Neospora caninum no município de Unaí/MG apresentou-se 

muito mais elevada do que a amplitude encontrada no Brasil e no exterior. Apesar disso, o 

presente estudo indica extrema e urgente necessidade de difusão e estabelecimento de 

métodos profiláticos a serem implantados no sistema de vigilância sanitária a nível 

municipal, visto ser o primeiro relato em cães urbanos, de fácil mobilidade entre municípios 

próximos. 
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