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Resumo  

  

O Aborto enzoótico dos pequenos ruminantes apresenta-se como uma doença 

reprodutiva de grande importância no seio de qualquer exploração, tendo repercussões 

económicas significativas nos efetivos de cariz extensivo e intensivo a nível nacional e 

internacional.  

Chlamydophila abortus é uma das causas mais importantes de falha reprodutiva 

em ovinos e caprinos. A Clamidiose é geralmente caracterizada por o aparecimento de 

aborto nas últimas 2 a 3 semanas de gestação, independentemente do nível de infecção do 

animal. Os pequenos ruminantes apresentam-se, após aborto, como parcialmente 

resistentes a futura falha reprodutiva devido à presença de C. abortus, mas adotam o 

caráter de portador assintomático e excretam de forma persistente o organismo durante o 

cio.   

Na presente dissertação descrevem-se casos clínicos de Clamidiose, 

acompanhados em efetivos com a presença de Chlamydophila abortus confirmada por 

PCR, bem como o tratamento estatístico de dados retrospectivos de PCR específicos para 

Chlamydophila abortus.  

 

Palavras-chave: Chlamydophila abortus, aborto enzoótico, pequenos ruminantes, 

doença reprodutiva, infecção  
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 Abstract  

  

The Enzootic abortion of small ruminants presents as a reproductive pathology of 

great importance in any farm, having significant economic repercussions in the extensive 

and intensive personnel at national and international level.  

Chlamydophila abortus is one of the most important causes of reproductive failure 

in sheep and goats. Clamidiosis is usually characterized by the appearance of abortion in 

the last 2 to 3 weeks of gestation, regardless of the level of infection of the animal. Small 

ruminants present after abortion as parcially resistant to future reproductive failure due to 

the presence of C. abortus, but adopt the character of asymptomatic carrier and 

persistently excrete the organism during estrus.  

In the present dissertation, clinical cases of Clamidiosis were monitored in several 

farms with the presence of Chlamydophila abortus confirmed by PCR, as well as the 

treatment of retrospective statistical data of specific PCR for Chlamydophila abortus.  

  

Key words: Chlamydophila abortus, enzootic abortion, small ruminants, reproductive 

pathology, infection  
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1. História  

  

 Geralmente, em todas as explorações pecuárias de caprinos e ovinos, a taxa normal de 

aborto ronda os 2 e os 5% ao ano, não obstante é necessário também ter em conta os fatores 

intrínsecos e extrínsecos à exploração, como por exemplo o maneio reprodutivo e as condições 

ambientais. Qualquer valor acima desta referência, deve ser considerado um assunto sério 

devido ao facto de gerar grandes perdas económicas (Aitken, I., 2007).  

 O aborto enzoótico dos pequenos ruminantes é causado pela Chlamydophila abortus, designada 

anteriormente por Chlamydia psittaci, antes da nova classificação taxonómica.   

Esta é considerada uma bactéria intracelular, parasita obrigatório e Gram-negativa que 

está descrita como sendo a causa mais frequente de aborto em efetivos caprinos e ovinos no 

Reino Unido, Estados Unidos da América e muitos outros países. Conjuntamente com outras 

espécies deste Género pode causar pneumonias, queratoconjuntivites, poliartrites, etc. (Borel, 

N., 2006).  

  Várias referências bibliográficas apontam para que a Austrália, Nova Zelândia, e 

algumas áreas da Escócia estão livres da doença. (Aitken, I., 2007)  

 C. abortus e C. psittaci provocam a psitacose e, ocasionalmente, conjuntivite e miocardite, no 

Homem, além de aborto, artrite, conjuntivite, encefalomielite, enterite e pneumonia, e, ainda, 

infeções latentes, em muitas espécies animais, como por exemplo nas aves (Borel, N., 2014).  

 A doença causada por C. abortus, na altura chamada de psitacose, foi referida pela 

primeira vez em 1879 na Suíça, associada a casos de pneumonia por contacto com aves exóticas.  

 O aborto propriamente dito devido a Chlamydophila abortus foi descrito pela primeira vez em 

1950 na Escócia, onde ficou conhecido como Aborto Enzoótico dos Ovinos. Foram também 

relatados casos nos Estados Unidos em 1958 e no Canadá em 1976. (Cristóvão, L., 2012)  

Em 1966 concluiu-se definitivamente que as clamídias não poderiam ser consideradas 

vírus mas sim bactérias, visto que no seu genoma possuíam DNA e RNA, o ciclo de 

desenvolvimento era diferente dos mecanismos de replicação víricos, a parede celular 

semelhante à das bactérias Gram-negativas e os ribossomas sensíveis à ação dos antibióticos 

(Rodolakis, A., 2010; Cristóvão, L., 2012).  

Em Ontário, no Canadá, foram diagnosticados os primeiros casos em 1977 e, depois 

disso, muitos efetivos ovinos e caprinos infetados têm vindo a ser identificados.  

Informações sobre as infeções por Chlamydophila abortus em ovinos são aplicáveis aos 

caprinos (Palmer,N.C., 1990). 
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2. Classificação e Taxonomia  

2.1 Família Chlamydiaceae  

  
As clamídias são classificadas como bactérias Gram-negativas, do Reino Procaryotae, 

Filo Gracilicutes, Classe Scotobacteria, Ordem Chlamydiales, Família 1 Chlamydiaceae, com 

dois Géneros, Chlamydia e Chlamydophila (Everett, K. D., 2000).   

Chlamydia, Género pertencente a esta Família, inclui o grupo psitacose-linfogranuloma 

venéreo-tracoma (microrganismos PLT) e o grupo TRIC (Microrganismos do tracoma e 

conjuntivite com inclusões). Foi primariamente utilizado o nome de Bedsonia, reconhecendo o 

contributo dado por Samuel Bedson, responsável pelo isolamento e caracterização do agente da 

psitacose, prevalente em 1930; posteriormente, tendo em conta os critérios de nomenclatura, 

prevaleceu a classificação de Género Chlamydia. Para a diferenciação dentro do Género 

Chlamydia foi necessária a sua subdivisão em dois Subgrupos A e B, com subdivisão do 

primeiro em três Grupos 1, 2 e 3, de acordo com as suas estirpes antigénicas (tabelas 1 e 2) 

(Everett, K. D., 2000).   
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Tabela 1– Características dos subgrupos A e B das Clamídias, adaptado e segundo Moulder (1966)  

Agente  Inclusão      

Morfologia  Clivagem do 

Glicogénio  

Sensibilidade 

à  

Sulfasalazina  

Sensibilidade 

à Dcicloserina  

Subgrupo A      

Linfogranuloma 

Venéreo  

Compacta  +  +  +++  

Conjuntivite de 

inclusões  

Compacta  +  +  +++  

Pneumonia do rato  Compacta  +  +  +++  

Subgrupo B      

Psitacose  Difusa  -  + ou -  +  

Ornitose  Difusa  -  -  +  

Meningopneumonia  Difusa  -  -  +  

Pneumonia felina  Difusa  -  -  +  

Conjuntivite do 

cobaio  

Difusa  -  -  +  

Encefalomielite 

bovina  

Difusa  -  -  ++  

 

Historicamente, as Clamídias foram organizadas de acordo com o seu potencial 

patogénico e o seu espetro de especificidade quanto aos hospedeiros. As diferenças antigénicas 

têm sido definidas por reações antigénio-anticorpo estudadas por imunofluorescência (Entrican, 

G., 2002).  
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Tabela 2 - Grupos do Género Chlamydia e as suas doenças. Adaptado de Lansing M. Prescott e colaboradores, 

1996.  

Grupo  Doença  

Chlamydia psittaci  Psitacose  

C. trachomatis Grupo 

1  

A, B, BA, C  

Tracoma  

Grupo 2  

D, G, F, G  

H, I, J, K  

Conjuntivite de inclusões, epididimites, 

cervicites, salpingites, proctites, 

pneumonia em neonatos. 

Grupo 3  Linfogranuloma Venéreo (LGV)  

L1, L2, L3  

  

Esta Família também pode ser agrupada de acordo com a natureza das inclusões 

citoplasmáticas e a sua sensibilidade às sulfonamidas. O grupo TRIC, LGV, e outros 

microrganismos deste grupo são inibidos pelas sulfonamidas, as suas inclusões intracelulares 

são compactas e contêm glicogénio. Estes agentes são normalmente denominados de Chlamydia 

trachomatis. Do outro lado, temos os agentes da psitacose, meningopneumonias, pneumonia 

felina e outros organismos deste grupo que vulgarmente são resistentes às sulfonamidas, as suas 

inclusões apresentam-se difusas e contém glicogénio. Estes agentes são denominados de 

C.psittaci e C. abortus.  

Alguns estudos de hibridação de ácidos nucleicos sugerem que estes dois grupos não são 

parentes próximos, nem estão intimamente relacionados. Em 1988 e 1989 foi pela primeira vez 

descrita a hibridação do DNA de diferentes estirpes de Chlamydia, que revelou uma grande 

diversidade genómica na espécie até então designada de C. psittaci (Cox et al., 1988; Grayston 

et al., 1989). Neste estudo, as estirpes apresentavam grande discrepância genómica entre si, 

levando a que, adotando este critério, fossem descritas mais seis espécies bacterianas (Everett, 

K. D., 2000).   

Quanto ao grupo C. trachomatis apresentava muitas semelhanças, nomeadamente o 

tropismo tissular com respetivos quadros clínicos e os seres humanos como principais 

hospedeiros.   
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A nova classificação da Família Chlamydiaceae dividiu o Género Chlamydia, designado 

anteriormente como único, em dois novos Géneros, Chlamydia e Chlamydophila (ver tabela 3). 

A nova classificação proporciona um agrupamento das clamídias com diferentes relações 

genéticas subjacentes (Everett et al., 1999). Adicionalmente, foram criadas três novas Famílias 

na Ordem Chlamydiales, para acomodar bactérias próximas das Clamídias recentemente 

descobertas: Parachlamydiaceae, Simkaniaceae e Waddliaceae (Everett, K. D., 2000).   

  
Tabela 3 - Taxonomia da Ordem Chlamydiales. Adaptado de Everett e colaboradores, 1999.    

 

  

Com esta nova nomenclatura e organização é fácil fazer a distinção entre os principais 

agentes zoonóticos: C. abortus e C. psittaci. De realçar que, à medida que são utilizadas novas 

e cada vez mais elaboradas metodologias, provável que aumente o número de espécies 

individuais destes Géneros (Sachse et al., 2009).    

 

 

3. Ciclo Evolutivo  

  

Os aspetos clínicos e laboratoriais da infecção por Chlamydia nas aves, mamíferos 

domésticos e outros, foram descritos por Meyer, Eddie e Schachter (1969) e por Storz (1971).  

A Família Chlamydiaceae exibe um ciclo de crescimento complexo (fig.1), tendo como 

início a adesão e conexão às células suscetíveis, através das partículas extracelulares clamidiais 

conhecidas por corpos elementares (Caro, M. R., 2009) (figura 2, 3 e tabela 4). Após a entrada 
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na célula hospedeira, por fagocitose, o corpo elementar fica num fagossoma ligado à membrana, 

resistindo à digestão pelas enzimas hidrolíticas dos lisossomas. Estudos recentes sobre os CE 

mostraram que contém, além do t-RNA e RNA do ribossoma, uma RNA-polimerase dependente 

do DNA, unida ao cromossoma do microrganismo; na presença dos quatro nucleósido-

trifosfatos, esta enzima sintetiza o m-RNA, usando como molde o ADN cromossómico. Este 

processo continua ao longo do ciclo de desenvolvimento, e é irreversivelmente inibido pelo 

antibiótico rifampicina; tal facto pode ter, no futuro, implicações terapêuticas (Entrican, G., 

2004)  

 

Figura 1- Ciclo evolutivo de C. abortus: Cronologia pós infecção. Adaptado de Lansing M. Prescott e 

colaboradores., 1996.  
  

Após a adesão e envolvimento no fagossoma, o CE desenvolve-se numa segunda forma, 

conhecida por partícula reticulada ou corpo inicial (figura 1 e tabela 4). Estas partículas de 

grandes dimensões são especializadas na reprodução e não na infecção, consideradas 

metabolicamente ativas produzindo proteínas, ácidos nucleicos e outras macromoléculas, 

multiplicando-se por separação (fissão binária) 8 a 10 horas após infecção (Longbottom e 

Coulter, 2003).  

A reprodução pelos CR’s continua até que a célula hospedeira morra. Alguns corpos 

iniciais tornam-se CE’s, 20 a 25 horas após infecção, com capacidade infecciosa e são libertados 

pela célula hospedeira aquando da sua lise após 48 a 72 horas. As clamídias serão libertadas e 

infetam outras células vizinhas. Por sua vez, estes agentes irão reiniciar a infecção em novas 

células, desencadeando o mesmo tipo de ciclo (Longbottom e Coulter, 2003).  
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Uma grande particularidade desta Família está no crescimento e multiplicação dos seus 

géneros, ocorrendo apenas em ambiente intracelular. Os CE’s caracterizam-se pela sua 

resistência física e química a fatores ambientais adversos no meio extracelular. São resistentes 

devido ao facto de possuírem rigidez no invólucro celular, são osmoticamente estáveis e de 

reduzida permeabilidade quando comparados com os CR’s (ver tabela 4). Podemos então 

considerar que os CE’s estão adaptados a longos períodos de sobrevivência no meio extracelular 

(Longbottom e Coulter, 2003).  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Os três estádios de desenvolvimento no 

ciclo: corpo elementar (EB), corpo reticulado (RB) e 

um corpo intermédio (IB). No citoplasma de uma 

célula hospedeira (x160000), adaptado de Lansing M. 

Prescott e colaboradores, 1996. 

Figura 3 - Corpo Elementar do ciclo da Família 

Chlamydiaceae, infetando uma cultura de células, 

com imunofluorescência (x1000), adaptado de 

Lansing M. Prescott e colaboradores, 1996. 
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Tabela 4 - Diferenças entre os Corpos presentes nas fases evolutivas do Género Chlamydophila, adaptado de 

Lansing M. Prescott e colaboradores, 1996.  

Corpo elementar  Corpo reticulado (Corpo inicial)  

Tamanho 0.3 micrómetros  Tamanho 0.5-1 micrómetros  

Parede celular rígida  Parede celular frágil  

Resistente à Sonicação (ondas sonoras)  Sensível à Sonicação  

Resistente à tripsina  Lise pela Tripsina  

Subunidade no envelope celular  Não existe subunidade no envelope  

Rácio RNA:DNA = 1:1  Rácio de conteúdo = 3:1  

Tóxico em morganhos  Sem toxicidade em morganhos  

Organismos isolados – infeccioso  Organismos isolados – não infeccioso  

Adaptado à sobrevivência extracelular  Adaptado ao crescimento intracelular  

  

 

 

4. Epidemiologia  

4.1 Distribuição  

  

O aborto enzoótico dos pequenos ruminantes é comumente reconhecido e causado por 

C. abortus, sendo este reconhecido como uma das principais causas de aborto e morte perinatal 

em caprinos e ovinos em toda a Europa e poderá ser encontrado na grande maioria das áreas e 

sistemas de criação de pequenos ruminantes do mundo (Worral, S., 2011).  

No Norte da Europa, o Aborto enzoótico dos pequenos ruminantes é a causa infecciosa 

mais comum de aborto em rebanhos provenientes de explorações com grande controlo durante 

os partos (Aitken, I., 2000). No Reino Unido, o AEO representa cerca de 45% de todos os 

abortos diagnosticados (Aitken et al., 1990). No início dos anos 90 estava presente em cerca de 

86% dos rebanhos (Leonard et al., 1993).  

Investigações levadas a cabo na Alemanha entre 2004 e 2005 revelaram a presença de 

infecção em 55% dos efetivos (Ganter et al., 2015).  

Em 2007 no Reino Unido foi feito um inquérito aos produtores pecuários de ovinos e 

caprinos e 39% dos inquiridos reportaram casos nas suas explorações, 28% na Escócia, 37% na 

Inglaterra, 38% no País de Gales e 70% na Irlanda do Norte (Longbottom, D., et al., 2013). 
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4.2 Transmissão  

 

A via natural de transmissão é por inalação de aerossóis contendo o agente ou ingestão 

de material infetado, por exemplo o pastoreio em pastagens afetadas. Na disseminação da 

doença os corrimentos nasais e ocular, membranas e líquidos fetais, secreções puerperais e fezes 

de animais clinicamente sãos, desempenham um papel importante. A introdução de animais 

infectados no rebanho e as transacções comerciais também são factores de grande importância 

na transmissão e perpetuação da doença (Longbottom, D., et al., 2013; Rodolakis, A., 2015)  

Começando pelo pós-aborto ou pós-parto, é nesta fase que é excretada, juntamente com 

uma grande quantidade de fluído, uma enorme quantidade de microrganismos, presente na 

descarga referida, na placenta e na superfície do feto. Estas são consideradas as principais fontes 

de contaminação do ambiente e de infecção por via oral para outros animais, bem como para 

humanos (Nietfeld, J. C., 2001).  

Após o parto, as descargas vaginais secam e o potencial de reprodução do animal, em 

futuras inseminações ou cobrições, não é prejudicado. No entanto, considera-se que esta 

imunidade é incompleta em alguns animais, o que pode, por conseguinte, fazer com que 

excretem os microrganismos no seu estro seguinte e em partos subsequentes (Kerr, K., 2005).   

Esta doença tem predisposição etária, tendo em conta a afeção maioritária das primíparas 

e tem uma sazonalidade pouco vincada, podendo os PR se infectar em qualquer idade e durante 

qualquer estação, considerando-se o parto como o período de grande incidência e risco. Em 

condições amenas e primaveris, as clamídias podem permanecer viáveis no ambiente durante 

pelo menos alguns dias, disseminando a infecção até outros animais (Sammin, D. J., 2009; 

Cristóvão, L., 2012).  

Quanto à temperatura de sobrevivência, estes organismos mantêm-se infetantes e viáveis 

a temperaturas próximas ou inferiores à de congelamento e esta pode ser prolongada durante 

semanas ou meses (Sammin, D. J., 2009).  

De acordo com Papp e Shewen (1994) o AEO pode ser transmitido por via venérea, por 

meio de cópula ou por inseminação artificial. Após a infecção intravaginal de ovinos antes do 

acasalamento ou durante a gravidez, C. abortus induz a produção de crias fracas e fetos 

abortados ou mortos, sugestivo de transmissão venérea. Contudo, Wilsmore (1984) elaborou 

um estudo com base na inseminação de ovinos com sémen de machos infetados com C. abortus 

ou no acasalamento natural com machos infetados por via intravenosa, e não foi possível 

estabelecer infecção ou produzir uma infecção detetável sem aborto.   
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A infecção crónica do trato reprodutor masculino foi demonstrada em carneiros de 12 

meses nascidos de ovelhas infetadas experimentalmente. Em tais casos, C. abortus foi isolada 

do sémen, testículos e glândulas sexuais acessórias. Independentemente da possibilidade de 

transmissão venérea, foi demonstrada a capacidade de C. abortus para infectar os tecidos 

genitais masculinos e afetar a qualidade do sémen em bovinos e ovinos macho (Rodolakis, A., 

2015).  

 

  

5. Patogenia e Mecanismo de Aborto  

  

Em fêmeas não gestantes e em machos, uma infecção latente torna-se estabelecida em 

tecido linfoide, num processo que é mediado por citoquinas, particularmente a citoquina pró 

inflamatória interferão gama (IFN-γ). O IFN-γ produzido em resposta à infecção por C. abortus, 

restringe o crescimento do organismo tanto in vivo, como in vitro. Este efeito proveniente da 

infecção por C. abortus pode ser invertido pela adição de L-triptofano exógeno (Rodolakis, A., 

2015)  

Em ovelhas infetadas de forma latente, estes organismos não são detetáveis em qualquer 

meio (Kerr, K., 2005).   

A modulação imunitária, na gestação subsequente, liberta as Clamídias que se 

encontravam num estado de dormência, permitindo e facilitando a sua multiplicação, dando 

origem a uma baixa concentração de Clamídias no sangue que, por sua vez, irá iniciar uma 

infecção placentária (Sammin, D. J., 2009).  

É provável que a causa subjacente ao aborto por C. abortus em pequenos ruminantes 

seja a destruição do epitélio coriónico e as lesões por consequência associadas. A integridade 

funcional dos placentomas é posta em causa, sendo considerado o suficiente para comprometer 

a troca materno-fetal de oxigénio e nutrientes, levando à morte fetal (Rocchi, M. S., 2009).  

O aborto ocorre quase sempre no final da gestação e é devido a uma grave placentite 

caracterizada por produção de citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas (CXCL8), infiltração 

de células inflamatórias e trombose local que limita o acesso de nutrientes e oxigénio ao feto 

(Entrican et al., 2010).  

Ao exame histopatológico, os tecidos placentários revelam um infiltrado de células 

inflamatórias, com vasculite e trombose no mesênquima das membranas intercotiledonares 

(fig.4) (Entrican et al., 2010).  
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Figura 4 - Cordeiros abortados. É possível observar as membranas intercotiledonares vermelhas 

e espessadas, cotilédones representados a vermelho escuro e exsudado de cor amarela aderente 

à superfície da placenta. Fonte: Entrican e colaboradores, 2010. 

 

Numerosas células mononucleares que expressam o mRNA do fator alfa de necrose 

tumoral (TNF-a) foram encontradas dentro das arteríolas, nas artérias infetadas e nos exsudados 

inflamatórios associados ao epitélio coriónico. Uma vez que a concentração elevada de TNF-a 

na interface materno-fetal é incompatível com a gravidez (Dealtry et al., 2000), tem sido 

sugerido que, após a infecção por C. abortus, a produção de TNF-a, causa dano placentário que 

contribui para o aborto ou parto prematuro (Buxton et al., 2002). De facto, estudos in vitro 

mostraram que a célula de trofoblasto infetada por C. abortus produz prostaglandina E2 (PGE2), 

que é suscetível de ser induzida pelo lipopolissacárido de clamídia (LPS) através da ação de 

TNF-a. A progesterona, hormona responsável pela manutenção da gestação normal e que é 

produzida nos estágios posteriores da gestação pelas células epiteliais coriónicas, interage com 

o estradiol 17b e PGE2 localmente sintetizado no controlo do parto (Longbottom e Coulter, 

2003).  
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5.1 Placentação e Infecção por C. abortus  

  

Em ovinos e caprinos, a placenta é classificada como cotiledonar, não decídua e 

sindesmo-epitelial (Studdert, M. J., 1968). É durante a gestação que se formam os hematomas 

maternos (fig.7), importante na disseminação da clamídia no sentido materno-fetal como 

abordaremos adiante. De acordo com Longbottom e Coulter (2003), este fenómeno tem lugar 

por volta do dia 60 de gestação. Estes desenvolvem-se na interface materno-fetal no hilo de 

cada placentoma. Estas estruturas são consideradas vias através das quais as clamídias entram 

em contacto com o epitélio coriónico, fazendo a sua passagem da parte materna para a fetal; 

apesar de se verificar esta situação, não ocorrem alterações patológicas até ao dia 90 de gestação 

(Buxton et al., 1990).   

Como mecanismo primário, estes organismos invadem as células epiteliais do cotilédone 

fetal, replicando-se e produzindo inclusões citoplasmáticas. Após o estabelecimento do estado 

de infecção, estas clamídias espalham-se para a periferia do placentoma e seguidamente para o 

córion. Causam dano no epitélio, edema e inflamação conduzindo a um espessamento 

placentário característico desta doença. (Sammin, D. J., 2009).  

A nível fetal, é possível visualizar necrose focal no fígado, com pequenos focos de 

necrose no pulmão, baço e com menor frequência, cérebro e linfonodos (Buxton et al., 1990). 

A anatomia da placenta em pequenos ruminantes é descrita em detalhe por Studdert (1968). As 

vilosidades coriónicas são reunidas em cerca de 60 a 100 cotilédones arredondados, separados 

por uma extensa área de membranas intercotiledonares coriónicas que não possuem vilosidades. 

Os cotilédones estão associados com elevações arredondadas do endométrio uterino, chamadas 

carúnculas e todo este complexo é denominado de placentoma (fig.5).   

Aos 60 dias de gestação, como referido anteriormente, ocorre o fenómeno de formação 

de hematomas nas bases das vilosidades coriónicas, com forte probabilidade de estar 

relacionado com o extravasar de sangue proveniente de capilares periféricos presentes nas 

extremidades septais maternas. É neste local que acontece, após a presença do sangue de forma 

anómala, a lise dos eritrócitos e a sua fagocitose pelas células do epitélio coriónico do 

trofoblasto. Esta é presumivelmente a via pela qual os EB ou CE de clamídia passam da mãe 

para o feto (Longbottom e Coulter (2003).  
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Figura 5 - Placenta ovina aos 60 dias de gestação. Representação estrutural do Placentoma – Hematomas 

maternos. Fonte: Longbottom e Coulter, 2003.    
  

 

6. Caráter Zoonótico  

  

O caráter zoonótico de C. abortus e desta doença causada por este microrganismo é 

consequência do contato direto com animais domésticos, selvagens e cinantrópicos que são 

previamente afetados ou apresentam-se já mortos (fig.6). Isto ajudar-nos-á a entender novos 

factos epidemiológicos e os riscos que acarreta para os seres humanos (Ksenija Vlahović et al., 

2006).  

C. abortus e C. psittaci são de particular importância, pois podem causar aborto e 

psitacose, em seres humanos (Longbottom e Coulter, 2003).  

Em contraste com a infecção humana por C. psittaci, a infecção por C. abortus é 

relativamente rara. Uma revisão de 1157 casos de clamidiose humana na Escócia entre 1967 e 

1987 revelou que apenas 11 casos estavam ligados a ovinos e bovinos, em comparação com 94 

casos ligados a aves (Willocks, L., 1988).  
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Figura 6 - Esquema representativo do potencial zoonótico das várias espécies Chlamydiales. Importância para a 

transmissão de C. abortus a humanos pelos pequenos ruminantes. Fonte: Longbottom e Coulter, 2003.  

  

A maior ameaça de infecção em humanos é em mulheres grávidas, como vimos 

anteriormente, devido à capacidade de C. abortus para colonizar a placenta humana. A 

consequência de C. abortus em mulheres gestantes é o aborto espontâneo nos primeiros três 

meses de gravidez, ao passo que infeções tardias originam partos prematuros (Buxton, D., 1986; 

Jorgensen, D. M., 1997). Esta infecção também pode provocar insuficiência renal, disfunção 

hepática e CID, podendo resultar na morte do paciente (Buxton, D., 1986).  

Na maioria dos casos de infecção, os indivíduos afetados estão associados à exposição a 

ovinos ou caprinos infetados, sendo a transmissão feita de forma oral após o manuseamento de 

um animal infetado (Winter e Charnley, 1999) ou de estruturas e vestuário contaminado.  
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4. Aspetos Clínicos  

  

No Aborto Enzoótico dos pequenos ruminantes, não podemos referir ou afirmar que 

existem sinais clínicos assim tão evidentes, que indiquem antes dos abortos que o animal se 

encontra infetado. Apenas são observáveis por vezes alterações no comportamento e descargas 

vulvares (Longbottom, D., 2013).  

De um modo geral, os abortos por si só e a sua presença 2 a 3 semanas antes da data 

esperada do parto é indicativo de doença abortiva. Os animais abortados podem parecer 

normais, mas apresentam características sugestivas desta doença, como referido anteriormente, 

a nível placentário: membranas espessadas e de cor amarelo avermelhado. (Longbottom, D., 

2013). Também é característica a presença de descarga vaginal rosada de forma intermitente a 

continua durante os 7 dias seguintes. Pode ocorrer ocasionalmente retenção placentária e 

consequente endometrite e vaginite, sendo mais comum em cabras do que em ovinos 

(Wittenbrink et al., 1993). Associado a esta doença também está, juntamente com o parto 

prematuro, o nascimento de cordeiros ou cabritos fracos com uma sobrevivência inferior a 48h. 

Apesar das mães estarem infetadas poderão dar à luz filhos saudáveis, e numa próxima parição 

surgir um nado morto (Jubb et al., 1991).  

O aborto que ocorre nas últimas 2 a 3 semanas de gestação, associado a membranas 

placentárias inflamadas e necróticas, é de per si suficiente para indicar a suspeição de infecção 

por clamídia, apesar da existência de outros agentes infecciosos que originam a mesma 

sintomatologia abortiva como, Coxiella burnetti, Campylobacter spp. e Toxoplasma gondii, 

causando a par do género clamídia, lesões placentárias (Aitken, I., 2000).  

Esta doença obedece, em termos de afeção do rebanho, a um padrão com características 

muito íntimas. É referido por Aitken (2000) que no primeiro ano ocorre um pequeno número 

de abortos, decorrente da introdução de ovelhas de reposição infetadas; no segundo ano há uma 

afeção maior do efetivo atingindo mais de 30% da população; no terceiro ano ocorre a chamada 

fase enzoótica da doença, em que os animais jovens são os mais afetados; posteriormente, 

anualmente a sua incidência será de 5-10%. Existem exceções à regra e em que existe um desvio 

neste padrão, que é o caso de rebanhos com uma estação de parto prolongada. As fêmeas que 

excretam as clamídias após o parto ou no momento do aborto no início da sua estação 

reprodutiva podem infectar outras ovelhas gestantes, levando ao aborto destas mais tarde na 

mesma estação (Longbottom, D., 2003).  
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5. Diagnósticos Diferenciais  

  

O aumento no número de abortos espontâneos num rebanho é uma situação dramática 

para o produtor, sendo que uma série de doenças epizoóticas e outras emergentes, podem ser a 

sua etiologia. Tanto produtores, como veterinários não têm uma tarefa fácil no diagnóstico de 

abortos causados por Chlamydophila abortus, tendo em conta os vários métodos de diagnóstico 

existentes e a grande quantidade de agentes patogénicos que podem estar na origem dos abortos 

em pequenos ruminantes (Borel, N., 2014).  

  

Tabela 5 - Diagnósticos Diferenciais de etiologia infecciosa em abortos de pequenos ruminantes, adaptado de 

Borel, N., 2014.  

Agente Infeccioso    Ovelhas  Cabras  

Vírus  Border Disease Virus 

Vírus Teratogénicos:  

Língua Azul  

Schmallenberg Virus  

+, td, epi e tv  -  

    

+, vb, enz  +, vb, enz  

++, vb, enz  ++, vb, enz  

Bactérias  Brucella spp.  

Chlamydophila abortus  

Coxiella burnetti  

Salmonella Abortusovis  

Leptospira spp. 

++, td, epi, zoo  ++, td, epi, zoo  

++, td, epi, zoo  ++, td, epi, zoo  

++, td, epi, zoo  ++, td, epi, zoo  

++, td, epi  -  

+, hi +, hi 

Parasitas  Neospora caninum 

Toxoplasma gondii  

+, hi  +, hi  

++, hi  ++, hi  

Fungos  Aspergillus fumigatus  +  +  

td – transmissão direta; epi – epizoótico; enz – enzoótico; hi – hospedeiro intermediário; tv – transmissão vertical; 

zoo – zoonótico  
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5.1 Etiologia Viral  

5.1.1 Border Disease Virus  

  

O Border Disease Virus (BDV) pertence ao género Pestivirus da família Flaviviridae. 

São vírus de RNA de cadeia simples e estão descritos como biótipos não citopáticos (Virus da 

Diarreia Viral em Bovinos - BVDV) e citopáticos neste caso.  

O BDV pode causar infertilidade, aborto e nascimentos prematuros. O nome de "Border 

Disease" foi atribuído aquando do relato da doença, pela primeira vez na região fronteiriça entre 

Inglaterra e o País de Gales.  

Numa infecção persistente com BDV o melhor método de confirmação é por imuno-

histoquímica e RT-PCR em amostras de derme. Quando temos acesso a um feto inteiro 

abortado, amostras de pele, língua e tiroide podem ser usadas para imuno-histoquímica.  

Com BDV os fetos ovinos tornam-se persistentemente infectados aproximadamente 

entre os dias 60 e 80 de gestação (Borel, N., 2014).  

  

5.1.2 Vírus Teratogénicos  

  

Quando aparece numa exploração um aumento de abortos com malformações associadas 

ao SNC e sistema músculo-esquelético, podemos estar na presença de uma infecção com 

etiologia relacionada com os membros do grupo Orthobunyavirus ou com o vírus da Língua 

Azul (BTV). Uma vez que estes vírus são transmitidos por vetores, a sua área geográfica é 

limitada pelo seu habitat. No entanto, os vírus da Língua Azul e de Schmallenberg (SBV) têm 

num passado próximo causado epizootias na Europa traduzindo-se em grandes perdas 

económicas (Borel, N., 2014).  

O vírus de Schmallenberg, vírus RNA, do grupo Orthobunyavirus. Foi encontrado em 

culicoides spp. na Bélgica e na Dinamarca (Rasmussen et al. 2012).  

  A infecção por este vírus pode causar hipertermia, diminuição da produção de leite e diarreia 

aquosa em adultos. Lesões macroscópicas em cordeiros abortados e em cabritos neonatais, 

incluem braquignatia inferior, torcicose, cifose, escoliose, artrogrifose, má formações vertebrais 

com atrofia unilateral da musculatura espinhal, hidrancefalia, porencefalia, hidrocefalus, 

hipoplasia cerebelar e micromielia (Herder, V., 2012).   
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RT-qPCR é o método padrão de detecção de SBV em cordeiros e cabritos, através de 

amostras cerebrais, tronco cerebral, líquido amniótico e mecónio (OIE, 2012).  

BTV pertence à família Reoviridae, género Orbivirus, e geralmente é transmitida a 

ruminantes domésticos e selvagens por insetos hematófagos do género Culicoides. Da sua 

infecção pode resultar em infertilidade, morte embrionária, abortos e partos prematuros, bem 

como malformações cerebrais. Não tem cariz zoonótico, e um diagnóstico presuntivo pode ser 

confirmado por RT-qPCR em tecidos fetais (Borel, N., 2014).  

  

5.2 Etiologia Bacteriana  

5.2.1 Brucella spp.  

  

A brucelose provoca perdas significativas devido ao aborto e à infertilidade em 

ruminantes, de cariz zoonótico, resulta em febre persistente, com sintomas semelhantes à 

influenza e pode ser fatal quando ocorre endocardite e encefalite (OIE, 2012). O aborto é a 

manifestação clínica mais frequente da brucelose em pequenos ruminantes, e as lesões 

macroscópicas mais visíveis são o espessamento da placenta intercotiledonar, bem como a sua 

necrose. O diagnóstico é feito usando a coloração STAMP em culturas placentárias (Menzies, 

P., 2012).  

  

5.2.2 Coxiella burnetti  

  

É uma bactéria gram-negativa e intracelular com distribuição mundial. Em pequenos 

ruminantes, a infecção por Coxiella burnetti pode resultar em aborto tardio, nascimentos pré 

termo e no nascimento de neonatos fracos ou não viáveis. Em animais não gestantes apresenta-

se com uma sintomatologia subclínica, com a sua reativação durante a gestação. Os 

microrganismos são excretados aquando do parto nas descargas placentárias, vaginais e 

uterinas, bem como também no leite, urina e fezes (Borel, N., 2014).  

Transmitida por aerossol e contato direto com os produtos abortivos, a febre Q em seres 

humanos, causada pela infecção por Coxiella burnetti, é uma zoonose. (Rodolakis, A., 2009).  

A placenta e o líquido amniótico são as amostras de escolha para a detecção de Coxiella 

burnetti em ruminantes abortados, em colorações Ziehl-Nielsen modificado, bem como para 
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PCR, neste ultimo também poderão ser usadas zaragatoas transvaginais, zaragatoas fetais, urina 

e leite (Borel, N., 2014).  

  

5.2.3 Salmonella Abortusovis  

  

Salmonella Abortusovis, serovar da subespécie enterica do género e espécie Salmonella 

enterica, é altamente específico para ovinos. Esta estirpe pode causar aborto durante o último 

trimestre em 30 a 50% dos animais gestantes. Os fetos abortados apresentam-se tipicamente 

autolisados, e as lesões fetais são relativamente não especificas. O diagnóstico baseia-se na 

demonstração da presença deste agente no conteúdo estomacal do feto, sendo o PCR mais 

sensível do que a cultura, considerado assim como o método de eleição (Borel, N., 2014).  

  

5.2.4 Campylobacter spp.  

  

  A maioria dos abortos causados por Campylobacter está relacionado com uma de duas 

espécies, Campylobacter fetus subespécie fetus e Campylobacter jejuni. Apesar dos caprinos 

também serem infetados por estas espécies, raramente apresentam abortos devido a estes 

agentes etiológicos. Campylobacter fetus faz parte da flora intestinal dos ovinos e dos restantes 

ruminantes em geral e causa sintomatologia abortiva aquando da contaminação da água e do 

alimento. Tem uma predileção para os tecidos placentários e do feto, em que normalmente se a 

infecção é numa ovelha primípara resulta em aborto (Menzies, P., 2012).  

  

5.2.4 Listeria monocytogenes  

  

  Tanto a Listeria monocytogenes como Listeria ivanovii, embora esta última menos 

frequente, têm sido referidas como estando diretamente implicadas com abortos em ovinos e 

caprinos. São importantes também por causarem encefalite e septicemia nos pequenos 

ruminantes. Listeria monocytogenes também é referida como um importante agente zoonótico 

e é de forma comum excretada no leite de animais assintomáticos, com ou sem história pregressa 

do agente na exploração. Usualmente, o aborto causado pelas espécies de Listeria, caracterizado 

por uma placentite necrótica, com abcessos punctiformes nas vilosidades dos cotilédones e 
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ainda por decomposição fetal, com pequenos focos necróticos no fígado e no baço (Menzies, 

P., 2012).  

 

5.2.5 Leptospira spp.  

  

O aborto em ovinos e caprinos devido a Leptospira interrogans tem sido descrito durante 

décadas. A infecção destes animais é comum em algumas áreas do globo, de clima específico 

de regiões temperadas a tropicais e constitui um risco para a saúde dos produtores que trabalham 

diariamente com os animais. Etiologia de mecanismo abortivo em pequenos ruminantes, 

podendo estar correlacionado com a presença de hospedeiros intermediários, em relação e 

proximidade com os efetivos, nomeadamente roedores ou carnívoros domésticos (Menzies, P., 

2012)  

  

5.3 Etiologia Parasitária  

5.3.1 Neospora caninum  

  

Este protozoário está taxonómicamente localizado dentro da família Toxoplasmatidae e 

a ordem Eimeriina. Está intimamente relacionado com Toxoplasma gondii, tendo como 

hospedeiros definitivos os cães e canídeos selvagens. Os oocistos resistentes ao meio ambiente 

são excretados nas fezes e os hospedeiros intermediários infectam-se por via oral. As infecções 

por N. caninum podem persistir nos ruminantes e causar infecções do feto ao longo de várias 

gestações. Os animais infectados podem abortar ou parir crias fracas ou porventura clinicamente 

normais (Borel, N., 2014).  

Não existem lesões macroscópicas específicas nos fetos abortados, sendo diagnosticado 

pela demonstração de pequenos focos disseminados de necrose por exame histopatológico e em 

exame de tecido cerebral por PCR (Schlafer e Miller, 2007).  

  

5.3.2 Toxoplasma gondii  

  

Este parasita está identificado como causa de aborto em 19% e 15% dos casos em ovinos 

e caprinos, respectivamente, referidos no estudo feito por Borel (2014). O ciclo de vida deste 

organismo inclui um hospedeiro final, felino que pode excretar oocistos resistentes no meio 
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ambiente e assim infectar efetivos ovinos e caprinos. Embora não sejam evidentes lesões 

macroscópicas em fetos abortados, existem numerosos focos brancos de 1 a 3 mm de tamanho 

nos cotilédones placentários e o tecido intercotilédonar exibe-se com edema. Para diagnóstico 

como causa abortiva, a histopatologia complementada por imuno-histoquímica pode ser 

realizada em tecidos fetais e para além disso, altamente sensível, temos o PCR. Toxoplasma 

gondii raramente causa repetimento de casos de aborto (Borel, N., 2014).  

  

5.4 Etiologia Fúngica  

5.4.1 Aspergillus spp.  

  

Abortos por causas micóticas, geralmente são esporádicos e quando ocorrem, dão-se 

normalmente no último terço da gestação. Infecção por Aspergillus não apresenta lesões 

macroscópicas evidentes, mas é importante referir que vem associada com retenção placentária. 

O diagnóstico do aborto com esta etiologia baseia-se na demonstração das lesões macroscópicas 

e histopatologicamente visíveis em associação com a presença de fungos. Localmente a nível 

fetal, ocorrem lesões circulares extensas da pele e microscopicamente, há de forma típica uma 

placentite supurativa grave e vasculite com fungos intralesionais. (Schlafer e Miller, 2007).  

 

 

6. Diagnóstico  

  

Ocorrendo um surto de aborto num efetivo de uma exploração, é necessário, de forma 

essencial, alcançar um diagnóstico adequado, com a finalidade de adotar medidas de controlo 

da infecção. É possível fazer o diagnóstico presuntivo, com base na história, achados clínicos, 

achados patológicos (aborto ocorrendo nas últimas 2-3 semanas de gravidez, associado a 

membranas placentárias inflamadas e necróticas) e condições epidemiológicas locais. 

(Longbottom, D., 2013). No entanto, estes achados podem não ser suficientes para estabelecer 

a etiologia de forma inequívoca. Daí ser necessário métodos de diagnósticos definitivos, através 

de análises laboratoriais, que podem ser referidas por duas abordagens: demonstração do 

microrganismo em amostras de tecido ou zaragatoa - diagnóstico direto ou análise sorológica - 

diagnóstico indireto (Rodolakis, A., 2015), como se pode observar na tabela 6, representativa 

da adequação das amostras para os diferentes testes de diagnóstico.  
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Tabela 6 - Diagnóstico de aborto devido a Chlamydophila abortus: adequação das amostras para os vários exames, 

adaptado de Rodolakis, A., 2015.  

  Placenta  Zaragato 

a 

transvagi 

nal  

Amostras de Feto abortado    Amostra 

Sanguine 

a  

Fluido 

estoma 

cal  

Fluido 

pleural  

Fluido 

peritoneal  

Pulmão  Figado  

Exame Microscópico 

- coloração  

+++  +  +  +  +  +  +  -  

Detecção antigénica  

Imunofluorescência 

ELISA  

  

+++ 

+  

  

+  

+++  

  

+  

+  

  

+  

+  

  

+  

+  

  

+  

+  

  

+  

+  

  

-  

-  

Detecção de DNA  

PCR, rt-PCR  

DNA microarray  

  

+  

+  

  

+++  

+++  

  

+  

+  

  

+  

+  

  

+  

+  

  

+  

+  

  

+  

+  

  

-  

-  

Isolamento   

Cultura Celular  

Ovos Embrionados  

  

+  

+  

  

+++  

+++  

  

+  

+  

  

+  

+  

  

+  

+  

  

+  

+  

  

+  

+  

  

-  

-  

Exame sorológico  

CFT  

ELISA  

  

-  

-  

  

-  

-  

  

-  

-  

  

-  

-  

  

-  

-  

  

-  

-  

  

-  

-  

  

+++  

+++  

+++ Amostra altamente adequada, + Amostra pode ser usada mas poderá não dar bons resultados ou difícil de 

usar, - Amostra não pode ser usada.  

 

É relevante também referir que para todos os exames, seja de forma direta ou indireta é 

necessário ter em atenção o acondicionamento, o transporte e o tempo óptimo de recolha das 

amostras, como podemos observar na tabela 7.  
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Tabela 7 - Amostras para diagnóstico de aborto por Chlamydophila abortus: tempo ideal de recolha e condições 

de transporte e armazenamento, adaptado de Rodolakis, A., 2015.  

  Material de 

Amostra  

Tempo ideal  Acondicionamento 

e transporte  

Animal (Fêmea)  Sangue  Primeiro amostra 

no tempo do 

abortamento e 

repetir a recolha 

de amostras três 

semanas depois  

Acondicionamento 

à prova de água, a 

4ºC.  

  Placenta  O mais breve 

possível depois do 

abortamento  

Acondicionamento 

à prova de água.  

  Zaragatoa 

transvaginal  

O mais breve 

possível após 

aborto, não mais 

que uma semana 

depois.  

Recipiente, a 4ºC, 

para ser processado 

em 48h ou a 20ºC 

para ser processado 

mais tarde para a 

deteção de  

antigénios de  

Clamídia ou DNA; 

ou a -80ºC para 

isolamento de  

Clamídia.  

Feto Abortado  Fluido Estomacal  O mais breve 

possível após 

aborto  

  Fluido Pleural  

  Fluido Peritoneal  

  Pulmões  

  Fígado  

  

 

6.1. Diagnóstico Direto  

   

Primeiramente, a presença de C. abortus e da família Chlamydiaceae pode ser 

demonstrada pela técnica de coloração em esfregaços de cotilédones placentários lesionados, 

que podem ser corados através de várias técnicas, como por exemplo, Machiavello-modificado, 

Gimenez-modificado ou Ziehl-Neelsen modificado (MZN) (Cristóvão, L., 2012), que, no 

entanto, carecem de sensibilidade e especificidade, porque C. abortus se assemelha a Coxiella 
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burnetti quanto à sua morfologia e coloração características. O seu diagnóstico pode ser 

melhorado, através de métodos de deteção do antigénio clamidial por imunofluorescência 

(Rodolakis, A., 2015), coloração imuno-histoquímica (Maley, S. W., 2009) ou ensaio 

imunoenzimático (ELISA), que são específicos e mais sensíveis. No entanto, estes testes 

geralmente não permitem a identificação das respetivas espécies ou serotipos envolvidos 

(Sachse et al., 2009b).   

O isolamento de clamídia na cultura celular ou embrião de frango é historicamente 

considerado como o "golden standard", mas não é rotineiramente realizado (Longbottom, D., 

2013).  

A deteção de DNA clamidial nas amostras de placenta e zaragatoas intravaginais, PCR 

e “microarrays” de DNA mudou drasticamente o diagnóstico de infeções por clamídia em 

pequenos ruminantes (Sachse, K., 2009).   

Nos últimos 15 anos, o PCR tornou-se uma ferramenta importante para a deteção de C.  

abortus para o diagnóstico de aborto e um grande número de testes foram publicados, visando 

a região do gene RNA ribossómico, ou gene omp1, permitindo a identificação das espécies 

(Rodolakis, A., 2015).   

Se detetarmos ADN de C. abortus em amostras de fetos abortados é suficiente para 

concluir que C. abortus é o agente etiológico ligado ao aborto (Stuen, S., 2011). Ao passo que, 

a presença de DNA clamidial em esfregaços vaginais ou placentários nem sempre pode ser 

associada ao aborto, pois está provado que C. abortus é detetado, com frequência, em esfregaços 

de PR com parto normal (Rodolakis, A., 2015). Como foi provado que o aborto, provocado por 

C. abortus, está diretamente relacionado com a quantidade de clamídia presente nos esfregaços, 

então é elementar que seja feita a quantificação de C. abortus para alcançar o diagnóstico, o que 

não é possível com PCR convencional (Gutierrez, J., 2011). Todavia, os ensaios de PCR em 

tempo real, avaliando a carga bacteriana na amostra, são mais precisos e convenientes para o 

diagnóstico de abortos por C. abortus (Pantchev, A., 2009).  

Os ensaios de PCR em combinação com a análise do polimorfismo do comprimento do 

fragmento de restrição (RFLP) foram inicialmente desenvolvidos para identificar 

especificamente a estirpe da vacina 1B. Este método foi então substituído por um novo ensaio 

de fusão de alta resolução, uma moderna técnica de genotipagem que é de baixo custo, fácil de 

usar e menos demorada do que o PCR RFLP (Rodolakis, A., 2015).  
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6.2. Diagnóstico Indireto  

  

  Quanto à análise diagnóstica indireta num caso de aborto por C. abortus, esta é 

alcançada através da deteção de anticorpos contra clamídia no sangue dos animais (Sasche, 

2009). Níveis de anticorpos altos para LPS específico do género podem ser demonstrados, após 

o aborto, usando o teste de fixação do complemento – CFT (Maley, S. W., 2009). Este teste foi 

amplamente utilizado, apesar de não ser particularmente sensível, nem específico (Longbottom, 

D., 2003), pois também deteta anticorpos contra C. pecorum. Para evitar estes inconvenientes, 

vários ensaios experimentais com ELISA foram desenvolvidos utilizando como antigénios, 

corpos elementares semi-purificados ou solúveis. Nenhum teste, no entanto, foi suficientemente 

sensível e específico (Rodolakis, A., 2015).  

O desenvolvimento dum ELISA de competição, baseado em anticorpos monoclonais 

contra segmentos variáveis do MOMP de C. abortus, aumentou a especificidade da deteção, 

mas o verdadeiro progresso na especificidade dos testes foi obtido com a utilização de 

antigénios recombinantes (Longbottom, D., 2003; Sachse, K., 2009), principalmente com 

antigénios recombinantes que expressam parte da família PMP (Rodolakis, A., 2015). Um teste 

comercial disponível, baseado na família PMP provou ser o mais específico, embora menos 

sensível em comparação com outros testes sorológicos (Sachse, K., 2009).Contudo, o teste, em 

associação com um ELISA específico de C. pecorum utilizando a proteína IncA recombinante 

como antigénio, forneceria ferramentas úteis e eficazes para a seleção de amostras de soro de 

PR para estudos epidemiológicos da infecção por C. abortus (Longbottom e Coulter 2003; 

Stuen, S., 2011; Rodolakis, A., 2015).  

  

 

7. Tratamento  

  

No que concerne ao tratamento do Aborto enzoótico dos pequenos ruminantes, este é 

feito com base em antibioterapia, sendo importante o diagnóstico precoce, visto que a infecção 

responde de forma eficaz ao tratamento, em estágios iniciais, com antibióticos, nomeadamente 

com as tetraciclinas e eritromicina (Rodolakis, A., 2010).  

Após o diagnóstico presuntivo de AEO, bem como na presença de clamídia na 

exploração, por meio de métodos de diagnóstico específicos, deve ser administrado em ovelhas 
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gestantes Oxitetraciclinas de ação prolongada, por via intramuscular, reduzindo a gravidade da 

infecção (Stuen, S., 2011).  

A administração antibiótica deverá ocorrer após os 100 dias de gestação, período em que 

são visíveis as alterações patológicas da placenta (Buxton et al., 1990). Este tipo de tratamento, 

não erradica a infecção, nem melhora qualquer tipo de alteração patológica que tenha ocorrido 

até à data, a nível placentário. Tem o objetivo de inibir a multiplicação dos microrganismos, 

nesse sentido depois da antibioterapia padrão, é necessária a administração de doses adicionais, 

com intervalos de 2 semanas até ao momento do parto. A instauração do referido tratamento 

por si só não impedirá, mas reduzirá a continuidade do aparecimento de abortos, nados 

fisicamente fracos e a excreção de clamídias, que posteriormente infectarão outros animais do 

rebanho (Longbottom e Coulter 2003; Rodolakis, A., 2015).  

 

  

8. Profilaxia e Controlo  

  

Na prevenção e controlo desta doença é necessário tomar medidas profiláticas, 

contemplando alterações no maneio do efetivo, bem como nas práticas de higiene individual e 

coletiva dos operadores (Ganter, M., 2015).  

É necessário que todos os animais afetados por esta doença abortiva e após a ocorrência 

de aborto, sejam rapidamente identificados e isolados (Longbottom, D., 2013).  

Quanto aos nados mortos, produtos e anexos resultantes do parto (placenta, exsudados e 

corrimentos) e camas usadas no momento do parto, devem ser eliminados de forma cuidadosa, 

cumprindo as normas de higiene e de manipulação de produtos e substancias orgânicas de 

origem infecciosa. Posteriormente, todas as superfícies de contacto devem ser prontamente 

limpas e desinfetadas com o intuito de diminuir a propagação dos agentes infecciosos 

(Longbottom e Coulter, 2003).  

Se acreditarmos que estamos na presença de AEO, podem ser administrados antibióticos 

como medida profilática. Como foi explicado anteriormente, porém aquando da instauração de 

um tratamento e tendo em conta a sua eficácia reduzida, o uso de antibióticos desta forma 

rotineira, está eticamente e medicamente rejeitado, reservando-o somente para ocasiões 

excecionais de diagnóstico definitivo da doença (Stuen, S., 2011; Rodolakis, A., 2010).  

Como medida profilática de excelência temos a vacinação, utilizada logo após a 

identificação e diagnóstico da doença na exploração (Alvarez, D., 2015).  
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Todas as vacinas conferem uma boa imunidade contra o aborto e reduzem 

significativamente a excreção de microrganismos no parto (Longbottom e Coulter, 2003)  

 Os animais devem ser vacinados antes da época reprodutiva, com repetição após 3 anos. 

São utilizadas vacinas em duas modalidades, inativada ou viva atenuada (tabela 8) (Menzies, 

P., 2012). No caso de haver animais no efetivo que não se encontrem infetados e não vacinados, 

é aconselhável fazer a sua vacinação a qualquer momento até às 4 semanas antes da cobrição 

(Entrican, G., 2012).  

   

Tabela 8 - Tipos de vacinas e a sua administração em rebanhos, como profilaxia para o Aborto Enzoótico dos 

Pequenos Ruminantes, adaptado de Arthur's Veterinary Reproduction and Obstetrics, 2001.  

Vacinas Vivas   

  

Enzovax®  

Vacina viva atenuada, estirpe 1B de 

Chlamydophila abortus. Crias fêmeas 

para reprodução devem ser vacinadas aos 

5 meses de idade. Fêmeas adultas, em 

reprodução, devem ser vacinadas 4 meses 

antes da cobrição. Pode não prevenir  

  

Cevac®  abortos em fêmeas reprodutivas.  

Vacinas Inativadas   

  

  

  

Mydiavac®  

Estirpe inativada de Chlamydophila 

abortus. Administrada de forma 

intramuscular, no pescoço, 10-12 cm à 

frente da espádua. Fêmeas adultas devem 

ser primo-vacinadas 1 mês antes da 

cobrição ou 4 semanas depois de o macho 

ser removido. Reforço 771 dias depois da 

primo-vacinação.  

  

As ovelhas que se encontrem em estado prenhe poderão ser também vacinadas com a 

vacina inativada; a vacina viva está contraindicada em animais tratados com tetraciclinas. Os 

operadores devem ser alertados para o manusear destas vacinas, pois aquando da administração 

podem se injetar correndo graves riscos para a saúde dos mesmos, de referir ainda que não 

devem ser manuseadas por imunodeprimidos ou mulheres grávidas (Coulter et al., 2002). 
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Recentemente, vacinas de ADN, eficazes no controlo de outras infeções por clamídia (Entrican 

et al., 2012), estão também a ser desenvolvidas.  

No que diz respeito ao maneio do efetivo, devem ser tomadas medidas para prever e 

limitar a indução da infecção num rebanho saudável ou entre doentes e saudáveis. Para isso é 

necessário primeiramente que os operadores troquem todo o material de trabalho (luvas, panos, 

etc.) entre animais, e o mais importante que mantenham a própria exploração fechada à entrada 

de novos animais, ou de animais de zonas endémicas, obtendo só animais de explorações que à 

priori estão livres de infecção por C. abortus (Entrican et al., 2001).  

Outra medida, já adotada por países como os do Reino Unido, é a elaboração de um 

plano de monitorização clínica e serológica anual por Laboratórios Veterinários nacionais 

oficiais. 

 

 

9. Aborto Enzoótico dos Pequenos Ruminantes – Descrição e 

Análise de Casos Clínicos  

  

A parte prática da presente dissertação e estágio final foram desenvolvidos na área 

geográfica do Distrito de Vila Real, em cooperação com o Agrupamento de Defesa Sanitária de 

Vila Pouca de Aguiar, com sede na Cooperativa Agrícola de Vila Real, liderado pelo Doutor 

Juan Garcia Diez (Ver casuística em anexo I) e nas áreas do Distrito de Coimbra, Leiria, Viseu 

e Aveiro com o Doutor Carlos Daniel Cruz, com a sua empresa Carlos Daniel Cruz Serviços 

Veterinários (Ver casuística em anexo I).   

Foram acompanhados casos clínicos efetivos da presença de Chlamydophila abortus em 

várias explorações durante o período de acompanhamento com o Doutor Carlos Cruz e feita, 

ainda, uma parceria com o Laboratório de Diagnóstico Veterinário – Vetdiagnos, para a 

apresentação de dados retrospectivos obtidos por eles, referentes a amostras de suspeita de 

Clamidiose e de outros agentes infecciosos relacionados com o aborto.   
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9.1 Caso Clínico – “Bordaleiras”  

  

• Motivo da consulta  

Aborto em vários animais nos “últimos meses”.  

  

• Caracterização da exploração  

Exploração de ovinos, da raça Bordaleira da Serra da Estrela. Com 290 animais, em regime 

extensivo, sem abrigo com transumância – pastoreio de pousio e pastoreio de restolho. Com 

cerca de 80 animais gestantes.  

Regime de cobrição natural, com um rácio macho/fêmea de 1:200. Não separados por lotes. 

Permanência dos carneiros todo o ano junto das fêmeas, mas cobrição seletiva de março a 

novembro (tapados com avental), para produção de queijo da Serra da Estrela entre setembro e 

junho/julho.  

Ausência de controlo reprodutivo no efetivo (sem exame ecográfico, sincronizações, sem 

inseminação e partos sem calendarização).  

  

• Anamnese  

Efetivo com proximidade de outros rebanhos em regime semelhante. Classificação Sanitária 

Brucelose B4.   

Cerca de 10 abortos relatados em paridades dispersas (tanto em primíparas, como noutras). 

Aborto próximo dos 3 meses e meio a 4 meses aproximadamente. Maioria dos abortos com 

expulsão de duplos ou triplos.   

À data da consulta, com ausência de aborto disponível.  

Ao exame clínico os animais que abortaram apresentavam-se com uma condição corporal 

regular (3.5 a 4), ausência de sinais de doença sistémica (febre, anorexia, etc.), ausência de 

retenção placentária, ausência de corrimentos à exceção de um animal abortado há 2 dias que 

apresentava corrimento vaginal sanguinopurulento.  

  

• Abordagem Diagnóstica  

Dada a ausência de dados retrospetivos, de incidência e caraterização dos abortos em épocas 

reprodutivas anteriores e ausência de abortos, optou-se por se recolher sangue e fazer sorologias 

em 5 animais para testagem de anticorpos anti Chlamydophila abortus pelo método de ELISA; 

e ainda a realização de um PCR para pesquisa do DNA do agente em zaragatoa transvaginal.  
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Foi pedida a reserva dos soros para posterior testagem para outros agentes em caso de 

resultados negativos ou inconclusivos.  

  

• Diagnósticos Diferenciais  

Clamidiose, Febre Q, Neosporose, Toxoplasmose, “Border Disease”, Campilobacteriose, 

Salmonelose, Leptospirose e balanço energético negativo – carência alimentar (toxemia de 

gestação).  

  

• Resultados e Diagnóstico  

Foram obtidas 4 em 5 sorologias positivas anti Chlamydophila abortus (ver anexo II) e PCR 

positivo para Chlamydophila abortus (ver Anexo II). Diagnóstico definitivo de Clamidiose 

(Aborto enzoótico).  

  

• Tratamento  

Tratamento com Oxitetraciclina de longa acção, com duas aplicações, intervaladas 5 dias, 

equivalente a 4ml de Oximicin 300®, via intramuscular. Repetição de novo protocolo de duas 

aplicações de Oxitetraciclina passadas 3 semanas aos animais gestantes que até então não 

tinham parido.  

  

• Profilaxia  

Separação do efetivo em 2 lotes, alavão e alfeiro (que não está em lactação) à data de 1 de 

março, incluindo malatas, com a vacina Ovilis Enzovac®.  

O efetivo alavão à data de 1 de março foi vacinado em julho e colocado a cobrição cerca de 

15 dias depois.  

 

 Discussão  

O diagnóstico baseado em sorologia e confirmado por PCR de Clamidiose não exclui a 

existência de outros agentes que não foram testados por motivos de ordem económica. Apesar 

disso, o diagnóstico presuntivo de Clamidiose é coerente com os dados clínicos e 

epidemiológicos.  

Na ausência de aborto, o diagnóstico indireto apresenta utilidade, pois permite a testagem 

de vários animais, tendo como pressuposto a ausência de vacinação prévia, contudo, para 
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garantir a validade do diagnóstico serológico, uma segunda colheita, três semanas após a 

primeira, poderia ser realizada.  

O protocolo de Oxitetraciclina parenteral permite diminuir a multiplicação do agente 

reduzindo, desta forma, os danos placentários que conduzem ao aborto/parto precoce, não 

eliminando na totalidade o agente. A aplicação de um segundo protocolo prendeu-se ao facto 

da irregularidade de tempos de gestação (cobrições não seletivas até meados de novembro), 

sendo que a bibliografia aconselha uma única administração por volta dos 100-120 dias.  

A profilaxia foi feita com vacina viva que não está registada para animais em lactação e 

porque foi possível a separação do efetivo, procedeu-se à vacinação pré cobrição em dois 

momentos distintos. Esta vacina permite uma forte imunidade com 1 dose, protegendo para o 

resto da vida. Repetindo-se a vacinação nos anos seguintes nas malatas de substituição.  

  

 

9.2 Casos Clínico – “Alpinas”  

  

• Motivo da consulta  

Aborto, trabalho de parto prematuro e distócia numa das cabras do efetivo.  

  

• Caracterização da exploração  

Exploração de 240 caprinos de raça Alpina e cruzamentos de Alpina, com maneio intensivo. 

Separação em 4 lotes, coincidentes com 4 épocas de parto. Cobrições seletivas, com 

sincronização e indução de cios em 2 lotes, março e maio.  

Maneio alimentar: fenosilagem, feno, luzerna e concentrado. Média de produção de 2.6 

litros/dias.  

Separação dos cabritos à nascença e amamentação artificial com amamentadora e 

fornecimento de colostro de vaca.  

  

• Anamnese  

Aquando da consulta foram-nos relatados 3 casos de aborto nos últimos 2 dias.  

Compra recente de 25 caprinos em produção. Classificação B4 e exploração positiva a 

artrite e encefalite dos caprinos e agalaxia contagiosa.  

Protocolos profiláticos: vacinação contra Clostridios e Manhemia hemolitica, cerca de um 

mês pré parto, em cada um dos lotes; vacinação em recria contra Clorstridioses e Pasteureloses 
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às 6 e 10 semanas; vacinação contra Agaláxia Contagiosa dos ovinos e caprinos a todo o efetivo 

de 6 em 6 meses, mais primovacinação na recria por volta dos 4 meses.  

Desparasitação sistémica com Ivermectina pour on.  

Ausência de quadros de abortamento anteriores.  

Uma das cabras expulsou os cabritos envoltos na placenta, sendo o aborto próximo dos 4 

meses e meio. O animal apresentava-se apirético, com corrimento vaginal e com uma ligeira e 

discreta anorexia. Outra das cabras apresentou a retenção de um feto, extraído posteriormente 

por manipulação obstétrica. O animal apresentava-se deprimido, apirético, desidratado e com 

corrimento vaginal seropurulento de odor pútrido.  

  

• Abordagem Diagnóstica  

Foi feita a colheita de órgãos e placenta de dois fetos abortados, um de cada cabra – fígado, 

rim e conteúdo gástrico, para posterior pesquisa de Chlamydophila abortus por método de PCR.  

Ao exame macroscópico, a placenta revelava zonas congestivas intercotiledonares e 

pequenos focos esbranquiçados. Era facilmente visível, da mesma forma, a desigualdade de 

crescimento dos dois fetos de uma das cabras.  

  

• Diagnósticos Diferenciais  

Clamidiose, Febre Q, Micoplasmose, Toxoplasmose, “Border Disease”, Leptospirose, 

Listeriose (factor de risco - feno silagem), Micotoxicose (Aflotoxicose) e sobrecarga proteica 

alimentar.  

  

• Resultados e Diagnóstico  

Quando aos resultados, o PCR do pool de tecidos dos dois fetos foi positivo para 

Chlamydophila abortus (ver Anexo IV).  

Diagnóstico definitivo de Clamidiose (Aborto enzoótico).  

  

• Tratamento  

O tratamento com Oxitetraciclina no lote de cobrição de março foi feito em julho e em 

setembro no lote de maio.  

Os animais abortados foram tratados durante 7 dias com Oxitetraciclina, 5ml, duma solução 

200mg/ml, diariamente.  
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• Profilaxia  

Vacinação em pré cobrição, dos lotes de cobrição setembro e dezembro, mais recria, com 

vacina inativada Ovivac cs®, após pedido de autorização específica de utilização à DGAV.  

  

• Discussão  

O Diagnóstico definitivo não exclui a presença de outros agentes etiológicos, neste caso de 

Micoplasmose que pode também provocar casos de abortamento em caprinos e vulvovaginite 

granular.  

Admitimos que a entrada de 25 novos animais pode ter sido o factor de risco que 

desencadeou o aparecimento dos sinais clínicos.   

O protocolo de Oxitetraciclina em duas aplicações apenas, foi possível porque existe 

controlo reprodutivo integrado nesta exploração (cobrições seletivas, diagnóstico ecográfico de 

gestação, etc.).  

A sintomatologia clínica em caprinos, mais agravada que em ovinos e a retenção de fetos 

são relatados com frequência neste tipo de situações de acordo com a bibliografia.  

No tratamento, a aplicação de Oxitetraciclina foi feita apenas na secagem dos animais, de 

acordo com o maneio da exploração e o respeito pelo intervalo de segurança do fármaco. Daí 

que tenham surgido alguns abortos após o inicio da abordagem terapêutica. Na sua grande 

maioria, antes da aplicação do antibiótico.  

Quanto à profilaxia, foi utilizada a vacina inativada, pelo facto de ser um efetivo de 

produção leiteira e este tipo de vacina ser mais segura e registada para animais em lactação, 

causando deste modo menores repercussões na produção.  
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9.3 Casos Clínico - “Assaf e Lacaune”  

  

• Motivo da consulta  

Partos prematuros, crias débeis e alguns abortos num lote de malatas.  

  

• Caracterização da exploração  

Exploração de 900 ovinos das raças Assaf e Lacaune, com regime intensivo e alimentação 

à base de silagem, feno e concentrado.  

Com 3 épocas de parto ao ano: setembro-outubro, fevereiro e abril. Cobrição seletiva, com 

controlo reprodutivo, sem sincronização (só efeito macho) e um rácio Macho/Fêmea de 40 

machos para 860 fêmeas, no total da exploração.  

Apresenta amamentação direta e desmame por volta das 8 semanas.  

  

• Anamnese  

Aquando da consulta, foram relatados partos prematuros num lote de 80 malatas com 

previsão de partos para setembro-outubro.  

Histórico anterior de abortos na casa dos 5-8% por cada lote de parição. Tinha sido 

anteriormente identificada e isolada clamídia há 6 anos. Foram feitas vacinações durante 2 anos 

após a primeira identificação e depois paragem de vacinação (lote de malatas separadas das 

restantes ovelhas).  

Todos os animais se apresentavam sem sinais sistémicos de doença e condição corporal 

regular. Os borregos apresentavam-se débeis, com baixo peso à nascença, com pouca 

capacidade de sucção pós nascimento e mortalidade neonatal elevada nos primeiros 3 dias.  

Macroscopicamente, as placentas expulsas revelavam zonas congestivas intercotiledonares 

e pequenos focos esbranquiçados.   

  

• Abordagem Diagnóstica  

Como aproximação diagnóstica foram feitas 6 sorologias e pedido um PCR específico para 

Chlamydophila abortus. Quanto à colheita das amostras, foi colhido sangue para as referidas 

sorologias e a colheita de órgãos fetais - fígado, rim e conteúdo gástrico, para o referido teste 

de PCR.  
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• Diagnósticos Diferenciais  

Clamidiose, Febre Q, Salmonelose, Toxoplasmose, “Border Disease”, Leptospirose, 

Campilobacteriose e Neosporose.  

  

• Resultados e Diagnóstico  

Quanto aos resultados, foram consideradas como positivas 4 das 6 sorologias e PCR positivo 

para Chlamydophila abortus (ver Anexo III).  

Diagnóstico definitivo de Clamidiose (Aborto enzoótico).  

  

• Tratamento  

Tratamento com Oxitetraciclina, com duas aplicações, com o intervalo de 5 dias, 

equivalente a 4ml de Oximicin 300®. Repetição da administração passadas 3 semanas aos 

animais gestantes que até então não tinham parido.  

  

• Profilaxia  

Foi pedida a autorização específica de utilização à DGAV, no sentido de utilizar a vacina 

inativada. Pedido que se apresenta ainda em curso para a vacinação pré cobrição dos lotes de 

ovelhas malatas de dezembro e março/abril.  

  

• Discussão Clínica  

É importante referir, primeiramente, na discussão do caso clinico, que o contato prévio e 

imunização em anos anteriores justifica a baixa de abortamentos em animais adultos, embora 

com excreção do agente e aumento da pressão de infecção sobre os recém nascidos, uma vez 

que é usada a amamentação direta e existe o contacto com os produtos do abortamento aquando 

do parto.  

Os nados mortos e os partos pré termo são características comuns da Clamidiose. 

Apresentavam um baixo peso à nascença justificado pela placentite, com consequente 

diminuição da eficácia da nutrição do feto via placenta.  

Quanto ao tratamento, o protocolo duplo de Oxitetraciclina vem no sentido de cobrir alguma 

irregularidade nos tempos de gestação.  

Na implementação da profilaxia, futuramente, recomenda-se a vacinação continua frente a 

clamídia, dado que muitas vezes torna-se um agente ubiquitário e não há possibilidade de 

executar outras medidas eficazes de prevenção.   
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9.4 Vetdiagnos e Caracterização das amostras  

  

A Vetdiagnos, Diagnóstico Veterinário, LDA. (Ver anexo V) está situada no Parque 

Tecnológico de Cantanhede, no distrito de Coimbra. Dispõe de diversos departamentos 

integrados numa única estrutura. Atualmente dispõe de oito departamentos que abrangem as 

principais áreas do Diagnóstico Veterinário, Segurança Alimentar e Agricultura.  

Em colaboração com esta estrutura, foram recolhidos dados no intervalo de janeiro de 

2015 a novembro de 2017. As amostras foram enviadas para posterior pesquisa de 

Chlamydophila abortus ou, em alguns casos, de outros agentes infecciosos abortivos. As 

técnicas pedidas e dados facultados foram exclusivamente de PCR, num total de 67 amostras 

(ver anexo VII) de caprinos e ovinos. As amostras referidas foram enviadas de 5 áreas distintas 

do país, às quais denominámos: Centro (Distrito de Coimbra, Leiria, Aveiro), Interior (Castelo 

Branco, Viseu, Guarda), Serra da Estrela (região de Seia), Norte (Distritos do Porto, Vila Real 

e Braga) e Alentejo (Baixo e Alto Alentejo).   

  

  

9.4.1 Testes Diagnóstico – PCR   

  

Após a recolha das amostras por nós feita, aquando do acompanhamento dos casos 

clínicos, bem como na recolha efetuada pelos restantes Veterinários para a posterior análise 

estatística, foram pedidas e realizadas pelo Laboratório que nos auxiliou no estudo as técnicas 

de PCR – Polimerase Chain Reaction.  

Os testes de diagnóstico apresentados foram realizados seguindo o protocolo presente 

no Anexo VI, sendo necessário referir que, quanto à sequência de primers utilizados, uma vez 

que são desenvolvidos pela Vetdiagnos, não obtivemos autorização para a sua divulgação 

pública, referindo-se como primers específicos da Vetdiagnos.  
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9.4.2 Análise estatística  

  

 

Gráfico 1 - Número de amostras por Região. I - Interior; C - Centro; SE - Serra da Estrela; N - Norte; A – Alentejo  
  

 

Gráfico 2 - Relação entre o número total de Ovinos e Caprinos da amostragem  
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Gráfico 4 - Tipos de Pesquisas efetuadas, de um só agente ou de combinações de agentes abortivos.  
  

  

  

Gráfico  3   -   Tipos de Amostra enviados para laboratório   
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Gráfico 5 - Número total de Positivos e Negativos para Chlamydophila abortus nas 67 amostras.  
  

 

 

Gráfico 6 - Amostras positivas de todos os agentes abortivos pesquisados, nas 67 amostras.  
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10. Discussão e Conclusão  

  

C. abortus é a maior causa de aborto em ovinos e caprinos, em quase todos os pequenos 

ruminantes presentes nas várias regiões do globo, à exceção da Austrália e da Nova Zelândia. 

Facto que está relacionado com os sistemas de maneio reprodutivo comumente utilizados, em 

que os animais se apresentam muito próximos e confinados ao mesmo espaço físico durante o 

período pré-parto (Rodolakis, A., 2015).  

Os produtos do parto ou dos abortos, bem como das secreções vaginais post-partum são 

as principais fontes de contaminação bacteriana na primeira época de parição após a infecção e 

apresentam elevados valores de C. abortus nas suas membranas fetais, associadas com lesões 

macroscópicas evidentes (Gutierrez, J., 2011).  

A infecção por C. abortus estimula uma forte resposta inflamatória tanto nos tecidos 

maternais como placentários. Esta resposta coordenada consiste num quadro de infiltrado 

inflamatório compreendendo neutrófilos, macrófagos, linfócitos e células plasmáticas, e a 

produção de citoquinas pro inflamatórias: TNF-α. No entanto a resposta imunitária dos animais 

parece ser suficiente para conter a infecção nos tecidos maternos devido à produção de citoquina 

pelos linfócitos T, IFN γ, ao passo que a resposta imunitária fetal é insuficiente para controlar 

a infecção e pode contribuir para os danos patológicos que resultam no aborto pré-termo (Kerr, 

K., 2010)  

C. abortus e C. pecorum são referidos como umas das principais causas de infecção em 

pequenos ruminantes. No entanto, o desenvolvimento de testes diagnóstico de alta sensibilidade 

como o rt-PCR e o DNA array, demonstraram que a especificidade de hospedeiro das várias 

espécies da família Chlamydiaceae não é tão estrita como outrora referido. Os pequenos 

ruminantes, podem ser infectados por C. abortus e por C. pecorum, mas também por C. psittaci 

e mais raramente, mas possível, por C. suis (Rodolakis, A., 2015).  

As possibilidades da detecção de Chlamydophila abortus aumentaram 

consideravelmente com a introdução da técnica de PCR, permitindo a identificação direta das 

espécies da família Chlamydiaceae envolvidas e a diferenciação destas (Rodolakis, A., 2015).  

Os casos clínicos referidos foram acompanhados em diferentes fases da abordagem 

veterinária e diagnóstica. Todos os procedimentos foram feitos tendo em conta a bibliografia 

estudada e recorrendo aos métodos de recolha e diagnóstico disponíveis.  

Em todos os casos, empiricamente e de um modo presuntivo, antes do envio das 

amostras para posterior pesquisa de Chamydophila abortus, foi divulgada a suspeita de aborto 
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enzoótico dos pequenos ruminantes. Faz todo o sentido esta abordagem, pois a anamnese, os 

sinais clínicos e a observação macroscópica das placentas e fetos abortados, eram sugestivos, 

bem como por questões económicas é mais viável pedir especificamente para C. abortus do que 

incluir outros agentes abortivos na abordagem inicial. Em contra partida, não pedindo outros 

agentes etiológicos na nossa pesquisa, não implica que um ou vários não estejam relacionados 

com os abortos verificados em todos os casos.   

Em relação ao outro método de diagnóstico apresentado nos casos clínicos - o método 

de ELISA, foi utilizado e pedido da forma mais correta. Foram recolhidas mais do que uma 

amostra, com uma percentagem relevante da população afetada, permitindo um rastreio da 

exploração através da deteção de anticorpos anti clamídia. Este método permite a deteção dos 

anticorpos referidos, mas não especifica dois fatores importantes do diagnóstico, ou seja, o 

animal portador pode ter estado em contacto previamente com o agente etiológico e não o 

apresentar de momento ou não ser esse o agente causador do mecanismo abortivo. De referir 

ainda que a positividade a um teste de Elisa pode demonstrar a presença de outros agentes da 

família Chlamydiaceae que em nada estão relacionados com a sintomatologia de aborto.  

Quanto ao tratamento, este foi feito com Oxitetraciclina em diferentes alturas, tendo em 

conta os tempos de gestação do efetivo, pois de acordo com a bibliografia estudada e de acordo 

com Buxton (2002), a administração antibiótica deverá ocorrer após os 100 dias de gestação, 

período em que são visíveis as alterações patológicas da placenta e com repetição padrão da 

administração antibiótica a fim de reduzir o agente e a sua consequente excreção.   

A nível profilático, foram utilizados diferentes tipos de vacina tendo em conta o estado 

lactante dos animais. A vacina inativada foi utilizada nos animais em lactação por se apresentar 

segura para este tipo animais e no geral mais segura que uma vacina viva; as vacinas vivas 

foram utilizadas numa situação de não lactante em que pode ser conferida uma imunidade mais 

duradoura aos animais, apesar de se apresentar como uma vacina menos segura teoricamente, 

nestes casos, é sempre necessária a autorização da sua utilização por parte da Direção Geral de 

Alimentação e Veterinária, não sendo vendida em Portugal.  

Na análise estatística elaborada em conjunto com a Vetdiagnos, é importante referir que 

os dados recebidos e posteriormente analisados são relativos à pesquisa de Chlamydophila 

abortus e outros agentes abortivos através de PCR e com amostras de efetivos presentes em 

algumas zonas do país e, porque as amostras não foram colhidas de modo aleatório, não podem 

ser representativas das populações animais ali presentes. Assim, como aliás não era também o 
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nosso objetivo, não podemos calcular a incidência e muito menos a prevalência desta doença 

no nosso país.   

Desde 2015 até finais de 2017 foram recebidas amostras neste laboratório, com uma 

predominância da zona da Serra da Estrela, conhecida por ser uma região de grandes efetivos 

caprinos e ovinos. Quanto à espécie de pequenos ruminantes recolhida, existe um grande 

equilíbrio, apresentando-se 55% referente a caprinos e os restantes 45% a ovinos.  

Existem vários tipos de amostras que podem ser recolhidas aquando de um surto de 

abortamento numa exploração. No presente estudo, foram recolhidos sangue, fetos, leite, 

zaragatoas transvaginais e ainda placentas. De acordo com a bibliografia estudada, Rodolakis 

(2015), as amostras com mais valor diagnóstico para pesquisa em PCR são as que contém 

zaragatoas transvaginais, seguindo-se a placenta e o feto. Para o caso, foram também enviadas 

amostras de sangue para a pesquisa por PCR do DNA do agente, correspondendo a 30% do total 

das amostras. Este tipo de procedimento não está errado, mas os resultados podem-se traduzir 

numa grande percentagem de falsos negativos. A amostra só será positiva nos momentos em 

que o agente circule no sangue, faltando ao PCR sensibilidade através deste meio para a 

pesquisa de Chlamydophila abortus ou outro agente abortivo. Em termos percentuais, podemos 

referir que nas 67 amostras notou-se a predominância do envio de fetos para laboratório, 

correspondendo a 33%, que de acordo com a bibliografia pode ser enviado fluido estomacal, 

fluido pleural, fluido peritoneal, fígado e pulmão. O envio destas amostras em particular e não 

de um feto inteiro deve-se só e apenas ao facto de que, em termos económicos, é bastante mais 

barato.  

Antes de se referir a positividade das amostras para Chlamydophila abortus, é necessário 

acrescentar que foram pedidas várias combinações de agentes causadores de aborto em 

pequenos ruminantes, associados com C. abortus, tendo em conta que esta doença abortiva pode 

relacionar vários agentes e até ser possível o facto de outro agente ser o principal causador do 

surto abortivo na exploração.   

Em alguns casos foi pedido especificamente PCR só com um agente etiológico, apenas 

para C. abortus, na sua grande maioria, facto que pode ser suportado por uma abordagem 

diagnóstica que aponte de forma óbvia a presença de AEO. Nas 67 amostras, 43% contemplou 

a pesquisa de 3 agentes etiológicos juntamente com C. abortus – Coxiella burnetti, Toxoplasma 

gondii e Neospora caninum; seguido de 25% de PCR’s específicos para C. abortus. As restantes 

amostras contemplaram outras combinações, sendo compreensível, pois o diagnóstico 

presuntivo em cada caso pode, de forma óbvia, ser diferente.  
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O agente etiológico do Aborto enzoótico dos pequenos ruminantes esteve presente em 

42% das amostras recebidas, este número pode refletir vários fatores: o envio de um grande 

número de amostras sanguíneas para PCR, refletindo-se em vários falsos negativos; um 

diagnóstico presuntivo deficiente levando a um pedido específico para C. abortus e mais 

nenhum agente abortivo e também existe a possibilidade de haver um mau acondicionamento 

das amostras, deficiente tempo de armazenamento ou deficiente manipulação destas e ainda 

pela razão óbvia de não haver a presença do agente.  

Em todas as amostras positivas para Chlamydophila abortus, apenas 4 se apresentaram 

igualmente positivas para outro agente etiológico, neste caso para Coxiella burnetti na sua 

totalidade. Não sendo indicativo óbvio de uma probabilidade maior de ter a combinação deste 

agente abortivo, não deixa de ser um dado curioso no mecanismo abortivo presente em infeções 

por C. abortus.  

Grosso modo, em todas as amostras recolhidas, os agentes etiológicos de sintomatologia 

abortiva com maior presença foram C. abortus em 67% dos casos e Coxiella burnetti em 22%. 

Apesar de, como já foi referido, esta amostragem ser de conveniência, é bem evidente que, 

como referido na bibliografia estudada e ao longo da revisão bibliográfica apresentada, a 

infecção por C. abortus é a maior causa de aborto em pequenos ruminantes na maioria do globo 

e provavelmente também em Portugal continental.  

No futuro devem ser criadas diferentes estratégias para o controlo destas infeções. 

Espera-se que sejam desenvolvidas novas vacinas recombinantes que usem a genómica 

comparativa (Stuen, S., 2011). A biossegurança deve ser considerada como importante em 

qualquer programa de controlo de abortos e deve ser promovida independentemente da 

existência de problemas abortivos nos rebanhos. Muitos dos agentes que causam abortos nos 

pequenos ruminantes têm um carater zoonótico, daí ser necessária a educação dos produtores 

para evitarem o risco de contaminação (Menzies, P., 2011).   

A evolução no diagnóstico e na tipificação das estirpes de Clamídias indicam que num 

futuro próximo deverá existir um progresso no desenvolvimento de técnicas de transferência de 

genes entre estirpes, que irão revolucionar o estudo dos factores de virulência da família 

Chlamydiaceae e o desenvolvimento de vacinas multicompetentes (Rodolakis, A., 2015).  

Em Portugal não são referidos dados epidemiológicos acerca do papel das Clamídias na 

patologia reprodutiva dos animais de produção. Nesse sentido é necessário, daqui para a frente, 

estudos epidemiológicos adicionais visando melhorar a performance reprodutiva dos nossos 

pequenos ruminantes e reduzir o risco de transmissão (Cristóvão, L., 2012).  
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ANEXOS  

ANEXO I - Casuística  

  

Casuística – Departamento de Sanidade Animal de Vila Pouca de Aguiar  

Brincagem de pequenos ruminantes  160  

Brincagem de bovinos  30  

Registo de bovinos  25  

Vacinações Brucelose  7  

Rastreios Brucelose  +600  

Rastreios Tuberculose  +150  

  

Casuística – Carlos Daniel Cruz Serviços Veterinários  

Brincagem de pequenos ruminantes  35  

Brincagem de bovinos  10  

Rastreios Brucelose  +80  

Rastreios Tuberculose  15  

Prolapso rectal – pequenos ruminantes  1  

Prolapso Uterino -suínos  1  

Partos – pequenos ruminantes  3  

Partos - bovinos  1  

Cesarianas – pequenos ruminantes  1  

Toxémias de Gestação – pequenos 

ruminantes  

8  

Indigestão – suínos  1  

Indigestão - pequenos ruminantes  3  

Indigestão Láctea - vitelos  4  

Deslocamento Abomaso à esquerda  10  

Deslocamento Abomaso à direita  2  

Retenção Placentária – pequenos 

ruminantes  

2  

Retenção Placentária - bovinos  12  



52  

  

Hiperparasitismo – pequenos ruminantes  2  

Desparasitações internas – pequenos 

ruminantes  

90  

Desparasitações externas – pequenos 

ruminantes  

2  

Desparasitações externas - bovinos  13  

Administração de Ferro em leitões  18  

Acidoses – bovinos  3  

Cetoses - bovinos  3  

Hipocalcemia – pequenos ruminantes  2  

Diagnóstico reprodutivo ecográfico – 

pequenos ruminantes  

+600  

Protocolos de sincronização - bovinos  +150  

Endometrites e Metrites - bovinos  23  

Castração – bovinos  1  

Mamites/TCM – bovinos  9  

Mamites – pequenos ruminantes  2  

Diagnóstico reprodutivo - bovinos  +700  

Lacerações – bovinos  1  

Doença Respiratória - bovinos  7  

Doença respiratória – pequenos 

ruminantes  

8  

Vacinações – bovinos  +150 (Clostridiose e BVDV)  

Vacinações - pequenos ruminantes  50 (Clamidiose)  

Intoxicações – pequenos ruminantes  1  

Hipofosfatemias – pequenos ruminantes  3  

Raquitismo – pequenos ruminantes  1  

Tétano – pequenos ruminantes  3  

Rabdomiolise – burra  1  

Urolitíase - bovinos  1  

Lactólitos - bovinos  1  
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ANEXO II – Resultados ELISA do caso “Bordaleiras” 
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ANEXO III – Resultados PCR do caso “Asaf e Laucan”  
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ANEXO IV – Resultados PCR do caso “Alpinas”  
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ANEXO V - VETDIAGNOS  
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ANEXO VI - Protocolo  

  

PROTOCOLO DE EXTRACÇÃO DE DNA A PARTIR DE UMA  

AMOSTRA DE TECIDO   

NZY TissuegDNA Isolation Kit   

   

1. PREPARAÇÃO DA AMOSTRA   

a. Cortar até 25mg de tecido em pedaços pequenos e colocá-los num tubo tipo eppendorf   

2. PRÉ-LISE DA AMOSTRA   

a. Adicionar 180µL de tampão NT1 e 25µL de Proteinase K   

b. Agitar vigorosamente no vortex e incubar a 56ºC durante 1-3 h (durante o período de 

incubação fazer vortex ocasionalmente)   

   

3. LISE DA AMOSTRA   

a. Fazer vortexda amostra e adicionar 200µL de tampão NL (agitar muito bem antes de usar)   

b. Agitar fazendo vortex durante 10´´   

   

4. ADIÇÃO DE ETANOL   

a. Adicionar 210µL de etanol a 100% e agitar imediatamente para obter uma solução 

homogénea   

   

5. LIGAÇÃO DO DNA   

a. Transferir a mistura obtida para uma coluna NZYSpinTissue, inserida num tubo colector de 

2mL   

b. Centrifugar 1´ a 11.000g; descartar o volume do tubo colector e voltar a colocar a coluna   

   

6. LAVAGEM DA MEMBRANA DE SÍLICA   

a. Adicionar 500µL de tampão NW1 à coluna; centrifugar 1´ a 11.000g   

b. Descartar o volume do tubo colector e voltar a colocar a coluna   

c. Adicionar 600µL de tampão NW2 à coluna; centrifugar 1´ a 11.000g   

d. Descartar o volume do tubo colector e voltar a colocar a coluna   

   

7. SECAR A MEMBRANA DE SÍLICA   
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a. Colocar novamente a coluna no tubo colector; centrifugar 2´ a 11.000g   

8. ELUIÇÃO DO DNA   

a. Colocar a coluna num tubo tipo eppendorf   

b. Adicionar 100µL de tampão NE à membrana da coluna; ter cuidado para não tocar com a 

ponta na membrana (o pré-aquecimento do buffer de eluição a 70ºC melhora a recuperação 

do DNA)   

c. Incubar 1´ à temperatura ambiente; centrifugar 2´ a 11.000g   

d. Efectuar a PCR ou armazenar o DNA genómico a 4ºC ou -20ºC (dependendo do tempo de 

armazenamento)   

     

PCR   

1. Para cada amostra pipetar o seguinte num tubo de 0,1 mL, de acordo com a tabela. Proceder 

da mesma forma, para um controlo positivo e um controlo negativo. Cada tubo terá um 

volume final de 10 µl.   

Reagente   Volume   

2X NZYtech Green Mastermix   5 µl   

Mistura de Primers Neospora, Toxoplasma, 

Coxiella, Chlamidia. (Fw500 nm: Rv 

500nM)   

1 µl   

RNAse free water   2 µl   

DNA de cada amostra   2 µl   

   

2. Colocar os tubos no termociclador e programar, de acordo com o quadro seguinte:   

Passo     Temperatura   Tempo   Nº de ciclos   

Desnaturação     95ºC   10 minutos   1   

Desnaturação     95ºC   1 minuto   

45 segundos   

45 segundos   
40   Annealing     58ºC   

Extensão     72ºC   

Extensão final     72ºC   10 minutos   1   
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ELECTROFORESE EM GEL DE AGAROSE 

3. Preparação do Tampão de corrida   

O tampão de corrida a ser utilizado é o tampão TAE 1x.   

4. Preparação do gel de agarose 1%   

a. Pesar 1 gr de agarose e adicionar a 100 mL de tampão TAE 1x;   

b. Aquecer a mistura no microondas, com agitação frequente, até toda a agarose se ter 

dissolvido   

(atenção para a mistura não ferver dentro do microondas e verter);   

c. Deixar arrefecer ligeiramente a mistura;   

d. Adicionar 5 µL de Brometo de Etídio;   

e. Colocar o tabuleiro da tina de electroforese no respectivo suporte de preparação do gel;   

f. Colocar os pentes necessários, em posição conveniente no tabuleiro para um correcto 

posicionamento dos poços, verificando a distância à extremidade e à base do gel;   

g. Verter a mistura de agarose no tabuleiro; eliminar bolhas de ar que se tenham formado e 

deixar solidificar à temperatura ambiente;   

h. Quando o gel estiver polimerizado, retirar lentamente o pente para não danificar os poços;   

i. Colocar o tabuleiro na tina de electroforese, ficando o gel completamente submerso e com 

os poços do lado do eléctrodo negativo;   

5. Preparação das amostras   

a) Aplicar as amostras nos respectivos poços, enchendo lentamente cada poço; ter o cuidado 

de não deixar a amostra sair do poço para evitar a contaminação dos poços vizinhos;   

b) Aplicar o marcador de DNA - NZYDNA Ladder V no primeiro poço de cada pente;   

c) Colocar a tampa da tina; verificar que as amostras estão posicionadas do lado do pólo 

negativo (cátodo – eléctrodo de cor preta) e que a migração será no sentido do polo positivo 

(ânodo – eléctrodo de cor vermelha);    

d) Ligar os cabos à fonte de electricidade; ligar a fonte e regular para uma voltagem de 100V 

e verificar se há libertação de bolhas dos eléctrodos, devido à electrólise e se, passados 

alguns minutos, a cor verde da NZYTaq Green Master Mix começa a migrar no sentido 

correcto;   

e) Após a migração conveniente (aproximadamente 25 min a 100V), desligar a corrente 

eléctrica na fonte, desligar os cabos e retirar a tampa da tina;   

f) Retirar o gel cuidadosamente, para não partir, e examiná-lo à radiação ultravioleta; As 

radiações U.V. são extremamente perigosas, particularmente para os olhos, provocando 
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lesões na retina. Evitar qualquer exposição dos olhos a estas radiações. Usar sempre óculos 

protectores ou máscaras de material opaco aos U.V.   

g) Confirmar, analisar e comparar as bandas obtidas com os padrões, para cada isolado, 

fotografar e arquivar sempre que necessário;   
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ANEXO VII – Dados estatísticos recolhidos  

 

 


