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Neosporose é uma doença causada

por Neospora caninum que provoca

abortos endêmicos e epidêmicos em

bovinos, os quais causam sérios

prejuízos econômicos para a

bovinocultura. Este trabalho objetivou

relatar um caso neosporose em um feto

bovino abortado.

Introdução

Em uma propriedade localizada em

Pérola D’Oeste - Paraná, no período de

15 dias, seis vacas (14%) abortaram de

um total de 43 matrizes gestantes. Um

feto bovino, Holandês, fêmea, de idade

gestacional estimada de 200 dias, foi

encaminhado para realização de exames

anatomopatológicos e moleculares por

reação em cadeia da polimerase (PCR)

para detecção de N. caninum,

Leptospira sp., alphaherpesvírus bovino

1 e vírus da diarreia viral bovina.
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Figura 1: Encefalite por Neospora caninum em feto

bovino abortado. A: Área de necrose focal (seta) no

tronco encefálico (HE, 10X). B: Maior aumento revela

necrose central circundada por infiltrado inflamatório

linfoplasmocitário (HE, 40X).

A encefalite observada neste feto foi

causada por infecção por N. caninum.
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Resultados e Discussão

Microscopicamente, as lesões

estavam limitadas ao tronco encefálico

e consistiram em encefalite necrosante

e não supurativa multifocal (Figura 1).

A lesão mais característica da

neosporose é a encefalite focal, que

inclui necrose e inflamação não

supurativa. Adicionalmente, DNA de

N. caninum foi detectado no encéfalo

do feto. As PCRs foram negativas para

todos os demais patógenos da

reprodução em bovinos avaliados.
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