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RESUMO 
 
É importante que as meningoencefalites sejam etiologicamente diferenciadas á fim 
de obter um diagnóstico seguro e seja instituída uma terapêutica específica. Dentre 
as causas infecto-parasitárias Toxoplasma gondii e Neospora caninum são os 
protozoários que possuem significativa importância como causadores de 
meningoencefalomielites em cães. O objetivo desse trabalho foi avaliar a prevalência 
de anticorpos anti-T. gondii e anti-N. caninum em cães acometidos com 
manifestações neurológicas atendidos no Hospital Escola Veterinário da Faculdade 
de Medicina Veterinária da Universidade de Cuiabá. Os cães estudados 
apresentaram um ou mais dos seguintes sinais neurológicos: convulsão, paresia ou 
paralisia, ataxia, alterações de comportamento, alterações sensoriais somáticas e 
coriorretinite. Foram colhidas as amostras de sangue de 57 animais de ambos os 
sexos, em um período de dez meses, compreendidos entre abril de 2014 a fevereiro 
de 2016, todas as amostras foram obtidas de cães domiciliados. As amostras foram 
analisadas pela reação de imunofluorescência indireta (RIFI), na diluição de corte 
1:16 para T. gondii e 1:50 para N. caninum. Como resultado, verificou-se que das 57 
amostras analisadas, 29 (50,9%) foram positivas para T. gondii, 16 (48,5%) para N. 
caninum, 10 (17,54%) foram reagentes para ambos os protozoários e 12 amostras 
foram negativas tanto para T. gondii quanto para N. caninum. Dos fatores de risco 
analisados, verificou-se maior número de soropositivos para T. gondii em cães sem 
raça definida quando comparado aos de raça definida. Já para os fatores idade e 
sexo não houveram diferenças significativas. A partir deste estudo, concluiu-se que 
deve ser dada maior atenção aos exames diferenciais em cães com sinais 
neurológicos, sendo de grande importância os testes sorológicos para toxoplasmose 
e neosporose. Além disso, sugere-se a implantação destes testes na rotina clínica 
veterinária de cães com quaisquer sinais neurológicos. 
 
Palavras-chave: Toxoplasmose. Neosporose. Cães. RIFI. 



 
 

NASCIMENTO, R. Research of antibodies anti-Toxoplasma gondii and anti-
Neospora caninum in dogs with coming neurological manifestations of a 
hospital veterinary school of Cuiabá-MT. 2016. 73 f. Dissertation (Master Science 
in Animal Bioscience) - Faculty of Veterinary Medicine, University of Cuiaba, Cuiaba, 
2016. 
 

ABSTRACT 
 
The meningoencephalomyelitis can be infectious and autoimmune / immune-
mediated. Among the infectious causes, different agents may be causing 
neurological symptoms. It is important that meningoencephalitis are etiologically 
different in order to get a firm diagnosis for specific therapeutic institution. Among the 
infectious and parasitic causes Toxoplasma gondii and Neospora caninum are 
protozoa that have significant importance as meningoencefalomielites of cause in 
dogs. The aim of this study was to evaluate the prevalence of anti-T. gondii and N. 
caninum in dogs affected with neurological manifestations seen at Hospital 
Veterinary School of the Faculty of Veterinary Medicine, Cuiabá University. The dogs 
studied had one or more of the following neurological signs: convulsions, paresis or 
paralysis, ataxia, behavioral changes, somatic sensory changes and chorioretinitis. 
Samples were collected from blood of 43 animals of both sexes in the ten-month 
period, ranging from April 2014 to February 2016, all samples were obtained from pet 
dogs. The samples were analyzed by indirect immunofluorescence assay (IFA), the 
court of 1:16 dilution for T. gondii and 1:50 to N. caninum. As a result, it was found 
that the 57 samples analyzed, 29 (50,9%)  were positive for T. gondii, 16 (48,5%) to 
N. caninum, 10 (17,54%) were positive for both protozoa, and 12 samples were 
negative for both T. gondii and for N. caninum. Among the risk factors analyzed, 
there was a higher number of seropositive for Toxoplasma gondii in mongrel dogs as 
compared to the breed. As for the factors age and gender there were no significant 
differences. From this study, it was concluded that should be given greater attention 
to the differential examinations in dogs with neurological signs, being of great 
importance serologic testing for toxoplasmosis and neosporosis. Furthermore, it is 
suggested that the implementation of these tests in clinical routine of dogs with any 
neurological signs. 
 
Keywords: Toxoplasmosis. Neosporosis. Dogs. RIFI. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Toxoplasma gondii e Neospora caninum são protozoários do filo Apicomplexa, 

com distribuição mundial e são desencadeadores de doenças sistêmicas em várias 

espécies animais, inclusive em cães, podendo causar distúrbios neurológicos, 

decorrentes de menigoencefalomielites (GAIO et al., 2014). 

As menigoencefalomielites de origem infecto-parasitárias são afecções 

graves, potencialmente fatais e de ocorrência frequente na clínica de pequenos 

animais (THOMAS, 1998; SHIEL et al., 2010; LOWRIE, SMITH GAROSIL, 2013). 

Um desafio diagnóstico a comunidade médico veterinária, pois sua confirmação 

depende de uma abordagem diagnóstica sistemática para diagnóstico definitivo ou 

mesmo para exclusões diagnósticas. Em vida, o diagnóstico presuntivo depende da 

análise de diversos fatores como sinais clínicos, apresentação neurológica, curso da 

doença, resultados de análise de líquor, pesquisa por métodos diretos e/ou indiretos 

de agentes infecto-parasitários, e até mesmo resposta terapêutica as drogas 

antimicrobianas (THOMAS, 1998; WOLFF et al., 2012; YOUNG et al., 2014).  

Dentre as causas infecto-parasitárias, diferentes agentes podem ser 

causadores do quadro neurológico. Dentre estes, Toxoplasma gondii e Neospora 

caninum são os protozoários que possuem significativa importância nas afecções 

em cães (DUBEY; BEATTIE, 1998; LORENZO et al., 2002; BERGER, 2003; 

FALZONE et al., 2008). 

A maioria dos casos descritos é atribuída ao T. gondii, cujos sinais variam 

conforme a localização da lesão no sistema nervoso (HASS; SHELL; SUNDERS, 

1989). No cão com neosporose pode variar amplamente os sinais neurológicos, que 

dependem do sítio parasitado, podem ser observados e se expressam como 

hiperextensão rígida dos membros posteriores, dificuldade em deglutir, paralisia da 

mandíbula, flacidez muscular, atrofia muscular e paralisia de nervos faciais Bertocco, 

Bertocco e Neves (2008). 

Considerando a importância da inclusão do diagnóstico da neosporose e 

toxoplasmose nas clínicas veterinárias em cães com sinais neurológicos, este 

estudo teve como objetivo verificar a presença de anti-N. caninum e anti-T. gondi em 

cães que apresentaram quaisquer sinais neurológicos provenientes de Cuiabá-MT, 

através do método de análise reação de imunofluorescência indireta (RIFI). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 MENINGOENCEFALOMIELITE EM CÃES  

 

Trata-se de um processo inflamatório que envolve o cérebro e meninges, 

produzido, muitas vezes, por organismos patogênicos que invadem o SNC (sistema 

nervoso central), e ocasionalmente por toxinas, problemas autoimunes e outras 

condições. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de síndrome de irritação meníngea 

e identificada pela elevação do número de células no líquido cefalorraquidiano (LCR) 

(ZACHARY; MCGAVIN, 2013). 

T. gondii e N. caninum são protozoários importantes causadores de doença 

sistêmica como meningoencefalomielite em muitas espécies animais, inclusive os 

cães (GAIO et al., 2014). 

O primeiro caso de infecção canina por N. caninun foi descrito na Noruega, 

em animais com sinais clínicos neuromusculares, que possuíam cistos cerebrais e 

na musculatura, e apresentavam sorologia negativa para T. gondii. A caracterização 

do gênero, cultivo in vitro e padronização de um teste sorológico que diferenciasse 

infecção por este protozoário, da causada por T. gondii, só ocorreram em 1988, o 

que possibilitou a realização de muitas pesquisas em vários países (GAIO et al., 

2014).  

 

2.2 FORMAS DA DOENÇA 

 

Meningoencefalite granulomatosa (MEG), é uma condição inflamatória do 

sistema nervoso central (SNC) de causa idiopática e ocorrência esporádica. A lesão 

pode ser disseminada, focal ou ocular e foi descrita primeiramente por Braund, 

Vandevelde e Walker (1978). Afeta principalmente cães de raças toy como Poodles 

e Terriers, mas, também, pode ser vista em cães maiores. É principalmente uma 

doença de cães jovens a meia idade (de um a oito anos), mas pode ocorrer em 

qualquer idade (BRAUND, 1985; ETTINGER et al., 2004; MUÑANA et al., 1998). 

Alguns estudos não identificaram tais predileções (THOMAS, 1998 apud OLIVEIRA 

et al., 2013).  

Meningoencefalite necrosante (MEN) - também foi conhecida por muitos anos 

por encefalite (ou MEN) do Pug, pois foi observada pela primeira vez nesta raça em 
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1982, sendo descrita detalhadamente em 1989. A grande diferença desta doença 

para a LEN (leucoencefalite necrosante) é que as lesões nesta doença se localizam 

principalmente na região tálamo-cortical (principalmente na zona de transição entre 

substância branca e cinzenta), sendo rara a incomum a presença de lesões no 

tronco do encefálo. Além dos Pugs, a MEN foi descrita nos Malteses, Pequineses, 

Shih-tzus e Chihuahuas. Os sinais clínicos refletem a localização das lesões na 

região tálamo-cortical, sendo frequentemente observados a presença de crises 

convulsivas focais ou generalizadas, alterações comportamentais, e amaurose 

(cegueira central) (COSTA et al., 2014).  

 

2.3 PARASITOS T. GONDII E N. CANINUM 

 

A toxoplasmose trata-se de uma importante zoonose, de grande interesse em 

saúde pública e muito estudada, pois pode provocar sérios danos aos fetos, pela 

transmissão vertical tanto em humanos quanto nos animais podendo ainda causar 

aborto ou infecção congênita em seus hospedeiros intermediários (TENTTER; 

HECKEROTH; WEISS, 2000). 

Seu agente etiológico é um protozoário denominado T. gondii. Acomete todos 

os animais homeotérmicos, sendo que os felídeos são os únicos hospedeiros 

definitivos (NEGRI et al., 2008). 

A infecção pode ocorrer pela ingestão de oocistos eliminados nas fezes dos 

felídeos, através da ingestão de alimentos ou água contaminados, carne crua ou 

malcozida infectadas contendo cistos, ou por via transplacentária. A doença é 

comum, mas os sinais clínicos são raros, sendo que nos gatos os órgãos mais 

afetados são os pulmões e os olhos, enquanto que nos cães é comum 

manifestações neurológicas. A forma mais eficiente de diagnóstico é o teste 

sorológico, ELISA (Enzyme-Linked Immuno absorbent Assay). O tratamento pode 

ser realizado com clindamicina, prednisona (uveíte) e pirimetamina associada à 

sulfadiazina. Ressalta-se que nem todos os indivíduos infectados necessariamente 

desenvolvam a doença, na realidade, a maioria das infecções é assintomática. 

(NEGRI et al., 2008).  

A toxoplasmose é considerada um problema de saúde mundial, atingindo 

milhões de pessoas em todo o mundo, podendo ser avaliada pela prevalência 

sorológica que varia de 15% a 85% entre as diferentes regiões do planeta 
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(BACCARIN; OLIVEIRA, 2007).  

T. gondii é um protozoário parasita intracelular que foi primeiro descrito em 

1908 por Nicolle e Manceaux enquanto trabalhavam no Norte de África e também 

por Splendore no Brasil, a designação da espécie foi originada a partir do nome do 

roedor Norte Africano chamado Ctenodactylus gondi, a partir do qual o parasito foi 

isolado e nome do gênero é derivado da palavra Grega toxon, em português arco, 

fazendo referência à morfologia levemente curva do organismo (REY, 2008). Sua 

classificação taxonômica o coloca no Reino Protista, Sub-reino Protozoa, Filo 

Apicomplexa, Classe Sporozoea, Sub-classe Coccidia, Ordem Eucoccidiida, Sub-

ordem Eimeriina, Família Sarcocystidae, Sub-familía Toxoplasmatinae, Gênero 

Toxoplasma e Espécie Toxoplasma gondii (DUBLEY, 1977; LEVINE, 1980).  

A neosporose emergiu na última década como uma séria doença, 

acometendo várias espécies animais, em especial bovinos e cães. O protozoário N. 

caninum é considerado como importante causa de aborto em bovinos de muitos 

países e pode causar graves alterações neuromusculares em cães, levando o 

animal a óbito (GENNARI, 2004).  

Desde a primeira observação de um novo parasito em cães na Noruega 

(BJERKAS et al., 1984) e a descrição de um novo gênero e espécie, N. caninum 

(DUBEY et al., 1988), a neosporose emergiu como uma séria doença (GENNARI, 

2004). Na última década despontou como principal doença reprodutiva de bovinos 

do mundo inteiro e atualmente é considerada como uma importante causa de aborto 

em rebanhos leiteiros e de corte (TREES et al., 1999; ANDERSON et al., 2000; 

DUBEY, 2003; DUBEY et al., 2006; GAY, 2006). 

A primeira descrição do parasita no Brasil se deu em 1999, quando Gondim et 

al. (2001) o detectou em tecidos de um feto bovino. O primeiro isolamento de N. 

caninum, se deu no Estado da Bahia, a partir de amostra de cérebro de um cão da 

raça Collie, macho de sete anos, naturalmente infectado, que apresentava sinais 

clínicos de incoordenação e paralisia dos membros posteriores. Muitos estudos de 

soro prevalência foram conduzidos em diversos Estados brasileiros, como em São 

Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Sul 

(GAIO et al., 2014).  

N. caninum é um parasita intracelular obrigatório que permanece nos 

rebanhos bovinos durante várias gerações como uma infecção crônica, sendo 

transmitido por via transplacentária ao feto (SCHARES et al., 1998). A introdução do 
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protozoário no rebanho foi explicada quando McALLISTER et al. (1998) 

descreveram a presença de oocistos não esporulados nas fezes de cães que 

ingeriram cistos de N. caninum. Desde 2004, após a descoberta de que os coiotes 

também são hospedeiros definitivos de N. caninum (GONDIM et al., 2004), vários 

estudos têm demonstrado a existência de um ciclo silvestre da neosporose que 

precisa ainda ser investigado (YAI et al., 2003; CAÑONFRANCO et al., 2004; 

GENNARI, 2004; VITALIANO et al., 2004; ROSYPAL; LINDSAY, 2005). 

O protozoário Neospora pertence ao filo Apicomplexa, classe Sporozoea, 

ordem Eucoccidiida e família Sarcocystidae (DUBEY et al., 1988). No gênero 

Neospora duas espécies são conhecidas, N. caninum (DUBEY et al., 1988a), isolado 

de cérebro de cão, e N. hughesi (MARSH et al., 1998; DUBEY et al., 2001), isolado 

de cérebro e medula espinhal de equinos. N. caninum também infecta bovinos, 

ovinos, caprinos e cervos, causando encefalite e mortalidade neonatal (DUBEY; 

LINDSAY, 1996; DUBEY, 1999). 

 

2.4 HOSPEDEIROS INTERMEDIÁRIOS E DEFINITIVOS 

 

Toxoplasma gondii possui uma ampla faixa de hospedeiros intermediários 

(HI), incluindo o homem e várias espécies de animais, particularmente mamíferos 

(domésticos, silvestres e marinhos), aves (TENTER; HECKEROTH; WEISS, 2000). 

Os hospedeiros intermediários de N. caninum naturais já identificados são os 

cães, bovinos, ovinos, caprinos, equinos, cervos (DUBEY; LINDSAY, 1996; DUBEY, 

1999), búfalos (RODRIGUES et al., 2004), ratos silvestres (Rattus norvegicus) 

(HUANG et al., 2004), e as raposas (ALMERIA et al., 2002), contudo anticorpos já 

foram descritos em gatos, camelos, mão-pelada, e vários canídeos (DUBEY, 2003; 

MOORE, 2005). Os hospedeiros definitivos (HD) são os cães (Mc ALLISTER et al., 

1998; BASSO et al., 2001) e os coiotes (GONDIM et al., 2004). 

O hospedeiro definitivo de T. gondii foi descoberto após 60 anos da descrição 

dos estágios assexuados em hospedeiros intermediários, pela demonstração do 

parasito nas fezes de gatos e a descoberta do seu estágio sexuado no intestino 

delgado dos felídeos (HUTCHISON, 1965). 

Em 1998 após 10 anos da descrição de N. caninum, foi descoberto seu 

hospedeiro definitivo, pela demonstração de oocistos nas fezes de cães alimentados 

com cistos teciduais de camundongos experimentalmente infectados com N. 
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caninum (Mc ALLISTER et al., 1998; LINDSAY; DUBEY; DUNCAN, 1999), os coiotes 

também foram considerados, como um hospedeiro definitivo de N. caninum 

(GONDIM et al., 2004). 

 

2.5 CICLO EVOLUTIVO E MECANISMOS DE INFECÇÃO DOS PARASITOS 

 

Lecionam Oréfice et al. (2008) que T. gondii possui em seu ciclo vital, três 

formas distintas de evolução, a saber:  

a) Taquizoíta – também conhecido como forma proliferativa, forma livre, 

trofozoíta ou endozoíta, encontrada na forma aguda da infecção (Figura 1). Segundo 

Oréfice et al. (2008) apresenta forma de um arco e apresenta grande mobilidade. 

Sua multiplicação é rápida e se dá através de um processo chamado endodiogenia, 

no qual uma célula-mãe origina duas células-filhas em seu interior e que ao se 

romper, leva à formação de doze microrganismos.  

Segundo esses autores os taquizoítas são rapidamente destruídos pelo suco 

gástrico. 

 
Figura 1 - Taquizoítas de Toxoplasma gondii. A. Extracelular; B. Intracelular (cultura); C. Intracelular 
(M.E.). 
Fonte: Soares (2005).  

 

b) Bradizoíta – ou forma cistozoíta ou ainda forma cística tecidual (Figura 2). 

É encontrada durante a fase crônica da infecção em vários tecidos, como retina, 

músculo esquelético, sistema nervoso central (SNC) e coração. Sua multiplicação é 

lenta e também se dá através da endodiogenia” (ORÉFICE et al., 2008). Ressaltam, 

inclusive, que os brandizoítos, dada a sua enorme resistência, podem permanecer 
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por muito tempo nos tecidos.  

 
Figura 2 - Bradizoítos de Toxoplasma gondii. A e B – Cistos teciduais (cérebro de camundongo); C – 
Cisto com 6 bradizoítas (cultura de células). 
Fonte: Soares (2005).  

 

c) Oocistos – são produzidos nas células intestinais dos felídeos e eliminados 

através das fezes (Figura 3). São muito resistentes às condições do meio ambiente, 

onde também sofre um processo chamado esporulação, tornando-se maduros e 

consequentemente infectivos, apresentando, em seu interior, dois esporocistos 

contendo quatro esporozoítos em cada.  

 
Figura 3 - Oocisto de Toxoplasma gondii. C = oocisto imaturo. D = oocisto maduro. 
Fonte: Soares (2005).  
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De acordo com Oréfice et al. (2008), o ciclo de T. gondii pode ocorrer através 

das seguintes formas de infecção (Figura 4): 

a) Ingestão de oocistos – os oocistos são eliminados juntamente com as fezes 

dos gatos e podem ser disseminados pela chuva, vento, água bem como através de 

vetores como moscas, formigas, baratas e minhocas. Consequentemente, pode 

haver contaminação de alimentos e reservatórios de água. A transmissão dos 

oocistos através da água já se mostrou uma importante forma de transmissão da 

doença (ORÉFICE et al., 2008). 

b) Ingestão de cistos teciduais – encontrados na carne crua ou malcozida. Em 

conformidade com Oréfice et al. (2008) a maioria dos cistos teciduais só é morta a -

12°C ou com aquecimento acima de 60ºC por mais de 4 minutos.   

c) Infecção transplancentária – a transmissão da mãe ao feto ocorre em 

aproximadamente 40% dos conceptos cujas mães são infectadas durante a 

gravidez.  

d) Outras vias de transmissão – informam Oréfice et al. (2008) que existem 

diversas formas de transmissão da Toxoplasmose, a saber: ingestão de leite ou 

saliva contaminada; deposição de taquizoítos na mucosa vaginal junto com 

esperma; acidente de laboratório; transfusão sanguínea; lambedura ou inalação de 

perdigotos; transplante de órgãos; manipulação de órgãos ou secreções de animais 

mortos contaminados.  

Hospedeiro 
definitivo (Gato)

Oocisto eliminado 
com as fezes

Oocisto esporulado

HI 
ingerindo 
oocistos

pelo 
alimento, 
água ou 

solo

Hospedeiros intermediários

Contaminação 
do alimento ou 

água

Infecção do feto

Ingestão de 
cisto na carne 
contaminada

Taquizoítas
transmitidos 
pela placenta

 
Figura 4 - Ciclo Biológico de Toxoplasma gondii. 
Fonte: Dubey (2010) com adaptações. 
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Leciona Alvarenga (2008) que o ciclo tem início a partir da ingestão de cistos 

presentes em carnes (por exemplo, de porco, rato ou coelho) pelos felídeos. A 

parede do cisto é dissolvida por enzimas, proteolíticas do estômago e intestino 

delgado. O parasito liberado do cisto penetra nos enterócitos do animal e se replica 

assexuadamente dando origem aos merozoítos, os quais, por sua vez, dão origem 

aos gametas. 

Decorridos cinco dias, tem início o processo de reprodução sexuada, 

formando o zigoto, que com sua parede cística, dá origem aos oocistos, expulsos 

nas fezes dos animais após nove dias (cada felídeo excreta mais de 500 milhões de 

oocistos em cada defecação). No meio externo, por esporulação, dentro dos 

oocistos são formados os esporocistos contendo taquizoítos, forma ativa infectante. 

(ALVARENGA, 2008). 

Como visto, essa doença tem diversos características relevantes, apesar dos 

aspectos técnicos que a circundam, assim, faz-se necessário, neste momento, 

esclarecer a luz da doutrina especializada a importância dessa doença para a saúde 

pública de maneira geral. 

N. caninum possui três formas evolutivas já identificadas; os taquizoítas, os 

cistos com bradizoítas e os oocistos. Os taquizoítas são ovóides, redondos ou em 

forma de meia lua, com núcleo na posição central ou terminal, medindo 3 a 7 μm x 1 

a 5 μm, dependendo do estágio de crescimento e divisão, e do plano de corte dos 

tecidos (DUBEY; LINDSAY, 1996; DUBEY et al., 2002). Os taquizoítas são 

considerados os organismos proliferativos, pois se multiplicam rapidamente por 

endodiogenia causando morte celular e disseminação da infecção. Sem uma 

resposta imunológica efetiva do hospedeiro, os taquizoítas podem continuar a se 

multiplicar, causando progressivamente destruição celular e levando o animal à 

morte. Com o início de uma resposta imune do hospedeiro, os taquizoítas 

diferenciam-se em bradizoítas e estabelecem um cisto tecidual persistente 

(BUXTON et al., 2002). 

Os bradizoítas são considerados os organismos de multiplicação lenta ou de 

latência e estão em grande número dentro de cistos teciduais. Os cistos de N. 

caninum geralmente são redondos ou ovais, podendo medir até 107 μm. Os 

bradizoítas são delgados, medem 6-8 μm x 1-2 μm, núcleo terminal a subterminal, e 

19 com as mesmas organelas encontradas nos taquizoítas, mas com menor número 

de roptrias e mais grânulos de amilopectina (DUBEY; LINDSAY, 1996). 
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Enquanto os taquizoítas são encontrados em vários tipos de células e tecidos 

do hospedeiro intermediário, os cistos tissulares de N. caninum somente foram 

descritos no sistema nervoso central e periférico e na retina dos hospedeiros 

intermediários, com uma única exceção de um cisto solitário no músculo ocular de 

um potro (DUBEY; LINDSAY, 1996; LINDSAY et al., 1996). Dubey et al. (1990) 

relataram a ocorrência de cistos de N. caninum na retina de quatro cães que 

adquiriram a doença via congênita. Dubey et al. (1998) descreveram cistos tissulares 

de N. caninum em cérebro e lesões multifocais de miosite não supurativa com 

taquizoítas associados em sistema nervoso, coração e musculatura esquelética de 

cães com neosporose. 

A última forma identificada de N. caninum foram os oocistos, após serem 

observados nas fezes de cães que ingeriram cérebros de camundongo com cistos 

do protozoário (MCALLISTER et al., 1998), e nas fezes de coiotes que ingeriram 

tecidos de bezerros infectados com o mesmo agente (GONDIM et al., 2004).  

Os oocistos são eliminados nas fezes na forma não esporulada, medindo 10 a 

11 μm de diâmetro, são esféricos a subesféricos, contém um esporonte central e 

não são infectivos. Após três dias no ambiente os oocistos esporulam e tornam-se 

infectivos para o hospedeiro (McALLISTER et al., 1998). Cada oocisto contém dois 

esporocistos, cada qual com quatro esporozoítas. Quando os oocistos são ingeridos 

por um hospedeiro intermediário, os esporozoítas infectivos são liberados no trato 

intestinal, penetram nas células e se transformam em taquizoítas, que se dividem 

rapidamente, lesando as células e disseminando a infecção (LINDSAY et al., 1999) 

 
Figura 5 - Formas parasitárias de Neospora caninun. (A) Diferentes taquizoítos (coloração de 
Giemsa); (B) Secção histológica de um cisto contendo brazidoítos; (C) Oocisto não esporulado e (D) 
Oocisto esporulado. 
Fonte: adaptado de Dubey et al. (2007). 
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Formas parasitárias de N. caninum. (A) nessa imagem podem ser observados 

diferentes taquizoítos (coloração de Giemsa). A forma e tamanho dos taquizoítos 

variam conforme o estágio de divisão e corte histológico: a- taquizoíto alongado; b- 

antes da divisão; c- três taquizoítos em divisão e comparados em tamanho com uma 

hemácea (seta); (B) secção histológica de um cisto contendo no seu interior os 

bradizoítos identificados pela seta aberta (coloração de hematoxilina e eosina). Entre 

as setas fechadas a espessura da parede do cisto; (C) oocisto não esporulado 

(escala 10 µm); (D) oocisto esporulado contendo dois esporocistos, cada qual com 

quatro esporozoítos (escala 10 µm) (DUBEY et al. 2007). 

Na transmissão horizontal, os hospedeiros definitivos (cão e coiote) se 

infectam ingerindo cistos de N. caninum presentes em tecidos dos hospedeiros 

intermediários. No trato digestório do HD há formação de oocistos, que são liberados 

nas fezes na forma não esporulada. Após alguns dias no ambiente, os oocistos 

esporulam, tornam-se infectivos para o HI e contaminam a água, os alimentos e o 

solo. O HI se infecta através da ingestão de oocistos esporulados, que iniciam a 

multiplicação intracelular no organismo do hospedeiro na forma de taquizoítas 

(PLUGGE, 2008). 

Ocorre a formação de cistos com bradizoítas que ficam alojados nos tecidos 

do HI e serão ingeridos pelo HD, completando o ciclo (Figura 6). 

Na transmissão vertical, os taquizoítas atingem a placenta e podem causar 

infecção fetal, levando à reabsorção, mumificação ou aborto, ou ainda, dando 

origem a um animal sadio, portador assintomático ou com alterações clínicas devido 

à multiplicação do protozoário (PLUGGE, 2008). 
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Figura 6 - Ciclo biológico de Neospora caninum 
Fonte: Adaptado de Dubey (1999a). 

 

Os dois mecanismos de infecção conhecidos de N. caninum são a 

transmissão vertical ou infecção congênita e a transmissão horizontal ou infecção 

pós-natal (BASSO et al., 2001). Os hospedeiros intermediários (HI) naturais já 

identificados são os cães, bovinos, ovinos, caprinos, equinos, cervos (DUBEY; 

LINDSAY, 1996; DUBEY, 1999), búfalos (RODRIGUES et al., 2004), ratos silvestres 

(Rattus norvegicus) (HUANG et al., 2004), e as raposas (ALMERIA et al., 2002), 

contudo anticorpos já foram descritos em gatos, camelos, mão-pelada, e vários 

canídeos (DUBEY, 2003; MOORE, 2005). Os hospedeiros definitivos (HD) são os 

cães (Mc ALLISTER et al., 1998; BASSO et al., 2001) e os coiotes (GONDIM et al., 

2004). 

Na transmissão horizontal, os cães e coiotes consomem os cistos de N. 

caninum dos tecidos do hospedeiro intermediário e eliminam oocistos nas fezes. Os 
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hospedeiros intermediários infectam-se consumindo os oocistos esporulados (Mc 

ALLISTER, 1999). A infecção é mais frequente em cães de áreas rurais (SAWADA 

et al., 1998; WOUDA et al., 1999; ANTONY; WILLIAMSON, 2003; SÁNCHEZ et al., 

2003; WANHA et al., 2005; HORNOK et al., 2006). Isto se deve ao fato de que os 

animais destas áreas têm maior contato com carne e vísceras infectadas, quando 

comparados aos cães domiciliados de áreas urbanas (MELO et al., 2005). 

Diferenças nos valores de prevalência de anticorpos em cães de regiões 

urbana e rural, com maior ocorrência nos animais de áreas rurais foram observados 

por Fernandes et al. (2014). Resultados soroepidemiológicos sugerem uma forte 

associação entre os rebanhos bovinos infectados por N. caninum e a presença de 

cães soropositivos nas fazendas (SAWADA et al., 1998; BASSO et al., 2001). 

As fontes de infecção para os cães precisam ainda ser determinadas, mas 

placentas, fetos de bovinos e carcaças de bezerros infectados via congênita, podem 

conter cistos viáveis de N. caninum e, consequentemente, infectar os cães 

(McALLISTER, 1999). Locatelli-Dittrich (2002) observou que cães alimentados com 

tecidos de bezerros com neosporose eliminaram nas fezes poucos oocistos não 

esporulados de N. caninum, e o período de eliminação foi de 16 dias (do 13º até o 

29º dia após a ingestão das amostras). A esporulação dos oocistos ocorreu após um 

período de três dias, em amostras fecais mantidas em geladeira. Anticorpos IgG 

contra N. caninum no método da RIFI (título 1:50) não foram detectados nestes 

cães, antes e após 11, 18 e 38 dias das inoculações experimentais.  

Em infecção experimental, cães eliminaram oocistos após a ingestão de 

tecidos de bovinos infectados com N. caninum (DIJKSTRA et al., 2001; GONDIM et 

al., 2002; GONDIM et al., 2005) e oocistos também já foram isolados das fezes de 

cães naturalmente infectados (BASSO et al., 2001, SLAPETA et al., 2002). Cães 

com infecção natural podem eliminar oocistos durante um longo período em 

determinadas circunstâncias, ou voltar a eliminá-los após algum tempo (MC GARRY 

et al., 2003).  

A transmissão vertical ou transplacentária por N. caninum pode ocorrer em 

vários hospedeiros, sendo esta via considerada como a principal forma de infecção 

em bovinos. Uma vaca cronicamente infectada pode transmitir a infecção ao feto por 

sucessivas gestações e pode apresentar um ou mais abortos durante a sua vida 

reprodutiva. As vacas infectadas são três a sete vezes mais suscetíveis ao aborto 

que as vacas não infectadas (DAVIDSON et al., 1999; LOCATELLI-DITTRICH et al. 
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2001). A transmissão transplacentária é de grande importância na disseminação de 

N. caninum nos rebanhos bovinos (ANTONY; WILLIAMSON, 2001).  

A maioria dos bezerros que nasce de mães infectadas se torna portadores da 

infecção e, uma vez infectado, o animal parece permanecer infectado por toda a vida 

(DUBEY, 2003), já que a maior parte das infecções congênitas resulta no 

nascimento de bezerros, aparentemente saudáveis (ANTONY; WILLIAMSON, 2001). 

Dessa forma, o parasita pode permanecer no rebanho por muitas gerações, sem o 

envolvimento de um hospedeiro definitivo. No entanto, existem evidências que em 

abortos causados pelo protozoário, a fonte de infecção seja preferencialmente, 

externa, e não uma reativação da infecção crônica nas vacas (MCALLISTER et al., 

1996; WOUDA et al., 1999; MCALLISTER et al., 2000). 

Estudos sorológicos demonstram que vacas que abortam durante um surto 

epidêmico, provavelmente adquiriram a infecção após o nascimento, devido à falta 

de associação entre soro positividade de mães e filhas (ANDREOTTI et al., 2005). A 

transmissão horizontal é um fator determinante para a estabilidade da prevalência 

da infecção em um rebanho (ANTONY; WILLIAMSON, 2001). 

Na espécie equina, estudo realizado no Paraná demonstrou a presença de 

anticorpos anti-N. caninum em amostras pré-colostrais de potros, sugerindo que o 

parasita pode ser transmitido pela via vertical ou transplacentária 

(LOCATELLIDITTRICH et al., 2006). 

Cadelas infectadas subclinicamente também podem transmitir N. caninum 

para seus fetos e ninhadas sucessivas podem nascer infectadas. Não existem 

evidências de que haja predisposição racial ou de sexo para a neosporose canina 

(DUBEY; LINDSAY, 1996). 

A transmissão lactogênica de N. caninum já foi demonstrada 

experimentalmente em bezerros recém-nascidos, alimentados com taquizoítas 

adicionados ao colostro, mas não há evidências que isto ocorra naturalmente 

(DAVIDSON et al., 2001). Cães que receberam colostro proveniente de vacas 

soropositivas, inoculado com taquizoítas, não eliminaram oocistos nas fezes 

(DIJKSTRA et al., 2001). 
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2.6 DIAGNÓSTICO DA TOXOPLASMOSE E NEOPOROSE: ANÁLISE ETIOLÓGICA 

E SOROLÓGICA  

 

De acordo com as principais características desses parasitos, percebe-se que 

são extremamente necessárias formas de diagnosticar e identificar em pacientes 

uma possível infecção. A detecção de antígenos de T. gondii é importante em casos 

onde os achados clínicos sugerem toxoplasmose aguda, mas os resultados dos 

testes sorológicos são reconclusivos. A detecção de antígenos é importante em 

pacientes com comprometimento da resposta imune e em pacientes submetidos à 

terapia imunossupressora (TAKAHASHI, 1996).  

No que diz respeito à análise etiológica, Navarro (2007) leciona que o parasita 

pode ser isolado ou ter seus componentes antigênicos identificados em líquidos 

orgânicos, em cortes de tecidos ou em esfregaços de material de biópsias e 

necropsias, principalmente da placenta, de fetos e natimortos. 

A identificação do parasito pode ser realizada diretamente através da 

inoculação do material a ser examinado por via intraperitoneal em camundongos, 

com posterior observação da ocorrência de soro conversão nestes animais, cujos 

cérebros serão examinados posteriormente, na tentativa de detectar cistos do 

parasito (LAPPIN, 2004). 

Entretanto, Veronesi e Foccacic (2007) se manifestam contrariamente a 

inoculação em camundongos e explicam que outra forma direta de investigação 

diagnóstica é a cultura de material a ser examinado em células como fibroblastos 

humanos ou outras linhagens celulares. Os taquizoítas podem ser vistos no interior 

das células em prazos curtos, de até uma semana, sendo este procedimento menos 

sensível que a inoculação em camundongos.  

Afirmam ainda Veronesi e Foccacic (2007) que a identificação dos antígenos 

parasitários pode ser feita através de técnicas como a reação em cadeia de 

polimerase (PCR), no líquido amniótico, no sangue do feto ou do recém-nascido, no 

líquor, no tecido cerebral ou placentário.  

Sobre a análise sorológica Garcia et al. (1999) explicam que esses tipos de 

diagnósticos, geralmente são realizados para pesquisa de anticorpos das classes 

IgM, IgA, IgE e IgG. Os principais exames são a reação de Sabin & Feldman (IgG), o 

teste de imunofluorescência (IgM e IgG), os testes imunoenzimáticos ELISA e ELFA 

(IgG, IgM, IgA e IgE), os testes de captura de IgM, as reações de hemaglutinação, a 
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reação de fixação de complemento, os testes de avidez de IgG e os testes de 

aglutinação diferencial.  

Ressalta-se o entendimento de Germano e Germano (2003) sobre os 

resultados sorológicos, que segundo eles, têm apenas valor de probabilidade, 

devendo ser interpretados com cautela, pois a resposta imunológica à infecção por 

T. gondii pode apresentar variações individuais. Assim, além da alta sensibilidade de 

alguns testes laboratoriais que detectam a presença de anticorpo na fase aguda, 

IgM, pode induzir ao erro de interpretação por permanecer positivo durante um longo 

período após a infecção. 

Para confirmar o diagnóstico da doença neosporose testes de rotina 

hematológica e bioquímica não são suficientes (DUBEY; LINDSAY, 1996; BARBER; 

TREES,1996), mas as atividades das enzimas creatinoquinase (CK) e aspartato 

amino transferase (AST) podem estar aumentadas nos casos de envolvimento 

muscular (BARBER; TREES, 1996; DUBEY; LAPPIN, 2006).  

A biópsia muscular é considerada um teste extremamente importante para o 

diagnóstico de neosporose (DUBEY et al., 1998). Taquizoítas de N. caninum podem 

ser visualizados em tecidos, fluidos ou amostras citopatológicas e devem ser 

distinguidos de T. gondii (DUBEY; LAPPIN, 2006). Os taquizoítas de ambos os 

parasitas são estruturalmente similares à microscopia óptica. Entretanto, podem ser 

diferenciados ultraestruturalmente por suas roptrias, já que estas estruturas em N.  

caninum são eletrodensas e em T. gondii são eletrolucentes. Outra forma de 

distinção entre os dois protozoários é através da espessura da parede dos cistos 

teciduais. N. caninum possui a parede do cisto mais espessa (1 μm), quando 

comparado à T. gondii (< 0,5 μm) (DUBEY et al., 1998). A sorologia para anticorpos 

anti-N. caninum é atualmente o teste diagnóstico mais utilizado para a identificação 

inicial de possíveis casos de neosporose. 

Dentre os testes sorológicos, o método de reação de imunofluorescência 

indireta (RIFI) foi o primeiro teste empregado no diagnóstico da neosporose, em 

1988 (DUBEY et al., 1988a). A finalidade do método é a fixação de anticorpos aos 

antígenos de membrana dos taquizoítas, com visualização da reação pela adição de 

um conjugado fluorescente. No diagnóstico de rotina da neosporose em cães, o soro 

é analisado na diluição de 1:50 na RIFI, embora os cães com sinais clínicos de 

neosporose geralmente apresentem um título 1:400 de IgG (DUBEY et al., 1998) 
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3 OBJETIVO GERAL 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar a prevalência de anticorpos anti-T gondii e anti-N. caninum em cães 

com meningoencefalomielite provenientes de um hospital escola veterinária de 

Cuiabá-MT. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Analisar possíveis fatores de risco para toxoplasmose e neosporose em 

cães. 

 Estudar a associação dos sinais clínicos neurológicos com a presença 

de T. gondii e N. caninum. 
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4 ARTIGO 1 

PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-TOXOPLASMA GONDII E ANTI-NEOSPORA 

CANINUM EM CÃES COM MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS PROVENIENTES 

DE UM HOSPITAL ESCOLA VETERINÁRIA DE CUIABÁ - MT 
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PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-TOXOPLASMA GONDII E ANTI-NEOSPORA 
CANINUM EM CÃES COM MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS PROVENIENTES 

DE UM HOSPITAL ESCOLA VETERINÁRIA DE CUIABÁ - MT 
 

Research of antibodies anti-Toxoplasma gondii and anti-Neospora caninum in dogs 
with coming neurological manifestations of a hospital veterinary school of Cuiabá-

MT, Cuiabá University, Cuiabá, 2016 
 

NASCIMENTO, R.; AMUDE, A. M.; IGARASHI, M.; MURARO, L.; AGUIAR, M. D.; 
PERINOTTO, W. M. S. 

 
RESUMO 

As meningoencefalomielites podem ser infecciosas ou autoimunes/imunomediadas. 
Dentre as causas infecciosas, diferentes agentes podem ser causadores de quadro 
neurológico. É importante que as meningoencefalites sejam etiologicamente 
diferenciadas a fim de obter um diagnóstico seguro para instituição terapêutica 
específica. Dentre as causas infecto-parasitárias Toxoplasma gondii e Neospora 
caninum são os protozoários que possuem significativa importância como 
causadores de meningoencefalomielites em cães. O objetivo desse trabalho foi 
avaliar a prevalência de anticorpos anti-T. gondii e anti-N. caninum em cães 
acometidos com manifestações neurológicas atendidos no Hospital Escola 
Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Cuiabá. Os 
cães estudados apresentavam um ou mais dos seguintes sinais neurológicos: 
convulsão, paresia ou paralisia, ataxia, alterações de comportamento, alterações 
sensoriais somáticas e coriorretinite. Foram colhidas as amostras de sangue de 57 
animais de ambos os sexos, no período de dez meses, compreendidos entre abril de 
2014 a fevereiro de 2016, todas as amostras foram obtidas de cães domiciliados. As 
amostras foram analisadas pela reação de imunofluorescência indireta (RIFI), na 
diluição de corte 1:16 para T. gondii e 1:50 para N. caninum. Como resultado, 
verificou-se que das 57 amostras analisadas, 29 (50,9%) foram positivas para T. 
gondii, 16 (48,5%) para N. caninum, 10 (17,54%) foram reagentes para ambos os 
protozoários e 12 amostras foram negativas tanto para T. gondii quanto para N. 
caninum. Dos fatores de risco analisados, verificou-se maior número de 
soropositivos para T. gondii em cães sem raça definida quando comparado aos de 
raça definida. Já para os fatores idade e sexo não houveram diferenças 
significativas. A partir deste estudo, conclui-se que deve ser dada maior atenção aos 
exames diferenciais em cães com sinais neurológicos, sendo de grande importância 
os testes sorológicos para toxoplasmose e neosporose. Além disso, sugere-se a 
implantação destes testes na rotina clínica veterinária de cães com quaisquer sinais 
neurológicos. 
 
Palavras-chave: Toxoplasmose. Neosporose. Cães. RIFI. 
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ABSTRACT 

The meningoencephalomyelitis can be infectious and autoimmune / immune-
mediated. Among the infectious causes, different agents may be causing 
neurological symptoms. It is important that meningoencephalitis are etiologically 
different in order to get a firm diagnosis for specific therapeutic institution. Among the 
infectious and parasitic causes Toxoplasma gondii and Neospora caninum are 
protozoa that have significant importance as meningoencefalomielites of cause in 
dogs. The aim of this study was to evaluate the prevalence of anti-T. gondii and N. 
caninum in dogs affected with neurological manifestations seen at Hospital 
Veterinary School of the Faculty of Veterinary Medicine, Cuiabá University. The dogs 
studied had one or more of the following neurological signs: convulsions, paresis or 
paralysis, ataxia, behavioral changes, somatic sensory changes and chorioretinitis. 
Samples were collected from blood of 43 animals of both sexes in the ten-month 
period, ranging from April 2014 to February 2016, all samples were obtained from pet 
dogs. The samples were analyzed by indirect immunofluorescence assay (IFA), the 
court of 1:16 dilution for T. gondii and 1:50 to N. caninum. As a result, it was found 
that the 57 samples analyzed, 29 (50,9%)  were positive for T. gondii, 16 (48,5%) to 
N. caninum, 10 (17,54%) were positive for both protozoa, and 12 samples were 
negative for both T. gondii and for N. caninum. Among the risk factors analyzed, 
there was a higher number of seropositive for Toxoplasma gondii in mongrel dogs as 
compared to the breed. As for the factors age and gender there were no significant 
differences. From this study, it was concluded that should be given greater attention 
to the differential examinations in dogs with neurological signs, being of great 
importance serologic testing for toxoplasmosis and neosporosis. Furthermore, it is 
suggested that the implementation of these tests in clinical routine of dogs with any 
neurological signs. 
 
Keywords: Toxoplasmosis. Neosporosis. Dogs. RIFI. 
 

 
INTRODUÇÃO 

Toxoplasma gondii e Neospora caninum são protozoários do filo Apicomplexa, 

com distribuição mundial e são desencadeadores de doenças sistêmicas em várias 

espécies animais, inclusive em cães, podendo causar distúrbios neurológicos, 

decorrentes de menigoencefalomielites (GAIO et al., 2014). 

As menigoencefalomielites de origem infecto-parasitárias são afecções 

graves, potencialmente fatais e de ocorrência frequente na clínica de pequenos 

animais (THOMAS, 1998; SHIEL et al., 2010; LOWRIE, SMITH GAROSIL, 2013). 

Elas são um desafio diagnóstico a comunidade médico veterinária, pois sua 

confirmação depende de uma abordagem diagnóstica sistemática para diagnóstico 

definitivo ou mesmo para exclusões diagnósticas. Em vida, o diagnóstico presuntivo 

depende da análise de diversos fatores como sinais clínicos, apresentação 

neurológica, curso da doença, resultados de análise de líquor, pesquisa por métodos 
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diretos e/ou indiretos de agentes infecto-parasitários, e até mesmo resposta 

terapêutica as drogas antimicrobianas (THOMAS, 1998; WOLFF et al., 2012; 

YOUNG et al., 2014).  

Dentre as causas infecto-parasitárias, diferentes agentes podem ser 

causadores do quadro neurológico. Dentre estes, Toxoplasma gondii e Neospora 

caninum são os protozoários que possuem significativa importância nas afecções 

em cães (DUBEY; BEATTIE, 1998; LORENZO et al., 2002; BERGER, 2003; 

FALZONE et al., 2008). 

A maioria dos casos descritos é atribuída ao T. gondii, cujos sinais variam 

conforme a localização da lesão no sistema nervoso (HASS; SHELL; SUNDERS, 

1989). No cão com neosporose pode variar amplamente os sinais neurológicos, que 

dependem do sítio parasitado, podem ser observados e se expressam como 

hiperextensão rígida dos membros posteriores, dificuldade em deglutir, paralisia da 

mandíbula, flacidez muscular, atrofia muscular e paralisia de nervos faciais Bertocco, 

Bertocco e Neves (2008). 

Considerando a importância da inclusão do diagnóstico da neosporose e 

toxoplasmose nas clínicas veterinárias em cães com sinais neurológicos, este 

estudo teve como objetivo verificar a presença de anti-N. caninum e anti-T. gondi em 

cães que apresentaram quaisquer sinais neurológicos provenientes de Cuiabá-MT, 

através do método de análise reação de imunofluorescência indireta (RIFI). 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi realizada no Hospital Escola da Faculdade de Medicina 

Veterinária da Universidade de Cuiabá, Mato Grosso. Os cães atendidos no hospital 

que apresentavam sinais neurológicos durante o período de abril de 2014 a 

dezembro de 2016, foram utilizados no estudo, totalizando 57 amostras. As fichas de 

identificação para cada animal avaliado durante a pesquisa podem ser verificadas no 

apêndice I. 

O material pesquisado foi o soro, para tanto, o sangue destes animais foi 

coletado através de venocentese da veia cefálica, diretamente em tubos do tipo 

vacutainer, sem anticoagulante, mantidos em temperatura ambiente, com posterior 

centrifugação e obtenção dos soros, que permaneceram a - 20°C, até o momento da 

prova sorológica. 

Para pesquisa de anticorpos anti-T. gondii e anti-N. caninum a técnica 



42 
 

utilizada foi a Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI), de acordo com a 

metodologia de Camargo (1964). No diagnóstico de rotina da neosporose em cães, 

o soro é analisado na diluição de 1:50 na RIFI (CUNHA FILHO et al. 2008). Para T. 

gondii, o ponto de corte foi de 1:16 (GIRALDI et al., 2002). As lâminas sensibilizadas 

com taquizoítos utilizadas no teste, foram confeccionadas no Laboratório de 

Virologia e Rickettsiose da Universidade Federal do Mato Grosso. Os soros positivos 

nesses títulos, respectivamente, foram diluídos seriadamente na base dois até a 

máxima titulação reagente. Soros controles positivos e negativos foram utilizados em 

cada reação. 

Para ambas reações, a marcação do complexo antígeno-anticorpo foi 

realizada com conjugado antimunoglobulina G (IgG) canino (Sigma). 

As definições clássicas foram usadas para categorizar os sinais neurológicos 

encontrados: paresia dos membros, dificuldades de locomoção, ataxia, paralisia, 

tetraplegia, espasmos flexores involuntários em cabeça e pescoço, discoespondilite, 

entre outros.  

Os dados obtidos foram organizados em formato de planilhas eletrônicas 

(Microsoft Excel) e analisados estatisticamente. Cada um dos possíveis fatores de 

risco verificados (sexo, raça e idade) foram comparados individualmente, usando 

tabelas de contingência 2x2, com uma variável categórica representando a 

soropositividade dos animais (positivo ou negativo). A significância de cada uma 

dessas associações foi determinada por testes de qui-quadrado ou teste Exato de 

Fisher usando o programa Instat versão 3.0. A significância dessas associações foi 

estimada através de razão de chance (Odds ratio - OR), com intervalos de confiança 

em nível de 95% (THRUSFIELD, 1995). 

 

RESULTADOS 

Foram colhidas as amostras de sangue de 57 animais, sendo 24 machos 

(42,1%) e 33 fêmeas (57,9%). Quanto à raça, 28 (49,1%) tinham raça definida e 29 

(50,9%) não apresentavam definição racial. Outra variável analisada foi a idade, e 

para isso, os cães foram agrupados em duas categorias: menor ou igual a um ano 

21 (36,8%) e maiores que um ano 36 (63,2%).  

Na reação de RIFI um total de 29 (50,9%) cães foram positivos para T. gondii, 

com ponto de corte 1:16. Para este protozoário, foi possível verificar que dos fatores 

de risco analisados, somente a raça dos animais apresentou diferença significativa 
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(Tabela 1), sendo que, dos 28 (49,1%) cães com raça definida somente 9 foram 

sorologicamente positivos, enquanto que, dos 29 (50,9%) cães sem raça definida, 18 

foram positivos. Os fatores sexo e idade não apresentaram diferenças significativas 

quando analisados 

 
Tabela 1 - Caracterização da população de cães analisados e sua associação com a presença de 
anticorpos anti-Toxoplasma gondii e os possíveis fatores de risco analisados (*). 
Variáveis Nº de cães (%) Cães positivos (%) Análise univariada 

   Odds ratio (95% IC)                 p 
Sexo    

Machos 24 (42,1) 13 (54,2)   0,54 (0,33 – 0,74)                       0,79                                                           
Fêmeas 33 (57,9) 16 (48,5)          0,48 (0,31 – 0,64)                  

Raça    
RD 28 (49,1) 9 (32,1)    0,32 (0,16 - 0,52)                         0,03 

SRD 29 (50,9) 18 (62,1)          0,62 (0,42 – 0,79)             
Idade    

≤1 ano 21 (36,8) 11 (52,4)          0,52 (0,30 – 0,74)                        1,0 

> 1 ano 36 (63,2) 18 (50,0)          0,50 (0,33 – 0,67)   
(*) Não há diferença estatística quando p ≥ 0,05. 

 

Na pesquisa de anticorpos anti-N. caninum pela reação de RIFI, um total de 

16 (48,5%) cães foram positivos para N. caninum, com ponto de corte 1:50. Para 

este agente infeccioso, nenhum dos fatores de risco analisados, apresentaram 

diferença significativa (Tabela 2).  

 
Tabela 2 - Caracterização da população de cães analisados e sua associação com a presença de 
anticorpos anti-Neospora caninum e os possíveis fatores de risco analisados (*). 
Variáveis Nº de cães (%) Cães positivos (%) Análise univariada 

   Odds ratio (95% IC)                 p 
Sexo    

Machos 24 (42,1%) 7 (29,1)       0,29 (0,13 – 0,51)                1,0 
Fêmeas 33 (57,9%) 9 (27,3)              0,27 (0,13 – 0,45)   

Raça    
RD 28 (49,1) 7 (25,0)       0,25 (0,11 – 0,45)                0,77 

SRD 29 (50,9) 9 (31,0)              0,31 (0,15 – 0,51)     
Idade    

≤1 ano 21 (36,8) 5 (23,8)       0,24 (0,11 – 0,37)                1,0 
> 1 ano 36 (63,2) 10 (27,8)               0,28 (0,14 – 0,45)  

(*) não há diferença estatística quando p ≥ 0,05. 
 

Com relação aos sinais neurológicos observados nos animais pesquisados, 

os mais frequentes foram paresia e tetraparesia, sendo os demais achados descritos 

como outras alterações neurológicas.  

Dos animais estudados, 12 (21,05%) apresentavam paresia, e destes, 5 

(41,66%) foram positivos para T. gondii, 1 (8,33%) foi positivo para N. caninum, 3 

(25%) para ambos protozoários e 2 (16,66%) foram negativos para ambos (Tabela 
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2). O sinal de tetraparesia foi observado em 11 (19,29%) cães, e destes, 3 (27,27) 

foi positivo para T. gondii, 1 (9,09%) foi positivo para N. caninum, 3 (27,27%) para 

ambos protozoários (Tabela 3) e 4 (36,36%) foram negativos para ambos. 

Dentre os animais que apresentaram outros sinais neurológicos além de 

paresia e tetraparesia na consulta clínica, 11 (19,29) foram soropositivos para T. 

gondii, 8 (14,03) para N. caninum e 3 (5,26) para ambos parasitos. 

 

Tabela 3 - Frequência de cães com sinais neurológicos associados a soropositividade por 
Toxoplasma gondii e Neospora caninum. 

Sinais 

neurológicos 

Toxoplasma 

gondii (+) 

Neospora 

caninum (+) 

Toxoplasma gondii + Neospora 

caninum (+) 

Paresia 5 (41,66%) 1 (8,33%) 3 (25%) 

Tetraparesia 3 (27,27) 1 (9,09%) (27,27%) 

Outros sinais 11 (19,29) 8 (14,03) 3 (5,26) 

 

DISCUSSÃO 

No Brasil, estudos mostram que a prevalência de anticorpos anti-T. gondii em 

cães é heterogênea, com resultados variando 8,2% a 88,5% (ROMANELLI et al., 

2007, SANTOS et al. 2009). Para N. caninum varia de 3,1 a 67% (DUBEY; 

SCHARES, 2011). 

Estudos têm avaliado a prevalência da toxoplasmose em pacientes 

portadores de enfermidades neurológicas (PLUGGER et al., 2011, GIRARDI et al., 

2014). Amude 2008 observou em um estudo anatomopatológico com cães 

portadores de doença neurológica que vieram a óbito, que dois de 60 animais 

tinham neurotoxoplasmose. 

A soroprevalência de anticorpos anti-T.gondii encontrada foi de 50,9%. 

Resultados similares foram demonstrados por Figueiredo et al. (2008), que 

obtiveram 44,4% de positividade em 108 cães em Pernambuco. Esses autores 

explicam que a prevalência pode variar entre regiões e dentro de uma região, já que 

diferentes populações podem estar expostas a diversos fatores de riscos.  

Dos fatores de risco aqui analisados, o fator raça, apresentou diferença 

significativa, sendo os cães sem raça definida os com maior positividade para T. 

gondii. A partir desse achado, pode-se inferir que o hábito alimentar desses animais 

sem raça definida, possa influenciar na infecção pelo parasito. Em um estudo feito 

por Igarashi et al. (2015), foi observado que cães alimentados somente com comida 
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caseira podem apresentar maior risco (OR=1.00) de adquirir o protozoário do que 

aqueles que ingerem alimentos mistos (caseiro e ração) ou aqueles animais que 

ingerem somente ração comercial, devido a maior exposição desses animais a carne 

ou vísceras contaminadas com cistos teciduais.  

Das 57 amostras analisadas, 29 (50,9%) foram positivas para T. gondii, 16 

(48,5%) para N. caninum e 10 (17,54%) foram reagentes para ambos parasitos, de 

acordo com os pontos de corte 1:16 e 1:50, respectivamente. Em um estudo 

também realizado em Cuiabá por Igarashi et al. (2105), foram analisadas 199 

amostras de cães, sendo encontrados anticorpos anti-N. caninum em 31 amostras 

(15,6%). A partir de ambos estudos, verificou se que a soroprevalência para N. 

caninum foram parecidas, tendendo a um leve aumento no estudo mais recente. 

Entretanto, Benetti et al. (1995) observaram uma soroprevalência de N. caninun bem 

mais alta na região sudoeste de MT e verificaram que 67,6% (25/37) dos animais 

analisados foram positivos para N. caninun, porém, vale ressaltar que os números 

de amostras analisadas pelos autores foram bem menores do que os outros estudos 

supracitados. 

Estudos de soroprevalência para esses protozoários também foram 

realizados em outras regiões do Brasil. Na Paraíba, Azevedo et al. (2005) encontrou 

45,1% de positividade para toxoplasmose em 286 cães. No Estado de São Paulo, 

Dubey et al. (2007) encontraram 42 (35,8%) cães positivos para T. gondi dentre os 

118 avaliados. Na pesquisa de Gaio et al. (2014), dos 689 cães analisados 144 

(21%) foram positivos para de anticorpos anti-T. gondii e 78 (11,3%) para anticorpos 

anti-N. caninum.  

Além dos estudos de soroprevalência, alguns pesquisadores vêm associando 

as infecções de T. gondii e N. caninum com patologias neurológicas (PLUGGE et al., 

2011). O quesito para coleta de amostras de cães para a realização desse estudo foi 

a presença de sinais neurológicos, sendo os sinais classificados como paresia, 

tetraparesia e outros sinais neurológicos. Em cinco (41,7%) amostras soropositivas 

para T. gondii e uma (11,3%) para N. caninum, os cães apresentavam paresia. Com 

relação a tetraparesia, três (27,3%) foram positivas para T. gondii e 1 (9,1%) para N. 

caninum. No estudo realizado por Plugge et al. (2011), os autores observaram que 

em cães soropositivos para os mesmos protozoários, os principais sinais 

neurológicos foram paresia/paralisia, convulsão e ataxia. Já Giraldi et al. (2002) em 

um estudo similar com cães soropositivos para T. gondii, da cidade de Londrina, PR, 
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verificaram que o principal sinal neurológico foi mioclonia. Diante disso, percebe-se 

que há uma grande variação nos sinais clínicos associados à infecção por T. gondii 

e N. caninum em cães. Por isso, em cães com esses sinais clínicos, deve ser 

incluída no diagnóstico diferencial para ambos os protozoários, entre os inúmeros 

agentes infecciosos que podem causar doença neurológica (BRAUND, 1994; VITE, 

2005), temos como exemplo, a erliquiose (TRAPP et al., 2006, SANTOS et al., 

2013), a leishmaniose (GRANO et al., 2014) e a cinomose (AMUDE et al., 2007). 

 

CONCLUSÃO 

Presença maior dos parasitos em uma população de cães com sintomatologia 

neurológica do que em uma população com ausência desses sinais. 

Entre os sinais neurológicos estudados, paresia dos membros superiores e 

inferiores foi o mais frequente, 12 (21,05%) e em 5 (41,66%) dos casos observados, 

os cães foram soropositivos para T. gondii. 

A sorologia para T. gondii e N. caninum, pode servir de uma ferramenta 

importante para o diagnóstico de cães com sinais neurológicos.  

 

CONCLUSÕES GERAIS 

Se conclui que a sorologia para os protozoários deve ser solicitada na rotina 

dos cães que apresentarem quaisquer sinais neurológicos tendo em vista a 

predominância tanto de T. gondii como de N. caninun na população estudada. 
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ANEXO I - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE ALGUMAS RAÇAS DE CÃES 

 

Raças Função Tamanho/peso* Cabeça Orelhas Aspecto geral Pelagem 
Borzoi lebréu 70 a 82 cm 

35 a 45 kg 
Longa, estreita Finas, inclinadas 

para trás 
Estatura 
imponente, 
elegante 

Pêlos curtos 
sobre a cabeça, 
pelagem espessa 

Boxer Cão de guarda 57 a 693 cm Larga, focinho 
curto 

Cortadas em 
ponta, eretas 

Forte, 
musculatura 
destacada 

Pêlo curto, fulvo 

Collie e Colley Cão de estimação 
(originalmente 
cão pastor) 

56 a 61 cm 
20 a 30 kg 

Longa e fina Pequenas e 
dobradas 

vigoroso abundante 

Dálmata Cão de estimação 56 a 60 cm 
22 a 25 kg 

Crânio achatado, 
focinho longo 

Médias, caídas Vigoroso e ativo Pêlos duros, 
pelagem 
manchada 

Fila brasileiro Cão de guarda 65 a 70 cm 
50 a 70 kg 

Quadrada, 
volumosa 

Médias e caídas Robusto e 
musculoso 

Pêlos curtos e 
lisos 

Fox-terrier Cão de caça 38 cm 
9 kg 

Focinho afilado Pequenas e 
inclinadas para 
frente 

Pequeno e 
robusto 

Pêlos lisos ou 
duros 

Francês tricolor Cão de caça 60 a 72 cm 
35 kg 

Alongada Longas e caídas Grande e 
vigoroso 

Pêlo curto 

Grande griffon da 
Vendéia 

Cão de caça 60 a 65 cm 
 

Alongada Longas e caídas Bem-
proporcionado, 
robusto 

Pêlos ásperos, às 
vezes 
emaranhados 

Pastor alemão Cão pastor, de 
guarda, de polícia 

60 a 65 cm 
32 kg 

Longa Eretas, pontudas Alongado, 
robusto, 
musculoso 

Curto, duro ou 
longo variado 

Podenco Cão de caça 60 a 66 cm 
22 kg 

Longa, estreita Finas, eretas Rústico Pêlos curtos e 
lisos ou longos e 
ásperos 
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Poodle Cão de estimação 35 a 45 cm Característica Longas e caídas Elegante Abundantes e 

encaracolados 
Samoiedo Cão de tração 50 a 60 cm 

20 a 30 kg 
Em forma de 
cunha 

Eretas Vigoroso e ativo Espessa pelagem 
branca 

São – Bernardo Cão de guarda e 
de salvamento 

70 a 90 cm 
55 a 80 cm 

Imponente, testa 
enrugada 

Comprimento 
médio, pendentes 

Alto, vigoroso e 
musculoso 

Pêlos curtos e 
cerrados 

Setter irlandês Cão de caça 
(“amarrador”) 

66 a 72 cm 
22 a 27 kg 

Longa e leve Longas e caídas Elegante e 
robusto 

Pêlos brilhantes, 
vermelho-vivo 

Spaniel bretão Cão de caça 
(“amarrador”) 

46 a 51 cm 
15 kg 

Crânio 
arredondado 

Arredondadas, 
caídas 

Atarracado Pêlos finos, 
ondulados 

Teckel anão Cão de estimação 4 kg Longa e pontuda Longas e caídas Alongado, patas 
curtas 

Pêlos curtos, 
duros ou longos 

Fonte: Grande Enciclopédia (2003). 
* Somente cães machos. 
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APENDICE I - FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CÃES UTILIZADOS NO ESTUDO 

 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

2 Fila 
brasileiro 

26622 Feminino 6 anos Animal com dificuldade de 
locomoção a um mês, 
tetraparesia ambulatorial, 
fraqueza de membros posteriores 
e embotamento do pescoço. 

Negativo Negativo 

 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

3 Pit Bull 26669 Masculino 2 anos Sequelado de cinomose Negativo Negativo 
 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose neospora 

4 Pit Bull 26472 Masculino 2 anos Apresenta crise convulsiva, já 
teve contato com o vírus da 
cinomose, tem afecção 
neurológica. 

Negativo Negativo 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

1 SDR (*) 26352 Masculino 90 dias Animal apresentava paresia dos 
membros posteriores e 
dificuldade de locomoção. 

Positivo/ 1:16  Negativo 
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IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

5 Pastor 
Alemão 

26902 Feminino 8 meses Animal apresenta parapesia há 
uma semana, está com hiporexia 

Positivo /1:64 Negativo 

 

 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

6 SDR (*) 26768 Feminino 1 ano Animal com paresia de membros 
superiores há aproximadamente 
25 dias e problemas neurológicos 
há 3 meses, faz círculo para 
Esquerda, estrabismo posicional, 
paresia grave dos membros 
posteriores com niporreflexia do 
ciático 

Positivo/1:16 1 Positivo/1:50 

 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

7 SDR (*) 26831 Masculino 1 ano Tetraparesia não ambulatorial 
progressiva crônica há 20 dias 
com hiporreflexia e atrofia 
muscular principalmente nos 
Ma´s (reflexos piores Ma´s) 
Aumento de volume abdominal e 
retenção urinaria 

Positivo/1:4096 Positivo/1:200 
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IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

8 Pit bull 26852 Feminino 9 anos Apresentou paraparesia aguda, 
houve melhoras dos sinais 
clínicos com tratamento 

Positivo/1:1024 Negativo 

 

DENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

9 Redhiller 26830 Masculino 16 meses Animal com parapesia 
ambulatorial, histórico de 
pneumonia. Positivo para cdv. 
(Liquor) 

Negativo Negativo 

 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

10 Pit Bull 26923 Masculino 2 meses Animal com histórico de 
paraplegia após ser mordido pelo 
pai. Susoeita de neospora 

Positivo/1:32 Negativo 

 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

11 redhiller 27080 Feminino 6 meses Animal com tetraparesia há 6 
dias, apresenta atualmente 
paresia em MP’s 

negativo Negativo 
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IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça 
 

RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

12 SRD (*) 
sem raça 
definida 

27343 masculino 3 anos Animal apresenta paresia dos 
membros pélvicos 

Positivo/1:64 negativo 

 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

13 bluehiller 26635 Feminino 2 anos Animal cdv positivo, espasmos, 
flexiores involuntários em mp’s, 
ma’s e cabeça 

Positivo/1:64 negativo 

 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

14 SRD (*)  26128 masculino 2 anos Animal cdv positivo, apresentava 
tetraplegia não ambulatorial, 
mioclonia em mp’s e ma’s 

Positivo/1:4096 Positivo/1:200 

 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

15 SRD (*) 26905 masculino 2 anos Animal cdv positivo, tetraplegia, 
espasmos flexores involuntários 
em cabeça e pescoço 

Positivo/1:32 Positivo/1:50 
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IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

16 SRD (*) 27199 
 

Feminino 3 anos Animal cdv positivo, ataxia de 
cabeça e tronco 

Positivo/1:16384 Positivo/1:200 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

17 SRD (*)  27059 masculino Adulto 7 
anos 

Animal cdv positivo, ataxia de 
cabeça, pescoço e tetraplegia, 
inclinação da cabeça (headtilt) 
com movimentos involuntários 

Positivo/1:64 Positivo/1:50 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

18 SRD (*)  26134 masculino 11 anos Animal apresentava 
discoespondilite, foi tratado, 
apresentava paralisia dos mp’s, 
fraqueza nos mp’s 

Positivo/1:4096 Positivo/1:200 
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IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

19 Pinsher 27344 Feminino 6 meses Apresenta sinais neurológicos 
desde o nascimento, tem 
desequilíbrio, quedas, ataxia de 
cabeça e membros, base ampla 
mp’s e cruzadas ma’s 

negativo negativo 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

20 Pinsher 27135 masculino 10 meses Sequelado de cinomose negativo negativo 
 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

21 SRD (*)  27403 Feminino 1 ano Animal apresentava sinais 
neurológicos multifocais 

Positivo/1:16 Positivo/1:50 

 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

22 Pit Bull 27564 Feminino 4 anos Animal apresentava sinais 
neurológicos multifocais 

Positivo/1:128 negativo 
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IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

23 Boxer 16498 masculino 6 anos Animal apresenta alterações 
neurológicas 

negativo negativo 

 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

24 Labrador 27664 Feminino 2 a 5 m Histórico de paraplegia evoluindo 
para parapesia ambulatorial, há 
20 dias começaram os sinais 
neurológicos. Apresenta fraqueza 
em mp’s 

Positivo/1:512 Positivo/1:200 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

25 Pit Bull 27623 masculino 1 ano Animal com parapesia flácida negativo Positivo/1:50 
 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 
CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 
Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

26 SRD (*)  27638 Feminino 3 anos Animal com dificuldade 
locomotora nos membros 
posteriores 

negativo negativo 
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IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

27 SRD (*)  27708 Feminino 10 meses Paciente com afecção 
neurológica 

negativo negativo 

 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

28 SRD (*)  27790 Feminino 7 anos Paciente com afecção 
neuromuscular, apresenta 
tetraparesia 

negativo negativo 

 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

29 dálmata 27894 masculino 11 anos Paciente com síndrome vestibular 
central, torção de cabeça para a 
direita, rola para a direita 

negativo Positivo/1:50 
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IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

30 SRD (*)  27888 Feminino 3 anos Paciente com parapesia não 
ambulatorial de mp’s, cdv 
negativo 

Positivo/1:16 negativo 

 
IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 
Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

31 SRD (*) 
  

27505 Feminino 2 anos Paciente com tetraplegia, 
hipotrofia muscular generalizada 

negativo Positivo/1:50 

 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

32 SRD (*)  27770 Feminino 2 meses Paciente com cdv positivo, 
parapesia não ambulatorial 
(mp’s), hipotrofia muscular 

negativo negativo 

 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 
CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 
Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

33 SRD (*)  27518 Feminino 3 meses Cdv positivo, hipotrofia muscular 
generalizada, mioclomia 
generalizada 

negativo negativo 
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IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

34 SRD (*)  27921 Feminino 2 anos Animal com criptocal em coxal, 
mioclomia de ma’s, resgatado da 
rua 

Positivo/1:16 negativo 

 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

35 kelpie 28002 masculino 8 anos Animal apresentando fraqueza 
nos mp’s, ataxia 

negativo negativo 

 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

36 Pit Bull 28172 masculino 6 anos Animal com crises convulsivas negativo negativo 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

37 Poodle 28358 Feminino 15 anos Paciente com afecção 
neurológica 

negativo negativo 

 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

38 SRD (*)  28717 masculino 7 anos Paciente com tetraparesia não 
ambulatorial 

negativo negativo 
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IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

39 SRD (*)  28015 Feminino 2 meses Animal com parapesia Positivo/1:32 negativo 
 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

40 Pinsher 27338 masculino 4 anos Paciente com afecção 
neurológica 

Positivo/1:16 negativo 

 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

41 SRD (*) 
sem raça 
definida 

28224 Feminino 4 meses Paciente com paresia de mp’s há 
45 dias 

Positivo/1:16 negativo 

 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

42 SRD (*)  28474 masculino 1 ano Tetraparesia não ambulatorial 
aguda 

Positivo/1:32 Negativo 
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IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

43 Pinsher 28718 Feminino 1 a 5 m Afecção neurológica negativo Positivo/1:50 
 
 

DENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

44 Sem raça 
definida 

26706 Feminino 1 a Afecção neurológica, já entrou 
em contato com vírus da 
cinomose 

negativo negativo 

 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

45 Sem raça 
definida 

26873 Feminino 1 a Animal apresentava tetraplegia 
flácida, com fraqueza dos mp´s 
progredindo para tetraplegia, 
apresentou aumento em ALT e 
FA  

negativo negativo 

 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

46 Sem raça 
definida 

26957 Feminino 8 a Animal apresentava déficit de 
propriocepção dos Mp´s, anorexia 
e apatia 

Positivo: 1:32 Negativo 
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IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

47 Buldogue 
Francês 

25351 Feminino 2 a Animal apresentava paraparesia 
em Mp´s; cdv positivo  

negativo negativo 

 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

48 Basset 26787 Feminino 6 a Paciente foi operada de D.D.I.V., 
continua apresentando 
paraparesia de Mp´s  

Positivo 1:256 Positivo 1:800 

 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

49 lhasa 
apso 

27112 Feminino 6 m Animal CDV positivo; head tilt e 
head turn; midríase bilateral  

Positivo 1:128 negativo 

 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

50 Podle 27527 Feminino 10 m Paciente com síndrome 
vestibular, girando para direita 

negativo Positivo 1:50 
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IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

51 Rottwailler 27663 Masculino 6 a Animal com pseudo hipermetria 
distal; propriocepção ausente e 
reflexo patelar diminuído nos 
membros posteriores. 

Positivo 1:32 negativo 

 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

52 Sem raça 
definida 

27666 Masculino 9 m Animal com tetraparesia não 
ambulatorial, head turn e head 
tielt 

Positivo 1:32 negativo 

 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

53 Cocker 23009 Feminino 4 a Afecção neurológica negativo Positivo 1:100 
 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

54 lhasa 
apso 

27904 masculino 10 m Animal apresentava convulsão 
focal, imunocromatografia positivo 
para CDV 

Negativo Negativo 
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IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

55 Sem raça 
definida 

28265 Feminino 3 a Paciente com gastroenterite, com 
paresia dos Mp´s e presença de 
mioclonias 

Negativo Negativo 

 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

56 Sem raça 
definida 

26829 Masculino 2 a Disfunção neuromuscular Positivo 1:16 Negativo 

 
 

IDENTIFICAÇÃO SINTOMATOLOGIA NA 

CONSULTA 

RESULTADOS/TITULAÇÃO 

Amostra Raça RG Sexo Idade Toxoplasmose Neosporose 

57 Sem raça 
definida 

27173 Feminino 2 a Paciente apresentava 
tetraparesia não ambulatorial, 
suspeita de síndrome 
paraneoplasia neuromuscular 
com metástase pulmonar. 

Positivo 1:32 Negativo 

 


