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Kit ImmunoComb® para detecção de anticorpos 
contra Neospora caninum em bovinos. 

 
 

Informações 
 

 Neospora caninum é um protozoário que infecta várias espécies de bovino. A 
neosporose foi identificada como importante causa de aborto em bovinos. Abortos 
relacionados ao Neospora ocorrem em bovinos leiteiros e de corte; os problemas mais graves 
foram observados no manejo de vacas leiteiras. 

 
Dois padrões de aborto, endêmico e epidêmico, estão associados à infecção por 

Neospora. Em rebanhos com aborto endêmico, as vacas soropositivas têm 2 a 3 vezes mais 
chances de abortar, do que as vacas negativas que convivem no mesmo rebanho. Já, o risco 
de aborto em vacas soropositivas por neosporose, em uma área epidêmica é bem maior. 
Cerca de 20 a 50 vezes. Os abortos ocorrem tipicamente em meados da gestação tardia (4 
a 8 meses). 
 
 

Transmissão 
 

A transmissão vertical da mãe para o feto é a principal rota de transmissão descrita 
até agora e acredita-se que seja responsável por até 95% das vacas soropositivas em 
rebanhos afetados endemicamente. 

 
O Neospora caninum também pode infectar vacas através da ingestão de alimentos 

contaminados e/ou contato direto com tecidos fetais abortados. Os cães podem ser fonte de 
contaminação de Neospora na ração do rebanho. 

 

Doença clínica 
 

Não foram descritos sinais clínicos distintos em vacas infectadas por Neospora 
além do aborto. Os fetos abortados geralmente são autolisados com líquido 
serossanguinolento nas cavidades e lesões focais brancas pálidas no músculo esquelético ou 
cardíaco. Embora tenham sido relatados casos de doença neurológica em bezerros positivos, 
a maioria dos bezerros congenitamente infectados nasce clinicamente saudável.               
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Diagnóstico 

 

    1- Histopatologia 

 
O exame microscópico dos tecidos fetais é usado para determinar se o feto 

abortado está infectado. A identificação do Neospora pode ser realizada no cérebro por 
imunohistoquímica, utilizando anticorpos anti-neospora específicos. Lesões histológicas 
podem ser encontradas no cérebro e em outros órgãos, como coração, músculo esquelético e 
fígado. A confirmação da infecção no feto, no entanto, não significa necessariamente que o 
aborto tenha sido causado por N. caninum. 

 
2- Sorologia 

 

 

Uma associação significativa entre a soropositividade e o aborto por Neospora, foi 
demonstrada em vários estudos. A soropositividade sozinha, entretanto, não necessariamente 
confirma a causa do aborto em uma vaca individual, mas demonstra que o rebanho está 
contaminado. A abordagem soroepidemiológica para avaliar o status da infecção por Neospora 
em um rebanho específico, é descrita na seção “Perfil do rebanho positivo para Neospora” 
abaixo. 

 

Tecnologia ImmunoComb® 

 
O Neospora Antibody Test Kit da Biogal é um teste de fácil utilização baseado no 

princípio dot-ELISA, para determinar os níveis de anticorpos para N. caninum, em soro, sangue 
total ou leite de bovinos. O teste pode ser realizado no laboratório ou no campo. Nenhum 
instrumento especial é necessário. Os resultados são obtidos em cerca de 40 minutos. Cada 
kit contém reagentes suficientes para 30 ou 300 testes. 

 
 

Perfil do rebanho positivo para Neospora: Avaliando Resultados 
Sorológicos 

 
 

A abordagem soro-epidemiológica pode ser usada quando se considera o 
diagnóstico de Neospora como uma causa provável de aborto em um rebanho.  

Isto é feito pela comparação das taxas de soropositividade entre as vacas que 
abortam e as que não abortam.  

Amostras de soro são obtidas de pelo menos 30 vacas no rebanho (10-15 de vacas 
que abortaram). O odds ratio (razão de possibilidades) e a proporção atribuível são cálculos 
estatísticos que estimam a proporção de vacas soropositivas que realmente abortaram devido 
ao Neospora. (Tabela 1)  

 
Obs.: valor de S no CombScan igual ou superior a 3 indica resultado positivo. 
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                                                   Tabela 1. Rebanho A 

 

 

 
Odds Ratio (OR) =        (A/B)   /   (C/D)  ;  ( 8/1 )   /   ( 5/14 ) = 22,4  

Proporção atribuível = (OR – 1)   / OR  ;  21,4 / 22,4 = 95.5% 

 
Com base nos cálculos acima, podemos obter as seguintes conclusões 
estatísticas: 

1-  Uma vaca soropositiva do rebanho A tem  risco 22,4 vezes          maior 
de abortar do que uma vaca soronegativa do rebanho. 

 
2- 95% dos abortos em vacas soropositivas deste rebanho podem ser  

                           atribuídos à neospora. 
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Vacas que abortaram 

 
Vacas que não abortaram 

 

Soro + A ( 8 vacas ) 

 

B (1 vaca ) 

 

Soro - C ( 5 vacas ) 

 

D (14 vacas) 

 


