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CONCLUSÃO

A neosporose foi a causa infecciosa mais frequente em abortamentos neste rebanho, além da

soropositividade considerável para N. caninum. A positividade para BVDV na primeira análise indica que o

vírus já circulou pelo rebanho, alertando para a possibilidade do surgimento de animais permanentemente

infectados.

RELATO DE CASO
De 2015 a 2020, 17 fetos foram necropsiados e submetidos a análise histopatológica. Foi realizada reação

em cadeia da polimerase (PCR) para Neospora caninum de encéfalo e RT-PCR para o vírus da diarreia viral

bovina (BVDV) de baço e timo. Fígado, placenta, pulmão e conteúdo abomasal foram destinados a cultivo

microbiológico aeróbico. Soro e sangue de 43 vacas puras e 64 mestiças foram submetidos a reação de

imunofluorescência indireta (RIFI) para pesquisa de IgG anti-Neospora caninum. A RT-PCR para BVDV, foi

realizada em dois momentos, com intervalo de 4 meses entre as coletas. .

RESULTADOS

A idade média dos fetos flamenga necropsiados foi de 8 meses com 44,44% de diagnóstico conclusivo

(8/17) (Figura 1A). A principal causa infecciosa diagnosticada pelo exame histopatológico foi a neosporose

(3/17-17,64%). Foram observadas lesões de miosite (2/17-11,76%) (Figura 1B) e miocardite (3/17-17,64%)

linfoplasmocitárias multifocais discretas a moderadas. Dois fetos foram positivos na PCR de N. caninum

(11,76%), e nenhum foi positivo para BVDV. Houve quatro casos de distocia fetal (4/17-23,52%) e um de

pericardite necrótica por Citrobacter amalanoticus (1/17-5,88%). Nas vacas, a RIFI apontou 25,23% (26/107)

de soropositividade para N. caninum. Na RT-PCR para BVDV, nove matrizes (9/52-17,30%) positivaram no

primeiro teste e negativaram no segundo, indicando infeção aguda e transitória, não havendo vacas

persistentemente infectadas. A disposição dos dados está expressa na tabela 1.

Figura 1. Feto bovino da raça Flamenga abortado aos 8 meses de gestação (A). Musculatura esquelética de um feto bovino contendo

cistos de Neospora caninum em meio a infiltrado predominante de linfócitos e plasmócitos (B).

REFERÊNCIAS
1. Antoniassi N. A. B, Juffo G. D, Santos A. S, Pescador C. A, Corbellini L. G, Driemeier D. Causas de aborto bovino diagnosticadas no Setor de

Patologia Veterinária da UFRGS de 2003 a 2011. Pesquisa Veterinária Brasileira. 2013;(33)155–160.
2. Costa L.S. Neosporose como causa de abortamento em bovinos do estado de Santa Catarina: caracterização anatomopatológica, molecular e

sorológica. 2020. 88f. Dissertação de Mestrado. Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, 2020.
3. Elias AC. O Centenário do Herd-Book Collares. 1.ed. Pelotas: Futura Comunicação & Marketing; 2006. p. 181-184.
4. Lauvie A. A controversy about crossbreeding in a conservation programme: the case study of the Flemish Red Cattle breed. Livestock Science.

2008;(118)113-122.
5. Lorenzett M. P, Lucca N. J, Henker L. C, Machado G, Gomes D. C, Mendes R. E, Driemeier D, Casagrande R. A. Ocorrência de anticorpos anti-

Neospora caninum em bovinos leiteiros no oeste do estado de Santa Catarina, Brasil. Revistas Brasileira Medicina Veterinária. 2016;(38) 243-
249.

6. Moreno B, Collantes-fernández E, Villa A. Occurrence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii infections in ovine and caprine abortions.
Veterinary Parasitology, v.187, n.1-2, p.312-318, 2012.

7. Padilha M. A. C, Wasen G, Sousa A P, Milczewski V, Luz T. V. B, Sartor A. A, Farias J. A, Moura A. B. Neospora caninum: Seroprevalence in beef
cattle in the mountainous region of Santa Catarina, Brazil. Semina Ciências Agrárias. 2017;(38)273.

8. Pereira-Bueno J, Quintanilla-Gonzalo A, Pérez-Pérez V. Evaluation of ovine abortion associated with Toxoplasma gondii in Spain by different
diagnostic techniques. Veterinary Parasitology. 2004;(121)33-43.

9. Weber MN, Silveira S, Machado G, Groff FHS, Mósena ACS et al. High frequency of bovine viral diarrhea virus type 2 in Southern Brazil. Virus
Res. 2014;(191)117-124.

Tabela 1. Resultados de análises histopatológicas e moleculares para Neospora caninum e BVDV de fetos bovinos provenientes do

rebanho Flamenga enviados ao Laboratório de Patologia Veterinária do CAV/UDESC entre os anos de 2015 e 2020.

DISCUSSÃO

O índice de diagnósticos conclusivos foi de 44,44%, semelhante ao encontrado em outros estudos

realizados em Santa Catarina (COSTA, 2020) e no Rio Grande do Sul (ANTONIASSI et al. 2013). A

neosporose foi a principal causa infecciosa diagnosticada, estando de acordo com resultados obtidos no sul

do país (ANTONIASSI et al. 2013; COSTA, 2020). Dois fetos com resultado positivo para N. caninum na

PCR não apresentaram lesões histológicas características da infecção pelo protozoário. Discrepâncias

desse gênero já foram observadas em abortamentos em ovinos por Toxoplasma gondii, protozoário que

pertence ao mesmo filo de N. caninum. Isso indica que nos casos de neosporose também pode haver

diferenças na representatividade entre amostras de encéfalo colhidas para análise molecular e

histopatológica, podendo ocorrer lesões clássicas em um fragmento e DNA do agente em outro (MORENO

et al. 2012). Com relação a soropositividade, 25,23% dos animais possuíam anticorpos anti-N. caninum.

Análises sorológicas realizadas no estado de Santa Catarina apontaram ampla distribuição do agente e

variação na soroprevalência entre as regiões (LORENZETT et al. 2016; PADILHA et al. 2017). Na PCR para

BVDV, houve 17,30% de positividade, porém, após uma nova coleta e análise realizada após 4 meses da

primeira, todos foram negativos, caracterizando uma infecção aguda e transitória no rebanho, típico de casos

onde há transmissão viral horizontal (WEBER et al. 2014)

INTRODUÇÃO

De origem francesa, a raça Flamenga teve sua população drasticamente reduzida nas últimas décadas.

Outras raças utilizadas em cruzamentos com o intuito de evitar o seu desaparecimento, além de buscar

melhorias em características de maior interesse zootécnico (LAUVIE, 2008). Os cruzamentos ocasionaram

redução significativa no número de animais puros registrados, contribuindo para a inclusão da raça na lista

de raças ameaçadas de extinção. A raça de dupla aptidão foi introduzida no Brasil em 1945 através da

importação de animais originários da Argentina pelo Ministério da Agricultura brasileiro. O único rebanho do

país se localiza em Lages/SC, onde são realizadas pesquisas constantes que buscam sua conservação e

perpetuação (ELIAS, 2006). O objetivo do trabalho foi determinar, através da histopatologia e exames

complementares, as causas de abortamento no único rebanho da raça Flamenga no Brasil.
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