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2. Título do projeto : Estudo dos efeitos de diferentes compostos em cultura de 

astrócitos infectadas in vitro por Neospora caninum. 
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6. Resumo 
 
A neosporose é uma doença distribuída mundialmente, causada pelo 

protozoário intracelular obrigatório Neospora caninum, que apresenta ciclo de 

vida semelhante ao Toxoplasma gondii. No Brasil, diversos estudos 

demonstram ocorrência de anticorpos específicos em todas as regiões. A 

infecção com N. caninum pode ocorrer através da ingestão de tecidos 

infectados, ingestão de água e alimentos contaminados com oocisto 

esporulado, e ainda pode ocorrer pela transmissão através da via 

transplacentária (DUBEY, 2003). N. caninum é capaz infectar células do 

sistema nervoso central (SNC) trazendo danos para seu hospedeiro. Devido a 

esta característica de infecção do protozoário, torna-se possível a utilização de 

neurônios e células da glia para o estudo in vitro que visam a descobertas de 

novos fármacos para a neosporose. Selênio (Se) é um micronutriente, 

essencial para o desenvolvimento dos seres vivos, presente em diversos 

alimentos tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Este elemento está 

relacionado a diversas funções biológicas, entre elas o funcionamento 
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adequado do sistema imune. Sendo assim, pretende-se com este estudo 

avaliar a ação de diferentes compostos em culturas de células gliais infectadas 

com N. caninum. Culturas de astrócitos serão obtidas a partir de córtex de ratos 

neonatos dissociados mecanicamente e mantidos em garrafas de cultivo. Após 

a sua confluência as culturas serão plaqueadas. Após 24h de contato dos 

astrócitos, com os compostos testados, estes seram infectados com taquizoítos 

de N. caninum por 72h, decorrido esse tempo, serão avaliados, a viabilidade 

celular, morfologia celular, expressão de GFAP e a multiplicação parasitária. 
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8. Agência Financiadora: O projeto ainda não tem financiamento, entretanto 
conta com recurso de outros projetos aprovados pelo laboratório e que dão 
suporte ao mesmo. Além disso, as parcerias com outras instituições garantem 
a execução do mesmo caso haja algum problema local. 

 

10. Modalidade de financiamento:  

 

 

 



 

____________________________________________________________________________ 
UFRB - Campus Universitário 

Cruz das Almas – BA. CCAAB,Sala 10 
Tel. (75) 3621-3260/ nugap@ccaab.ufrb.edu.br 

http://www.ufrb.edu.br/ccaab/pesquisa 

 
COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

NÚCLEO DE GESTÃO DE ATIVIDADES 
DE PESQUISA 

 

 

GIRLENE SANTOS DE SOUZA 

Gestora de Pesquisa do CCAAB/UFRB



 

____________________________________________________________________________ 
UFRB - Campus Universitário 

Cruz das Almas – BA. CCAAB,Sala 10 
Tel. (75) 3621-3260/ nugap@ccaab.ufrb.edu.br 

http://www.ufrb.edu.br/ccaab/pesquisa 

 
COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

NÚCLEO DE GESTÃO DE ATIVIDADES 
DE PESQUISA 

 


