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RESUMO 
 
A toxoplasmose é uma zoonose de ampla distribuição mundial, causada pelo 
Toxoplasma gondi, que pode infectar o homem e outros animais de sangue quente, entre 
estes os felídeos, os quais são os hospedeiros definitivos do parasito. O estudo da 
ocorrência de T. gondii em animais de produção é de grande importância para saúde 
coletiva, uma vez que a carne e os produtos cárneos desses animais são importantes 
fontes de infecção para os seres humanos. Sendo assim, este trabalho teve como 
objetivos avaliar a ocorrência de anticorpos anti- T. gondii e os fatores de risco 
associados à infecção por este parasito em 600 suínos e 570 bovinos criados e abatidos 
na região do Triângulo Mineiro, Minas Gerais. A ocorrência de anticorpos IgG anti-T. 
gondii no soro foi avaliada por meio da Hemaglutinação Indireta (HAI) com diluição 
1:32 em ambas as espécies e pela Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) em 
suínos, utilizando-se como ponto de corte o título 1:64. Os fatores de riscos associados à 
infecção pelo T. gondii foram obtidos por meio de um questionário epidemiológico que 
contemplava variáveis como idade, sexo e linhagem dos animais, bem como as 
características do rebanho e manejo. Os resultados sorológicos obtidos e as variáveis 
epidemiológicas foram analisados estatisticamente. Anticorpos anti- T. gondii foram 
encontrados em 3,3% (n=20) dos suínos pela HAI e em 51,8% (n=311) dos suínos pela 
RIFI, quanto aos bovinos, 1,0% (n=6) foram positivos pela HAI. Foi verificada 
associação da infecção por T. gondii em suínos com os fatores de risco: procedência, 
linhagem, tamanho da propriedade e tipo de água consumida (p≤0,05). No entanto, não 
houve associação significativa de fatores de risco avaliados com a infecção em bovinos 
(p≥0,05). Os resultados demonstraram que, para o diagnóstico desta parasitose, a HAI 
foi pouco sensível em suínos e, portanto, não é recomendado para diagnóstico de 
anticorpos anti-T. gondii nesta espécie.  Com relação à ocorrência de anticorpos anti- T. 
gondii nos animais de produção avaliados, a alta frequência em suínos de criação 
intensiva provavelmente está relacionada às falhas no manejo higiênico-sanitário das 
granjas, possibilitando maior risco de infecção pelo consumo ou manipulação da carne 
desses animais; já a frequência baixa em bovinos, indica baixo risco de infecção. 
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ABSTRACT 
 
Toxoplasmosis is a zoonotic disease of worldwide distribution, caused by Toxoplasma 
gondii, which can infect humans and other warm-blooded animals, among them are the 
Felidae, which are the definitive hosts of the parasite. The study of the occurrence of T. 
gondii in food animals has great importance to public health, once the meat and meat 
products of such animals are important sources of infection for humans. Therefore, this 
study aimed to evaluate the occurrence of anti- T. gondii and the risk factors associated 
with infection by this parasite in 600 pigs and 570 cattle, raised and slaughtered in the 
Triângulo Mineiro region, Minas Gerais. The presence of anti- T. gondii antibodies in 
serum was evaluated by Indirect Hemagglutination Antibody (IHA) with dilution 1:32 
in both species and the Indirect Immunofluorescence Antibody Test (IFAT) in pigs, 
using a cutoff title 1:64. Risk factors associated with infection by T. gondii were 
obtained through an epidemiological questionnaire which included variables such as 
age, sex, lineage of animals and the characteristics of the herd and management.  The 
sorological results obtained and epidemiological variables were analyzed statiscally. 
Anti- T. gondii antibodies were found in 3.3% (n=20) of pigs by IHA and 51.8% 
(n=311) of pigs by IFAT, regarding the cattle, 1.0% (n=6) were positive by IHA. It was 
verified an association of infection by T. gondii in pigs with the risk factors: origin, 
lineage, property size and type of water consumed (p≤0.05). However, there was not 
significant association of risk factors evaluated with infection in cattle (p≥0.05). The 
results showed that, for the diagnosis of this disease, IHA was little sensitive in pigs and 
therefore is not recommended for diagnosis of anti-T. gondii antobodies in this species. 
Regarding the occurrence of anti-T. gondii antibodies in the production animals 
evaluated, the high frequency in intensive farming swine is probably related to failures 
in hygiene and sanitary management of farms, allowing a greater risk of infection by the 
eating or handling meat of such animals; however, the low frequency in cattle, 
indicating a low risk of infection. 
 
 Keywords: Toxoplasmosis, serology, IHA, IFAT, cattle, pig. 
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1.    INTRODUÇÃO  

O parasitismo por Toxoplasma gondii pode se manifestar como infecção ou 
doença em seus diversos hospedeiros. Na maioria dos casos, o hospedeiro sobrevive e 
produz anticorpos, limitando o poder de invasão do parasito e tornando a infecção 
crônica, com cistos persistentes, sem sintomatologia significante no hospedeiro 
(FILISETTI e CANDOLFI, 2004; GROSS, et al., 2004; HILL et al., 2005).  

Com cerca de dois bilhões de pessoas infectadas, T. gondii é um dos mais bem 
sucedidos parasitos encontrados em todo o mundo (CHANG, 1996; TENTER et al., 
2000; HALONEN e WEISS, 2013), porém, a frequência da infecção é extremamente 
variável nas diferentes regiões do planeta e esta variabilidade está ligada a diversos 
fatores, tais como: padrões culturais da população, hábitos alimentares, clima, idade, 
procedência rural ou urbana, entre outros (AMENDOEIRA et al., 1999).  

A infecção pelo T. gondii é amplamente prevalente tanto em humanos quanto em 
animais, tendo sido observada elevada taxa de ocorrência clínica em seres humanos. É 
estimado que cerca de 20 a 90% da população mundial humana adulta esteja infectada, 
havendo infecção assintomática na maioria dos casos (HILL et al., 2005; TORGERSON 
e MACPHERSON, 2011). 

A importância da infecção por T. gondii em animais de produção decorre em 
primeiro lugar pelo fato de animais infectados servirem de fonte direta ou indireta de 
infecção ao homem e, em segundo, pelas diversas alterações reprodutivas como 
abortamento, mortalidade neonatal e defeitos congênitos, que representam significativos 
prejuízos em animais de interesse econômico (SAWADOGO et al., 2005; YU et al., 
2007).  
 Formas viáveis do parasito têm sido isoladas de uma grande variedade de carnes 
e produtos cárneos e, estudos sorológicos no Brasil, têm evidenciado ampla distribuição 
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da infecção entre os animais produtores destes alimentos (MILLAR et al., 2008a; 
MURARO et al., 2010).  

A proporção da população humana que adquire a infecção pela ingestão de 
oocistos presentes no ambiente ou pela ingestão de carne crua e/ou mal cozida é 
desconhecida, sendo ainda inexistente um teste viável que possa determinar a fonte de 
infecção mais importante para cada indivíduo. No entanto, Dubey e colaboradores 
(2005) sugerem que a ingestão de carne e produtos cárneos crus ou mal cozidos 
contendo cistos do T. gondii seria a principal via de transmissão para seres humanos em 
algumas localidades.  

O manuseio de carnes também tem sido descrito como um fator de risco de 
aquisição da infecção (JAMRA, 1964; ISHIZUKA, 1978a; SOUZA et al., 1987; 
AMENDOEIRA, 1995; DAGUER et al., 2004; MILLAR et al., 2007). Além disso, a 
ocorrência da infecção por T. gondii, em animais, pode ser um bom parâmetro para a 
sinalização do problema em regiões rurais, pois estes estão em contato direto com o 
ambiente (AMENDOEIRA et al, 1999; JIANG et al., 2012).  

Diante do exposto, este estudo torna-se de grande relevância, uma vez que busca 
esclarecer o papel dos animais de produção (suínos e bovinos) criados e abatidos na 
região do Triângulo Mineiro como possíveis fontes de infecção para os indivíduos que 
venham a se alimentar da carne e produtos cárneos crus e/ou mal cozidos produzidos 
nessa região.  

A importância do local de estudo decorre da significativa participação que a 
região apresenta na produção de animais. Neste sentido, a região do Triângulo Mineiro 
é a maior produtora de suínos e a segunda maior produtora de bovinos de corte no 
Brasil, com 85% de toda produção voltada para exportação (IBGE, 2012; IBGE, 2014). 

Apesar de a região ter destaque na produção de suínos e bovinos no Brasil existe 
uma escassez de pesquisas que abordam as taxas de ocorrência e epidemiologia da 
infecção por Toxoplasma gondii tanto em animais quanto em humanos do Triângulo 
Mineiro. Os poucos trabalhos em humanos apresentam uma elevada ocorrência 
(SEGUNDO et al., 2004) e entre os animais de produção (suínos e bovinos) só existe 
uma pesquisa realizada por Costa e colaboradores (2001) que aborda a frequência de 
anticorpos anti- T. gondii em bovinos provenientes de dois municípios (Iturama e 
Gurinhatã) localizados na mesoregião do Triângulo Mineiro e não há relatos de estudos 
em suínos na região.  



 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GERAL 

 
Avaliar a ocorrência de anticorpos anti-T. gondii e identificar os fatores de risco 

associados à infecção toxoplásmica em animais de produção (suínos e bovinos) 
provenientes da região do Triângulo Mineiro, Minas Gerais (MG) - Brasil.  
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Estimar por meio da Hemaglutinação Indireta (HAI) a ocorrência de anticorpos 
IgG anti-Toxoplasma gondii em suínos e bovinos destinados ao abate em 
estabelecimentos da região do Triângulo Mineiro, Minas Gerais. 

- Estimar por meio da Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) a 
ocorrência de anticorpos IgG anti-Toxoplasma gondii em suínos destinados ao abate em 
estabelecimentos da região do Triângulo Mineiro, Minas Gerais. 

- Comparar os resultados da frequência de soropositivos, para anticorpos IgG 
anti-Toxoplasma gondii, obtidos pelas técnicas de HAI e RIFI em amostras de soro de 
suínos. 

- Correlacionar as variáveis epidemiológicas com os resultados sorológicos 
obtidos, para detectar prováveis fontes de infecção e os possíveis mecanismos 
envolvidos na transmissão do T. gondii na população estudada. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. REVISÃO DE LITERATURA 
 

3.1 O PARASITO Toxoplasma gondii 
 

3.1.1  Taxonomia 
 

Toxoplasma gondii (gr. Toxon, arco; plasma, molde) são parasitos intracelulares 
obrigatórios, e de acordo, com a classificação taxonômica proposta por Adl e 
colaboradores (2012), estão classificados da seguinte maneira:  

 
SUPERGRUPO: SAR (Adl et al., 2012) 
  INFRAREINO: Alveolata (Cavalier-Smith, 1991) 
  FILO: Apicomplexa (Levine, 1970) 
 CLASSE: Conoidasida (Levine, 1988) 
 SUBCLASSE: Coccidia (Leuckart, 1879) 

ORDEM: Eucoccidiorida (Leuckart, 1879) 
SUBORDEM: Eimeriorina (Leger, 1911) 

 FAMÍLIA: Sarcocystidae (Poche, 1913) 
 GÊNERO: Toxoplasma (Nicolle e Manceaux, 1909) 
  ESPÉCIE: Toxoplasma gondii (Nicolle e Manceaux, 1909) 
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3.1.2 Histórico 
 

O protozoário Toxoplasma gondii, agente etiológico da toxoplasmose, foi 
descrito pela primeira vez no Brasil, em São Paulo, por Alfonso Splendore, em julho de 
1908. Este pesquisador de origem italiana e radicado no Brasil, ao trabalhar com 
coelhos em seu laboratório, observou uma doença cujo quadro anatomopatológico era 
semelhante à leishmaniose visceral humana e assim, apresentou uma descrição completa 
das lesões patológicas e dos corpúsculos parasitários presentes na forma livre e 
intracelular, isolados e agrupados, em diversos tecidos de animais infectados 
(SPLENDORE, 1908). 

Em outubro deste mesmo ano, os parasitologistas franceses Charles Nicolle e 
Louis Herbert Manceaux do Instituto Pasteur de Tunis, na Tunísia, descreveram, de 
forma independente, um microrganismo semelhante àquele observado por Splendore, ao 
analisarem células do baço e do fígado de um roedor norte-africano silvestre, o 
Ctenodactylus gondi e identificarem a estrutura parasitária.  Inicialmente considerado 
um parasito do gênero Leishmania, os mesmos autores, em 1909, ao observarem a 
ausência do cinetoplasto, constataram tratar-se de um novo parasito sendo então 
classificado como uma nova espécie: Toxoplasma gondii (NICOLLE e MANCEAUX, 
1909).   

Em 1923, o oftalmologista Jankü fez a primeira descrição de toxoplasmose 
congênita no ser humano, em uma criança falecida aos 11 meses de idade com 
hidrocefalia e cegueira, em Praga na Tchecoslováquia, cuja necropsia, em cortes do 
globo ocular direito, evidenciou a presença de parasitos semelhantes ao T. gondii 
(JANKÜ, 1923). No Brasil, o primeiro caso foi relatado por Torres em 1927 (TORRES, 
1927 apud AMENDOEIRA et al., 1999) que encontrou, no exame post-mortem, o 
coccídio no cérebro e em vários órgãos de uma criança. 

Nos Estados Unidos da América, Wolf e colaboradores (1939) comunicaram a 
existência do T. gondii em lesão do sistema nervoso central (SNC) de uma criança 
falecida com um mês de vida e também realizaram a primeira transmissão experimental 
de toxoplasmose humana para animais. 

Em relação ao parasitismo adquirido, a primeira infecção bem documentada foi 
descrita, em 1940, por Pinkerton e Weinman em um caso de doença fatal generalizada 
em um peruano adulto, nos Estados Unidos (PINKERTON e WEINMAN, 1940). 
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Sabin e Feldman (1948) criaram o teste do corante de Sabin-Feldman, o qual 
apresenta grande sensibilidade e especificidade, permitindo que inúmeros 
investigadores estudassem os aspectos clínicos e epidemiológicos da toxoplasmose, 
demonstrando ser uma doença de alta prevalência em todo o mundo e assintomática na 
maioria dos indivíduos. 

A doença natural em bovinos foi diagnosticada, pela primeira vez, na Alemanha, 
por Houersdorf e Holtz (1952), citados por Mayer (1965). Já a primeira infecção 
experimental por T. gondii nesses animais foi relatada por Sanger e colaboradores 
(1953) em Ohio, EUA. 

A toxoplasmose suína natural foi observada pela primeira vez nos Estados 
Unidos por Farrel e colaboradores (1952), em rebanho com mortalidade em todas as 
faixas etárias. No Brasil, foi observada pela primeira vez por Silva (1959), em Minas 
Gerais, pelo encontro dos protozoários nos pulmões, coração, fígado e linfonodo 
mesentérico, em um suíno de 28 dias de idade, de uma ninhada da qual dois já haviam 
morrido nos primeiros dias de vida. 

Hutchinson (1965) foi o primeiro a reconhecer o papel do gato doméstico no 
ciclo evolutivo do parasito, mostrando que esta espécie de hospedeiro poderia eliminá-
lo pelas fezes. 

Foi somente em 1969, 60 anos após a descoberta do parasito, que T. gondii foi 
reconhecido como um protozoário coccídio e teve seu ciclo biológico completo descrito 
por Frenkel, Dubey e Miller, tendo como hospedeiros definitivos os felídeos em geral, e 
não apenas o gato doméstico, e, como hospedeiros intermediários, os mamíferos e as 
aves (FRENKEL et al., 1970). 

Com o aparecimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), a 
partir de 1981, a toxoplasmose teve uma maior importância em virtude da possibilidade 
de reagudização, que pode ocorrer nos indivíduos imunossuprimidos cronicamente 
infectados pelo protozoário, e da gravidade da forma reagudizada nestes pacientes, 
tornando-se uma importante causa de morbidade e mortalidade (ISRAELKI et al., 
1991). 
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3.1.3 Hospedeiros 

 
T. gondii é um protozoário heteroxênico facultativo, intracelular obrigatório, que 

apresenta como hospedeiros definitivos os membros da família Felidae (RORMAN et 
al., 2006) e como hospedeiros intermediários provavelmente todos os animais 
homeotérmicos, sendo estes mamíferos e aves (DUBEY, 1994; ELMORE et al., 2010).  

Nos felídeos ocorrem as duas fases de reprodução: fase assexuada ou merogonia 
e fase sexuada ou gametogonia com formação de oocistos não esporulados, que são 
liberados junto às fezes (FRENKEL et al., 1970). 

As aves e mamíferos mantêm as fases assexuadas do T. gondii, podendo 
apresentar as formas de taquizoítas durante a infecção aguda e as formas bradizoítas em 
cistos teciduais durante a infecção crônica. No caso dos felídeos, como podem 
apresentar a fase assexuada do parasito também são considerados hospedeiros 
intermediários (COUTINHO et al., 1983; AMENDOEIRA et al.,1999). 

 
3.1.4 Estágios evolutivos e Formas infectantes 

 
Há três formas infectantes de T. gondii tanto para o hospedeiro definitivo como 

para os hospedeiros intermediários: esporozoítas, taquizoítas e bradizoítas (DUBEY, 
2004). Os esporozoítas apresentam-se na natureza no interior de oocistos esporulados; 
os taquizoítas ou endozoítas, formas de reprodução rápida, são intracelulares 
encontrados no organismo durante a fase aguda da infecção; e os bradizoítas ou 
cistozoítas, formas de reprodução lenta, encontram-se no interior de cistos teciduais, na 
fase crônica da infecção (DUBEY et al., 1998). 

Oocistos são formas de resistência ambiental no ciclo de vida dos coccídios. 
Estes medem de 10 a 12μm de diâmetro, com parede celular bem evidente, que se 
originaram da fusão dos gametas masculino e feminino no epitélio intestinal dos 
felídeos, hospedeiros definitivos nos quais ocorre a reprodução sexuada (HILL et al., 
2005). Durante a infecção aguda em felídeos primo-infectados, milhares de oocistos são 
liberados em suas fezes, por sete a dez dias. A esporulação pode ocorrer de um a cinco 
dias após sua eliminação no meio ambiente (DUBEY et al., 1970; MONTOYA e 
LIESENFELD, 2004), mas esta depende de condições de aeração e temperatura (HILL 
et al., 2005). Oocistos maduros apresentam dois esporocistos, cada um deles contendo 
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quatro células haplóides denominadas esporozoítas (HILL et al., 2005) (Figura 1), 
sendo infectantes quando ingeridos por mamíferos ou aves, dando origem ao estágio de 
taquizoíta (MONTOYA e LIESENFELD, 2004).  

 

 
Figura 1: Morfologia do esporozoíta de Toxoplasma gondii. Desenho esquemático de um 
esporozoíta de T. gondii. 
(Fonte: Adaptado de DUBEY et al., 1998) 
 
 Os taquizoítas são formas que se multiplicam intensamente por apresentarem um 
metabolismo mais rápido, produzido pelo ciclo assexuado do parasito em hospedeiros 
intermediários, sendo também conhecidos como formas de multiplicação rápida. 
Apresentam-se sob a forma alongada, ligeiramente arqueada, medindo de 4 a 9 µm de 
comprimento e 2 a 4 µm de diâmetro, com uma extremidade arredondada e outra mais 
delgada. Na extremidade mais estreita se localiza o complexo apical, que possui 
mobilidade e participa das ações necessárias à penetração nas células do hospedeiro 
(KAWAZOE, 2002) (Figura 2). 

A locomoção ocorre por meio de um processo de deslizamento à base de actina, 
denominado mobilidade delta, essencial para a migração do parasito através dos tecidos, 
transpassando barreiras biológicas e na invasão e saída da célula hospedeira (SOLDATI 
e MEISSNER, 2004; BULLEN et al., 2009;. DAHER et al., 2010; SIBLEY, 2010). 
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Figura 2: Representação esquemática do complexo apical de Toxoplasma gondii. (Fonte: Adaptado de DUBEY et al., 1998)  
 

A forma taquizoíta é encontrada na fase aguda da infecção, no interior das 
células infectadas presentes no sangue (exceto nas hemácias), linfa, secreções e 
exsudatos de animais e de humanos, sendo a principal responsável pela sintomatologia 
(SÁFADI e FARHAT, 1999). Sua reprodução dentro das células do hospedeiro ocorre 
por endodiogenia, um processo de brotamento interno em que duas células-filhas são 
formadas dentro da célula-mãe, sendo então liberadas após ruptura desta (Figura 3). Os 
taquizoítas invadem diversos tipos de células do hospedeiro e, após a invasão, se 
multiplicam rapidamente no interior de vacúolos parasitóforos, formando rosetas. O 
citoplasma da célula parasitada torna-se repleto de taquizoítas e se rompe, provocando a 
liberação destes, que invadem células contíguas ou são fagocitados (AMATO NETO e 
MARCHI, 2002; ROBERT-GANGNEUX e DARDÉ, 2012).  
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  Figura 3: Endodiogenia de taquizoítas de Toxoplasma gondii. Diagramas de cortes 
longitudinais de T. gondii em vários estágios durante a replicação do parasito. (A) 
Representação das estruturas celulares em interfase. As linhas pretas representam os conóides, 
as linhas em verde claro representam o complexo de membrana interna, as róptrias estão 
representadas em azul claro, micronemas em lilás, grânulos densos em azul, apicoplasto em 
rosa, mitocôndria em vermelho, complexo de Golgi em amarelo escuro, núcleo em cinza e 
retículo endoplasmático rugoso em amarelo. (B) Célula na metade de sua divisão. Em verde 
escuro está representado o desenvolvimento do arcabouço do complexo de membrana interna 
das células-filhas que abrangem o complexo de Golgi e o apicoplasto já divididos e o núcleo 
que começa a se dividir (mitocôndria e outras organelas não demonstradas para maior clareza). 
(C) Complexos de membrana interna das células-filhas crescem depois para estabelecer duas 
células completas, que estão prestes a emergir, adquirindo a membrana plasmática da mãe e 
assim, formar dois novos parasitos.  
(Fonte: Adaptado de NISHI et al., 2008) 
 
 

Os bradizoítas são encontrados no interior de cistos teciduais que podem medir 
de 5 a 100μm e conter de quatro a centenas de bradizoítas, que medem 
aproximadamente 7μm x 1,5μm. Os principais sítios de infecção latente são tecido 
muscular esquelético e cardíaco, sistema nervoso central e ocular, mas podem estar 
presentes em órgãos viscerais como pulmão, fígado e rim (HILL et al., 2005; COSTA et 
al., 2007). O cisto contendo bradizoítas é considerado a forma de resistência nos 
tecidos, podendo permanecer por toda a vida do hospedeiro, e se intacto, de modo geral, 
não causa danos em indivíduos imunocompetentes (HILL et al., 2005). Entretanto, um 
aspecto importante do cisto é a possibilidade de reativação da infecção, causada pela 
liberação de bradizoítas, que fazem endodiogenia rápida, originando taquizoítas e 
promovendo uma nova infecção aguda local, em indivíduos imunocomprometidos 
(SULLIVAN e JEFFERS, 2012).  
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Bradizoítas são morfologicamente semelhantes aos taquizoítas, a diferença mais 
facilmente notável é em relação ao núcleo: bradizoítas apresentam núcleo situado em 
direção a extremidade posterior enquanto que nos taquizoítas o núcleo é mais 
centralizado (DUBEY et al., 1998) (Figura 4). Com relação à reprodução, assim como 
os taquizoítas, realizam endodiogenia, entretanto, apresentam metabolismo distinto e 
multiplicam-se lentamente no interior de cistos teciduais, expressando moléculas 
estágio-específicas (MONTOYA e LIESENFELD, 2004).  

 

  Figura 4: Morfologia do taquizoíta e bradizoíta de Toxoplasma gondii. Desenhos 
esquemáticos de um taquizoíta (esquerda) e um bradizoíta (direita) de T. gondii. 
(Fonte: Adaptado de DUBEY et al., 1998) 
 
 

3.1.5 Ciclo Biológico 
 

O ciclo biológico de T. gondii apresenta, no hospedeiro definitivo, uma fase 
sexuada que ocorre exclusivamente nas células do epitélio intestinal (fase 
enteroepitelial) e outra assexuada que acomete diferentes tecidos (fase extraintestinal). 
Nos hospedeiros intermediários há somente a fase extraintestinal (ROBERT-
GANGNEUX e DARDÉ, 2012) (Figura 5).  
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Figura 5: Ciclo de vida do Toxoplasma gondii. (1) Infecção do hospedeiro definitivo. (2) 
Ruptura do cisto contendo bradizoítas e infecção das células do epitélio intestinal. (3) Formação 
de merozoítos. (4,5) Início da fase sexuada com a formação de macrogametas e microgametas 
flagelados a partir de merozoítos. (6) Fusão do microgameta com o macrogameta. (7) Liberação 
do oocisto não esporulado ao ambiente pelas fezes. (8) Oocistos não esporulados tornam-se 
infectantes e contaminam o ambiente. (9,10) Oocistos esporulados podem causar infecção dos 
animais por meio do consumo de alimentos e água contaminados. (11) A infecção humana pode 
ocorrer pela ingestão de carne crua ou mal cozida de animais infectados contendo cistos de T. 
gondii. (12) Multiplicação de taquizoítas de T. gondii no hospedeiro intermediário. (13) 
Diferenciação taquizoíta/bradizoíta e formação de cistos teciduais. (14) Transmissão 
transplacentária de taquizoítas. 
(Fonte: Adaptado de DUQUE et al., 2013)  

 
 
3.1.5.1 Hospedeiro Definitivo 
 
Nos felídeos, a infecção se dá geralmente pela ingestão das vísceras de 

hospedeiros intermediários (roedores e aves) que contêm cistos com bradizoítas do 
protozoário e, também, pela ingestão de oocistos esporulados, com esporozoítas, que 
contaminam solo, alimentos e/ou água (TENTER et al., 2000; MOURA et al., 2009). 

Se a infecção ocorreu pela ingestão de oocistos, primeiramente há o rompimento 
da parede externa dos oocistos por degradação enzimática e depois os esporozoítas saem 
e penetram no epitélio intestinal por endocitose; se ocorreu pela ingestão de cistos 
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presentes nos tecidos de um hospedeiro intermediário, a parede do cisto é destruída por 
enzimas gástricas e os bradizoítas penetram nos enterócitos (GROSS et al., 2004). 
Nessas células, arredondam-se e começam a se multiplicar assexuadamente 
(esquizogonia), podendo repetir esse ciclo diversas vezes, originando numerosos 
esquizontes que esgotam e destroem as células hospedeiras para disseminarem a 
infecção para novas células (MARKELL et al., 2003). 

Após a esquizogonia, inicia-se o ciclo sexuado (gametogonia). Alguns desses 
esquizontes diferenciam-se em gamontes, produzindo macro e microgametas. 
Microgametas apresentam flagelos e o utilizam para se locomover e penetrar nos 
macrogametas e assim, fertilizá-los. Após a fertilização forma-se uma parede em torno 
do zigoto, formando o oocisto. Estes oocistos saem das células epiteliais antes de 
completarem seu desenvolvimento, são liberados no lúmen intestinal e posteriormente 
eliminados nas fezes do felídeo infectado (DUBEY et al., 1970; MARKELL et al., 
2003). 

Os oocistos liberados nas fezes não são esporulados, ou seja, não são infectantes 
(FIALHO e ARAÚJO, 2003). Segundo Dubey (1994), os felídeos podem eliminar até 
100 mil oocistos por grama de fezes, mas estes devem esporular para se tornar 
infectantes. Este processo, denominado esporogonia ou esporulação, leva de um a cinco 
dias após a excreção, ocorre no ambiente e é dependente da temperatura e umidade. Os 
oocistos são excretados por apenas 1 ou 2 semanas, mas podem permanecer viáveis por 
até 24 meses. A eliminação de oocistos ocorre normalmente em animais jovens, durante 
a fase aguda da infecção, uma vez que desenvolvem imunidade após a primo-infecção 
(DUBEY e BEATTIE, 1988; DUBEY et al., 1995a). 

O período pré-patente é variável de acordo com a forma de T. gondii ingerida 
pelos felídeos: 3-10 dias após ingestão de cistos teciduais, ≥ 13 dias após ingestão de 
taquizoítas e ≥ 18 dias após ingestão de oocistos. Menos de 30% dos gatos eliminam 
oocistos após ingestão de oocistos ou taquizoítas, ao passo que quase todos os gatos 
liberam oocistos após a ingestão de cistos teciduais (DUBEY et al., 1998).  
 

3.1.5.2 Hospedeiros Intermediários 
 
Os hospedeiros intermediários poderão adquirir o parasito e desenvolver a fase 

assexuada por meio da ingestão de oocistos maduros contendo esporozoítas presentes 
no solo, água e/ou alimentos; de taquizoítas eliminados no leite cru; ou de cistos 
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teciduais encontrados em vísceras e musculatura de animais infectados, quando cruas ou 
mal cozidas (DUQUE et al., 2013) (Figura 5). É importante ressaltar que as formas de 
taquizoítas que chegam ao estômago serão destruídas, mas as que penetrarem na 
mucosa oral poderão evoluir do mesmo modo que os cistos e oocistos (ROBERT-
GANGNEUX e DARDÉ, 2012).  

Cada taquizoíta, bradizoíta ou esporozoíta sofrerá intensa multiplicação, após 
rápida passagem pelo epitélio intestinal, e penetrará em vários tipos de células do 
organismo, formando um vacúolo citoplasmático (vacúolo parasitóforo) onde sofrerão 
divisões sucessivas por endodiogenia, formando novos taquizoítas, que irão romper a 
célula parasitada e serão liberados na linfa ou no sangue e invadirão novas células. Esta 
fase inicial da infecção (fase proliferativa) caracteriza a fase aguda da doença, podendo 
provocar um quadro polissintomático, cuja gravidade dependerá da quantidade de 
formas infectantes adquiridas, cepas do parasito e da suscetibilidade do hospedeiro 
(GROSS et al., 2004; ROBERT-GANGNEUX e DARDÉ, 2012).  

A evolução da infecção poderá levar à morte do hospedeiro, o que poderá 
ocorrer com fetos ou indivíduos com comprometimento imunológico, ou diminuir e 
cessar pelo aparecimento da resposta imune específica. Com o aparecimento da 
imunidade, a multiplicação dos taquizoítas é interrompida e ocorre diferenciação do 
parasito em bradizoítas localizados no interior de cistos teciduais, o que caracteriza a 
fase crônica da infecção sem sintomatologia significante no hospedeiro (FILISETTI e 
CANDOLFI, 2004; HILL et al. 2005). 

Segundo Sullivan e Jeffers (2012), alguns taquizoítas invadem as células, mas 
desenvolvem, após proliferações iniciais, uma cápsula cística na parede do vacúolo 
parasitóforo, diminuindo seu metabolismo e diferenciando-se em uma forma com 
metabolismo mais lento, os bradizoítas. Essas formas, pela constante resposta 
imunológica, permanecem no interior do cisto sem ocasionar sintomatologia no 
hospedeiro, durante meses, anos e, provavelmente, décadas. A imunidade limita a 
progressão da infecção e o desenvolvimento de novas lesões, porém não erradicam os 
cistos já existentes encontrados em vários tecidos como muscular (esquelético e 
cardíaco), nervoso e retiniano, sendo as formas de resistência do parasito. 

Os indivíduos que apresentam comprometimento do sistema imunológico podem 
apresentar uma reativação da infecção ocasionada pelo rompimento dos cistos e 
liberação dos bradizoítas, que se diferenciam em taquizoítas e promovem uma nova 
infecção aguda (REMINGTON et al., 2001; SULLIVAN e JEFFERS, 2012). 
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3.1.6 Mecanismos de Infecção 
 

Todas as formas evolutivas do T. gondii são infectantes para os hospedeiros. A 
transmissão pode ocorrer por duas vias: a horizontal ou a vertical. A transmissão pela 
via horizontal ocorre quando há ingestão de taquizoítas, oocistos esporulados ou de 
cistos contendo bradizoítas. A transmissão pela via vertical ocorre quando há passagem 
transplacentária de taquizoítas da mãe para o feto, principalmente na primo-infecção 
(OLIVEIRA et al., 2004) (Figura 6).  

Existem relatos também de transmissão por meio de transfusão de sangue, 
transplante de órgãos e acidentes laboratoriais com material biológico contendo 
taquizoítas ou bradizoítas (KAWAZOE, 2002; MONTOYA e LIESENFELD, 2004).  

Alguns estudos têm demonstrado evidências que sugerem que o T. gondii pode 
ser capaz de alterar o comportamento do hospedeiro intermediário, a fim de favorecer a 
transmissão para o hospedeiro definitivo, o felídeo. Foi demonstrado que a infecção 
pelo T. gondii afeta o comportamento em roedores (GATKOWSKA et al., 2012).  

Além disso, os roedores infectados são atraídos pelo odor de urina de felinos 
(HOUSE et al., 2011). Todas essas mudanças comportamentais podem aumentar a 
ocorrência de predação do hospedeiro intermediário e, por conseguinte, o aumento da 
transmissão de T. gondii ao seu hospedeiro definitivo (SAMSOM, 2012). 
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 Figura 6: Mecanismos de infecção pelo Toxoplasma gondii. A infecção pelo T. gondii pode 
ocorrer por meio da transmissão vertical (passagem transplacentária de taquizoítas da mãe para 
o feto); por meio da ingestão de oocistos esporulados presentes nas fezes de felídeos, que 
podem contaminar água e alimentos ou por predação, onde cistos contendo bradizoítas são 
ingeridos. 
(Fonte: Adaptado de WORTH et al., 2013)   
 

Humanos susceptíveis podem se infectar com T. gondii por ingestão de cistos de 
bradizoítas presentes em carne e produtos cárneos de origem animal, crus ou mal 
cozidos (MAGALDI et al., 1967; BONAMETTI et al., 1996; HILL et al., 2010). Outros 
mecanismos de infecção para os hospedeiros susceptíveis ocorrem por meio da ingestão 
de oocistos esporulados ao contato com fezes de felinos domésticos; por ingestão de 
água (BOWIE et al. 1997; BAHIA-OLIVEIRA et al., 2003), frutas e vegetais 
contaminados (SOUZA et al., 1987; AVELINO et al., 2004); ingestão de moluscos 
filtradores crus ou mal cozidos (EISMERIN et al., 2010; PUTGNANI et al., 2011) e 
ainda por contato com solo contaminado com esta forma evolutiva de T. gondii 
(COUTINHO et al., 1982; DUMETRE e DARDÉ 2003).  

Alguns estudos sugerem que a maioria das infecções resulta de consumo de 
cistos teciduais em carne mal cozida (MUÑOZ-ZANZI et al., 2010; TORGERSON e  
MACPHERSON, 2011). Entre os produtos cárneos de origem animal, T. gondii tem 
sido encontrado encistado em tecidos de suínos, ovinos e caprinos mais frequentemente 
do que em tecidos de outros animais (BERGER-SCHOCH et al., 2011; BEZERRA et 
al., 2012). 
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Corroborando com os dados anteriores, Pastiu e colaboradores (2011), afirmam 
que animais de produção também podem apresentar cistos em cortes, órgãos e 
embutidos, representando uma fonte de infecção importante em humanos. Seu papel na 
rota horizontal de transmissão do agente da toxoplasmose é de grande relevância em 
termos epidemiológicos (AMATO NETO et al., 1995).  

Com relação à ingestão de leite cru, leite de cabra não pasteurizado é uma 
possível fonte de infecção, apesar de ser considerada pouco frequente (BONAMETTI et 
al., 1997). Já o risco de infecção por leite de vaca é considerado mínimo (DUBEY, 
1994).  

É importante ressaltar que a água também pode ser uma fonte de infecção de T. 
gondii, atuando como um disseminador de oocistos para a população que venha a 
utilizá-la. A contaminação de reservatórios municipais de água por fezes de felídeos 
infectados e eliminando oocistos de T. gondii, pode levar a surtos ou epidemias, 
envolvendo uma cidade ou até mesmo uma região (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002; 
BAHIA-OLIVEIRA et al., 2003). 

A transmissão transplacentária ou congênita é uma das formas mais graves de 
infecção. Ocorre quando o agente está na forma de taquizoíta e consegue atravessar a 
placenta infectando o feto. Essa transmissão tem sido responsabilizada pela ocorrência 
de abortamentos, natimortos, debilidade e mortalidade neonatal, tanto no homem como 
em outros animais (DUBEY, 1996; TENTER et al., 2000; SILVA et al., 2006; INNES 
et al., 2009). Em humanos, ocorre geralmente em mulheres que adquirirem infecção 
primária durante a gestação ou na reativação da infecção devido à imunossupressão 
(FRENKEL, 2004; RORMAN et al., 2006). Entretanto, há relatos na literatura de casos 
de reinfecções por linhagens com diferentes genótipos do T. gondii em indivíduos 
imunocompetentes (GAVINET et al., 1997; ELBEZ-RUBINSTEIN et al., 2009). 

A transmissão por meio da transfusão sanguínea e transplante de órgãos ocorre 
quando o doador, em fase aguda, é soropositivo para T. gondii, o que indica a presença 
do coccídio, e o receptor é soronegativo. Nesses casos, a transmissão ocorrerá quando o 
receptor estiver com a resposta imunitária celular deficiente, estabelecendo uma 
infecção de caráter oportunista, algumas vezes de extrema gravidade. Pode ocorrer 
também a reativação da infecção em decorrência da imunossupressão (CAMARGO, 
2001). 
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3.1.7  Fatores de Risco 
 

Os fatores de risco para a infecção por T. gondii estão associados aos hábitos 
higiênicos e alimentares da população, fatores climáticos e culturais de cada país ou 
região (VARELLA et al., 2003). 

Fatores climáticos que afetam a sobrevivência de oocistos no ambiente e, 
consequentemente, as taxas de infecção em animais produtores de carne desempenham 
um papel importante. As prevalências mais elevadas são classicamente observadas nos 
países tropicais que apresentam clima quente e úmido que favorecem a esporulação do 
oocisto; inversamente, as menores prevalências são encontradas em países áridos ou 
mais frios, devido estas características ambientais dificultarem a ocorrência de oocistos 
esporulados (JIMÉNEZ-COELLO et al., 2012).  

Fatores antropogênicos explicam uma grande parte das variações de 
soroprevalência humana, incluindo hábitos alimentares (método de cozinhar a carne, 
lavar as mãos, os tipos de carne ou legumes consumidos, limpeza dos vegetais, etc.), 
hábitos econômicos, sociais ou culturais (DEMAR et al., 2007). A qualidade da água; 
cobertura de saneamento; presença de felídeo doméstico; presença de vetores mecânicos 
de oocistos (moscas, baratas e ratos) também são considerados fatores de risco.  A 
soroprevalência de T. gondii aumenta com a idade, mas a taxa de aquisição de infecção 
em relação à idade varia de acordo com o país e o nível socioeconômico da população 
(BAHIA-OLIVEIRA et al., 2003; AVELINO et al., 2004; ERTUG et al., 2005; JONES 
e DUBEY, 2010). 

Bahia-Oliveira e colaboradores (2003) realizaram um estudo em uma cidade 
localizada no norte do Estado do Rio de Janeiro, para observar a soroprevalência da 
infecção pelo T. gondii de acordo com o nível socioeconômico e a idade. Cerca de 84% 
da população de menor nível socioeconômico estava infectada antes da idade de 15 
anos, ao passo que na população de nível socioeconômico superior a infecção foi 
adquirida principalmente após a idade de 20 anos (cerca de 20% para a faixa etária de 
20 a 29 anos e 70% para a faixa etária de 40 a 49 anos). Em uma análise de fator de 
risco multivariada, este fator foi atribuído, principalmente às diferenças no 
abastecimento de água. Estes diferentes padrões de aquisição do T. gondii de acordo 
com níveis socioeconômicos podem ser mais relevantes em países tropicais 
subdesenvolvidos, mas nos Estados Unidos, a infecção toxoplásmica também foi 
considerada uma infecção associada com a pobreza (HOTEZ, 2008).  
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Diversos estudos realizados por nosso grupo buscam esclarecer o papel de 
diferentes animais de produção como possíveis fontes de infecção para humanos em 
algumas regiões do Brasil (GOULART et al., 2013). 

No estado do Rio de Janeiro, Luciano e colaboradores (2011a) analisaram 
bovinos e suínos de abatedouros sem detectar associação positiva entre fatores de risco 
para transmissão e soropositividade. Ainda neste estado, Luciano e colaboradores 
(2011b) realizaram um estudo em caprinos e ovinos, sendo observada nessa última 
espécie associação entre sexo (fêmeas), idade adulta, sistema de criação extensivo, dieta 
de pastagem e água de beber de açude com a soropositividade.   

FAJARDO e colaboradores (2013) avaliaram bovinos provenientes de criação 
extensiva e semi-intensiva na Zona da Mata em Minas Gerais e demonstraram que os 
principais fatores de risco de infecção por T. gondii estão relacionados com a gestão dos 
animais e ao hospedeiro definitivo. Neste estudo, havia uma relação entre o número de 
bovinos soropositivos e a presença e número de gatos residentes, presença e número de 
gatos vadios, presença de gatos andando livremente, controle de roedores usando gatos 
e armazenamento dos alimentos. 

Por meio desses estudos foi verificada uma ocorrência sorológica de anticorpos 
IgG para T. gondii que variou de acordo com os animais de produção estudados. Sendo 
assim, observamos que o risco de infecção por T. gondii nessas regiões está relacionado 
a quase todas as fontes de infecção pesquisadas, tornando necessários estudos para o 
melhor manejo dos animais de consumo humano e o controle de gatos errantes, que 
contribuem para a disseminação da infecção por meio da liberação de oocistos no 
ambiente (GOULART et al., 2013).  

Na literatura, tem sido relatada a contaminação no ambiente marinho por cistos 
de T. gondii, que podem permanecer viáveis por longo período na água do mar 
(LINDSAY e DUBEY, 2009). A presença de moluscos filtradores proporciona a 
concentração de oocistos de T. gondii, que permaneceram viáveis e foram detectados 
em várias espécies de moluscos em condições naturais (MILLER et al., 2008; 
ESMERINE et al., 2010; PUTIGNANI et al., 2011). O consumo de ostras, mexilhões e 
mariscos crus ou mal cozidos demonstrou ser um fator de risco para a aquisição da 
infecção pelo T. gondii nos Estados Unidos (JONES et al., 2009). 
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3.1.8 Características Genéticas 
 

Nas décadas de 1980 e 1990 foram desenvolvidos métodos para identificação de 
diferenças genéticas entre isolados de T. gondii provenientes de humanos e animais 
(DUBEY e JONES, 2008). Primeiramente, ocorreu a demonstração de diferentes perfis 
eletroforéticos de isoenzimas (DARDÉ et al., 1988; DARDÉ et al., 1992), e, 
posteriormente, outras técnicas moleculares como análise isoenzimática (CRISTINA et 
al., 1995; DARDÉ, 1996), amplificação aleatória do DNA polimórfico (RAPD) (GUO e 
JOHNSON, 1995; GUO e JOHNSON, 1996; FERREIRA et al., 2004), análise de 
microssatélites (AJZENBERG et al., 2002; FERREIRA et al., 2004; AJZENBERG et 
al., 2005) e polimorfismo por tamanho de restrição (RFLP) (HOWE e SIBLEY, 1995; 
CRISTINA et al., 1995; FERREIRA et al., 2006; CAVALCANTE et al., 2007) foram 
utilizadas objetivando o estudo dessa diversidade genética. 

A utilização dessas metodologias permitiu definir três linhagens ou genótipos, 
designadas como tipo I, II e III, com uma maior frequência das linhagens I e II em 
humanos e das linhagens II e III em animais. Essas linhagens variam quanto à virulência 
nos camundongos heterozigotos, havendo uma maior virulência da linhagem I em 
comparação às outras (HOWE e SIBLEY, 1995; DUBEY et al., 2002; DUBEY et al., 
2004a; DUBEY e SREEKUMAR, 2005). Os isolados de T. gondii originados da Europa 
e América do Norte normalmente são classificados numa das linhagens clássicas (tipo I, 
II ou III), entretanto, Khan e colaboradores (2011) por meio de análises de cepas 
atípicas, revelaram uma quarta linhagem clonal (tipo 12, além das tradicionais, tipo I, II 
e III) circulante na América do Norte. 

Na América do Sul, a circulação de múltiplos genótipos permite a ocorrência de 
infecção mista (mais de uma cepa no mesmo hospedeiro) e a presença de hospedeiros 
intermediários com infecções mistas poderá levar a maior diversidade genética entre 
diferentes linhagens do parasito, uma vez que esses hospedeiros podem ser alimentos 
para os hospedeiros definitivos (PENA et al. 2008; DARDÉ, 2008; KHAN et al. 2009). 

O impacto de recombinação genética do T. gondii no Brasil parece ser maior que 
nas populações europeias e norte-americanas, possivelmente em razão da maior taxa de 
transmissão da infecção que vigora no país (FERREIRA et al., 2004). Acredita-se que a 
amplitude geográfica e a grande biodiversidade da fauna do Brasil possam contribuir 
para uma maior variabilidade genética das cepas brasileiras de T. gondii (FERREIRA et 
al. 2006). Diversos trabalhos realizados no Brasil têm comprovado essa diversidade 



37 
 
genética (DUBEY et al., 2002; DUBEY et al., 2003; AJZENBERG et al., 2004; PENA 
et al., 2006; DUBEY et al., 2006a,b; DUBEY et al., 2007). 

As características genéticas das linhagens de T. gondii em amostras de sangue e 
líquor de pacientes com toxoplasmose cerebral e AIDS em São Paulo foram 
investigadas por Ferreira e colaboradores (2008). Neste estudo foram encontrados os 
tipos I, II (este último é considerado incomum na América do Sul) e III. Foram 
encontradas amostras com alelos tipo I ou II, linhagens polimórficas (genótipo 
incomum) e outras não identificadas por nenhum dos marcadores, sugerindo alta 
frequência de polimorfismo genético nas linhagens de T. gondii estudadas.  

Além desses trabalhos realizados com amostras humanas no Brasil, vários 
estudos de genotipagem tem sido feitos em isolados de origem animal, como em 
galinhas (BRANDÃO et al., 2006; DUBEY et al., 2008a; DUBEY et al., 2010; 
SOARES et al., 2011), gatos (DUBEY et al., 2004b; PENA et al., 2008), caprinos 
(CAVALCANTE et al., 2007; RAGOZO et al., 2010), ovinos (DUBEY et al., 2008b; 
RAGOZO et al., 2010; SILVA et al., 2011), e até mesmo em animais silvestres (YAI et 
al., 2009; PENA et al., 2011, MOUSSA, 2014). Todos os trabalhos apresentam 
resultados semelhantes, sendo que a genotipagem revela alta diversidade genotípica dos 
isolados brasileiros. 

Pena e colaboradores (2008) realizaram genotipagem de amostras de DNA 
provenientes de isolados de T. gondii obtidos de gatos de São Paulo, Brasil, utilizando 
PCR-RFLP com base em 11 marcadores moleculares (SAG1, SAG2, SAG3, BTUB, 
GRA6, c22-8, c29-2, L358, PK1, Apico e CS3). Os autores observaram alta diversidade 
genética entre as amostras analisadas, o que permitiu considerar quatro linhagens 
clonais no Brasil (Tipos BrI, BrII, BrIII e BrIV). Segundo os mesmos, a população de T. 
gondii no Brasil é altamente diversificada, na qual a troca genética frequente tem gerado 
uma série de recombinantes e algumas linhagens clonais bem sucedidas expandiram-se 
para grandes áreas geográficas. 

Dubey e colaboradores (2012) organizaram 363 amostras de diferentes isolados 
de T. gondii encontradas no Brasil até o referido ano, que foram tipadas utilizando-se 10 
marcadores de PCR-RFLP. A partir destas amostras foram identificados 106 genótipos 
originais, sendo cada um deles designado com um número de genótipo ToxoDB PCR-
RFLP. Os três genótipos mais comuns foram os números 6 (11,0%), 8 (6,3%) e 11 
(5,5%), sendo estes principais genótipos anteriormente designados por tipo BrI, BrIII e 
BrII, respectivamente. 
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3.2   INFECÇÃO POR Toxoplasma gondii em HUMANOS 
 

3.2.1 Epidemiologia 
 

A toxoplasmose é uma zoonose de distribuição mundial, sendo encontrada em 
todos os continentes, nos mais variados climas (ECKERT, 1996; AMENDOEIRA et al., 
1999; REY, 2008). Estudos sorológicos mostram que a infecção por T. gondii tem uma 
prevalência extremamente elevada em populações humanas em todo o mundo 
(TORGERSON e MACPHERSON, 2011).  

De acordo com Remington e colaboradores (2001) a prevalência de anticorpos 
específicos para T. gondii é diretamente proporcional à idade da população, o que indica 
que a infecção é adquirida ao longo da vida. As prevalências variam muito entre os 
países e, muitas vezes, dentro de um dado país ou entre diferentes comunidades da 
mesma região (PAPPAS et al., 2009) (Figura 7). 

No Brasil a prevalência varia de 54% na Região Centro-Oeste a 75% na Região 
Norte do país (GALISTEU et al. 2007). Com relação aos inquéritos epidemiológicos 
realizados com gestantes no país, a taxa de prevalência para a infecção toxoplásmica 
varia em torno de 50% a 80%. Deste fato pode-se inferir que de 20% a 50% das 
mulheres em idade fértil não apresentam anticorpos específicos contra a infecção, 
apresentando assim, risco de contraí-la durante a gestação e transmiti-la ao concepto 
(CADEMARTORI, 2007; MOURA et al., 2013).  

Além disso, foi constatada uma prevalência de 17,7% de lesões oculares por 
toxoplasmose adquirida na região sul do Brasil, considerada superior a de outros países 
(GLASNER et al., 1992, DUBEY e JONES, 2008). 

Atualmente, esta parasitose tem sido relatada como séria infecção oportunista, 
associada a indivíduos que apresentam Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS) (FURINI et al., 2010; ARAÚJO et al., 2012). No Brasil, um estudo avaliando 
diversas coinfecções paralelas ao HIV/AIDS observou que a Neurotoxoplasmose era a 
segunda infecção oportunista de maior acometimento com ocorrência de 11,22% 
(FERREIRA et al., 2015). 
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  Figura 7: Situação global da soroprevalência de Toxoplasma gondii em humanos. Na cor 
vinho estão localizadas as áreas de prevalência acima de 60%, vermelho 40-60%, amarelo 20-
40%, azul 10-20% e verde < 10%. A área em branco corresponde a ausência de dados 
soroepidemiológicos em relação à infecção pelo T. gondii. 
(Fonte: Adaptado de PAPPAS et al., 2009) 
  

3.2.2 Manifestações Clínicas 
 

Diversas condições podem influenciar a ocorrência ou não de doença incluindo: 
concentração do parasito, início da infecção parasitária, genótipo do parasito, genótipo 
do hospedeiro e inúmeros fatores que influenciam o estado imunológico do hospedeiro, 
especialmente infecção concomitante com outros agentes patogênicos (WENDTE et al., 
2012). 

Apesar do grande quantitativo de indivíduos infectados, a infecção por T. gondii 
é de modo geral subclínica ou assintomática quando há uma resposta imunológica 
eficiente do hospedeiro (ALEXANDER et al., 1997).  

A toxoplasmose pode ser congênita ou adquirida, podendo apresentar-se de 
forma grave em indivíduos imunocomprometidos, com possibilidade de reativação da 
infecção crônica, com manifestações neurológicas e lesões oculares (JONES et al, 2001; 
MONTOYA e LIESENFELD, 2004; HILL et al., 2005). 
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Na forma congênita, a possibilidade de transmissão é diretamente proporcional 
ao período gestacional. Por outro lado, a gravidade da doença é inversamente 
proporcional ao tempo de gestação, ou seja, quanto mais cedo ocorrer a infecção 
durante o período gestacional, maiores serão os danos ao feto. Quando a infecção 
materna ocorre meses ou anos antes da gestação, a possibilidade de transmissão 
materno-fetal é rara (WATSON, 1972; REMINGTON et al., 2001; MONTOYA e 
LIESENFELD, 2004). No entanto, exceções podem ser observadas em mulheres 
imunocomprometidas (TENTER et al., 2000; DE AZEVEDO et al., 2010).  

Nos casos de primoinfecção durante a gestação, o parasito pode se disseminar 
via transplacentária, ocasionando morte fetal e abortamento. Casos de retardo do 
desenvolvimento físico e mental nas crianças sobreviventes são frequentes. A 
toxoplasmose congênita pode causar retinocoroidite, calcificações cerebrais, 
hidrocefalia ou microcefalia e manifestações neurológicas, como perturbações 
psicomotoras e convulsões generalizadas. Além disso, a infecção congênita pode 
permanecer latente por um longo período, podendo ser reativada durante a puberdade, 
pela influência hormonal, ou mesmo na vida adulta (AMATO NETO e MARCHI, 2002; 
REMINGTON et al., 2011).  

Na infecção por T. gondii adquirida pós-nascimento, a forma clínica mais 
frequentemente observada da toxoplasmose em indivíduos imunocompetentes é a 
linfoglandular (benigna e autolimitada), embora cerca de 90% dos indivíduos 
imunocompetentes infectados por T. gondii não apresentem sintomatologia (AMATO 
NETO, 2008). Apesar de incomum, indivíduos imunocompetentes que apresentem 
sintomatologia podem evoluir com complicações como pneumonia, meningite, 
miocardite, pericardite, encefalite, ou retinocoroidite, possivelmente associadas à 
genótipos atípicos do parasito (CARME et al., 2009). 

Em imunocomprometidos, as adenopatias são comumente encontradas, 
principalmente na região cervical, acompanhadas ou não de febre. Também podem 
ocorrer retinocoroidite e formas graves da doença, que podem desencadear a morte do 
indivíduo (AMENDOEIRA et al., 1999; TENTER et al., 2000, HILL et al., 2005; 
MENTZER et al., 2012). A encefalite toxoplásmica afeta com mais frequência o córtex 
cerebral, seguido por gânglios basais, cerebelo e tronco cerebral, quadro clínico 
encontrado em imunocomprometidos (HILL et al., 2005; MIMAN et al., 2010a).  
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Há evidências que ligam a toxoplasmose a vários distúrbios neuropsiquiátricos. 
Um grande número de estudos tem encontrado alta frequência de soropositividade para 
T. gondii entre pacientes que sofrem de esquizofrenia, apontando uma correlação de 
causa entre toxoplasmose e esquizofrenia (TORREY e YOLKEN, 2003; TORREY et 
al., 2007; HENRIQUEZ et al., 2009; PRANDOVSZKY et al., 2011). Por causa da 
associação com a sinalização de dopamina, a toxoplasmose também tem sido implicada 
na depressão (HENRIQUEZ et al., 2009).  

Devido à encefalite toxoplásmica comumente afetar os gânglios basais, uma 
patologia compartilhada tem sido observada no transtorno obsessivo compulsivo 
(TOC). Com a finalidade de esclarecer este achado, Miman e colaboradores (2010a) 
realizaram um estudo que detectou maior ocorrência de soropositividade para T. gondii 
em pacientes com TOC em comparação com controles saudáveis. A dopamina e os 
gânglios basais também são importantes na doença de Parkinson (DP). Pacientes com 
DP também mostraram uma maior ocorrência de soropositividade para T. gondii 
(MIMAN et al., 2010b). 

 
 
3.3  INFECÇÃO POR Toxoplasma gondii EM SUÍNOS 

 
3.3.1 Epidemiologia 

 
Segundo Fialho e Araújo (2002), os levantamentos sorológicos da infecção por 

T. gondii na espécie suína servem para avaliar, além da ocorrência, o risco a que estão 
expostos os humanos que ingerem carne crua ou mal cozida em determinada região. 
Entre os animais de produção, o suíno é um dos mais frequentemente infectados, sendo 
que a sua carne é considerada a principal via de transmissão para o ser humano em 
muitos países, inclusive no Brasil (DUBEY et al., 2005; DUBEY e JONES, 2008; 
DUBEY, 2009;. DA SILVA et al., 2010; DU et al., 2012). 

A importância da infecção por T. gondii em suínos vai além da questão clínica, 
pois está relacionada às perdas reprodutivas e às implicações em saúde coletiva 
(FIALHO e ARAÚJO, 2002; HILL e DUBEY, 2013). Os suínos se infectam com o 
protozoário pela ingestão de água e ração contaminadas com oocistos presentes nas 
fezes de felídeos que contenham oocistos esporulados, ingestão de roedores contendo 
cistos teciduais, ingestão de carnes ou restos de alimentos que apresentem o 



42 
 
protozoário, ou por infecção transplacentária (SMITH, 1991; DUBEY et al., 1995b; 
ARAÚJO, 1999; VALENÇA et al. 2011). 

De um modo geral, a frequência da toxoplasmose em suínos pode ser bastante 
variável, dependendo da presença de felinos nas granjas, do tipo de criação, manejo e 
faixa etária dos animais (MILLAR et al., 2008b). Há pouca informação disponível a 
respeito da ocorrência de T. gondii em suínos criados em diferentes condições de 
manejo no Brasil (DUBEY et al., 2012). Em um relatório recente, utilizando métodos 
de detecção idênticos, os anticorpos anti- T. gondii foram encontrados em 48% dos 200 
suínos criados ao ar livre, contra nenhuma ocorrência em 300 porcos criados em 
ambientes isolados (VILLALOBOS et al,. 2011). Essas variações também puderam ser 
notadas por Pastiu e colaboradores (2013), que relataram uma prevalência de 30,5% 
para o T. gondii em suínos criados em forma de subsistência, enquanto que suínos de 
granja foram negativos para o protozoário.  

Outro fator a ser considerado é a importância dos suínos como fonte de infecção 
para magarefes e outros funcionários de matadouros que lidam diretamente com esses 
animais e suas carcaças. Tal afirmação é provada pelo encontro de alta ocorrência de 
soros reagentes entre funcionários de frigorífico (MILLAR et al., 2008b). 

No Brasil, muitos estudos têm revelado uma elevada prevalência da infecção em 
suínos, em diversas regiões, podendo chegar a 90% dos animais infectados 
(GUIMARÃES et al., 1992; GARCIA et al., 1999; FIALHO e ARAÚJO, 2002; 
MILLAR et al., 2008b; VILLALOBOS et al., 2011; DUBEY et al., 2012) (Tabela 1).  

A ingestão de salsichas caseiras de carne suína tem sido considerada uma fonte 
de infecção por T. gondii para os seres humanos no sul do Brasil, especialmente 
Erechim (GLASNER et al. 1992). Além dos relatórios de recuperação de T. gondii 
viável a partir de carne de porco, o DNA de T. gondii tem sido frequentemente 
demonstrado em suínos no Brasil (DUBEY et al., 2012).  

Belfort-Neto e colaboradores (2007) detectaram DNA de T. gondii em 34% de 
50 diafragmas e 66% de 50 línguas de suínos provenientes de pequenos e grandes 
matadouros em Erechim. Da Silva e colaboradores (2005) relataram a presença de DNA 
de T. gondii em 19 de 70 salsichas de 55 estabelecimentos de São Paulo por meio da 
análise de PCR. Bezerra e colaboradores (2012) detectaram DNA de T. gondii em 11 
cérebros e 9 línguas de 20 cabeças de suínos a partir de um açougue em Ilhéus, Bahia. 
Fernandes e colaboradores (2012) encontraram DNA de T. gondii em 21 de 38 suínos 
soropositivos de Pernambuco.  
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O teste de PCR para detecção de DNA de T. gondii não distingue entre parasitos 
vivos e mortos. Além disso, a salga, cura, e os procedimentos de decapagem utilizados 
para fazer salsichas e outras preparações costumam matar cistos teciduais, mas estes 
preparos não foram padronizados universalmente (DUBEY, 2010). Apesar dos 
procedimentos utilizados, cistos teciduais têm sido detectados com bastante frequência 
em cortes comerciais de suínos, órgãos e embutidos, de animais naturalmente e 
experimentalmente infectados (MENDONÇA et al., 2004; DIAS et al., 2005; SOUSA 
et al., 2006, BERGER-SCHOCH et al., 2011; BEZERRA et al., 2012; PASTIU et al., 
2013). Estes cistos podem permanecer viáveis na musculatura dos suínos infectados por 
até 875 dias (CARLETTI et al., 2005; MILLAR et al., 2008a). 

 
 

Tabela 1: Ocorrência de anticorpos anti- Toxoplasma gondii em suínos de diferentes estados brasileiros.  
  

Região Geográfica Método N amostral Ocorrência (%) Ponto de Corte Referência 
Alagoas RIFI 342 26,9 64 Valença et al. (2011) 

Bahia ELISA  465 18,2   Bezerra et al. (2009) 
Ceará HAI  37 59,4 64 Amaral et al. (1978) 
Goiás HAI  829 27,7 64 Matos et al. (1999) 

Mato Grosso RIFI  708 12,8 64 Muraro et al. (2010) 
Minas Gerais RIFI  900 29,9 16 Schenk et al. (1976) 

  RIFI 652 33,4 16 Passos et al. (1984a) 
  RIFI  198 90,4 16 Guimarães et al. (1992) 
  MAT  187 0 100 Pezerico et al. (2007) 

Pará HAI  110 50 16 Freitas et al. (2009) 
Paraíba RIFI  130 36,2 64 Azevedo et al. (2010) 
Paraná HAI  290 32 64 Amaral et al. (1978) 

  RIFI 1131 37,8 64 Vidotto et al. (1990) 
  RIFI  267 24 64 Garcia et al. (1999) 
  RIFI  521 15,3 64 Tsutsui et al. (2003) 
  RIFI  424 4 64 Carletti et al. (2005) 
  RIFI 117 8,5 64 Moura et al. (2007) 
  MAT  226 1,8 64 Da Silva et al. (2008) 
    78 23,1     
  RIFI 408 25,5 64 Millar et al. (2008b) 
  MAT 606 13,4 25 Piassa et al. (2010) 
 RIFI 500 12,6 64 Santos et al. (2015) 

Pernambuco RIFI  259 4,7 64 Caporali et al. (2005) 
  RIFI 305 12,5 64 Fernandes et al. (2012) 

DT: Dye-Test; ELISA: Ensaio Imunoenzimático; HAI: Hemaglutinação Indireta; LA: Aglutinação em Látex; MAT: Teste de Aglutinação Modificado; 
                 RIFI: Reação de Imunofluorescência Indireta. 
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Tabela 1 (Continuação): Ocorrência de anticorpos anti- Toxoplasma gondii em suínos de diferentes 
estados brasileiros.  

 
Região Geográfica Método N amostral Ocorrência (%) Ponto de Corte Referência 

Piauí HAI  60 38,3 64 Amaral et al. (1978) 
  ELISA  143 25,5   Sousa et al. (2014) 

Rio de Janeiro RIFI 38 65,8 16 Bonna et al. (2006) 
 RIFI 406 7,6 64 Luciano et al. (2011a) 

Rio Grande do Sul HAI  111 53,1 64 Amaral et al. (1975) 
  HAI 497 7,2 64 Silva et al. (1981) 
  LA  2142 11,3 16 Nishikawa et al. (1984) 
  HAI  54 7,4 64 Chaplin et al. (1984) 
  HAI  200 18 64 Grünspan et al. (1995) 
  HAI  240 20 64 Fialho e Araújo (2003) 
  RIFI   33,7 16   
  HAI  195 9,2 16 Pereira (2005) 
  RIFI    13,9     

Rondônia MAT 80 37,5 25 Cavalcante et al. (2006) 
Santa Catarina HAI 42 9,5 64 Amaral et al. (1978) 

  HAI  1033 1,1 64 Wentz et al. (1986) 
Santa Catarina e Rio Grande Sul MAT 115 86 50 Silva et al. (2003) 

São Paulo DT  10 60 2 Sogorb et al. (1972) 
  HAI  95 47,3 64 Amaral et al. (1975) 
  HAI  955 30,3 64 Amaral et al. (1976) 
  RIFI  328 32,8 16 Ishizuka (1978b) 
  RIFI  487 19,1 20 Corrêa et al. (1978) 
    513 25,7     
  HAI 960 24,6 64 Santos et al. (1978) 
  RIFI  409 47 16 Vasconcelos et al. (1979) 
  RIFI 273 57,8 16 Ishizuka et al. (1986) 
  HAI   42,1 64   
  RIFI  348 51,1 16 D’Angelino e Ishizuka (1986) 
  HAI   44,5 64   
  ELISA  300 9,6   Suaréz-Aranda et al. (2000) 
  HAI   21 16 

   MAT 286 17 25 Dos Santos et al. (2005) 
  RIFI 500 0,8 64 Caporali et al. (2005) 
  MAT 75 0 100 Pezerico et al. (2007) 
  RIFI 213 8,5 64 Lima et al. (2007) 
  MAT  550 20,1 64 De Oliveira et al. (2007) 
  RIFI 300 0 64 Villalobos et al. (2011) 
    200 48     

DT: Dye-Test; ELISA: Ensaio Imunoenzimático; HAI: Hemaglutinação Indireta; LA: Aglutinação em Látex; MAT: Teste de Aglutinação Modificado; 
                 RIFI: Reação de Imunofluorescência Indireta. 
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3.3.2 Manifestações Clínicas 
 
A manifestação dos sinais clínicos da toxoplasmose animal depende 

principalmente, assim como nos humanos, da resposta imune do hospedeiro infectado e 
da virulência da amostra de T. gondii (LUFT et al., 1984). 

A maioria das infecções são subclínicas, ocorrendo doença clínica em neonatos e 
leitões jovens e a ocorrência de abortamento (MORENO et al., 2007). Ciacci-Zanella e 
colaboradores (2001) relataram alta taxa de fetos mumificados em uma granja, e 
verificaram 100% de positivos para T. gondii, no soro das 30 matrizes pesquisadas. Nos 
suínos adultos, os sinais incluem febre, cegueira, fraqueza e perda de peso (MORENO 
et al., 2007).  

Em porcas gestantes, experimentalmente infectadas com T. gondii, foram 
observadas alterações clínicas como hipertermia, anorexia, taquipnéia, prostração e 
corrimento nasal. Entretanto, os principais problemas observados na toxoplasmose suína 
estão relacionados à ordem reprodutiva. Nesses animais, a toxoplasmose causa 
abortamento, natimortalidade e mumificação fetal em fêmeas que se infectaram pela 
primeira vez durante a gestação. Entre os leitões que nasceram aparentemente normais, 
foram observados níveis elevados de anticorpos, existindo, inclusive, uma associação 
entre os títulos de anticorpos dos leitões e os de suas respectivas mães (VIDOTTO et 
al., 1987; VIDOTTO e COSTA, 1987. VALENÇA et al. 2011).  

 
 

3.4   INFECÇÃO POR Toxoplasma gondii EM BOVINOS  
 

3.4.1 Epidemiologia 
 
A infecção nos bovinos ocorre principalmente por meio da ingestão de oocistos 

presentes nos alimentos (pastagem, ração, entre outros) e solo contaminados 
(COUTINHO et al., 1982; DUBEY, 1986). Bovinos são naturalmente mais resistentes à 
infecção pelo T. gondii e há evidências de que algumas vacas se tornam soronegativas 
após a infecção aparentemente bem-sucedida (DUBEY, 2010). 

O interesse na ocorrência da infecção por T. gondii em bovinos decorre 
principalmente por uma perspectiva de saúde coletiva: a ingestão de cistos teciduais 
presentes na carne bovina que pode ser uma importante fonte de infecção humana 
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(ENGLISH et al., 2015). Contudo, o papel dos bovinos na transmissão do parasito é 
incerto porque raros parasitos viáveis foram detectados em sua carne (SANTOS et al., 
2010).  

Ainda assim, no Brasil, o hábito da ingestão de carne crua ou mal passada torna 
a ingestão da carne bovina uma considerável fonte de infecção (DUBEY, 2010) e, 
segundo Hill e Dubey (2002), T. gondii sobrevive por anos nos tecidos desses animais. 

A infecção pelo T. gondii em bovinos ainda é uma questão de debate. A 
soropositividade relatada em bovino varia de 2 a 92% em pesquisas de diversos países 
(TENTER et al., 2000). As taxas de infecção mais elevadas são observadas em bezerros 
durante a sua primeira temporada de pastagem e os índices de soropositividade 
diminuem em animais mais velhos (OPSTEEGH et al., 2011).  

A alta soroprevalência de T. gondii em algumas pesquisas em bovinos é 
intrigante porque o parasito raramente tem sido isolado em carne em pesquisas em todo 
o mundo, inclusive no Brasil (DUBEY et al., 2012). Formas viáveis de T. gondii não 
foram isoladas em 98 amostras de carne bovina procedentes de mercearias de São Paulo 
(JAMRA et al., 1969) e em 98 diafragmas bovinos provenientes de abatedouros em 
Belo Horizonte, MG (PASSOS et al., 1984b). No entanto, Costa e colaboradores (2011) 
isolaram o parasito em 3 de 50 amostras (2 cérebros e  1 retina) obtidas a partir de 50 
vacas mortas em um  abatedouro em Jaboticabal, SP. 

Em estudos realizados em diferentes estados do Brasil tem sido encontrada uma 
prevalência que fica em torno de 1,0% a 87,8% de bovinos reagentes ao T. gondii 
(GONDIM et al., 1999; COSTA et al., 2001; DAGUER et al., 2004, LUCIANO et al., 
2011a; FAJARDO et al., 2013; SANTOS et al., 2015) (Tabela 2).  

Spagnol e colaboradores (2009) encontraram prevalência de 11,83% para o T. 
gondii em bovinos abatidos na Bahia, entretanto, Santos (2009) avaliou bovinos 
leiteiros de Mato Grosso e constatou uma soroprevalência de 71%. O que ocorre, no 
Brasil, é que o sistema de criação extensivo favorece a infecção toxoplásmica nessa 
espécie, provavelmente pelo contato direto dos animais com o solo contaminado com 
oocistos (DUBEY e THULLIEZ, 1993; MILLAR et al., 2008b). Ressalta-se, porém, 
que em bovinos o T. gondii pode ser transmitido pela via transplacentária, embora o 
abortamento decorrente deste protozoário ainda seja controverso (DUBEY, 2010). 

Macedo e colaboradores (2012) em uma pesquisa realizada no estado do Rio de 
Janeiro em 60 vacas prenhes abatidas em um matadouro para consumo humano 
observaram anticorpos anti-T. gondii em 48,3% das vacas e em 3,7% dos fetos. 
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Quatorze fetos (23,3%) e seis vacas (10,0%) apresentaram-se positivas para T. gondii ao 
bioensaio. Por PCR, os genótipos desses isolados foram identificados como tipo II, 
sendo esta a primeira identificação desse genótipo em bovinos do Brasil. Além disso, 
este estudo mostrou que a transmissão transplacentária de T. gondii ocorre naturalmente 
em bovinos de leite. 

 
 Tabela 2: Ocorrência de anticorpos anti- Toxoplasma gondii em bovinos de diferentes estados brasileiros.    

Região Geográfica Método N amostral Ocorrência (%) Ponto de Corte Referência 
Amazonas HAI  25 12 16 Ferraroni et al. (1980) 

Bahia LA 194 1 64 Gondim et al. (1999) 
  RIFI  600 11,8 64 Spagnol et al. (2009) 
  RIFI  100 26 50 Santos et al. (2010) 

Mato Grosso ELISA 516 73,1   Silva et al. (2015) 
Mato Grosso do Sul RIFI  78 30,7 64 Marana et al. (1994) 

  HAI 466 4,3 64 De Araújo et al. (1998) 
  RIFI  1420 71 40 Santos et al. (2009) 

Minas Gerais RIFI  350 12 64 Costa e Costa (1978) 
  RIFI 991 9 64 Passos et al. (1984b) 
  RIFI 1200 2,7 64 Fajardo et al. (2013) 

Pernambuco RIFI  100 3 16 Costa et al. (2012) 
  RIFI 427 16,6 64 Guerra et al. (2014) 

Pará ELISA 765 87,5   Silva et al. (2015) 
Paraná RIFI  256 31,2 64 Marana et al. (1994) 

  RIFI 503 48,5 64 Marana et al. (1995) 
  RIFI  400 25,8 64 Garcia et al. (1999) 
  RIFI  348 41,3 64 Daguer et al. (2004) 
  RIFI  385 26 64 Ogawa et al. (2005) 
  RIFI 250 30,8 64  Moura et al. (2010) 

Rio de Janeiro RIFI RIFI 589 459 14,8 1,96 64 64 
Albuquerque et al. (2005) Luciano et al. (2011a) 

Rio Grande do Sul HAI  532 3,4 64 Silva et al. (1983) 
  HAI  112 5,4 64 Chaplin et al. (1984) 
  LA 440 6 64 Nishikawa et al. (1984) 
  HAI  134 6,7 64 Braccini et al. (1992) 

São Paulo RIFI 204 32,3 64 Costa e Costa (1978) 
  ELISA 200 11   Meireles et al. (2003) 
  RIFI 50 18 64 Costa et al. (2011) 

São Paulo e Minas Gerais RIFI  600 47,1 64 Costa et al. (2001) 
Tocantins ELISA 508 87,8   Silva et al. (2015) 

DT: Dye-Test; ELISA: Ensaio Imunoenzimático; HAI: Hemaglutinação Indireta; LA: Aglutinação em Látex; RIFI: Reação de Imunofluorescência Indireta. 
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3.4.2  Manifestações Clínicas 
 

De maneira geral, em bovinos, a infecção toxoplásmica raramente causa 
sintomatologia evidente ou morte, apresentando-se de forma inaparente, dependendo de 
fatores, como a idade do animal, a via de inoculação, a espécie do animal considerada e 
a virulência intrínseca da linhagem do T. gondii (TENTER et al., 2000). 

Quando presentes, os sinais encontrados em bovino com toxoplasmose clínica 
são: abortamento, diarreia, mumificação e morte fetal, morte e reabsorção embrionária, 
e morte prematura ou neonatal (SILVA et al., 2006). 

Os bovinos, apesar de serem suscetíveis à infecção, são resistentes à doença. A 
infecção natural por T. gondii não parece causar doença ou abortamento (DUBEY, 
1986; COSTA et al., 2011). Os sinais clínicos observados na infecção experimental com 
T. gondii incluem febre, inapetência, diarreia e alterações respiratórias (FAYER e 
FRENKEL, 1979; DUBEY et al., 1995a). A infecção experimental também sugere que 
há uma baixa taxa de abortamento em bovinos (STALHEIM et al., 1980) e que esta taxa 
aumenta com cepas de T. gondii que são tipicamente mais virulentas nos ratos 
(WIENGCHAROEN et al., 2011). 

 
 
3.5  DIAGNÓSTICO  

 
O diagnóstico clínico da toxoplasmose adquirida, em humanos e animais, é 

difícil e pode ser confundido com patologias de etiologias diversas, por isso é necessária 
uma confirmação laboratorial (AMENDOEIRA et al., 1999). A presença do T. gondii 
pode ser diagnosticada indiretamente por métodos sorológicos ou diretamente por meio 
de bioensaio, cultura celular, imunohistoquímica, histopatologia ou pelo diagnóstico 
molecular (MONTOYA e LIESENFELD, 2004; RORMAN et al., 2006). 

A detecção de anticorpos contra T. gondii é realizada como triagem na pesquisa 
diagnóstica. Amostras de sangue são necessárias para a realização dos exames, onde se 
buscam os anticorpos contra o agente no soro do paciente. Os métodos sorológicos 
ainda são, atualmente, a base de diagnóstico e até mesmo de controle desta enfermidade, 
pesquisando-se imunoglobulinas de diferentes classes (IgG, IgM, IGA e mais 
raramente, IgE) (VAZ, 2006).  
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Em animais, a classe de anticorpos usualmente analisada é de IgG, que é uma 
imunoglobulina de memória que informa a presença de infecção crônica; em humanos, 
testa-se ainda a avidez com que os anticorpos ligam-se aos seus antígenos, tendo como 
resultados avidez fraca ou intermediária, sugerindo infecção recente, ou avidez forte, 
sugerindo infecção crônica. Os testes sorológicos que podem ser utilizados são: teste de 
Sabin-Feldman (Dye test), Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI), Reação de 
Hemaglutinação Indireta (HAI), Reação de Fixação de Complemento, Ensaio 
Imunoenzimático (ELISA), Teste de Aglutinação Modificado (MAT) e Reação de 
Enzimoimunoensaio de micropartículas (D’AGOSTINO, 1994; CANTOS et al., 2000; 
VAZ, 2006).  

O isolamento do parasito pode ser feito pela inoculação de secreções, excreções, 
tecidos digeridos, fluídos corpóreos suspeitos em animais ou em cultivos celulares e é 
considerado a forma definitiva de diagnóstico, geralmente realizado em laboratórios de 
pesquisa especializados. Entretanto, não tem sido utilizado como rotina por ser um 
método demorado e de custo elevado (REY, 2008; ABDUL-GHANI, 2011).  

A histopatologia consiste de cortes histológicos corados com hematoxilina-
eosina para observação do parasito. No entanto, nestes cortes é difícil a identificação de 
T. gondii porque o protozoário não possui características tintoriais próprias que 
permitam distinguí-lo nitidamente das células adjacentes, podendo ser confundido com 
núcleos ou fragmentos nucleares que se coram de modo semelhante (TSUNEMATSU et 
al., 1964;. BARBOSA, 1988). Esta técnica é geralmente utilizada para procurar lesões 
histológicas consistentes com a infecção por este parasito, com ou sem utilização 
associada com a imunohistoquímica (UGGLA et al., 1987). 

Métodos de diagnóstico imunohistoquímico são específicos e a partir do 
desenvolvimento do método da peroxidase-antiperoxidase por Sternberger e 
colaboradores (1970), vêm sendo utilizados no diagnóstico pós morte (CONLEY et al., 
1981; FALANGOLA e PETITO, 1993; BREZIN et al., 1994; VIOTTI et al., 1995).  

As técnicas moleculares também têm sido utilizadas para a realização do 
diagnóstico de infecção toxoplásmica. A amplificação de segmentos específicos de 
DNA do parasito pela PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) permite a identificação 
do T. gondii em amostras clínicas quando o parasito está presente em pequeno número 
ou mesmo em fragmentos (KOMPALIC-CRISTO et al., 2007).  
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O diagnóstico molecular é mais comumente realizado em humanos, por meio da 
análise de amostras de líquido amniótico, sangue de cordão umbilical do feto, líquido 
cefalorraquidiano, material de biópsia cerebral e lavagem bronco-alveolar e em alguns 
casos sangue periférico de recém nascidos (MONTOYA e LIESENFELD, 2004; 
REMINGTON et al., 2004; ABDUL-GHANI, 2011). O diagnóstico molecular por PCR 
também tem sido utilizado, em amostras de soro, por ser eficiente e ter relativa 
sensibilidade e especificidade para a detecção do parasito, pois a pesquisa de anticorpos 
não é capaz de demonstrar a parasitemia que por ventura esteja ocorrendo devido à 
infecção primária ou reativação de cistos (HOHIFELD et al., 1994; SPALDING, 2000; 
PEREIRA-BUENO et al., 2004). 

O sorodiagnóstico tem sido, até o momento, a mais completa e adequada 
ferramenta para diagnosticar a infecção por T. gondii tanto no homem quanto nos 
animais, visto que é a forma mais rápida e prática para detecção de anticorpos anti- T. 
gondii (VAN DER PUIJE et al., 2000). 

A RIFI é a prova sorológica mais utilizada para o diagnóstico da toxoplasmose, 
sendo considerada padrão ouro em algumas espécies, inclusive em suínos (MINHO et 
al., 2004). Por essa técnica, diluições de 1:16 ou maiores eram consideradas positivas 
para T. gondii (DUBEY e BEATTIE, 1988). Atualmente consideram-se positivos 
diluições superiores ou iguais a 1:64 em suínos e outras espécies (SOUZA, 2001). 
Uchôa e colaboradores (1999) detectaram sensibilidade de 83,87% e especificidade de 
79,16% para RIFI-IgG em humanos.  

Pouco se sabe sobre a especificidade e sensibilidade do diagnóstico sorológico 
da infecção por T. gondii em bovinos. Vários testes que são usados para diagnosticar a 
toxoplasmose em outros animais apresentam resultados irregulares em soro bovino, 
sendo difícil verificar a especificidade usando bovinos naturalmente infectados. A 
maioria dos estudos sorológicos nesta espécie no Brasil foi baseada na RIFI e nada se 
sabe da sua especificidade para a detecção de anticorpos de T. gondii nos bovinos 
infectados de forma latente (DUBEY et al., 2012). Portanto, entre todos os testes 
sorológicos avaliados, um título de 1:100 no MAT parece ser o mais indicativo de 
infecção por T. gondii em bovinos (DUBEY, 2010).  
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3.6  PROFILAXIA 
 
A prevenção e o controle da infecção estão relacionados aos diversos 

mecanismos de transmissão da protozoose. Gatos vivendo juntamente com a população 
humana em áreas rurais ou urbanas são importantes disseminadores da parasitose, já que 
os oocistos resistem às condições ambientais por vários meses, sendo encontrados em 
locais onde a presença de gatos é frequente. Água e vegetais para consumo humano e 
animal são passíveis de estarem contaminados, mas o efeito disseminador do T. gondii 
pelo gato é amplificador, por serem os oocistos fonte de infecção também para animais 
herbívoros e aves, originando cistos em sua carne, que irão infectar o homem ao ser 
consumida crua e/ou mal cozida (COUTINHO e VERGARA, 2005). 

Uma das formas de reduzir a infecção humana pelo T. gondii é destruir os cistos 
da carne cozinhando-a, até uma temperatura superior a 66º, com garantia que o calor 
penetre igualmente no alimento e, ainda, quando congelados a temperaturas inferiores a 
-12C (DUBEY, 1996; DUBEY et al., 1998). Os oocistos são resistentes aos 
desinfetantes, ao congelamento e ambientes secos. São mortos por meio do aquecimento 
a 70ºC por 10 minutos (AMATO NETO et al., 1995; REMINGTON et al., 2001). Já os 
taquizoítas, forma menos resistente do parasito, não sobrevive ao congelamento, 
descongelamento, dessecação e ao suco gástrico (REMINGTON et al., 2001).  

Toxoplasma gondii também pode ser morto pela ação da radiação gamma, 
quando exposto a, no mínimo, 0,5 KGy (DUBEY e THAYER, 1994). Os raios de 
micro-ondas não matam T. gondii, devido a um cozimento irregular (LUNDÉN e 
UGGLA, 1992). O simples ato de lavar as mãos com água e sabão, após o manuseio de 
carnes ou produtos cárneos crus, é importante, assim como a lavagem de materiais 
como facas, por exemplo, que tenham entrado em contato com esses produtos de modo 
a evitar a posterior ingestão de resíduos de carne contendo cistos teciduais (HILL e 
DUBEY, 2002). Utilizar luvas de jardinagem, lavar legumes, frutas e verduras, 
consumir água fervida ou filtrada, evitar o contato com fezes de felídeos que porventura 
possam estar contaminadas, são também formas importantes de prevenção (DUBEY, 
1996; HILL e DUBEY, 2002).  

Gestantes soronegativas estão sob risco de adquirirem a primo-infecção durante 
a gravidez, desenvolvendo a forma aguda, que leva a possibilidade de ocorrência de 
transmissão congênita. Assim, torna-se importante evitar os fatores de risco para a 
infecção pelo T. gondii, como o contato direto com fezes de felídeos, ingestão de carne 
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crua ou mal cozida, ou mesmo ter contato com o solo contaminado. Gatos devem ser 
alimentados apenas com ração de boa procedência ou alimentos cozidos. Carne e 
vísceras cruas ou mal cozidas não devem ser fornecidas aos animais; os locais onde os 
felinos defecam devem ser limpos todos os dias, uma vez que os oocistos demoram 
cerca de três dias para esporular e se tornarem infectantes, tarefa essa que deve ser 
evitada pelas gestantes. No entanto, se tal atividade for mesmo necessária, que seja feita 
com luvas e máscaras. As grávidas devem estar cientes dos perigos e riscos da infecção 
pelo T. gondii (FOULON et al., 1994; MILLAR et al., 2014), assim como os 
imunocomprometidos (GILL e STONE, 1992).  

A prevenção da infecção dos animais produtores de carne tem como base a 
adoção de boas práticas de produção, procurando evitar sua exposição a oocistos. Tais 
medidas envolvem o fornecimento de água filtrada e de ração comercial aos animais 
(GAMBLE, 1997). Em suínos, o emprego de criações intensivas (tecnificadas) também 
auxilia na profilaxia, visto que o risco de infecção é menor nesse tipo de criação do que 
na criação semi-intensiva e extensiva (KLUN et al., 2006).  

Algumas das prevenções citadas para o controle da infecção pelo T. gondii em 
suínos podem ser seguidas para os outros animais de produção, e incluem cobrir os 
depósitos de grãos e alimentos e não permitir a entrada de gatos nas instalações. Os 
roedores devem ser controlados com rodenticidas e não com gatos. Para prevenção do 
canibalismo, se faz necessária a remoção dos animais logo após o óbito (DUBEY, 1996; 
GAMBLE, 1997; MILLAR et al., 2008a). 

Uma outra forma de controle da toxoplasmose poderia ser a vacinação, por meio 
de vacinas que conferem uma imunidade preventiva à infecção, ou a imunização passiva 
em casos de agravamento da doença ou doenças clínicas recorrentes (LIM e OTHMAN, 
2014). Vacinas para alguns animais de produção, fabricadas com cepas não persistentes 
de T. gondii vêm sendo desenvolvidas, mas existe apenas uma vacina comercial para T. 
gondii, a Toxovax®, que foi desenvolvida pela empresa MSD Animal Health na Nova 
Zelândia com as finalidades de reduzir o abortamento resultante da infecção 
transplacentária nas espécies mais sensíveis (ovinos e caprinos) e de reduzir o risco de 
infecção do homem pela ingestão de carne contaminada (DUBEY, 1996; INNES e 
VERMEULEN, 2006; INNES et al., 2009).  

Ainda não há vacinas para humanos. Segundo Innes (2010a) existem algumas 
barreiras para o desenvolvimento das mesmas, como a falta de incentivo, a atuação da 
vacina e os riscos da infecção pelo T. gondii.  
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Como a transmissão ocorre por diversas maneiras, estratégias de controle 
requerem colaboração entre veterinários, médicos e indústrias farmacêuticas, o que não 
acontece por divergência de interesses e prioridades entre eles (INNES, 2010a). 
Entretanto, nos últimos anos, muito progresso tem sido feito na pesquisa da vacina com 
novos antígenos, novos adjuvantes e distribuição de vacinas inovadoras, tais como 
nanopartículas e encapsulamentos de antígenos (LIM e OTHMAN, 2014). 
 

3.7  TRATAMENTO 
 

Apesar da alta percentagem de pessoas infectadas, a terapia disponível para 
toxoplasmose é eficaz apenas na fase taquizoíta (fase aguda) e apresenta eficácia 
limitada contra cistos teciduais, presentes na forma latente do parasito (fase crônica) 
(INNES, 2010b). Neste contexto, são necessários muitos esforços para desenvolver 
novos medicamentos para tratar a infecção crônica pelo T. gondii (LINDOSO e 
LINDOSO, 2009). 

A infecção por T. gondii na fase crônica em indivíduos saudáveis geralmente 
não é tratada, pois cistos teciduais não geram sinais clínicos e são resistentes ao 
tratamento (FRENKEL, 1988). No entanto, Djurkovic-Djakovic e colaboradores (2002) 
demonstraram uma resposta positiva no tratamento de cistos teciduais de murinos com 
atovaquona e clindamicina. 

O tratamento recomendado para toxoplasmose aguda em seres humanos é uma 
combinação do anti-malárico pirimetamina e do antibiótico sulfadiazina (administrado 
com ácido folínico para evitar redução de plaquetas) (DUBEY e JONES, 2008). 
Espiramicina tem sido utilizado para prevenir a transmissão congênita em mulheres 
grávidas (SERRANTI et al., 2011). 

Novos tratamentos de cistos latentes em indivíduos imunodeprimidos com a 
doença crônica estão sendo explorados (RODRIGUEZ e SZAJNMAN, 2012). Esses 
tratamentos concentram-se nas diferenças de metabolismo entre T. gondii e as células 
do hospedeiro (RODRIGUEZ e SZAJNMAN, 2012). 

O tratamento em animais de produção consiste em uma combinação de 
sulfametazina e a pirimetamina e pode ser usado em surtos de abortamentos. Deve ser 
realizado durante três dias e por três períodos com intervalos de cinco dias 
(RADOSTITS et al., 2002). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. METODOLOGIA 
 

4.1  ÁREA DE ESTUDO 
 

A área de estudo foi escolhida por ter papel de destaque na produção de suínos e 
bovinos no Brasil. Esses animais são abatidos e seus produtos são destinados tanto para 
o mercado interno, quanto para o externo do Brasil, sendo 85% de toda produção 
voltada para exportação (IBGE, 2012; IBGE, 2014).  

Outro fator relevante para a escolha da região foi a elevada ocorrência da 
infecção toxoplásmica em pacientes de hospitais público e privado no município de 
Uberlândia, 57,6% e 41,9%, respectivamente, apontada por Segundo e colaboradores 
(2004). Mesmo diante deste quadro, há poucos estudos - e os que existem são antigos - 
que abordam as taxas de ocorrência e epidemiologia da infecção toxoplásmica em 
humanos e animais de produção, principalmente suínos e bovinos, no Triângulo 
Mineiro. Só existe um estudo realizado por Costa e colaboradores (2001) que aborda a 
frequência de anticorpos anti- T. gondii em bovinos provenientes de dois municípios 
(Iturama e Gurinhatã) localizados na mesoregião do Triângulo Mineiro e não há relatos 
de estudos em suínos na região.  

O Triângulo Mineiro se localiza na parte oeste do estado de Minas Gerais entre 
as coordenadas geográficas 18°18’ e 20°27’ Sul e longitude de 47°28’ e 51°30’ Oeste 
(Figura 8).  
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Figura 8: Mapa de localização da área de estudo. Mapa do Brasil com ampliação para o 
Estado de Minas Gerais. Em lilás a área correspondente ao Triângulo Mineiro.  
(Fonte: IBGE, 2010).  

 
A área do presente estudo faz limite com os Estados de São Paulo, Mato Grosso 

do Sul e Goiás (Figura 9). Ela abrange uma área total de 53.725 km², onde se localizam 
35 municípios, distribuídos em sete microrregiões: Araxá, Frutal, Ituiutaba, Patos de 
Minas, Patrocínio, Uberaba e Uberlândia. O contingente populacional de toda a região é 
de 1.485.500 habitantes conforme dados do censo 2010 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2010). 

No Triângulo Mineiro, aproximadamente 7% da população ainda habita o 
espaço rural. Mesmo com um número reduzido de habitantes, o meio rural tem um peso 
significativo na economia da região. Na área de estudo é desenvolvida uma série de 
atividades produtivas, com destaque para os setores da agropecuária, indústria e 
serviços responsáveis por significativa parte do Produto Interno Bruto (PIB) do estado 
de Minas Gerais. São produzidos R$2.685.563 mil no setor agropecuário, o que 
representa 10,8% considerando os outros setores da indústria e de serviços, os quais 
respectivamente são responsáveis por R$8.447.083 mil (33,8%) e R$13.834.217 mil 
(55,4%) no PIB da região (IBGE, 2010). 
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Figura 9: Mapa de localização dos municípios que compõem a área de estudo. Em lilás 
todos os 35 municípios que compõem a região do Triângulo Mineiro e em branco os estados de 
São Paulo (SP), Mato Grosso do Sul (MS), Goiás (GO) e outras regiões do estado de Minas 
Gerais (MG). 
(Fonte: IBGE, 2010). 
 

Segundo dados da pesquisa Produção da Pecuária Municipal 2012, o município 
de Uberlândia é o maior produtor de suínos do Brasil, sendo 85% da produção destinada 
à exportação. Este município do Triângulo Mineiro se tornou o mais potente polo de 
efetivo suíno ainda em 2010. No referido ano, o total de animais passou de 668.236 para 
1.022.373, sendo este crescimento, o resultado da expectativa de retomada de expansão 
dos negócios em mercados externos com a Rússia e a China, além da possibilidade de 
fechamento de acordos com o Japão (IBGE, 2012). No ano de 2013, a Associação dos 
Granjeiros Integrados do Triângulo e Alto Paranaíba (Agritap) divulgou que a produção 
em Uberlândia tinha ultrapassado um milhão de animais e esse patamar se estabilizou 
em 2014 (BOENTE, 2013; IBGE, 2014). 

Com relação à criação de bovinos, o gado de corte, apresenta-se como uma das 
principais atividades do estado de Minas Gerais, ocupando, atualmente, o segundo lugar 
dentre os estados da Federação na criação de bovinos. A mesorregião do Triângulo 
Mineiro possui o maior rebanho do estado, comportando mais de 30% do efetivo 
estadual (IBGE, 2010). 
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4.2  POPULAÇÃO ESTUDADA 
 

Estudo seccional para avaliar a ocorrência de anticorpos IgG anti-Toxoplasma 
gondii em mamíferos de produção (suínos e bovinos) criados e abatidos em diferentes 
estabelecimentos na região do Triângulo Mineiro, Minas Gerais.  

Para a realização do presente estudo foram utilizadas amostras de sangue de 
suínos pertencentes a rebanhos de propriedades rurais localizadas nos municípios de 
Carmo do Paranaíba, Patrocínio e Perdizes. Já as amostras de sangue de bovinos eram 
procedentes de rebanhos de propriedades rurais localizadas nos municípios de Araguari, 
Centralina, Comendador Gomes, Ipiaçu, Monte Alegre, Monte Carmelo, Nova Ponte, 
Prata, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia e Varjão de Minas. Todos estes municípios 
pertencentes à região do Triângulo Mineiro. 

A coleta das amostras suínas foi realizada durante a sangria entre os meses de 
maio a julho de 2014. Algumas amostras eram procedentes de estabelecimentos com 
Serviço de Inspeção Federal (SIF) e outras com Serviço de Inspeção Municipal (SIM) 
com aprovação do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal 
(SISBI), que são autorizados a comercializar os produtos por todo o Brasil, por terem 
uma qualidade equivalente a estabelecimentos com SIF. As amostras bovinas foram 
coletadas durante a sangria no período de janeiro de 2013 a fevereiro de 2014 em 
matadouro com SIF. 

  Foram incluídas na pesquisa amostras de 1170 animais, 600 suínos e 570 
bovinos, cujos responsáveis concordaram com a participação no estudo. O número de 
amostras de cada espécie envolvida no estudo foi estimado por meio do cálculo 
amostral em uma calculadora on-line desenvolvida por Santos (2012), com base na 
população total do efetivo de cada espécie na região estudada, de acordo com dados do 
IBGE (2012). O ponto de referência tomado foi uma prevalência esperada de 50%, com 
um intervalo de confiança de 95% e erro absoluto de 5%. Dessa maneira, o tamanho da 
amostra de cada espécie testada foi bem acima da considerada representativa (n=385). 
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4.3 ASPECTOS ÉTICOS 
 

Os proprietários das fazendas e/ou responsáveis técnicos dos matadouros que 
aceitaram participar da pesquisa foram informados sobre os objetivos do estudo e 
esclarecidos sobre a manutenção do sigilo de sua identidade pessoal e também do local 
de coleta. Assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) que 
continha, de forma resumida, os procedimentos que foram realizados no estudo e os 
eventuais transtornos decorrentes destes.  

Este trabalho teve a aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais / Núcleo 
de Animais de Laboratório (CEUA/NAL) da Universidade Federal Fluminense, sob o 
registro nº 320/13, em 21 de Fevereiro de 2013 (Anexo A) 
 
 

4.4 COLETA DAS AMOSTRAS DE SANGUE 
 
Para a coleta das amostras de sangue nos matadouros, os animais liberados pelo 

serviço de inspeção sanitária após o exame ante mortem foram levados à área de 
insensibilização e no ato da sangria, 10 mL de sangue foram coletados em frascos 
próprios, sem anticoagulante e numerados. O sangue coletado foi deixado em repouso, à 
temperatura ambiente, para que ocorresse a retração do coágulo e depois foi 
centrifugado a 1000 g por 10 minutos para obtenção de soro. As amostras de soro foram 
acondicionadas em frascos estéreis, identificadas e estocadas a -20ºC até o momento da 
análise laboratorial para pesquisa de anticorpos IgG anti-T. gondii.  

O procedimento de coleta das amostras de sangue foi realizado pela Drª. Kênia 
de Fátima Carrijo, médica veterinária, professora da Universidade Federal de 
Uberlândia e colaboradora deste projeto. As amostras acondicionadas em frascos 
estéreis foram embaladas em envelopes plásticos, que foram alojados no interior de 
caixas de isopor contendo gelo, e então, foram encaminhadas para o Departamento de 
Microbiologia e Parasitologia da Universidade Federal Fluminense e posteriormente 
para o Laboratório de Toxoplasmose e outras Protozooses, IOC, Fiocruz, chegando 
nestes locais ainda congeladas. 
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4.5 QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO 
 

Paralelamente à coleta de sangue, os proprietários das fazendas e/ou 
responsáveis técnicos dos matadouros responderam a um questionário epidemiológico 
(Apêndice B), que contemplava as variáveis como: idade, sexo, linhagem, procedência 
dos animais, criação em conjunto, tamanho das propriedades de origem, dieta dos 
animais, contato com gatos e ratos, finalidade dos animais, sistema de criação, origem 
da água de abastecimento da propriedade e vermifugação. 
 
 

4.6 TESTES SOROLÓGICOS 
 

As técnicas sorológicas desta pesquisa foram realizadas no Laboratório de 
Imunoparasitologia do Instituto Biomédico, Universidade Federal Fluminense e no 
Laboratório de Toxoplasmose e outras Protozooses (LabTOXO), IOC, Fiocruz, entre os 
meses de julho de 2014 a julho de 2015.  

As amostras de soro de suínos e bovinos obtidas foram destinadas à pesquisa de 
anticorpos IgG anti-T. gondii por meio dos métodos de Hemaglutinação Indireta (HAI). 
Nas amostras de soro suíno também foi utilizada a Reação de Imunofluorescência 
Indireta (RIFI), visto que esta é considerada padrão ouro para detectar a ocorrência de 
anticorpos anti- T. gondii nessa espécie (MINHO et al., 2004).  

Baseado em nossa experiência laboratorial optamos por não realizar RIFI em 
bovinos uma vez que os resultados obtidos por esta técnica nesta espécie têm sido 
demonstrado inconclusivos pela dificuldade de observação da fluorescência até mesmo 
nos controles positivos.  
 

4.6.1 Hemaglutinação Indireta 
 
O método de Hemaglutinação indireta (HAI) foi realizado no Laboratório de 

Imunoparasitologia localizado no Instituto Biomédico da Universidade Federal 
Fluminense por meio do teste Kit TOXO-HAI®, WAMA, sendo utilizado o protocolo 
recomendado pelo fabricante, nas amostras de suínos e bovinos. 
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Os soros de suínos e bovinos foram diluídos com solução diluente oferecida pelo 
kit a fim de obter diluição 1:32. Pipetou-se 25µL do soro controle positivo, negativo 
(fornecidos pelo kit) e da diluição 1:32 de cada amostra nas respectivas cavidades de 
uma placa de 96 poços. Em seguida adicionou-se 25µL da suspensão homogênea de 
hemácias (presente no kit) em cada cavidade e agitou-se a placa por 3-4 minutos. A 
placa então foi mantida em repouso por 1 a 2 horas em temperatura ambiente, em local 
livre de vibrações.  

Para a leitura, as amostras de soro que apresentavam aglutinação semelhante ao 
controle positivo foram consideradas positivas e as amostras em que não ocorreu 
aglutinação do soro e portanto houve a formação de um botão vermelho depositado no 
fundo, assim como no controle negativo, foram consideradas negativas. 

 
4.6.2 Reação de Imunofluorescência Indireta 
 
O método de Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) foi realizado no 

Laboratório de Toxoplasmose e outras Protozooses (LabTOXO) do Instituto Oswaldo 
Cruz – IOC / Fiocruz, nas amostras de soro suínas, sendo utilizado o protocolo 
estabelecido pela equipe do LabTOXO. 

A RIFI fundamenta-se na formação de complexos antígenos-anticorpos 
revelados pela emissão de fluorescência do conjugado (anti-IgG suína marcada com 
fluorocromo, SIGMA®) quando excitado por luz ultravioleta. Para tanto, deve-se 
ressaltar a importância de se ter bons controles (positivo e negativo) para validar o teste. 
 

4.6.2.1 Preparo dos Antígenos 
 
O preparo de antígenos foi feito colocando-se o lavado intraperitoneal de 

camundongos infectados com T. gondii em tubo Falcon, onde foi adicionado formol a 
2%. O volume de formol a ser adicionado é de duas vezes o do lavado intraperitoneal.  

A mistura foi centrifugada a 500 rpm por 5 minutos, para que ocorresse a 
precipitação de macrófagos e outras células que são mais pesadas que os taquizoítas, 
restando apenas estes no sobrenadante. O sobrenadante foi novamente centrifugado, 
agora com 3000 rpm durante 10 minutos para que ocorresse a precipitação dos 
taquizoítas.  
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Desprezou-se então o sobrenadante e ressuspendeu-se o precipitado em PBS 
estéril. Realizou-se então mais duas lavagens com PBS a 3000 rpm por 10 minutos. 
Após a última centrifugação, o sedimento foi ressuspenso em uma pequena quantidade 
de PBS estéril e feita a contagem em câmara de Newbauer, onde a concentração de 
parasitos foi ajustada para a obtenção de cerca de 1x107 parasitos por mL. 
 

4.6.2.2 Preparo das Lâminas 
 
As lâminas de imunofluorescência foram sensibilizadas da seguinte forma: em 

cada retículo da lâmina foram colocados 10µL de suspensão de taquizoítas resuspensos 
em PBS (1x107 taquizoítas/mL), inativados com formalina a 2%. Foram deixadas na 
estufa a 37°C até secar, para que ocorresse a adesão dos antígenos (taquizoítas) na 
lâmina. Foi feita a marcação dos poços para controles positivos e negativos e para as 
amostras de soros. Uma vez que as lâminas já estavam secas, foram enroladas em papel 
alumínio e guardadas em freezer a -20ºC  até serem utilizadas. 
 

4.6.2.3 Diluição do Conjugado 
 
A diluição do conjugado anti-IgG suína marcada com fluorocromo da marca 

SIGMA®  foi realizada com o uso de Azul de Evans. O Azul de Evans é diluído em PBS  
1X na concentração de 0,1 mg% e tem a função de gerar maior contraste entre a lâmina 
e a fluoresceína, facilitando a observação da fluorescência. Os conjugados são diluídos 
em Azul de Evans e tem a função de revelar as reações positivas. Essas diluições foram 
feitas aproximadamente 10 minutos antes do fim da primeira incubação. Cada 
conjugado tem uma diluição de uso recomendada pelo fabricante, no caso do conjugado 
utilizado na técnica, a diluição foi de 1:100. 

 
4.6.2.4 Realização da Técnica 
 
Inicialmente foi utilizada uma placa de 96 poços e prosseguiu-se fazendo as 

marcações dos controles positivos e negativos, bem como das diluições das amostras 
dos soros de suínos a serem testadas. Uma vez efetuadas as marcações foi feita a 
confecção de um mapa de trabalho identificando-se assim os controles e as amostras 
(Figura 10).  
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As diluições foram feitas a partir de uma diluição 1:16 dos soros.  
A primeira etapa realizada foi a distribuição do solvente (PBS 1X) na placa de 

96 poços, por meio de pipetadora multicanal, da seguinte forma: 
- Colocou-se 150µL de PBS em cada poço da coluna S, onde foi feita a diluição 

inicial 1:16, conforme representado na Figura 10. 
- Colocou-se então, 150µL de PBS em cada poço das colunas D1 e D2. 
- Pipetou-se 10µL dos soros, colocando-os em seus respectivos poços da coluna 

S, de forma a ficar em cada poço uma diluição 1:16 em PBS. 
- Com a pipeta multicanal homogeneizou-se as diluições da coluna S e pipetou-

se 50µL de cada um dos poços passando para os próximos poços da coluna D1, 
obtendo-se assim uma diluição de 1:64 em toda coluna. 

- Repetiu-se o processo anterior, mas dessa vez tomou-se como ponto de partida 
a coluna D1, obtendo-se na coluna D2 uma diluição de 1:256. Essas diluições têm como 
objetivo verificar o título de anticorpos presente no soro. 

 
 

 
Figura 10: Esquema de diluições para Reação de Imunofluorescência Indireta. (S) Coluna 
na qual serão feitas todas as diluições 1:16. (D1) Coluna na qual serão feitas todas as diluições 
1:64 a partir da coluna S. (D2) Coluna na qual serão feitas todas as diluições 1:256 a partir da 
coluna D1. (+) Controle positivo. (-) Controle negativo. (3) Controle em branco, sem soro. (4-8) 
Amostras a serem testadas.  
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Feitas as diluições, seguiu-se pipetando 10µL das diluições (1:64 e 1:256) em 
seus respectivos retículos na lâmina previamente sensibilizada com o antígeno para 
realização da RIFI.  

Depois de pipetar as amostras de soro, nas referidas diluições em seus 
respectivos retículos, prosseguiu-se incubando as lâminas em câmara úmida na estufa a 
37ºC por 1 hora. 

Decorrido este período foram feitas duas lavagens das lâminas por 5 minutos 
cada em PBS 1X. Após secagem das lâminas foi aplicado 10µL de conjugado 
(previamente diluído na diluição de 1:100 em Azul de Evans) sobre cada quadrante e 
novamente incubou-se em câmara úmida na estufa por mais 1 hora a 37°C. 

Depois da incubação prosseguiu-se com outras duas lavagens de 5 minutos cada 
em PBS 1X. Após secagem, as lâminas foram montadas com lamínulas após adição de 
glicerina tamponada (pH 9,4), sendo então, encaminhadas para leitura em microscópio 
Y-FL de epi-fluorescência (Nikon E400), com lâmpada de mercúrio, filtro ND16, com 
objetiva de 40 vezes e ocular de 10 vezes. O ponto de corte utilizado na técnica foi de 
1:64, que de acordo com dados da literatura é o ponto de corte aceito para evitar reação 
cruzada com outras espécies de coccídeos. 

 
4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 
Os resultados sorológicos obtidos e as variáveis epidemiológicas foram 

analisados por meio do programa estatístico EPI-info. Para avaliação do nível de 
concordância entre os testes sorológicos realizados nas amostras foi utilizado o índice 
de concordância Kappa (K). Para verificar a associação entre duas variáveis categóricas, 
foi realizado o teste de qui-quadrado (χ2) de Pearson. No caso da avaliação de tabelas 
formadas por duas linhas e duas colunas foi empregado o teste exato de Fisher com 
nível de significância de 5%. Na avaliação do impacto entre as variáveis, foram 
descritos os valores das razões de chances (OR)  com seus respectivos intervalos de 
confiança (IC) de 95%.  
 



 

 
 
 
 
 
 

5. RESULTADOS 
 
5.1 SUÍNOS 
 
Foram incluídos no estudo 600 suínos destinados ao abate, oriundos de três 

propriedades localizadas nos municípios de Carmo do Paranaíba, Patrocínio e Perdizes, 
pertencentes à mesoregião do Triângulo Mineiro – MG (Tabela 3). 
 
Tabela 3: Procedência dos suínos abatidos na região do Triângulo Mineiro–MG no 
período de maio-julho de 2014. 
 

Procedência Número de Suínos (%) 
Patrocínio 445 (74,2) 
Carmo do Paranaíba 120 (20,0) 
Perdizes 35 (5,8) 
Total 600 (100,0) 

 
 
 

Dentre os 600 suínos, 51,8% (311/600) eram fêmeas e 48,2% (289/600) eram 
machos. 

Em relação à linhagem dos suínos, 74,2% (445/600) eram da raça ADB, 20,0% 
(120/600) da Agroceres PIC e em 5,8% (35/600) não houve informação. Quanto à faixa 
etária, todos os animais apresentavam aproximadamente 160 dias de idade no momento 
do abate. 

Todas as propriedades de suínos eram localizadas na área rural do Triângulo 
Mineiro e adotavam o sistema de criação intensivo.  As propriedades localizadas nos 
municípios de Patrocínio e Perdizes foram consideradas de grande tamanho, levando em 
consideração a extensão territorial da propriedade, enquanto que a propriedade situada 
em Carmo do Paranaíba era de tamanho médio (Tabela 4).  
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Em nenhuma das propriedades de origem dos suínos foi relatada a presença de 
gatos. No entanto, a presença de ratos foi relatada na propriedade de Carmo do 
Paranaíba. Neste mesmo estabelecimento também foi relatada a criação em conjunto 
com bovinos (Tabela 4).  
 
 
Tabela 4: Características referentes aos locais de procedência dos suínos abatidos 
na região do Triângulo Mineiro-MG no período de maio-julho de 2014. 
 

Procedência Localização Tamanho da Propriedade Sistema de Criação Criação em Conjunto Presença de Gatos Presença de Ratos 
Carmo do Paranaíba Área Rural Média Intensivo Sim (Bovinos) Não Sim 

Patrocínio Área Rural Grande Intensivo Não Não Não 
Perdizes Área Rural Grande Intensivo Não Não Não 
 
 

Em relação à finalidade dos suínos após o abate, 74,2% (445/600) destes animais 
foram destinados a produção de carne e produtos cárneos enquanto que apenas 25,8% 
(155/600) foram destinados exclusivamente à produção de carne. 

Quanto ao tipo de alimentação, todos os suínos faziam uso de ração. Com 
relação ao tipo de água consumida, 80% (480/600) utilizavam água tratada e 20% 
(120/600) água proveniente de poço e riacho. Todos os suínos incluídos no presente 
estudo eram vermifugados. 

Nas 600 amostras de soro suíno foram realizadas as técnicas de Hemaglutinação 
Indireta (HAI) e Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) para pesquisa de 
anticorpos IgG anti- T. gondii. A análise sorológica dessas amostras pelo método de 
HAI (Kit TOXO-HAI®) revelou a ocorrência de anticorpos anti-T. gondii em 3,3% 
(20/600) dos animais. Pela técnica de RIFI, utlizando-se como ponto de corte o título 
1:64, sendo observada uma  soropositividade de 51,8% (311/600).  

Com relação às amostras reagentes pelo método de RIFI, o título e o percentual 
detectados podem ser observados na Tabela 5. 
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Tabela 5: Ocorrência de anticorpos IgG anti- T. gondii identificada pela técnica de 
Reação de Imunofluorescência Indireta, com os respectivos títulos, em soro de 
suínos abatidos na região do Triângulo Mineiro-MG no período de maio-julho de 
2014.  

 
          Número de Amostras Reativas 

Título N (%) 
64 301 (96,8) 

256 10 (3,2) 
Total 311 (100,0) 

 
 

Estimando-se o índice de concordância Kappa (K) entre as técnicas de HAI e 
RIFI empregadas nas amostras de soro suínas, com relação aos resultados obtidos para 
anticorpos IgG anti- T. gondii encontrou-se Kappa de 0,03 (Tabela 6). Essa 
concordância, de acordo com Landis e Koch (1977), indica que a força do acordo entre 
as técnicas é considerada fraca. 
 
 
Tabela 6: Comparação entre as técnicas sorológicas de HAI e RIFI para detecção 
de anticorpos IgG anti-Toxoplasma gondii nas amostras de soro provenientes de 
suínos abatidos no Triângulo Mineiro–MG no período de maio-julho de 2014. 
 

HAI RIFI Total Positivo Negativo 
Positivo 15 5 20 
Negativo 296 284 580 

Total 311 289 600 
 
 Número de acordos observados: 299 (49,83% das observações) 

Número de acordos esperados ao acaso: 288,8 (48,13% das observações) 
Kappa: 0,03 (concordância fraca) 
Erro Padrão (SE) de Kappa: 0,014 
Intervalos de confiança (IC) de 95%: 0,002-0,057 
 
 
  Tendo em vista a fraca concordância observada entre os testes sorológicos 
utilizados, para a análise dos dados foram utilizadas as amostras reagentes na técnica de 
RIFI, considerada padrão ouro para detectar a ocorrência sorológica em suínos.  
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A Tabela 7 mostra a distribuição dos suínos com relação ao local de procedência 
e os resultados sorológicos obtidos, apresentando significância estatística (p=0,017). 
Nota-se um maior percentual de ocorrência para anticorpos anti- T. gondii (65,7%) em 
suínos provenientes da propriedade localizada em Perdizes.  
 
 
Tabela 7: Distribuição dos suínos abatidos no Triângulo Mineiro–MG no período 
de maio-julho de 2014, com relação à procedência e à frequencia de anticorpos IgG 
anti- T. gondii. 

 
Procedência Reagentes  n (%) Não Reagentes  n (%) Total  n (%) OR IC 95% p 

Carmo do Paranaíba* 50 (41,7) 70 (58,3) 120 (100,0) - -  Patrocínio 238 (53,5) 207 (46,5) 445 (100,0) 1,61 (1,07 – 2,42) 0,017 
Perdizes 23 (65,7) 12 (34,3) 35 (100,0) 2,68 (1,22 – 5,89)  Total 311 (51,8) 289 (48,2) 600 (100,0)       

* Categoria de Referência para cálculo de OR. OR: Odds Ratio (razão de probabilidades). IC: Intervalo de Confiança.    
 
A distribuição do sexo, linhagem e finalidade dos animais após o abate de 

acordo com os resultados sorológicos obtidos pode ser observada na Tabela 8.  Com 
relação ao sexo é possível notar que no presente estudo, não houve diferenças 
significativas (p=0,202) na ocorrência de anticorpos IgG anti- T. gondii entre fêmeas 
54,3% (169/311) e machos 45,7% (142/311). 

A propriedade de Carmo do Paranaíba criava suínos da linhagem Agroceres PIC, 
a propridade de Patrocício suínos da linhagem ADB e a propriedade de Perdizes não 
informou sobre a linhagem de seus suínos. Relacionando a ocorrência de anticorpos 
específicos e o tipo de linhagem dos suínos nota-se que 76,5% (238/311) dos suínos 
positivos tinham linhagem ADB, 16,1% (50/311) linhagem Agroceres PIC e 7,4% 
(23/311) não tinham informação. A positividade para infecção toxoplásmica com 
relação à linhagem apresentou associação significativa (p=0,017) e foi diretamente 
proporcional à frequência da mesma em relação ao número total de amostras, conforme 
demonstrado na Tabela 8.  

Com relação ao destino dos suínos após o abate, 76,5% (238/311) destes animais 
positivos eram destinados para produção de carnes e outros produtos e 23,5% 
exclusivamente para carnes. Não foi encontrada associação estatística entre a ocorrência 
da infecção e a finalidade dos suínos após o abate (p=0,171) (Tabela 8).  
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Tabela 8: Distribuição dos suínos abatidos no Triângulo Mineiro–MG no período 
de maio-julho de 2014, com relação ao sexo, linhagem, finalidade da produção e 
frequencia de anticorpos IgG anti- T. gondii. 

 
Variáveis Reagentes n (%) Não Reagentes n (%) Total  n (%) OR IC 95% p 

Sexo       Machos 142 (49,1) 147 (50,9) 289 (100,0) 0,81 (0,59 - 1,12) 0,202 
Fêmeas 169 (54,3) 142 (45,7) 311 (100,0) 1,23 (0,89 - 1,70)  Total 311 (51,8) 289 (48,2) 600 (100,0)    Linhagem          
ADB* 238 (53,5) 207 (46,5) 445 (100,0) - -  Agroceres PIC 50 (41,7) 70 (58,3) 120 (100,0) 0,62 (0,41 - 0,93) 0,017 
Sem Informação 23 (65,7) 12 (34,3) 35 (100,0) 1,67 (0,81 - 3,43)  
Total 311 (51,8) 289 (48,2) 600 (100,0)    Finalidade           

Carnes 73 (47,1) 82 (52,9) 155 (100,0) 0,77 (0,54 - 1,12) 0,171 
Carnes e Outros 238 (53,5) 207 (46,5) 445 (100,0) 1,29 (0,90 - 1,86)  Total 311 (51,8) 289 (48,2) 600 (100,0)       
* Categoria de Referência para cálculo de OR. OR: Odds Ratio (razão de probabilidades). IC: Intervalo de Confiança.  
 

A Tabela 9 mostra a distribuição dos possíveis fatores de risco associados à 
infecção pelo T. gondii de acordo com os resultados sorológicos obtidos nas amostras 
de suínos. 

Ao se estabelecer uma relação entre os possíveis fatores de risco relacionados à 
transmissão do parasito aos suínos, percebe-se que dentre os suínos positivos, 83,9% 
(261/311) não eram criados com outros animais e nem foi relatada presença de ratos nas 
propriedades de origem, ambos apresentando significância estatística (p=0,013). Das 
amostras de sorologia reativa, 83,9% (261/311) eram de fazendas de tamanho grande 
que utilizavam água tratada em seus animais e 16,1% (50/311) fazendas de tamanho 
médio que utilizavam água de poço e riacho em seus animais. A chance de 
soropositividade entre os suínos de fazendas de tamanho grande e que utilizavam água 
tratada foi 1,67 vezes maior do que os de fazendas de tamanho médio e que utilizavam 
água de poço e riacho. Todas as variáveis observadas apresentaram significância 
estatística (p=0,013) (Tabela 9).  
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Tabela 9: Distribuição dos suínos abatidos no Triângulo Mineiro–MG no período 
de maio-julho de 2014, segundo possíveis fatores de risco para infecção por T. 
gondii.  

 
Variáveis Reagentes  n (%) Não Reagentes  n (%) Total  n (%) OR IC 95% p 

Criação em Conjunto           
Sim (Bovinos) 50 (41,7) 70 (58,3) 120 (100,0) 0,6 0,40 - 0,90 0,013 

Não 261 (54,4) 219 (45,6) 480 (100,0)    Total 311 (51,8) 289 (48,2) 600 (100,0)    Tamanho da Propriedade           
Médio 50 (41,7) 70 (58,3) 120 (100,0) 0,6 0,40 - 0,90     0,013 
Grande 261 (54,4) 219 (45,6) 480 (100,0) 1,67 1,11 - 2,50  Total 311 (51,8) 289 (48,2) 600 (100,0)    Presença de Ratos           

Sim 50 (41,7) 70 (58,3) 120 (100,0) 0,6 0,40 - 0,90 0,013 
Não 261 (54,4) 219 (45,6) 480 (100,0)    Total 311 (51,8) 289 (48,2) 600 (100,0)    Tipo de Água           

Poço e Riacho 50 (41,7) 70 (58,3) 120 (100,0) 0,6 0,40 - 0,90 0,013 
Tratada 261 (54,4) 219 (45,6) 480 (100,0) 1,67 1,11 - 2,50  Total 311 (51,8) 289 (48,2) 600 (100,0)       

 
 
 
5.2 BOVINOS 
 
Foram incluídos no estudo 570 bovinos destinados ao abate, oriundos de 36 

propriedades localizadas nos municípios de Araguari, Centralina, Comendador Gomes, 
Ipiaçu, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Prata Tupaciguara, 
Uberaba, Uberlândia e Varjão de Minas, pertencentes à mesoregião do Triângulo 
Mineiro – MG.  A distribuição dos bovinos de acordo com a propriedade e município de 
procedência pode ser observada na Tabela 10. 

Dentre todas as procedências, o município de Prata foi o que mais contribuiu 
com o número de amostras 175 (30,6%). Neste município, também se localiza a 
propriedade 16 que dentre as 36 propriedades incluídas no estudo foi a que mais 
forneceu animais (Tabela 10). 
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Tabela 10: Procedência dos bovinos abatidos na região do Triângulo Mineiro–MG 
no período de janeiro de 2013-fevereiro de 2014.  
 

Procedência Estabelecimento Número de Bovinos (%) 
Araguari  1 8 (1,4) 

 2 5 (0,9) Total   13 (2,3) 
Centralina 3 1 (0,2) 

Total   1 (0,2) 
Comendador Gomes  4 11 (1,9) 

Total   11 (1,9) 
Ipiaçu  5 8 (1,4) 
Total   8 (1,4) 

Monte Alegre de Minas 6 14 (2,5) 
 7 13 (2,3) 
 8 7 (1,2) 
 9 8 (1,4) 
 10 26 (4,6) 
 11 19 (3,3) Total   87 (15,3) 

Monte Carmelo 12 17 (3,0) 
Total   17 (3,0) 

Nova Ponte  13 20 (3,5) 
Total   20 (3,5) 
Prata 14 25 (4,4) 

 15 23 (4,0) 
 16 76 (13,3) 
 17 21 (3,7) 
 18 10 (1,7) 
 19 20 (3,5) 

Total   175 (30,6) 
Tupaciguara 20 22 (3,9) 

 21 33 (5,8) 
 22 22 (3,9) 

Total   77 (13,6) 
Uberaba 23 21 (3,7) 

 24 20 (3,5) 
Total   41 (7,2) 

Uberlândia 25 12 (2,1) 
 26 8 (1,4) 
 27 8 (1,4) 
 28 10 (1,7) 
 29 11 (1,9) 
 30 1 (0,2) 
 31 2 (0,3) 
 32 18 (3,2) 
 33 5 (0,9) 
 34 5 (0,9) 
 35 23 (4,0) 

Total   103 (18,0) 
Varjão de Minas  36 17 (3,0) 

Total   17 (3,0) 
Total   570 (100,0) 
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Dentre os 570 animais, 97,2% eram fêmeas (554/570) e 2,8% eram machos 
(16/570). 

Em relação à linhagem, 55,8% (318/570) eram Nelore, 21,4% (122/570) 
Cruzada, 6,3% (36/570) Nelore obtido de cruzamento industrial, 5,8% (33/570) Gir e 
Nelore, 3,2% (18/570) Nelore e Anelorado, 1,2% (7/570) Girolando, 0,9% (5/570) Gir e 
em 5,4% (31/570) dos casos não se obteve informação. Quanto à faixa etária, 94,6% 
(539/570) tinham idade inferior ou igual a 3 anos e 5,4% (31/570) idade entre 3 e 6 
anos.  

Todas as propriedades de bovinos eram localizadas na área rural do Triângulo 
Mineiro. Em relação ao sistema de criação, 23 propriedades possuíam criação extensiva, 
11 propriedades criações semi-intensiva e duas propriedades criação intensiva. Dentre 
todos os estabelecimentos de origem, de acordo com a extensão territorial da 
propriedade, sete relataram tamanho pequeno, 22 relataram tamanho médio e sete 
relataram tamanho grande. O número de bovinos destinados ao abate de acordo com o 
sistema de criação e o tamanho da propriedade pode ser observado na Tabela 11. 
 
 
Tabela 11: Distribuição dos bovinos abatidos na região do Triângulo Mineiro-MG 
no período de janeiro de 2013-fevereiro de 2014, quanto ao sistema de criação e 
tamanho da propriedade. 
 

  Número de Propriedades (%) Número de Bovinos (%) 
Sistema de Criação 

  Extensivo 23 (63,9) 392 (68,8) 
Semi-intensivo 11 (30,6) 153 (26,8) 

Intensivo 2 (5,5) 25 (4,4) 
Total 36 (100,0) 570 (100,0) 

Tamanho da Propriedade     
Pequena 7 (19,4) 72 (12,6) 

Média 22 (61,2) 321 (56,3) 
Grande 7 (19,4) 177 (31,1) 
Total 36 (100,0) 570 (100,0) 
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Em 25 propriedades de origem dos bovinos foi relatada a presença de gatos e em 
28 propriedades foi relatada a presença de ratos. O número de bovinos destinados ao 
abate de acordo com a presença de gatos e ratos pode ser observado na Tabela 12. 

 
 

Tabela 12: Distribuição dos bovinos abatidos na região do Triângulo Mineiro-MG 
no período de janeiro de 2013-fevereiro de 2014, quanto à presença de gatos e ratos 
nas propriedades.  
 

  Número de Propriedades (%) Número de Bovinos (%) 
Presença de Gatos     

Sim 25 (69,4) 429 (75,3) 
Não 11 (30,6) 141 (24,7) 

Total 36 (100,0) 570 (100,0) 
Presença de Ratos   

Sim 28 (77,8) 447 (78,4) 
Não 8 (22,2) 123 (21,6) 

Total 36 (100,0) 570 (100,0) 
 

 
Em 32 propriedades foi relatada a criação em conjunto com no mínimo uma 

outra espécie animal, três propriedades disseram criar apenas bovinos e uma não soube 
informar. O número de bovinos destinados ao abate de acordo com a ausência ou 
presença de criação em conjunto nas propriedades e as respectivas espécies criadas com 
os bovinos pode ser observado na Tabela 13. 
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Tabela 13: Distribuição dos bovinos abatidos na região do Triângulo Mineiro-MG 
no período de janeiro de 2013-fevereiro de 2014, quanto à criação em conjunto 
com outras espécies nas propriedades de origem.  

 
Criação em Conjunto Número de Propriedades (%) Número de Bovinos (%) 
Sim  

  Equinos 28 (77,8) 441 (77,4) 
Ovinos 1 (2,8) 19 (3,3) 
Suínos 2 (5,5) 22 (3,9) 

Equinos e Suínos 1 (2,8) 21 (3,7) 
Não 3 (8,3) 44 (7,7) 
Sem Informação 1 (2,8) 23 (4,0) 
Total 36 (100,0) 570 (100,0) 

 
 
Em relação à finalidade de criação dos bovinos, 91,9% (524/570) eram 

destinados a produção de carne, 3,2% (18/570) a produção de leite, 3,2% (18/570) a 
carne e leite e 1,7% (10/570) eram reprodutores destinados ao abate. 

Quanto ao tipo de alimentação, os alimentos utilizados pelas propriedades 
podem ser observados na Tabela 14. A frequência do número de bovinos foi 
diretamente proporcional a quantidade de propriedades que utilizavam pasto, pasto e 
ração e pasto e silagem (Tabela 14). A fonte de água consumida pelos animais era 
bastante variável de acordo com cada propriedade, a fonte mais prevalente foi a água de 
poço, presente em 15 propriedades. Na Tabela 14 é possível observar as demais fontes 
citadas. Todos os bovinos incluídos no presente estudo eram vermifugados. 
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Tabela 14: Distribuição dos bovinos abatidos na região do Triângulo Mineiro-MG 
no período de janeiro de 2013-fevereiro de 2014, quanto ao tipo de alimentação e 
ao tipo de água fornecidos nas propriedades de origem.  

 
  Número de Propriedades (%) Número de Bovinos (%) 
Tipo de Alimentação     
Pasto 23 (63,9) 392 (68,8) 
Pasto e Ração 11 (30,6) 161 (28,2) 
Pasto e Silagem 2 (5,5) 17 (3,0) 
Total 36 (100,0) 570 (100,0) 
Tipo de Água     
Açude 2 (5,5) 28 (4,9) 
Cisterna 1 (2,8) 5 (0,9) 
Poço 15 (41,7) 260 (45,6) 
Riacho 4 (11,1) 63 (11,1) 
Açude e Poço 2 (5,5) 22 (3,9) 
Açude e Riacho 9 (25,0) 108 (18,9) 
Poço e Cisterna 1 (2,8) 7 (1,2) 
Poço e Riacho 1 (2,8) 1 (0,2) 
Sem Informação 1 (2,8) 76 (13,3) 
Total 36 (100,0) 570 (100,0) 

 
 

 Nas 570 amostras de soro bovino foi realizada a técnicas de Hemaglutinação 
Indireta (HAI). A análise sorológica dessas amostras pelo Kit TOXO-HAI® revelou 
uma ocorrência de anticorpos IgG anti- T. gondii da ordem de 1,0% (6/570).  
 Os municípios em que foi relatada a ocorrência da sorologia positiva para 
anticorpos específicos foram Monte Alegre de Minas, Nova Ponte, Prata e Uberlândia, 
sendo que na propriedade 13 em Nova Ponte foi relatada a soropositividade em duas 
amostras e em duas propriedades em Uberlândia (32 e 35) foi relatada a presença de 
anticorpos anti- T. gondii em uma amostra de cada.  (Tabela 15). 
 Dentre os seis animais sororreagentes, todos eram fêmeas e tinham idade inferior 
ou igual a três anos. Três eram de linhagem Nelore, um de linhagem Cruzada, um 
Nelore e Anelorado e um Gir e Nelore. Com relação à finalidade dos animais, cinco 
eram destinados exclusivamente a produção de carne (83,3%, 5/6) e um a produção de 
carne e leite (16,7%, 1/6) (Tabela 15). Não foram observadas diferenças significativas 
em relação à soropositividade e aos fatores, sexo, idade, linhagem e finalidade 
(p=0,674;  p=0,552; p=0,516 e p=0,280, respectivamente). 
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 Tabela 15: Bovinos sororreagentes para T. gondii de acordo com 
procedência, propriedade de origem, sexo, faixa etária, linhagem e finalidade de 
produção.  
 

Animal Procedência Propriedade Sexo Faixa Etária Linhagem Finalidade 
1  Monte Alegre de Minas 10 Fêmea ≤ 3 anos Nelore Carne 2  Nova Ponte 13 Fêmea ≤ 3 anos Nelore Carne 3 Nova Ponte 13 Fêmea ≤ 3 anos Nelore Carne 4 Prata 17 Fêmea ≤ 3 anos Cruzada Carne 5 Uberlândia 32 Fêmea ≤ 3 anos Nelore e Anelorado Carne e Leite 6 Uberlândia 35 Fêmea ≤ 3 anos Gir e Nelore Carne 

 
 
 Com base nas características do tipo de sistema de criação utilizado nos 
rebanhos, dentre os animais que apresentaram anticorpos específicos, dois eram de 
criação extensiva (33,3%, 2/6), três de criação semi-intensiva (50,0%, 3/6) e um de 
criação intensiva (16,7%, 1/6) (Tabela 16). As análises relacionando a infecção por T. 
gondii ao sistema de criação nas propriedades, no entanto, não foram estatisticamente 
significativas (p=0,108).   
 De acordo com o tamanho das propriedades, duas relataram ser de tamanho 
pequeno (33,3%, 2/6), uma de tamanho médio (16,7%, 1/6) e três de tamanho grande 
(50,0%, 3/6), porém não houve associação estatística entre os tamanhos das 
propriedades e a presença de anticorpos específicos (p=0,161). Quanto à criação em 
conjunto, cinco eram criados com pelo menos outra espécie animal (83,3%, 5/6) e um 
não era criado com nenhuma outra espécie (16,7%, 1/6), apesar de não ter sido 
observada diferença estatística (p = 0,108) (Tabela 16). 
  Em duas amostras sororreativas foi relatada presença de gatos na propriedade de 
origem (33,3%. 2/6), sendo esta associação estatisticamente significativa (p=0,009). No 
entanto, em cinco amostras foi relatada presença de ratos (83,3%, 5/6), mas não houve 
diferença significativa entre a presença de ratos e a detecção de anticorpos específicos 
(p=0,764) (Tabela 16). 
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 Com relação à alimentação, dois animais eram alimentados exclusivamente de 
pasto (33,3%, 2/6) e quatro alimentados de pasto e ração (66,7%, 4/6), não foi 
observada associação estatística entre a soropositividade e o tipo de alimentação 
(p=0,107). Quanto a água utilizada para consumo, dois animais utilizavam água 
proveniente de açude (33,3%, 2/6), dois de poço (33,3%, 2/6), um riacho (16,7%, 1/6) e 
um utilizava açude e riacho (16,7%, 1/6), mas também não foram considerada 
diferenças significativas entre o tipo de água utilizada e a infecção por T. gondii 
(p=0,163) (Tabela 16). 
 
 
Tabela 16: Bovinos sororreagentes para T. gondii de acordo com procedência, 
sistema de criação, tamanho da propriedade, criação em conjunto, presença de 
gatos, presença de ratos, tipo de alimentação e tipo de água consumida.  
 

Animal Procedência Sistema de Criação Tamanho da Propriedade Criação em Conjunto Presença de Gatos Presença de Ratos Tipo de Alimentação Tipo de Água 
1 Monte Alegre de Minas Extensivo Médio Sim (Equinos) Não Sim Pasto Açude e Riacho 
2 Nova Ponte Semi-intensivo Grande Sim (Equinos) Não Sim Pasto e Ração Açude 
3 Nova Ponte Semi-intensivo Grande Sim (Equinos) Não Sim Pasto e Ração Açude 
4 Prata Semi-intensivo Grande Sim (Equinos e suínos) Sim Não Pasto e Ração Riacho 
5 Uberlândia Intensivo Pequeno Sim (Ovinos) Sim Sim Pasto e Ração Poço 
6 Uberlândia Extensivo Pequeno Não Não Sim Pasto Poço 

 



 

 
 
 
 
 
 

6. DISCUSSÃO 
 
As amostras de suínos destinados ao abate analisadas no presente estudo eram 

provenientes de três municípios localizados na região do Triângulo Mineiro, sendo eles 
Carmo do Paranaíba, Patrocínio e Perdizes. É importante ressaltar que este é o primeiro 
inquérito soroepidemiológico sobre a ocorrência de anticorpos anti- T. gondii em suínos 
nessa região. No Brasil, o consumo de carne suína, apesar de ser menor que o de 
bovinos e aves, pode oferecer risco de infecção, principalmente se não houver cuidados 
sanitários na produção desses animais. Soma-se a este fato o perfil do consumidor, que 
pode propiciar hábitos de risco, principalmente a ingestão de carne suína crua e/ou mal 
cozida (DUBEY, 1994; SCHLINDWEIN e KASSOUF, 2006; SILVA  et al., 2010). 

Os dados encontrados no presente estudo sugerem que em relação ao sexo não 
há diferenças de demanda dos produtores de suínos por machos ou fêmeas, entretanto, 
com relação à idade, animais com 160 dias apresentam um peso ótimo para o abate (95 
– 100 Kg), por este motivo são mais frequentes nos matadouros. 

Todos os suínos abatidos eram provenientes de propriedades que utilizavam o 
sistema de criação intensivo. Apesar do tipo de criação semelhante, as propriedades 
diferiam em tamanho. As fazendas de Patrocínio e Perdizes eram consideradas de 
tamanho grande, enquanto que a de Carmo do Paranaíba era de tamanho médio, o que 
pode diferenciar no espaço utilizado para a criação dos suínos, bem como a densidade e 
a criação destes animais. 

O diagnóstico da infecção toxoplásmica tanto no homem quanto nos animais tem 
se baseado na pesquisa de anticorpos contra o parasito através de testes sorológicos. A 
importância do diagnóstico sorológico, desta forma, implica na adoção de critérios 
específicos na escolha de um método eficiente, capaz de fornecer um diagnóstico 
correto e preciso. Uma técnica sorológica para ser utilizada em estudos epidemiológicos 
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precisa ser econômica, simples, sensível e apresentar reprodutibilidade e concordância 
(COSTA et al., 2007). 

Neste estudo, a presença de anticorpos anti- T. gondii nas amostras de soro suíno 
foram avaliadas por duas diferentes técnicas sorológicas: Hemaglutinação Indireta 
(HAI) e Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI).  

Estudos realizados para detecção da ocorrência sorológica em suínos pelo 
método de HAI já haviam sido descritos por diferentes autores em estudos 
epidemiológicos mais antigos, no Brasil, incluindo os estados do Ceará, Paraná, Piauí, 
Santa Catarina (AMARAL et. al, 1978), Goiás (MATOS et al., 1999), Rio Grande do 
Sul (AMARAL et al., 1975; SILVA et al., 1981; CHAPLIN et al., 1984; GRÜNSPAN 
et al., 1995) e  São Paulo (AMARAL et al., 1976; SANTOS et al., 1978; ISHIZUKA et 
al., 1986). Nesses estudos o ponto de corte utilizado foi a titulação 1:64 e a ocorrência 
observada variou de 7,2 a 59,4%. Estudos brasileiros posteriores a década de 90 
utilizando HAI são cada vez mais difíceis de serem encontrados, mas no estado do Pará 
(FREITAS et al., 2009), São Paulo (SUÁREZ-ARANDA et al., 2000) e Rio Grande do 
Sul (PEREIRA, 2005), utilizando-se como ponto de corte a titulação 1:16, observou-se 
a ocorrência de 50%, 21% e 9,2%, respectivamente.  

Estudos utilizando a Técnica de RIFI, no entanto, são mais frequentemente 
utilizados para a detecção sorológica de anticorpos anti- T. gondii em suínos, inclusive 
no Brasil. Pesquisas mais antigas utilizavam como ponto de corte a titulação 1:16 
(SCHENK et al., 1976; PASSOS et al., 1984a; GUIMARÃES et al. 1992) e com esta 
titulação as ocorrências observadas variaram de 29,9% (SCHENK et al., 1976) a 90,4% 
(GUIMARÃES et al. 1992). Por convenção, as pesquisas mais recentes vêm utilizando 
o ponto de corte 1:64, por acreditar que com essa titulação os resultados são mais 
fidedignos (TSUTSUI et al., 2003; CARLETTI et al., 2005; CAPORALLI et al., 2005; 
MOURA et al., 2007; MILLAR et al., 2008b; MURARO et al., 2010; AZEVEDO et 
al., 2010; VALENÇA et al., 2011; VILLALOBOS et al., 2011; LUCIANO et al., 
2011a; FERNANDES et al. 2012; SANTOS et al., 2015), ainda assim os resultados 
observados são distintos e variam entre 0,8% (CAPORALLI et al., 2005) e 48% 
(VILLALOBOS et al., 2011). 

A variação destes dados pode ser atribuída aos diferentes pontos de corte 
utilizados pelos autores, pois os mesmos podem influenciar na maior ou menor 
observação de animais positivos e também devido às diferenças regionais e ao tipo de 
criação dos animais. As diferenças de resultados entre os vários pesquisadores também 
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podem ocorrer devido ao número de amostras pesquisadas e à metodologia empregada, 
pois essas variáveis podem interferir no resultado quanto ao título de anticorpo. O maior 
número de resultados positivos e títulos ligeiramente maiores observados quando se 
comparam técnicas distintas pode estar relacionado com diferentes subtipos de IgG 
detectados em cada teste sorológico, ou essas diferenças para baixas diluições do soro 
podem ser atribuídas a reações inespecíficas (DUBEY et al., 1995c). 

Em nosso estudo, a positividade encontrada por meio do diagnóstico sorológico 
em amostras suínas pela técnica de HAI com diluição 1:32 foi de 3,3% (n=20). 
Enquanto que pela RIFI, utilizando o ponto de corte 1:64, foi detectada a ocorrência em 
51,8% (n=311). A discrepância de resultados obtidos pelas diferentes técnicas pode 
estar relacionada ao ponto de corte da HAI recomendado pelo fabricante do kit, que 
possivelmente era alto e por este motivo foi verificado um baixo número de positivos 
por esta técnica, uma vez que conforme verificado pela RIFI, os títulos de anticorpos 
das amostras suínas eram baixos. Outra possível justificativa para a baixa frequência de 
positividade pela técnica de HAI pode estar relacionada à baixa sensibilidade dessa 
técnica verificada em suínos por outros autores (DUBEY, 2009). 

 Ao se estabelecer uma análise de concordância entre as técnicas utilizadas no 
presente estudo, encontrou-se Kappa de 0,03, indicando uma fraca concordância entre 
as técnicas, de acordo com Landis e Koch (1977). Concordância equivalente entre estas 
duas técnicas sorológicas, no entanto, foi observada em estudos com outras espécies de 
animais. Escopelli (2004) encontrou um valor de Kappa de 0,51, considerado de 
concordância moderada num estudo em ovinos no Rio Grande do Sul e Barros e 
colaboradores (2015) detectaram uma concordância de 100% em felinos no Rio de 
Janeiro. Enfatiza-se, portanto, a necessidade de padronização própria de kits de HAI 
para diagnóstico da toxoplasmose humana antes do uso em estudos epidemiológicos em 
espécies animais, de modo a identificar o melhor ponto de corte a ser utilizado de 
acordo com o animal a ser estudado. 

Outro aspecto a ser considerado é a grande variabilidade quanto às proteínas 
antigênicas utilizadas nos testes para detecção de anticorpos, seja na quantidade de 
antígenos ou na procedência da cepa. Além disso, fatores como interpretação do técnico 
do laboratório; variação na sensibilidade dos reagentes que pode ocorrer devido ao 
transporte ou estocagem inadequados; diferença na qualidade entre os fabricantes de 
kits comerciais ou entre kits de diferentes lotes, podem estar influenciando o resultado 



80 
 
final da técnica, permitindo o encontro de resultados contraditórios ao serem 
comparadas as metodologias (ALBUQUERQUE et al., 2012). 

Tendo em vista a grande diferença encontrada no número de resultados positivos 
detectados pela HAI (n=20) em relação à RIFI (n=311) e a fraca associação entre as 
técnicas na pesquisa de anticorpos em suínos, optamos, portanto em não considerar a 
positividade demonstrada pela HAI como um valor de referência, por acreditar que não 
representa de modo satisfatório a real condição da população animal estudada.  

A utilização da RIFI como padrão ouro para detectar a ocorrência da infecção 
toxoplásmica em suínos está de acordo com Minho e colaboradores (2004) que 
validaram este método por meio da detecção de anticorpos anti- T. gondii no soro de 46 
suínos experimentalmente infectados, obtendo uma sensibilidade de 95,7% e 
especificidade de 97,8% e com Fialho e Araújo (2002), que compararam as técnicas de 
RIFI e HAI e concluíram que para fins diagnósticos a RIFI é superior a HAI, sendo 
mais indicada em inquéritos epidemiológicos. 

Não existem dados na literatura sobre a ocorrência da infecção em suínos no 
Triângulo Mineiro, no entanto, alguns estudos em outras regiões de Minas Gerais têm 
revelado ocorrências variadas.  Em estudos anteriormente descritos, que utilizaram a 
RIFI com ponto de corte 1:16 (inferior ao ponto de corte do presente estudo) pode ser 
observadas ocorrências distintas. Schenk e colaboradores (1976) examinaram o soro de 
900 suínos criados e abatidos em Belo Horizonte e detectaram que 29,9% (n=269) eram 
soropositivos; Passos e colaboradores (1984a) analisaram o soro de 600 suínos 
provenientes de pequenas criações em vários municípios e abatidos em matadouros da 
região metropolitana de Belo Horizonte e constataram uma ocorrência de 33,4% 
(n=218) de animais positivos; Guimarães e colaboradores (1992) observaram uma 
ocorrência de 90,4% em 198 suínos de criação semi-intensiva no município de Igarapé.  

O ponto de corte inferior ao utilizado no presente estudo é justificado por serem 
esses estudos antigos e anteriormente não haver uma padronização do ponto de corte em 
suínos pela técnica de RIFI, que atualmente é aceito como 1:64 entre a maioria dos 
pesquisadores devido a possibilidade de haver reação cruzada com outras espécies de 
coccídeos em titulações menores.  

Ainda no estado de Minas Gerais, Pezerico e colaboradores (2007) utilizando a 
técnica de MAT não detectaram a ocorrência de nenhum suíno infectado, contudo o 
ponte de corte utilizado foi de 1:100, considerado elevado, em um número de amostras 
relativamente pequeno (n=187), o que pode ter influenciado nos resultados obtidos. 
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Comparando a ocorrência da infecção por T. gondii observada em 51,8% dos 
suínos de nosso estudo pela técnica de RIFI, ponto de corte 1:64, aos demais estados 
brasileiros, nossos dados corroboram com o percentual de 50,0% encontrado por Freitas 
e colaboradores (2009) no Pará, por meio da HAI, ponto de corte 1:16 e com a 
frequência de 48,0% observada por Villalobos e colaboradores (2011) em São Paulo, 
que utilizaram a mesma técnica e ponto de corte do presente estudo.  

Nossos resultados foram superiores à taxa de 36,2% na Paraíba (AZEVEDO et 
al., 2010), 26,9% em Alagoas (VALENÇA et al., 2011), 12,8% no Mato Grosso 
(MURARO et al., 2010), 12,6% no Paraná (SANTOS et al., 2015) e 12,5% em 
Pernambuco (FERNANDES et al., 2012), sendo também utilizada a técnica de RIFI e 
ponto de corte 1:64 pelos referidos autores. No entanto, foi inferior aos valores 
verificados no Rio de Janeiro de 65,8%, por meio da RIFI, ponto de corte 1:16 
(BONNA et al., 2006) e 86,0% em Santa Catarina e Rio Grande do Sul por meio do 
MAT, ponto de corte 1:50 (SILVA et al., 2003). As discrepâncias observadas podem 
estar relacionadas às diferenças regionais e ao tipo de criação dos animais. 

Em relação a outros países, uma prevalência de 32,1% foi encontrada em suínos 
na Etiópia Central (GEBREMEDHIN et al. 2015) utilizando HAI com ponto de corte 
1:40; 30,6% em suínos abatidos na China em um estudo que também utilizou HAI, mas 
com ponto de corte 1:64 (WU et al., 2012);  28,9% na Sérvia (KLUN et al., 2006) e 
20% na Argentina (VENTURINI et al., 2004), ambos pela técnica de MAT com ponto 
de corte 1:25; 16,3% na Itália (VILLARI et al., 2009) pela técnica de ELISA e 9,8% em 
Portugal pela MAT com ponto de corte 1:20 (LOPES et al., 2013). Essas ocorrências 
são inferiores à observada no presente estudo, no entanto, na cidade de Yucatan, no 
México foi observada uma taxa de 95,8% pela técnica de ELISA com ponto de corte 
1:1024 (ORTEGA-PACHECO et al., 2013), muito superior a ocorrência aqui descrita, 
mas que pode ser justificada pela técnica e pelo ponto de corte utilizado. 

 Os muitos relatos da infecção pelo T. gondii em diferentes países do mundo 
indicam que este protozoário é amplamente distribuído em locais de clima tropical e 
locais de clima temperado. No entanto, a temperatura e umidade prevalente em países 
tropicais favorecem a persistência de oocistos esporulados viáveis no ambiente, o que 
justifica a maior ocorrência da infecção neste tipo de clima (TENTER et al., 2000). As 
diferenças nas variações percentuais da ocorrência da infecção por T. gondii também 
podem ser observadas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, visto que em 
países desenvolvidos normalmente são observadas menores taxas de ocorrência 



82 
 
(DUBEY e JONES, 2008). Esta observação pode estar relacionada ao maior controle, 
rigidez e fiscalização no processo de criação dos animais em países que apresentam 
maior poder aquisitivo. 
  No presente estudo, analisando a relação entre a positividade para a infecção por 
T. gondii e o local de procedência, foi observado que mesmo havendo um maior número 
de suínos provenientes do município de Patrocínio, a porcentagem de animais positivos 
para esta protozoose foi maior no município de Perdizes, sendo esta observação 
possivelmente relacionada a alguma característica intrínseca da região ou a alguma 
falha no manejo dos suínos desta propriedade. 

Na literatura, poucos autores relacionam a positividade dos animais estudados 
com as propriedades de origem. Comparando a variação na frequência de positivos 
entre as propriedades dos suínos de nosso estudo (41,7 a 65,7%) com o descrito 
anteriormente por Matos e colaboradores (1999) no estado de Goiás que obtiveram 
variação entre 8,33% e 60% nas 40 propriedades avaliadas, podemos observar que de 
fato diferentes propriedades podem contribuir de maneiras distintas para a maior ou 
menor exposição de seus animais ao T. gondii. A maior variação revelada por estes 
autores, no entanto, pode estar relacionada ao maior número de propriedades observadas 
em seus estudos. Esta variação pode ocorrer principalmente pela variedade de fatores de 
risco presentes entre os municípios, que compartilham regiões de ecossistemas 
diferentes ou em propriedades de um mesmo município, que podem apresentar práticas 
de manejo distintas, favorecendo ou não o estabelecimento da infecção por T. gondii 
(SUARÉZ-ARANDA et al. 2000, CAPORALI et al. 2005). 

Em nosso estudo, ao relacionar a presença de anticorpos específicos contra o 
parasito e o sexo dos suínos observou-se uma similaridade entre machos e fêmeas 
(45,7% e 54,3%, respectivamente, sem significância estatística). Estes dados estão de 
acordo com Azevedo e colaboradores (2010) que também encontraram prevalências 
próximas entre machos (37,8%) e fêmeas (35,3%), sem associação estatística (p=0,92). 
A ausência de diferença estatisticamente significativa na ocorrência de anticorpos anti- 
T. gondii em relação ao sexo foi também observada por Souza (1995), uma vez que 
segundo o autor, ambos os sexos foram expostos aos mesmos fatores de risco.  

De acordo com Garcia e colaboradores (1999) a raça ou a genética dos suínos 
também podem contribuir para a variação da ocorrência da infecção por T. gondii. No 
presente estudo, ao analisarmos a frequência de positivos entre as linhagens presentes, 
do total de positivos, a maioria apresentava linhagem ADB (76,5%). No entanto, esse 
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maior percentual encontrado nesta linhagem pode ser decorrente do fato da mesma ter 
uma maior contribuição no número de animais fornecidos para este estudo e não 
necessariamente devido à fatores intrínsecos da linhagem. 

Com relação à finalidade dos suínos após o abate e a ocorrência da infecção, 
76,5% dos suínos positivos foram destinados a produção de carnes e outros produtos 
cárneos. Esta taxa observada nos alerta sobre o elevado índice de animais infectados que 
são destinados à produção de carnes e produtos cárneos. Neste sentido, diversos autores 
têm detectado a presença de DNA de T. gondii em produtos de origem suína. Dias e 
colaboradores (2005) encontraram T. gondii em 13 (8,72%) das 149 amostras de 
linguiça de origem suína tipo frescal em Londrina (PR) e Belfort-Neto e colaboradores 
(2007) coletaram amostras de diafragma e língua de porcos em pequenos e grandes 
abatedouros de Erechim, no sul do Brasil, e utilizaram biologia molecular para 
determinar a taxa de infecção. Dezessete das 50 amostras de diafragma (34%) e 33 das 
50 amostras de língua (66%) foram positivas na reação de PCR para T. gondii. 

No presente estudo, a criação em conjunto com outros animais, no caso, 
bovinos, não apresentou risco de infecção por T. gondii em comparação a criação 
exclusiva de suínos, pelo contrário, a presença da criação em conjunto se comportou 
como fator de proteção e uma provável justificativa para este fato seriam as práticas de 
manejo praticadas nas propriedades em questão e não necessariamente o fato de se 
criarem as espécies conjuntamente. 

Todas as propriedades de origem dos suínos adotavam o sistema de criação 
intensiva, mas das três propriedades observadas, duas eram, de acordo com a extensão 
territorial, de tamanho grande e uma de tamanho médio. Tendo em vista o tamanho das 
propriedades, as maiores aumentaram 1,67 vezes a chance de soropositividade pelo 
protozoário em relação à propriedade de tamanho médio. De acordo com a literatura, a 
gestão agrícola intensiva, com criação de porcos confinados, tem reduzido a exposição 
de suínos à infecção por T. gondii em comparação a criação de porcos semi-confinados 
(AFSSA, 2005).  

No Brasil, alguns trabalhos têm associado uma maior ocorrência de anticorpos 
anti- T. gondii em suínos provenientes de criações não tecnificadas, enquanto as baixas 
ocorrências são verificadas em animais criados em sistema intensivo com alta 
tecnificação. Villalobos e colaboradores analisaram o soro de suínos de 16 propriedades 
localizadas em São Paulo, sendo oito consideradas com bom nível de tecnificação (300 
amostras) e outras oito, não tecnificadas (200 amostras). Nas propriedades tecnificadas 
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não foi encontrada nenhuma amostra positiva para o T. gondii enquanto que nas 
propriedades não tecnificadas foi observada uma ocorrência de anticorpos de 48%. 

Diferentemente do esperado, no presente estudo foi observado uma elevada 
ocorrência de anticorpos anti- T. gondii em animais advindos de propriedades que 
utilizavam a criação intensiva. No entanto, em nosso estudo, a grande ocorrência 
encontrada em suínos sob gestão intensiva e o maior risco de adquirir a infecção por T. 
gondii em propriedades de tamanho grande em relação a propriedades médias pode ser 
justificada pela maior densidade de animais em propriedades maiores e possíveis falhas 
na barreira sanitária das mesmas. Além disso, grandes propriedades podem servir de 
abrigo para gatos e roedores que podem estar envolvidos na disseminação da infecção. 
Fatores relacionados ao manejo, como a presença de lâmina d’água nas pocilgas, 
bebedouro tipo canaleta e a presença de áreas alagadiças nas propriedades, também 
foram associados à maior prevalência da infecção (TSUTSUI et al., 2003) neste tipo de 
criação. 

Com relação à alimentação, de acordo com os questionários epidemiológicos 
todos os animais utilizavam ração. Segundo Vidotto e colaboradores (1990), este fator 
pode estar diretamente relacionado com a elevada ocorrência da infecção por T. gondii 
nos suínos, o que, provavelmente, também tenha ocorrido no presente estudo. Segundo 
os respectivos autores, os sistemas de gestão intensiva apresentam um armazenamento 
mais prolongado de ração, possibilitando a ingestão de oocistos de T. gondii pelos 
suínos, uma vez que devido ao armazenamento da ração, pode aumentar o número de 
roedores nas propriedades e consequentemente atrair gatos. Embora neste estudo não 
tenha sido relatada presença de felinos nas propriedades e apenas uma delas admitindo a 
presença de roedores, ainda deve-se levar em consideração que pode ter ocorrido algum 
viés no preenchimento do questionário pelos proprietários, que desconheciam a 
presença desses animais em sua propriedade. 

De acordo com Jones e Dubey (2010), a água é uma fonte importante de 
infecção com oocistos de T. gondii. Em relação à água consumida pelas propriedades 
analisadas, duas destas relataram fornecer água tratada aos seus animais, enquanto uma 
relatou fornecer água de poço e riacho. Ao contrário do que era esperado, em nosso 
estudo o uso da água tratada resultou em um aumento significativo da razão de chances 
para a infecção por T. gondii, enquanto tomar água de poço e riacho foi associado com 
menor razão de chances. Uma explicação para este fato seria que provavelmente o 
tratamento da água destinada aos animais está inadequado ou a contaminação da água 
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com oocistos esporulados está ocorrendo nos bebedouros ou reservatórios desta água 
tratada que não estão sendo devidamente controlados. 

A presença de ratos foi relatada apenas na propriedade de tamanho médio e em 
nenhuma foi relatada a presença de gatos. Apesar de não haver registros da presença de 
felinos nos estabelecimentos de origem dos suínos, não é improvável que houvesse uma 
presença despercebida de gatos errantes nas fazendas, que poderiam ter contaminado a 
ração utilizada por estes animais ou o ambiente, servindo de possível fonte de infecção 
para os suínos.  

Apesar da presença de ratos nas propriedades não apresentar risco para a 
infecção dos suínos participantes deste estudo, os questionários epidemiológicos 
revelaram que 41,7% dos animais da propriedade onde existia a presença de ratos foram 
positivos para a infecção toxoplásmica, sugerindo uma participação destes animais na 
infecção dos suínos. Além disso, pode ter ocorrido um viés no relato dos proprietários 
das fazendas em relação à presença de ratos em suas propriedades. O relato da presença 
de roedores apenas na propriedade de tamanho médio sugere o fato de propriedades 
maiores terem maior dificuldade de observação da presença destes animais. 

Com relação aos bovinos, o maior número de fêmeas destinadas ao abate pode 
estar relacionado com o ciclo pecuário, caracterizado pela flutuação dos preços do gado 
e da carne, com fases de baixa e de alta que se repetem de tempo em tempo, de forma 
muito lenta. Isso ocorrre porque quando cresce a oferta de bois gordos, os preços caem, 
e as demais categorias (bois magros, bezerros e matrizes) também desvalorizam. 
Pressionados por dificuldades financeiras, os criadores vendem mais vacas para o abate. 
Com a redução do número de matrizes, fica comprometida a produção de bezerros e a 
oferta futura de bois para o abate. Depois de alguns anos, a escassez de bois para abate e 
de novilhas para reposição das vacas descartadas força a elevação dos preços, 
recomeçando o ciclo (EMBRAPA, 2011).  

Em relação à idade, a maior frequência observada em bovinos com idade igual 
ou inferior a três anos provavelmente está relacionada à antecipação da idade de abate 
que permite ao produtor maximizar o uso dos recursos naturais, melhorar a qualidade do 
produto e aumentar a rentabilidade e a sustentabilidade (EMBRAPA, 2011). 

Os bovinos abatidos eram provenientes de propriedades com diferentes sistemas 
de criação, tendo o tamanho da propriedade variado em relação ao tipo de sistema de 
criação, sete propriedades foram consideradas de tamanho grande, 22 consideradas 
propriedades médias e sete propriedades pequenas. De acordo com dados disponíveis na 
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literatura, o tamanho das propriedades e o tipo de criação do gado podem influenciar na 
ocorrência da infecção por T. gondii em bovinos, uma vez que pode contribuir com a 
maior ou menor influência dos fatores de risco associados à ingestão de oocistos de T. 
gondii por esses animais (TENTER et al., 2000; SROKA et al., 2007).  

No presente estudo, a ocorrência de anticorpos IgG anti-T. gondii utilizando o 
teste de HAI com diluição inicial de 1:32 nos soros  bovinos foi de 1,0% (n=6). O teste 
de HAI já foi utilizado por outros autores como ferramenta de detecção para a infecção 
em bovinos em diferentes localidades brasileiras, sendo observados percentuais entre 
3,4 e 12,0% (FERRARONI et al., 1980; SILVA et al. 1983; CHAPLIN et al. 1984; DE 
ARAÚJO et al. 1998); além disso, tem sido demonstrada eficiente para detecção da 
infecção toxoplásmica em outras espécies (ESCOPELLI, 2004; BARROS et al., 2015). 

A baixa ocorrência da infecção por T. gondii em bovinos (1,0%) encontrada no 
presente estudo, corrobora resultados semelhantes observados por outros autores, que 
utilizaram a RIFI em outras localidades - Gondim e colaboradores (1999), na Bahia 
(1,03%), Luciano e colaboradores (2011a), no estado do Rio de Janeiro (1,96%) e 
Fajardo e colaboradores (2013), que observaram um percentual de 2,68% dos animais 
positivos na Zona da Mata em Minas Gerais. Por outro lado, a literatura mostra grande 
discrepância nos valores de resultados dos estudos soroepidemiológicos para T. gondii 
em bovinos no Brasil, variando de 1,03 a 87,8% (GONDIM et al., 1999; COSTA et al., 
2012; SILVA et al., 2015) por razões distintas como área de estudo, tipo de criação dos 
animais e diferentes técnicas e ponto de corte utilizados.  

Como o observado no Brasil, em todo o mundo, os dados sobre a 
soroprevalência em bovinos também apresentam variações (0 a 99%) (HALL et al., 
2001), podendo estar relacionadas a diferentes metodologias ou a diferentes pontos de 
corte (MORÉ et al., 2008; SHARIF et al., 2007). Tais dados devem ser analisados com 
cautela, uma vez que as diferenças geográficas ocorrem não só entre os países, mas 
também dentro do mesmo território (TENTER et al., 2000), e ao longo do tempo. 
Exemplos para estes últimos incluem relatórios de Montana (EUA), segundo o qual a 
soroprevalência diminuiu de 38% em 1975 para 16% em 1985 (DUBEY e BEATTIE, 
1988), e do Vietnã, onde aumentou a partir de um inicial determinado de 0% em finais 
dos anos cinquenta (ŠERY et al., 1959) a 11% em 1995 (HUONG et al., 1998). 

Da mesma forma, ao compararmos o valor de 1,0% desta pesquisa com os 
49,17% encontrados por meio da técnica de RIFI com ponto de corte 1:64, no único 
relatório disponível sobre a infecção de gado proveniente de Minas Gerais, onde estão 
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incluídos os municípios de Iturama e Gurinhatã, pertencentes à mesoregião do 
Triângulo Mineiro (COSTA et al., 2001), pode parecer que a prevalência diminuiu 
drasticamente. No entanto, apesar de o estudo de Costa e colaboradores (2001) ter sido 
realizado na mesoregião do Triângulo Mineiro os municípios eram outros e a técnica 
utilizada pelos referidos autores era diferente da utilizada em nosso estudo, o que 
também pode ter influenciado nos resultados.  

Não houve ocorrência de animais positivos em todas as propriedades. Das 36 
que forneceram bovinos para o abate, em apenas cinco foi observada a ocorrência da 
soropositividade. Tal fato pode estar relacionado com diferenças no manejo dos animais 
entre as propriedades e ao fato dos municípios compartilharem ecossistemas diferentes, 
o que pode contribuir para a maior ou menor ocorrência do T. gondii nas propriedades.  

No que se refere ao sexo dos animais, todos os animais positivos eram fêmeas. 
No entanto, a diferença entre o tamanho da população de fêmeas e machos pode ter 
interferido neste resultado, tal como anteriormente observado por Moura e 
colaboradores (2010). Com relação à idade, todos os bovinos sororreagentes 
apresentavam idade inferior ou igual a três anos. Apesar de não ter sido encontrada 
significância estatística associada à presença de anticorpos específicos e a idade dos 
animais, Kijlstra e Jongert (2009) afirmam que os índices de soropositividade diminuem 
em animais mais velhos. 

Diferentes taxas de positividade foram encontradas nas diversas linhagens de 
bovino analisadas no presente estudo, no entanto, os maiores percentuais observados 
foram nas linhagens obtidas pelos cruzamentos com Nelore. Silva e colaboradores 
(2003) ao relacionarem diferentes raças de ovinos à infecção toxoplásmica detectaram 
maior ocorrência da infecção em raças mestiças e atribuiram tal fato ao menor cuidado 
no manejo higiênico-sanitário das criações de animais mestiços. 

Com relação à finalidade de produção dos animais, dentre os seis animais 
positivos, cinco eram destinados exclusivamente a produção de carne (83,3%) e um a 
produção de carne e leite (16,7%). Apesar da ocorrência de anticorpos anti- T. gondii 
encontrada em bovinos destinados a produção de carne, nesta espécie, é menos 
frequente a observação de cistos teciduais, o que diminui o risco de infecção para 
humanos e outros animais que venham se alimentar de carne bovina crua e/ou mal 
cozida, ao contrário dos suínos soropositivos que podem abrigar um grande número de 
cistos teciduais em sua carne, representando, portanto, uma fonte de infecção de maior 
risco para humanos e para outros animais (TENTER et al., 2000; DE BUHR, 2008). 
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Quanto aos sistemas de criação dos bovinos, apesar do maior número de 
propriedades utilizando o sistema extensivo, dos seis bovinos que apresentaram 
anticorpos específicos, apenas dois eram oriundos deste tipo de criação, três eram de 
criação semi-intensiva e um de criação intensiva. Resultados semelhantes também 
foram descritos por Albuquerque e colaboradores (2011), que assim como as razões 
anteriormente discutidas em suínos em relação ao sistema de criação, apontam o 
confinamento como fator que levaria a um maior contato com gatos e, 
consequentemente, com os oocistos esporulados, propiciando a infecção. 
 Analisando o tamanho das propriedades, observou-se maior frequência de 
positivos em pequenas propriedades em relação às médias e grandes propriedades. 
Alguns autores consideram que a criação de animais para abate em pequenas fazendas, 
muitas vezes negligenciadas, onde os padrões de higiene animal adequado não são 
assegurados, aumentam a taxa de infecção por T. gondii (TENTER et al., 2000; KLUN 
et al., 2006; SROKA et al., 2007). 

A relação estatisticamente significativa no que diz respeito à presença de gatos e 
à ausência da ocorrência de anticorpos anti- T. gondii aponta, possivelmente, para um 
viés da pesquisa, uma vez que o oocisto eliminado nas fezes dos felinos, que irão 
esporular, e se tornarem infectantes no ambiente, são justamente a principal estrutura 
infectante para animais herbívoros (MEIRELES et al., 2003). Provavelmente o que 
ocorreu foi que poucos foram os animais positivos e destes, 66,7% eram oriundos de 
propriedades que relataram a ausência de gatos, por outro lado como a maioria das 
criações relatou a presença de felinos em suas instalações, houve também o achado de 
um elevado número de bovinos negativos em locais onde havia gatos. Além disso, 
83,3% dos animais em que foram encontrados anticorpos positivos eram advindos de 
propriedades que registraram a presença de ratos.  

O fato dos roedores estarem presentes nessas propriedades aumenta a 
possibilidade da existência de gatos nestes locais que não foi reconhecida por seus 
proprietários.  Contudo, a maior presença dos felinos nas fazendas não leva a um risco 
real se eles não estão em contato direto com os bovinos ou se suas fezes não 
contaminam a água e alimentos utilizados pelos animais (Albuquerque et al., 2011). 

A alimentação dos bovinos analisados era baseada em pasto, pasto e ração e 
pasto e silagem. O maior número de bovinos positivos que consumiam pasto e ração 
reforça a maior ocorrência da infecção por T. gondii encontrada no tipo de gestão 
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intensiva e semi-intensiva, que utilizavam este tipo de alimento, cujo armazenamento 
mais prolongado aumenta a exposição a oocistos infectantes que podem ser ingeridos.    

Os bovinos podem ser infectados principalmente por meio do consumo de água 
contaminada com oocistos esporulados (MILLAR et al., 2008a). A utilização de 
diferentes fontes de água pelos bovinos foi relatada pelos proprietários, sendo em sua 
maioria águas provenientes de açude, poço e riacho, que aumentam a exposição a 
oocistos esporulados. 

Os resultados sorológicos obtidos no presente estudo indicam que a ocorrência 
de anticorpos anti- T. gondii na região do Triângulo Mineiro é mais amplamente 
distribuída em suínos do que em bovinos. Tais achados corroboram pelo descrito por 
outros autores em outras localidades (LUCIANO et al. 2011a; LOPES et al., 2013). As 
diferentes ocorrências entre as espécies poderiam ser atribuídas pela especificidade e 
sensibilidade das técnicas utilizadas, diferença na susceptibilidade da espécie ao 
parasito e nos métodos de manejo entre as propriedades e de acordo com cada animal. 

O alto índice de suínos positivos assume importância na saúde coletiva, pois a 
toxoplasmose é uma zoonose de impacto mundial e a infecção nos humanos também 
pode ocorrer pelo consumo de carne crua ou mal cozida (CAPORALI et al., 2005). 
Além disso, os trabalhadores dos matadouros também podem ser infectados durante a 
evisceração e manipulação de carnes (DAGUER et al., 2004; TENTER, 2009).  

Para Jones e Dubey (2015), a falta de medidas que direcionem a redução dos 
riscos de infecção humana está na ausência de testes diagnósticos individuais nos 
animais abatidos para o consumo, principalmente quando oriundos de áreas endêmicas.  

Baseando-se no observado no presente estudo, podemos considerar que se faz 
necessário, inicialmente, realizar um planejamento de saúde animal na origem da cadeia 
de produção, e conscientizar os produtores sobre as formas de controle desta 
enfermidade (práticas de manejo adequadas, controle de roedores e felinos nas 
instalações, educação sanitária). Também é necessário dar importância a aplicação 
correta dos métodos empregados atualmente para a destruição dos cistos do T. gondii 
em produtos cárneos e derivados (congelamento, defumação, salga, fritura, entre 
outros), sendo esta condição básica para o controle deste protozoário.  

Os achados aqui descritos somados a escassez de dados, tanto em animais de 
produção quanto em seres humanos, acerca da infecção toxoplásmica na região do 
Triângulo Mineiro, Minas Gerais, apontam para a necessidade de estudos 
epidemiológicos mais profundos sobre a toxoplasmose nesta localidade. 



 

 
 

 
 
 
 
 
7. CONCLUSÃO 

 
- A ocorrência de anticorpos IgG anti- T. gondii em suínos e bovinos, criados e 

abatidos na região do Triângulo Mineiro, Minas Gerais, obtida por meio da técnica de 
Hemaglutinação Indireta (HAI) foi considerada baixa. 

- A Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) foi capaz de detectar uma 
ocorrência maior de anticorpos IgG anti- T. gondii em suínos do que a técnica de HAI.  

- O teste de HAI com diluição 1:32 apresentou baixa eficácia na detecção de 
anticorpos anti-T. gondii em suínos, não sendo recomendado para o diagnóstico da 
infecção toxoplásmica nesses animais. 

- A ocorrência de anticorpos anti-T. gondii baixa em bovinos representa baixo 
risco de infecção para humanos que venham a se alimentar de carne e produtos cárneos 
de bovinos oriundos da região do Triângulo Mineiro, quando consumidos crus e/ou mal 
cozidos. 

- A ocorrência de anticorpos anti-T. gondii alta em suínos representa alto risco 
de infecção para humanos que venham a se alimentar de carne e produtos cárneos de 
suínos oriundos da região do Triângulo Mineiro, quando consumidos crus e/ou mal 
cozidos. 

- A procedência dos suínos se mostrou estatisticamente significativa, mostrando 
um maior percentual de ocorrência para anticorpos anti- T. gondii em suínos 
provenientes da propriedade localizada no município de Perdizes. 

- Com relação ao sexo dos animais e o destino dos produtos após o abate em 
suínos, não foi encontrada associação estatisticamente significativa com a positividade 
para a presença de anticorpos anti- T. gondii.  

- Nos suínos, a positividade para a presença de anticorpos anti- T. gondii com 
relação à linhagem apresentou associação estatisticamente significativa. 



  91 

- Propriedades de maior tamanho foram consideradas fator de risco para os 
suínos possivelmente devido à maior densidade de animais. 

- Houve maior ocorrência da presença de anticorpos anti- T. gondii em bovinos 
de propriedades que utilizavam o sistema de criação intensivo do que pelos sistemas 
semi-intensivo e extensivo.  

- O uso de ração foi considerado um importante fator de risco para suínos e 
bovinos.  

- Em suínos a água tratada foi considerada fator de risco. Em bovinos todos os 
animais infectados utilizavam água proveniente de poço, açude e riacho. 

- A elevada ocorrência da infecção por T. gondii em suínos produzidos e 
abatidos na região aponta para uma possível participação da carne suína na transmissão 
da infecção pelo T. gondii aos humanos.  
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Apêndice A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Dados de identificação 

Título do Projeto: “Pesquisa sorológica de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em 
animais de produção na região do Triângulo Mineiro, MG, Brasil”. 
Pesquisador responsável: Patrícia Riddell Millar Goulart. 
Instituição do Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21) 26292425 / 26292432 
N°. ________________ 
Matadouro/Frigorífico:__________________________________________________ 
N° Do Registro:_________________________________________________________ 
 

A toxoplasmose é uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, e pode 
infectar muitos animais, inclusive o homem. Este projeto tem por objetivo estimar a 
ocorrência da infecção por Toxoplasma gondii em animais de produção (bovinos, suínos 
e equinos) provenientes de matadouros na região do triângulo mineiro, Minas Gerais, 
visando esclarecer o papel dessas espécies como fontes de infecção para o homem por 
meio de sua carne, contribuindo assim para o estudo da cadeia epidemiológica da 
toxoplasmose na região. Serão coletados 10 mL de sangue de cada animal, durante a 
sangria, no momento do abate, para realização de testes sorológicos, que darão 
resultados se o animal está ou não infectado por Toxoplasma gondii, e irão fazer parte 
do banco de soros de animais, podendo esses serem utilizado para futuras pesquisas. 

Portanto, eu, ______________________________________________________ fui 
informado(a) que este estudo é para obter mais conhecimentos sobre a toxoplasmose em 
animais destinados ao abate na região do triângulo mineiro, no Estado de Minas Gerais 
e afirmo que li, entendi e concordo voluntariamente que os procedimentos descritos 
acima sejam realizados nos animais destinados ao abate neste estabelecimento. 
 
Profissional responsável:_______________________________ RG________________ 
Testemunha: ________________________________________ RG________________ 
Assinante:______________________________________________________________ 
Telefone:___________________________________________  
Data: _______/__________/_________ 
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Apêndice B 

QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO 

Projeto: “Pesquisa sorológica de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em animais de 
produção na região do Triângulo Mineiro, MG, Brasil”. 
No.__________________________ 

  Estabelecimento:________________________________________________________ 
Proprietário:___________________________________________________________ 

  Responsável Técnico:____________________________________________________ 
  Endereço:______________________________________________________________ 

Telefone:______________________________________________________________ 
  Data:_________/__________/__________ 

 

ANIMAIS DE ABATE 

Sexo: (    ) F    (     ) M 
Idade:_________________________________ 
Espécie: (     ) Suína   (     ) Bovina   (     )Equina      
Raça:_________________________________ 
Procedência dos animais (    ) Mesmo município  (    ) Outras localidades  (    ) Ambos 
Quais:________________________________________________________________ 
Criação de outras espécies no mesmo local? (   ) Sim  (   ) Não  (   ) Não sabe  
Quais?________________________________________________________________ 
Propriedade de origem dos animais situa-se em: (    ) Perímetro urbano  (   ) Área rural.  
Tamanho das propriedades: (    ) Pequena    (    ) Média     (    ) Grande    (    ) Não sabe 
Finalidade(s) da(s) criação(ões): (  ) Carne (   ) Leite (  ) Banha (  ) Outros (  ) Não sabe  
Há gato na propriedade de origem? (    ) Sim   (    ) Não        (   ) Não sabe 
Há rato na propriedade de origem? (    ) Sim   (    ) Não        (   ) Não sabe  
Sistema de criação: (    ) Extensiva   (    ) Intensiva   (    ) Semi-intensiva  (   ) Não sabe  
Alimentação: (   ) Pasto    (    ) Ração   (    ) Ambos   (   ) Outros (     ) Não sabe  . 
Quais:________________________________________________________________ 
Os animais ingerem água: (   ) Tratada (   ) Açude  (   ) Riacho  (   ) Poço  (   ) Cisterna     
(   ) Não sabe 
Durante a inspeção ante-mortem houveram animais com distúrbios neurológicos ou 
visuais? (    ) Sim    (    ) Não   (   ) Não sabe. 
Rebanho vermifugado?  (    ) Sim    (    ) Não   (   ) Não sabe 
Rebanho vacinado? (    ) Sim    (    ) Não   (   ) Não sabe Quais? _______________- 
 
OBS:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Anexo A 

CERTIFICADO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA) 
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Anexo B 
 
 
 RESUMO PUBLICADO E APRESENTADO EM FORMA DE PÔSTER EM 23 

DE OUTUBRO DE 2013 NO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE 
PARASITOLOGIA E III ENCONTRO DE PARASITOLOGIA DO MERCOSUL 

 
 

TRIAGEM SOROLÓGICA DE ANTICORPOS ANTI-Toxoplasma gondii EM SUÍNOS E 
BOVINOS CRIADOS E ABATIDOS NA REGIÃO DE UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS. 
Patrícia Riddell Millar1, Kênia de Fátima Carrijo2, Fabielle Marques dos Santos1, Adriana Pittella 

Sudré1, Beatriz Brener de Figueiredo1, Daniela Leles de Souza1, Maria Regina Reis Amendoeira 1-Laboratório de Parasitologia-MIP/UFF 
2-Universidade Federal de Uberlândia - UFU 

3-Laboratório de Toxoplasmose- LABTOXO – IOC/Fiocruz. 
 

A toxoplasmose é uma zoonose de ampla distribuição mundial, causada pelo 
Toxoplasma gondii, um coccídio intracelular obrigatório. O estudo da ocorrência da 
infecção em animais de produção é de grande importância para Saúde Pública, por ser a 
carne e leite desses animais importantes fontes de infecção para o homem, além do 
aspecto econômico, uma vez que pode causar abortamento, retardo no crescimento e 
animais debilitados, levando prejuízos ao pecuarista. Com o objetivo de contribuir com 
dados sobre a ocorrência de anticorpos para T.gondii em suínos criados em granjas 
tecnificadas e abatidos, sob inspeção sanitária, na região de Uberlândia, Minas gerais, 
foram coletadas 143 amostras de sangue de suínos provenientes de duas granjas e 158 
de bovinos provenientes de duas fazendas entre os meses de setembro a novembro de 
2012. As análises sorológicas foram realizadas no Laboratório de Imunoparasitologia, 
do Instituto Biomédico, na Universidade Federal Fluminense. Os soros foram 
examinados para detecção de anticorpos da classe IgG, específicos para T. gondii, pela 
técnica de Hemaglutinação indireta por meio do teste Kit IMUNO-HAI 
Toxoplasmose®,WAMA.Das 143 amostras de suínos analisadas, 28 (19,5%) 
apresentaram anticorpos IgGanti- T.gondii, todos os suínos reagentes eram 
provenientesde uma mesma granja. Dos 158 bovinos, apenas 4 (2,5%) foram positivos, 
sendo três em uma propriedade e um em outra. Diferenças estatisticamente significativa 
não foram observadas no que diz respeito ao sexo e a idade dos animais. A 
toxoplasmose em animais de produção é um problema real tanto na criação como na 
produção de alimentos. O número de suínos positivos observados nesta pesquisa pode 
ser considerado elevado, já entre os bovinos poucos foram reagentes, o que pode ser 
justificado pela alta resistência dessa espécie ao protozoário. Assim é necessário 
ressaltar a importância da adoção de normas de prevenção e biosseguridade visando 
interromper o ciclo de infecção do protozoário. 
 
Palavras-chave:Toxoplasma gondii, Bovinos, Suínos, Inquérito Sorológico. 
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RESUMO PUBLICADO E APRESENTADO EM FORMA DE PÔSTER EM 29 
DE ABRIL DE 2015 NO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE HIGIENISTAS 

DE ALIMENTOS 
 
 

DETECÇÃO DE ANTICORPOS IgG SÉRICA ANTI-TOXOPLASMA GONDII POR 
HEMAGLUTINAÇÃO INDIRETA E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS EM 
BOVINOS E SUÍNOS ABATIDOS SOB INSPEÇÃO SANITÁRIA OFICIAL NA 
MESORREGIÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, MINAS 

GERAIS, BRASIL 
 

DETECTION OF SERUM ANTIBODIES IgG ANTI-TOXOPLASMA GONDIIBY 
INDIRECT HEMAGGLUTINATION AND ASSOCIATED RISK FACTORS IN 
CATTLE AND PIGS SLAUGHTERED UNDER SANITARY INSPECTION IN 

MESOREGION OF TRIÂNGULO MINEIRO AND ALTO PARNAÍBA, MINAS 
GERAIS, BRAZIL  

Kênia de Fátima Carrijo1, João Paulo de Almeida Ferreira dos Santos2, Patrícia Riddell 
Millar Goulart3,5, Fabielle Marques dos Santos4, Maria Regina Reis Amendoeira5 

 
 1Docente da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU).  2Acadêmico do curso de Graduação em Medicina Veterinária da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU). 3Docente do Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Instituto Biomédico, 
Universidade Federal Fluminense (UFF) . 4Acadêmico do curso de Pós–Graduação em Microbiologia e Parasitologia Aplicadas – 
PPGMPA – Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, RJ. 5Laboratório de Toxoplasmose – LABTOXO- Instituto Oswaldo Cruz – Fundação 
Oswaldo Cruz  (Fiocruz), Rio de Janeiro, RJ. 
 
Resumo  
Objetivou-se pesquisar a ocorrência de anticorpos IgGanti-Toxoplasmagondii, por meio 
da técnica de Hemaglutinação Indireta (HAI), em soro de bovinos e suínos abatidos em 
matadouros frigoríficos abatidos sob inspeção sanitária oficial no Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba, Minas Gerais e verificar fatores de risco associados. Foi utilizado o soro 
de 143 suínos e 105 bovinos. A prevalência de anticorpos anti-T. gondiiem suínos foi de 
8,39% e de 1,9% em bovinos. Em suínos houve associação entre sexo e sorologia 
positiva para T. gondiipor meio de HAI, sendo que os machos são cinco vezes mais 
susceptíveis a infecção que fêmeas. Assim, suínos e bovinos criados e abatidos nesta 
mesorregião podem ser considerados como fonte de infecção de T. gondiipara os 
consumidores de sua carne. 
 Palavras-chave: toxoplasmose, zoonoses transmitidas por alimentos, animais de abate 



132 
 
 
 
Introdução A toxoplasmose, zoonose de distribuição mundial, é uma doença parasitária causada 
pelo protozoário Toxoplasma gondii (T. gondii).O agente etiológico desta enfermidade é 
um parasita intracelular obrigatório que pode ser encontrado em diferentes espécies de 
vertebrados, inclusive no homem (COUTINHO et al. 1983; MONTOYA; 
LIESENFELD, 2004). O parasita se reproduz de forma sexuada e assexuada nos seus 
hospedeiros definitivos, os felinos, e apenas de forma assexuada nos hospedeiros 
intermediários, mamíferos e aves. Formas viáveis do T. gondiitem sido isoladas de uma 
extensa gama de carnes e seus derivados, e estudos sorológicos tem evidenciado ampla 
distribuição da infecção entre os animais produtores desses alimentos (MILLAR et al., 
2008a,b; DUBEY et al., 2002). A soroprevalência da infecção por T. gondii, em 
animais, pode ser um bom parâmetro para a sinalização do problema em regiões rurais, 
já que estes estão em contato direto com o ambiente (AMENDOEIRA et al., 1999). 
Apesar de serem ainda inexistentes os métodos viáveis que possam levar ao consumidor 
um produto seguro no que diz respeito à contaminação pelo T. gondii, outras formas de 
medidas podem ser tomadas para evitar a contaminação da carne contendo cistos. É 
necessário um planejamento da saúde animal na origem da cadeia de produção, e da 
conscientização dos produtores sobre as formas de controle desta enfermidade. E 
secundariamente, a importância da correta aplicação dos métodos empregados 
atualmente para a destruição dos cistos do T. gondiiem produtos cárneos e derivados 
(congelamento, salga, fritura, entre outros), representando uma condição básica para o 
controle deste protozoário (MILLAR et al., 2008a). O papel dos animais de abate nessa 
cadeia epidemiológica não deve ser negligenciado pelos profissionais da área de saúde e 
o levantamento sorológico constitui uma importante ferramenta no diagnóstico desta 
parasitose, a fim de que se possam avaliar a atuação desses animais como fonte de 
infecção do T. gondii,apontando assim medidas profiláticas para essas populações. 
Diante do exposto, objetivou-se neste estudo, pesquisar a ocorrência de anticorpos anti-
T. gondiipor meio da técnica de Hemaglutinação Indireta (HAI) em soro de bovinos e 
suínos abatidos em matadouros frigoríficos sob serviçode inspeção sanitária oficial na 
mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Minas Gerais. Devido à escassez 
de informações nessa região, visa-se também contribuir para o estudo da cadeia 
epidemiológica da toxoplasmose na região, por meio do esclarecimento do papel dessas 
espécies como fontes de infecção para o ser humano por meio de sua carne. 
 
Material e Métodos Foram estudados bovinos abatidos sob Inspeção Sanitária Federal (SIF) e suínos 
abatidos sob Inspeção Sanitária Municipal(SIM) em dois estabelecimentos localizados 
na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Minas Gerais, Brasil. Foram 
utilizadas amostras de soro de 143 suínos e 105 bovinos.Para a coleta das amostras de 
sangue nos matadouros-frigoríficos, os animais considerados aptos para o abate,foram 
encaminhados à área de insensibilização na sala de matança. No caso de bovinos, a 
insensibilização foi realizada, por meio da pistola de dardo cativo (método percussivo 
penetrativo) e nos suínos por meio deeletronarcose (método elétrico). Logo a seguir, no 
momento da sangria, realizada pela secção dos grandes vasos do pescoço, 8mL de 
sangue foram coletados em frascos próprios, sem anticoagulante, numerados, sendo 
depois deixados em repouso, à temperatura ambiente, para que ocorresse a retração do 
coágulo.As amostras foram centrifugadas a seguir, a 6.000 RPMs, utilizando-se uma 
centrífuga portátil (modelo Excelsa Baby II, marca Fanem®), para a separação do soro. 
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As amostras de soro foram acondicionadas em frascos estéreis, identificadas e estocadas 
a -20ºC até o momento da análise laboratorial. Os responsáveis pelos estabelecimentos 
concordaram em fornecer informações sobre os animais para o estudo, paralelamente à 
coleta de sangue para a obtenção de soro. Estes responderam a um questionário 
epidemiológico relativo aos animais, que contemplava variáveis como: sexo, idade, 
procedência dos animais, sistema de criação, origem da água de abastecimento da 
propriedade e informações sobre o sistema de criação.Todas as análises laboratoriais 
foram realizadas no Laboratório de Imunoparasitologia do Instituto Biomédico, na 
Universidade Federal Fluminense, Niterói – RJ. Os soros foram examinados para a 
detecção de anticorpos da classe IgG, específicos para T. gondii,por meio da técnica 
deHemaglutinação Indireta, realizada por meio do teste Kit TOXO-HAI®, Analisa. Os 
resultados sorológicos e as variáveis epidemiológicas foram analisados pelo programa 
estatístico EPI-Info 6.04 (DEAN et al., 2001). 
 
Resultados e Discussão Dos 143 suínos analisados, 43(30,07%) procederam dos municípios de Patrocínio e 100 
(69,93%) de Carmo do Paranaíba. Destes, 91 (63,64%) eram machos e 52 (36,36%) 
eram fêmeas, ambos com idade média de 160 dias.Com relação ao fornecimento de 
água, 100 (69,93%) animais recebiam água de poço e riacho e 43 (30,07%) recebiam 
água tratada. 
Dentre os 105 bovinos abatidos, 104 (99,5%) eram fêmeas e um (0,95%) era macho, 
procedentes de Monte Alegre de Minas (18,10%), Prata (31,43%) e Uberlândia 
(50,47%). Segundo os proprietários, 100% dos animais eram criados em área rural. 
Com relação à alimentação, 49 (46,6%) recebiam pasto e ração, 17 (16,2%) pasto e 
silagem e 39 (37,14%) somente pasto. De acordo com Marana et al. (1994), a principal 
via de transmissão para esses animais são pastagens contaminadas com oocistos, por 
isso o mais comum sistema de criação em nosso país, o extensivo, favorece a infecção 
por T. gondiinos bovinos que, mesmo suscetíveis à infecção na maioria das vezes não 
manifestam os sinais clínicos devido à resistência à doença (DUBEY; THULLIEZ, 
1993; ESTEBAN-REDONDO; INNES, 1997). A fonte de água de bebida era riacho 
para 23 (22%) dos animais, 36 (34,0%) era poço, 19(18,0%) era açude e riacho e 22 
(21%)era açude e poço e 5 (4,76%) era cisterna. Foi relatada a presença de gatos na 
propriedade de origem de 36(34,3%) animais e a presença de ratos na propriedade de 
origem de 77 (73,3%) animais. 
Frente ao teste de Hemaglutinação Indireta, 12 (8,39%) dos animais foram positivos 
(reagentes) para anticorpos anti-T. gondii, sendo que destes, 10 (6,99%) eram machos 
e2 (1,45) eram fêmeas. Este percentual se assemelha aquele relatado por Meirelles 
(2001), que encontrou uma soroprevalência para T. gondiide 8,5% em suínos de Osasco 
– SP. Este resultado também está de acordo com prevalências relatadas por outros 
autores (COSTA et al., 1986; GAZÊTA et al., 1997) que avaliaram animais criados na 
região sudeste, cujos percentuais variaram de 4,42% a 41,5%. A soroprevalência 
elevada em suínos foi relatada também em outros estudos, diferenciando-se de acordo 
com a área estudada: 4,0% a 37,84% no Paraná (CARLETTI et al., 2005; GARCIA et 
al., 1999; VIDOTTO et al., 1990; TSUTSUI et al., 2003), 9,65% a 32,8% em São Paulo 
(BARCI, 1998; SUARÉZ-ARANDA et al., 2000), 54,1% em Pernambuco (PORTO et 
al., 1999), 7,3% a 33,75% no Rio Grande do Sul (ARAÚJO; SOUZA, 1996; FIALHO; 
ARAÚJO, 2002). Assim, as taxas de positividade para suínos variam de acordo com o 
sistema de criação, exposição ambiental, dentre outros fatores de risco (DUBEY, 1990). 
Houve associação entre sexo e detecção de anticorpos da classe IgGanti-T. gondii, por 
meio do teste de hemaglutinação indireta (p<0,05). Assim, suínos machos tem 5 vezes 
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mais chance de apresentar resultado positivo em relação a fêmeas (OR=5,0) e IC=95%. 
Este resultado difere daqueles relatados por Luciano et al. (2011), que não verificaram 
esta associação. Dos casos positivos, 11 (91,66%) eram provenientes da mesma 
propriedade, localizada no município de Carmo do Paranaíba, MG. Segundo o produtor, 
não havia gatos, porém havia roedores. A procedência da água de bebida dos animais 
era água de poço e riacho. 
Observou-se nos 105 bovinos estudados que apenas dois (1,90%) animais, ambos 
fêmeas, foram reagentes ao teste de Hemaglutinação Indireta para T. gondii. Os animais 
eram provenientes de propriedades rurais diferentes. Estes resultados apresentam um 
percentual menor que aquele relatado por Macedo et al. (2012), que após ter pesquisado 
anticorpos anti-T.gondiiem vacas prenhes abatidas em um matadouro para consumo 
humano no Estado do Rio de Janeiro, observaram que 48,3% das vacas foram positivas, 
sugerindo que a prevalência para toxoplasmose neste estado seja superior aquela 
encontrada no estado de Minas Gerais, uma vez que Fajardo et al. (2013) encontraram 
uma soroprevalência de 2,68% em bovinos na região da Zona da Mata mineira através 
do teste de imunofluorescência indireta (IFI), teste considerado por Fialho e Araújo 
(2002) um teste mais sensível e específico que a Hemaglutinação Indireta, pelo fato de 
ser possível a detecção de anticorpos IgM, que poderão ser dosados uma a duas semanas 
depois do início da infecção, enquanto que na Hemaglutinação Indireta são detectados 
apenas anticorpos da classe IgG, que aparecem mais tarde após a infecção e 
permanecem por longo tempo de vida do hospedeiro. Outros estudos (GONDIM et al., 
1999; MEIRELES, 2001; SANTOS et al.; 2009) abordaram soroprevalências de 
anticorpos anti-T. gondiiem bovinos que variavam de 1,03 a 71%. Assim, o percentual 
encontrado no presente trabalho (1,90%) encontra-se dentro destes valores. Com relação 
a sexo, não foi verificada associação com positividade para anticorpos para T. gondii 
(p>0,05) em bovinos. Estes resultados estão de acordo com aqueles descritos por 
Daguer et al. (2004) e Fajardo et al. (2013) que também não observaram esta relação. 
Foi verificado que 71 (67,72%) dos bovinos avaliados tinham até 2,5 anos e 34 
(32,38%) possuíam mais de 2,5 anos. Quando se associou idade versus positividade por 
HAI para T. gondii, por meio do Teste de Fisher, não verificou-se diferença significativa 
(P>0,05). Este resultado corrobora com aqueles apresentados por Garcia et al. (1999) e 
Albuquerque (2011), que também não verificaram esta associação.  
 
Conclusão A toxoplasmose em animais de produção é um problema real tanto na criação como na 
produção de alimentos. Os suínos apresentaram uma maior prevalência de anticorpos 
para T.gondiiem relação aos bovinos podendo associar sua positividade com o sexo dos 
animais, sendo que os suínos machos apresentaram maior soroprevalência. Nos bovinos 
não houve associação entre idade ou sexo com a presença de anticorpos para T. 
gondii.Porém ambas as espécies se mostraram possíveis fontes de contaminação para 
pessoas que venham ingerir sua carne.   
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Introdução: A toxoplasmose é uma zoonose de ampla distribuição mundial, ocasionada 
pelo Toxoplasma gondii, um protozoário heteroxeno facultativo, intracelular 
obrigatório, que pode infectar diferentes espécies de vertebrados, inclusive o homem, 
sendo os felídeos os hospedeiros definitivos do parasito. O estudo da prevalência de T. 
gondii em animais de produção é de grande importância para a saúde coletiva, devido à 
carne e leite desses animais serem importantes fontes de infecção para o homem, 
quando ingeridos crus.  Além disso, pode causar prejuízos de aspecto econômico, uma 
vez que pode causar abortamento, retardo no crescimento e animais debilitados. Diante 
do referido, o presente estudo teve como objetivo estimar a soroprevalência da infecção 
por T. gondii através da Hemaglutinação Indireta (HAI) em bovinos visando contribuir 
para o estudo da cadeia epidemiológica na região do Triângulo Mineiro, Minas Gerais.  
Material e Métodos: Foram coletadas 570 amostras de soro de bovinos provenientes da 
região do Triângulo Mineiro, Minas Gerais, entre os meses de novembro de 2013 a 
janeiro de 2014 e abatidos sob inspeção sanitária. As análises sorológicas foram 
realizadas no Laboratório de Imunoparasitologia, do Instituto Biomédico, na 
Universidade Federal Fluminense. Os soros foram examinados para detecção de 
anticorpos da classe IgG, específicos para T. gondii, pela técnica de Hemaglutinação 
indireta por meio do Kit comercial IMUNO-HAI Toxoplasmose®,WAMA. 
Resultados: Das 570 amostras de soro bovino, 6 (1,0%) foram positivas para anticorpos 
IgG anti-Toxoplasma gondii. Diferenças estatisticamente significativas não foram 
observadas no que diz respeito ao sexo e idade dos animais. 
Conclusão: A toxoplasmose em animais de produção é um problema real tanto na 
criação como na produção de alimentos. O baixo número de bovinos positivos 
observados nesta pesquisa pode ser justificado pela alta resistência dessa espécie ao 
protozoário. Entretanto, a constatação de que alguns destes animais foram reagentes 
ressalta a importância da adoção de profilaxia e biosegurança visando interromper o 
ciclo de infecção do protozoário. 
 


