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“PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-Toxoplasma gondii EM BOVINOS, CÃES

E HUMANOS DA REGIÃO SUDOESTE DO ESTADO DE MATO GROSSO”.

RESUMO – Considerando a grande importância da toxoplasmose animal,

sobretudo em decorrência dos animais infectados servirem de fonte direta ou indireta

de infecção ao homem, avaliou-se a freqüência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii

em bovinos leiteiros, complementando os estudos com amostras colhidas de caninos

e humanos de convívio rural. Foram colhidas amostras de sangue de 2000 fêmeas

leiteiras bovinas, 61 cães e 116 humanos, pertencentes a 50 propriedades da região

sudoeste do estado do Mato Grosso. Os soros foram submetidos à reação de

imunofluorescência indireta (IgG-RIFI), utilizando-se como ponto de corte as diluições

de 1:64, 1:40 e 1:40 para bovinos, cães e humanos, respectivamente. Anticorpos para

T. gondii foram encontrados em 71,00% dos bovinos (n=1420); 88,52% dos cães

(n=54) e 97,41% dos humanos (n=113). As amostras de humanos também foram

avaliadas para IgM, que mostrou 33,62% de soropositividade. Após essa triagem

sorológica, as amostras positivas, exceto de humanos, foram processadas até

obtenção de título final. A associação dos riscos relacionados à toxoplasmose (IgG)

como, consumo de leite cru, produção de derivados de origem animal, abate de

animais e contato com felinos e/ou outros animais, não influenciou na distribuição dos

sororreagentes (P≥0,05). Contudo, em relação à presença de IgM detectou-se

associação entre a soropositividade e o abate de animais para o consumo próprio

(P≤0,05). Os resultados demonstraram a elevada prevalência da infecção

toxoplásmica na população estudada e o alto risco da carne como via de transmissão

para o homem, quando manipulada ou ingerida crua ou mal cozida.

Palavras-chave: bovinos, caninos, humanos, Mato Grosso, soroprevalência,

Toxoplasma gondii
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“PREVALENCE OF ANTIBODIES ANTI- Toxoplasma gondii IN DAIRY CATTLE,

DOGS AND HUMANS IN THE SOUTHWEST OF THE STATE OF MATO GROSSO”

SUMMARY – To determine the prevalence of anti-Toxoplasma gondii

antibodies, 2000 samples of blood serum from female dairy cattle belonging to 50

farms in the southwest of the state of Mato Grosso were analyzed by indirect

immunofluorescent antibody test (IFAT ≥64). Serum samples 61 dogs and 116

humans living in the same farms were too tested (IFAT ≥40) for anti-T. gondii. From

these, 1420 (71,00%) of the cattle serum, 54 (88,52%) of the dog serum and 113

(97,41%) of the serum human were positive for the infection, at a dilution of 1:64 or

more for cattle, 1:40 or more for dog and 1:40 for humam. The samples human were

also evaluated for IgM, which showed 33.62% of seropositivity. No significant

differences were observed to infection toxoplasmic (IgG) in terms consumption of raw

milk, produce derivatives of animal origin, slaughtering of animals and contact with

felines or other animals. However, for IgM was determined association between

seropositivity and the slaughter of animals for personal consumption. Infection

toxoplasmic has a high prevalence on the studied population. The results suggest that

the handle or eat raw/rare cooked meat may be importants ways of transmiting

toxoplasmosis to humans in this region.

Keywords: cattle, dogs, humans, Mato Grosso, seroprevalence, Toxoplasma gondii
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1. INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA

1.1. Histórico

Toxoplasma gondii é um membro do filo Apicomplexa, ordem Coccidia, sendo

um protozoário intracelular obrigatório (RORMAN et al., 2006), que acomete humanos

e diversos hospedeiros vertebrados (GARCIA et al., 2006; SHARIF et al., 2007).

Descrito pela primeira vez em coelhos de laboratório por SPLENDORE (1908)

em São Paulo, Brasil e, simultaneamente, por NICOLLE e MANCEAUX (1908) na

Tunísia, Norte da África, ao ser encontrado no cérebro de um roedor selvagem, o

Ctenodactylus gondii.

O gênero foi denominado Toxoplasma (do grego taxon = arco) referindo-se a sua

forma de “quarto crescente” ou “meia lua”, e gondii em referência ao roedor de onde se

isolou o parasito (BLACK e BOOTHROYS, 2000).

A infecção natural por T. gondii em bovinos foi, primeiramente, relatada em Ohio,

EUA (SANGER et al., 1953), os quais também relataram a primeira infecção

experimental por este protozoário em bovinos.

A infecção canina foi descrita pela primeira vez por MELLO (1910), em Turim,

Itália, em uma cadela que apresentava febre, anorexia, emagrecimento, anemia, vômito

e diarréia. No exame “post mortem” revelou edema disseminado e pequenos nódulos

com parasitas nos pulmões, exsudato torácico sero-sanguinolento, úlceras intestinais e

leve hipertrofia de fígado, baço e linfonodos mesentéricos. No Brasil, a infecção foi

descrita posteriormente por CARINI (1911).

Os primeiros relatos da doença em seres humanos foram realizados nas

décadas de 1920 e 1930. Em 1923, JANKÜ observou o agente no olho de uma criança

de 11 meses, em Praga, na Tchecoslováquia. TORRES em 1927, no Rio de Janeiro,

descreveu o T. gondii como causa de meningoencefalite congênita, miocardite e

miosite de um recém-nascido com 29 dias de vida. Em ambos os trabalhos foram

descritos como Encephalitozoon, um protozoário de difícil distinção do T. gondii sem

colorações especiais. Em 1937, WOLF e COWAN, relataram a doença em várias
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crianças e demonstraram a transmissão transplacentária, além de isolarem o parasita

por inoculação em animal e, na década de 40, PINKERTON e WEINMAN (1940) e

PINKERTON e HENDERSON (1941) relatavam a toxoplasmose aguda em adultos

(AMATO NETO et al., 1995).

1.2. Ciclo de vida e morfologia do parasito

Os felídeos, em particular os gatos domésticos, constituem os principais

hospedeiros definitivos desta zoonose (HUTCHISON, 1965; FARIA et al., 2007),

enquanto que animais de sangue quente mostram-se como hospedeiros intermediários

(Figura 1) (GARCIA et al., 2006; SILVA, et al., 2007).

Figura 1. Ciclo do Toxoplasma gondii, com suas várias formas de infecção para o

homem (GALISTEO Jr., 2004).
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No seu ciclo evolutivo, o T. gondii mostra três formas infectantes: os taquizoítos

(individualmente ou em grupos), bradizoítos (cistos teciduais) e esporozoítos (oocistos)

(MILLER et al., 1972).

Os taquizoítos, medem aproximadamente 4 x 9 μm de comprimento por 2 x 4 μm

de diâmetro, possuem diversas estruturas comuns às células animais, como

mitocôndrias, retículo endoplasmático e complexo de Golgi, além de organelas

características do filo, como os anéis polares, conóide, roptrias e micronemas. Essas

formas de multiplicação rápida difundem-se no organismo dos hospedeiros

intermediários pelo sangue e pela linfa, multiplicando-se assexuadamente no interior

das células por repetidas endodiogenias (DUBEY et al., 1998).

O agente utiliza-se de estruturas de superfície e do complexo apical para

penetrar na célula hospedeira. Ao aderir à célula, por meio de receptores de superfície

(SAG-1), o protozoário orienta seu complexo apical de forma a criar uma junção

intracelular, formando um vacúolo (HUYNH et al., 2003). Esse modo de invasão usa

um mínimo de exposição de antígenos, o que dificulta o reconhecimento pelo sistema

imune (HIRAMOTO et al., 2001). Dessa forma o parasito replica-se rapidamente e se

dissemina para vários tecidos como o sistema nervoso central (SNC), olhos, placenta,

músculo esquelético e cardíaco, através da corrente circulatória (MONTOYA e

LIENSENFELD, 2004).

Alguns taquizoítos, após a invasão da célula hospedeira, desenvolvem-se mais

lentamente formando os bradizoítos, que irão dar origem aos cistos. Os bradizoítos são

morfologicamente semelhantes aos taquizoítos, porém se multiplicam lentamente,

expressam moléculas estágio-específicas e são funcionalmente diferentes (MONTOYA

e LIENSENFELD, 2004), já os cistos teciduais contêm centenas ou milhares de

bradizoítos (DUBEY et al., 1998).

Os cistos, medindo aproximadamente 10 a 100 μm de diâmetro, podem se

desenvolver em vários órgãos como, pulmão, fígado, rins, no entanto são mais

prevalentes na musculatura (esquelética e cardíaca) e tecido nervoso, incluindo

cérebro e olhos. Os cistos intactos provavelmente não causam nenhum dano e podem

persistir por longos períodos ou por toda a vida do hospedeiro sem causar nenhuma
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resposta inflamatória ou despertar resposta tecidual significante (DUBEY, 2004). O

destino dos cistos teciduais ainda não é totalmente conhecido, mas é proposto que

possam se romper durante a vida, liberando os bradizoítos que podem ser destruídos

pelo sistema imune ou formar novos cistos (DUBEY, 1993).

Os felídeos podem ser infectados pela ingestão de qualquer uma das três

formas evolutivas, ou seja, os taquizoítos, cistos ou oocistos, particularmente a

ingestão de cistos teciduais, pelo carnivorismo, a via mais freqüente (SWANGO et al.,

1989), que induz a um menor período pré-patente, além de uma maior produção e

eliminação de oocistos nas fezes, quando comparada a outras formas de infecção.

Após a ingestão de cistos teciduais pelos gatos, caracterizando o ciclo entero-

epitelial (WONG e REMINGTON, 1993), a parede do cisto é digerida por enzimas

proteolíticas no estômago e intestino delgado e os bradizoítos são liberados. Alguns

penetram na lâmina própria do intestino e multiplicam-se em taquizoítos, que em

poucas horas podem ser encontrados em diversos tecidos. Outros bradizoítos

penetram nas células epiteliais do intestino delgado e iniciam o desenvolvimento em

numerosas gerações assexuadas (esquizontes tipos A-E) (DUBEY e FRENKEL, 1972).

A reprodução sexuada ocorre quando os organismos (merozoítos) liberados

dos esquizontes formam gametas masculinos e femininos. Após a fertilização do

gameta feminino, inicia-se a formação da parede do oocisto, que ao atingir a

maturidade promove a ruptura da célula do epitélio intestinal liberando então os

oocistos para o lúmen (DUBEY, 2004).

Durante a fase de infecção aguda, milhões de oocistos são eliminados nas fezes

dos felídeos, por um período de sete a 21 dias. Os oocistos são liberados nas fezes na

forma não esporulada, portanto não infectante (FRENKEL et al., 1970; FIALHO e

ARAUJO, 2003). A esporulação ocorre no meio ambiente e varia de um a cinco dias,

dependendo da temperatura e quantidade de oxigênio. Morfologicamente, os oocistos

possuem uma parede dupla bastante resistente às condições ambientais (DUBEY et

al., 1970; TENTER et al., 2000) medindo 10x13 μm e possuem em seu interior dois

esporocistos, medindo cada um 2x8 μm. Cada esporocisto possui quatro esporozoítos

de 2x8 μm (DUBEY et al., 1998).
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1.3. Importância

A toxoplasmose afeta, aproximadamente, dois milhões de pessoas em todo

mundo (LINDSTON et al., 2006).

A importância da toxoplasmose animal decorre, em primeiro lugar, pelo fato de

os animais infectados servirem de fonte direta ou indireta de infecção ao homem e, em

segundo, pelas diversas alterações reprodutivas como o aborto, a mortalidade neonatal

e os defeitos congênitos conseqüentes à infecção por T. gondii, que representam

significativos prejuízos em animais de interesse econômico (SAWADOGO et al., 2005;

YU et al., 2007) e de companhia (BRESCIANI et al.,1999).

Em animais destinados ao consumo humano no Brasil, 9,6% dos suínos

(SUARÉZ-ARANDA et al., 2000), 19,25% dos bovinos e 24,5% dos ovinos (HASHEMI-

FESHARKI, 1996), apresentaram positividade para o T. gondii, o que demonstra a

importância do consumo de carne como uma das fontes de contaminação humana,

caso não haja cocção adequada do alimento (DUBEY, 1996).

Recentemente, tem-se dado maior ênfase ao estudo da infecção toxoplásmica

de animais domésticos, em especial cães e gatos, em decorrência do estreito e

freqüente contato desses com o homem (LAPPIN, 2004). Este fato é de extrema

importância para a cadeia epidemiológica da infecção humana (CARMONA, 1960).

A toxoplasmose é uma das zoonoses de maior disseminação em todo mundo

CLEMENTINO et al., (2007), porém a freqüência da infecção começou a ser

caracterizada a partir de 1948, com SABIN e FELDMAN, e a seguir com outros

pesquisadores, ao desenvolverem as primeiras provas diagnósticas da enfermidade.

1.4. Prevalência

1.4.1. Mundial

Estudos soroepidemiológicos em diferentes partes do mundo têm demonstrado

que a infecção canina por T. gondii é bastante comum, com prevalência variando entre

20 a 91% (BJÖRKMAN et al., 1994; CABRAL et al., 1998).
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Aproximadamente, 30% da população humana possuem anticorpos contra esse

protozoário (PENA et al., 2006) e a prevalência é ainda mais elevada em outras regiões

da Europa, América Central e América do Sul (DUBEY, 1996).

Em diferentes países, a soroprevalência tem se mostrado entre 10% a 90% na

população humana (JAMES, 1996; CARRUTHERS, 1999). No Brasil, a soroprevalência

tem sido determinada entre 50% e 80% (CANTOS, 2000). Alguns países como a

Tailândia e Japão apresentam baixa prevalência (<20%) No entanto, a Austrália,

Polônia, Reino Unido e Bélgica mostram prevalência média (entre 23 e 53%), enquanto

que o Taiti e a França apresentam alta prevalência (>60%) (AVELINO et al., 2003).

1.4.2. Bovinos

No Brasil, estudos sobre a freqüência da infecção toxoplásmica (COSTA e

COSTA, 1978; COSTA et al.; 1978b; GARCIA et al., 1999) possibilita afirmar que esta

zoonose está amplamente disseminada entre os bovinos (Tabela 1).

Tabela 1. Valores de ocorrência (%) de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em bovinos de
diferentes estados brasileiros, técnicas e respectivos autores.

Região Estado Autor Técnicas Ocorrência (%)
Norte Amazônia FERRARONI E MARZOCHI (1980) - 12,00

OLIVEIRA et al. (2001) RIFI 9,80
Nordeste Bahia

GONDIN et al. (1999) LAT 1,00

MARANA et al. (1994) RIFI 32,34

MARANA et al. (1995) RIFI 48,50

GARCIA et al. (1999) RIFI 25,80

OGAWA et al. (2005) RIFI 26,00

Sul Paraná

DAGUER et al. (2004) RIFI 41,40

COSTA et al. (1978) RIFI 32,30

SILVEIRA (2002) RIFI 34,80São Paulo

MEIRELES et al. (2003) ELISA 11,00

COSTA E COSTA (1978) RIFI 12,00

PASSOS et al. (1984) RIFI 9,00Minas Gerais

COSTA et al. (2001) RIFI 49,17

Sudeste

Rio de Janeiro ALBUQUERQUE et al. (2005) RIFI 14,77

Centro Oeste Mato Grosso do Sul ARAÚJO et al. (1998) - 4,29

RIFI: Reação de Imunofluorescência indireta; ELISA: Ensaio imunoenzimático; LAT: Teste aglutinação em látex.
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1.4.3. Caninos

COSTA et al. (1978b) relataram o primeiro caso de toxoplasmose em um cão da

raça Fox-hound, com cinco meses de idade, no município de Jaboticabal, SP, pela

comprovação clínica, sorológica, histopatológica e isolamento do agente etiológico.

No Brasil, a soroprevalência mostrou-se entre 17,30% a 94,00% (Tabela 2),

sendo relativamente alta, principalmente em cães mais idosos, habituados a comer

carne crua ou mal cozida e que vivem em meio rural (BRITO et al., 2002).

Tabela 2. Valores de ocorrência (%) de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em caninos de
diferentes estados brasileiros, técnicas e respectivos autores.

Região Estado Referência Técnica Ocorrência (%)
Amapá/Rondônia FERRARONE & MARZOCHI (1978) HAI 68,40Norte

Rondônia CÂNÓN-FRANCO et al. (2004) RIFI 76,40
Paraíba AZEVEDO et al. (2005) RIFI 45,10

Nordeste
Bahia BARBOSA et al. (2003) RIFI 63,55

GIOVANNONI (1958) SF 51,50
FREIRE et al. (1992) RIFI 75,90

NAVARRO et al. (1997) RIFI 24,00
GARCIA et al. (1999) RIFI 84,13
GIRALDI et al. (2002) RIFI 82,50

Paraná

ROMANELLI et al. (2007) RIFI 20,80

Sul

Rio Grande do Sul CHAPLIN et al. (1984) HAI 21,00
ISHIZUKA et al. (1974) RIFI 94,00
SOGORB et al. (1972) SF 90,00

ISHIZUKA e YASUDA (1981) RIFI 63,80
SALATA et al. (1985) RIFI 63,80

GERMANO et al. (1985) RIFI 91,00
RIFI 46,01

DOMINGUES et al. (1999)
ELISA 63,00

BRESCIANI (1999) ELISA 36,40
VARANDAS (2001) RIFI 51,19
BRITO et al. (2002) RIFI 32,50

SILVEIRA (2002) RIFI 36,00
MEIRELES et al. (2004) RIFI 50,50

SOUZA et al. (2003) MAT 34,30
COSTA et al. (2004) MAT 17,30

82,80
ORTOLANI et al. 2005 RIFI

57,40

São Paulo

LANGONI et al., 2006 RIFI 33,10
GUIMARÃES et al. (1992) RIFI 47,30

RIFI 55,00CABRAL et al. (1998)

HAI 53,00
MINEO et al. (2001) RIFI 36,00
MINEO et al. (2004) ELISA 30,30
SILVA et al. (2007) RIFI 18,20

DURAN et al. (1996) HAI 52,70

Minas Gerais

SILVA et al. (1997) RIFI 35,00

Sudeste

Rio de Janeiro COUTINHO (1968) SF 79,20
Centro Oeste Goiás FERNANDES e BARBOSA (1972) SF 57,10

HAI: Hemaglutinação indireta; RIFI: Reação de Imunofluorescência indireta; SF: Sabin-Feldmann; ELISA: Ensaio imunoenzimático;
MAT: teste de aglutinação modificado
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ISHIZUKA et al. (1981) examinando cães do município de São Paulo,

verificaram que o sexo e a sazonalidade não interferem estatisticamente na proporção

de reagentes, fato também observado por LANGONI et al. (2006). Tal resultado era

esperado, baseando-se no conhecimento da epidemiologia da toxoplasmose,

principalmente quanto aos mecanismos de aquisição da infecção, representada

notadamente pelo carnivorismo (FRENKEL, 1973).

1.4.4. Humanos

O Brasil apresenta índices que se encontram entre os mais altos descritos, onde

inquéritos sorológicos registrados demonstraram uma prevalência variando de 30,34 a

97,10% (Tabela 3).

Estima-se que ao redor de 70% da população brasileira já foi infectada em

algum momento da vida (VERGARA et al., 1985). No Brasil, verificou-se que em cada

1.000 crianças nascidas vivas, cinco apresentavam a doença (CASTILHO, 1976). No

estado do Rio Grande do Sul, foram analisadas 140.914 recém nascidos, sendo

possível determinar uma prevalência de um para cada 3.000 nascidos vivos (NETO et

al., 2000). Em Campos de Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, as estatísticas

são ainda maiores, sendo detectada cinco casos toxoplasmose congênita para cada

2.550 recém nascidos (PETERSEN et al., 2001).

A prevalência de indivíduos soropositivos para toxoplasmose aumenta com a

idade e difere dependendo dos padrões culturais da população, hábitos alimentares e

procedência urbana ou rural. Sabe-se que em regiões tropicais ou subtropicais de clima

úmido, a prevalência é mais elevada, pois este tipo de clima favorece a sobrevivência

dos oocistos no meio ambiente (SOUZA et al., 2002; GUIMARÃES et al., 1999;

AMENDOEIRA et al., 2003).

Uma maior soropositividade é um indicador de maior exposição da população

aos fatores determinantes da infecção.
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Tabela 3. Valores de ocorrência (%) de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em
humanos de diferentes estados brasileiros, procedências, técnicas e respectivos
autores.

Região Estado Referência Técnica Ocorrência (%)
COSTA (2000) RIFI 85,00

ELISA - IgG 82,93Norte Pará
CARMO et al. (2004)

ELISA - IgM 0,00
Pernambuco COELHO et al. (2003) ELISA 75,00Nordeste

Ceará REY e RAMALHO (1999) ELISA 53,10
SOCCOL et al. (2003) RIFI - IgG 43,40
GARCIA et al. (1999) RIFI 65,80

RIFI 67,20DAGUER et al. (2004)
ELISA 84,40

LOPES et al. (2005) RIFI - IgG 50,40
RIFI - IgG 48,10
ELISA -IgG 58,60MILLAR et al. (2007)
RIFI - IgM 0,00

GONÇALVEs et al (2006) RIFI 70,00

Paraná

GIRALDI et al. (2002) RIFI 43,00

Sul

Rio Grande do Sul DETANICO e BASSO (2006) ELFA 36,80
ISHIZUKA (1978) RIFI 97,10

IgG 60,00OLBRICH-NETO e MEIRA (2004)
IgM 2,10

São Paulo

SILVEIRA (2002) RIFI 41,66
RIFI 69,90

UCHOA et al. (1999)
ELISA 78,64

SOUZA et al. (1995) RIFI 84,70
Rio de Janeiro

COUTINHO et al. (1981) RIFI 78,70

Sudeste

Minas Gerais SEGUNDO et al. (2004) ELISA 51,60
Goiás AVELINO et al. (2004) RIFI 51,20

ARAUJO et al. (2000) HAI 30,34Mato Grosso do Sul
FIGUEIRÓ-FILHO et al. (2005) ELISA 92,00

Centro Oeste

Mato Grosso AMENDOEIRA et al. (2003) RIFI 80,40
RIFI: Reação de Imunofluorescência indireta; ELISA: Ensaio imunoenzimático; ELFA: Enzyme-Linked-Fluorescent-Assay; HAI:
Hemaglutinação indireta

1.5.Fontes de infecção

1.5.1. Bovinos

A infecção de herbívoros ocorre principalmente por meio da ingestão de oocistos

presentes nos alimentos e solos contaminados (DUBEY, 1986). A infecção de

rebanhos pode estar associada à ingestão de grãos contaminados por oocistos e a

estabulação de animais junto a locais contaminados com dejetos de felídeos pode

aumentar o risco de infecção (MEIRELES, 2001).

Os bovinos podem ser relativamente resistentes à infecção, visto que as

ocorrências de cistos na musculatura são menos freqüentes e persistem por menor
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tempo, quando comparados ao de outras espécies animais (DUBEY, 1994).

Para STALHEIM et al. (1980) T. gondii parece ser menos infectante para vacas

em gestação quando comparado com ovelhas, porcas e cadelas gestantes.

DUBEY e THULLIEZ (1993) utilizando novilhos inoculados com oocistos de T.

gondii, verificaram a permanência de cistos viáveis na musculatura em até 1191 dias

pós-infecção, porém o título de anticorpos permaneceu alto durante dois anos,

tornando-se sorologicamente negativos, após este período.

Apesar de o isolamento parasitário ser mais difícil, ele já foi obtido da retina e

diafragma de bovinos e a transmissão congênita foi comprovada pela presença do

parasita em fetos de vacas gestantes (AMATO NETO et al., 1995)

DAGUER et al. (2004) estudando a prevalência de anticorpos anti-T. gondii em

bovinos e funcionários de matadouros do norte do Paraná, observaram 41,4% de

positividade dos animais eram soropositivos (IgG-RIFI) e 84,4% dos humanos

apresentaram soropositividade (IgG-ELISA), sugerindo que a carne bovina possa

desempenhar importante papel na manutenção da toxoplasmose, pela manipulação

não higiênica da carne crua.

1.5.2. Caninos

Os cães são considerados animais de alta receptividade para esta zoonose,

provavelmente, devido ao hábito de alimentação carnívora, que facilita a ingestão de

tecidos contaminados (GERMANO et al., 1985).

Além disso, o hábito dos cães rolarem nas fezes ou ingerirem fezes felinas,

contendo oocistos de T. gondii, acarreta no risco de contaminação do ambiente

doméstico, expondo proprietários à toxoplasmose (LINDSAY et al., 1997; LANGONI et

al., 2006).

Há três formas principais de transmissão do T. gondii: ingestão de oocisto

esporulado devido ao contato com as fezes de gatos infectados; de carne crua ou mal

cozida contendo cistos com bradizoítos e a transmissão congênita, embora rara em

cães e gatos (LANGONI et al., 2006).
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Os oocistos constituem as principais formas infectantes de T. gondii para

diversas espécies de animais domésticos (LAPPIN, 2004) e selvagens, como lontras

(CONRAD et al., 2005) e canídeos silvestres (GENNARI et al., 2004; SOBRINO et al.,

2007), em conseqüência de sua grande resistência às condições ambientais (YLMAZ e

HOPKINS, 1972; LAPPIN, 2004).

Estas formas encontram-se amplamente disseminadas em áreas onde circulam

gatos (RUIZ et al., 1973), podendo ser difundidas ainda por artrópodes (KNIEL et al.,

2002), anelídeos terrestres (MARKUS, 1974; KNIEL et al., 2002) e cães infectados

(FRENKEL e PARKER, 1996; BRESCIANI et al., 2001).

Sabe-se, da literatura, que a investigação da infecção na população canina é

um indicador da contaminação ambiental doméstica e possível risco ao ser humano

(LANGONI et al., 2006; JITTAPALAPONG et al., 2007), pois a exposição humana e

canina ocorre frente a uma fonte comum de infecção (BRITO et al., 2002; MEIRELES

et al., 2004).

1.5.3. Humanos

O interesse pelo levantamento das formas de transmissão do T. gondii

aumentou quando prevalências elevadas da ordem de 60% de positividade em

populações humanas não eram explicadas apenas pela reduzida freqüência associada

à transmissão congênita (AMATO NETO et al., 1995).

A infecção humana decorre da ingestão de cistos de bradizoítos na carne crua

ou mal cozida (GARCIA et al., 2006) e ingestão de oocistos esporulados provenientes

das fezes de gatos e cães contaminados (FRENKEL e PARKER, 1996; LAPPIN, 2004;

CLEMENTINO et al., 2007).

A infecção toxoplásmica também pode ser adquirida pela transfusão sangüínea

(FIGUEROA-DAMIAN et al., 1998), transplante de órgãos (MUNIR et al., 2000),

acidentes laboratoriais (WONG e REMINGTON, 1993) e ingestão de leite contaminado

com taquizoítos (CHIARI et al., 1984).

MEAD et al. (1999), verificaram que a toxoplasmose é a terceira causa de óbitos
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de origem alimentar nos Estados Unidos e calcularam que, ocorrem aproximadamente

1.500.000 novas infecções agudas por ano, sendo 15% delas assintomáticas.

Em um grupo de adeptos da religião Adventista do Sétimo Dia nos EUA, que não

consomem carne na sua dieta, foi detectado um menor risco de infecção quando

comparada com a população em geral (ROGHMANN et al., 1999).

Na Europa, o percentual de infecção toxoplásmica de origem alimentar não é

sabido, entretanto foi estimado entre 30 a 63% (GIESSEN et al., 2007).

A água tem sido caracterizada como a principal fonte de transmissão do T.

gondii para humanos, em áreas endêmicas (ARAMINI et al., 1999; PENA et al., 2007).

Entre novembro de 2001 e janeiro de 2002, o Brasil registrou o maior surto de

toxoplasmose do mundo, em Santa Isabel do Ivaí, PR, devido à contaminação dos

reservatórios de água do município, por oocistos presentes nas fezes de uma gata. Um

surto foi registrado com 462 pacientes com sorologia sugestiva de infecção aguda e

1255 pessoas sororreagentes para IgG anti-T. gondii. Em algumas regiões do Brasil

este mecanismo de transmissão pode estar contribuindo para as altas prevalências

encontradas (BRASIL, 2002).

O leite e seus derivados podem ser uma importante fonte de contaminação

humana pelo T. gondii, reforçando a importância da pasteurização do leite antes de

qualquer processamento ou ingestão (HIRAMOTO et al., 2001).

Em indivíduos imunocompetentes, a doença é geralmente benigna, entretanto é

preciso chamar a atenção para a toxoplasmose ocular, associada muitas vezes a

surtos de origem alimentar ou hídrica (DEROUIN et al., 1995; ROBERTS e MCLEOD,

1999).

1.5.4. Felídeos silvestres

O avanço da agricultura e da pecuária próximo às áreas naturais proporcionou

um contato entre as populações humanas e de seus animais domésticos com as

populações de animais silvestres nos seus habitats. Este estreito contato facilitou a

disseminação de agentes infecciosos e parasitários para novos hospedeiros e
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ambientes, estabelecendo-se assim novas relações entre hospedeiros e parasitas, e

novos os nichos ecológicos na cadeia de transmissão das doenças (CORRÊA e

PASSOS, 2001). Como conseqüências dessas interações negativas podem ocorrer

zoonoses com expansão epidêmica de animais suscetíveis e o aumento da sua

disseminação geográfica (BARLETT e JUDGE, 1997).

Na ausência de gatos domésticos, tal como ocorre na área do Xingu, no Brasil

Central, a alta prevalência de anticorpos pode provavelmente ser atribuída aos felinos

selvagens, tais como jaguar e jaguarundi que são capazes de eliminar oocistos de

Toxoplasma (REY, 1991).

WALLACE et al. (1974) verificaram uma prevalência de 50% em indígenas

primitivos das selvas da Colômbia que não possuíam gatos domésticos, porém se

alimentavam de felídeos silvestres.

De acordo com AMENDOEIRA et al. (2003), em uma população indígena

(Enawenê-Nawê) do Mato Grosso, 80,4% dos 148 soros analisados foram positivos.

Analisando-se os costumes e hábitos, os autores sugeriram que a presença de felinos

silvestres nas imediações da aldeia e coleções de água poderia ter papel importante

como fonte de infecção, contaminando o solo e conseqüentemente, os insetos e fungos

consumidos pelos índios.

Silva (2001) analisou 865 amostras de soro de sete espécies de felídeos

silvestres neotropicais no Brasil provenientes de cativeiros, encontrando

soropositividade em 54,6% dos animais.

1.6. Sintomatologia

1.6.1. Bovinos

No Brasil, COSTA et al. (1978a) e (1978b) realizaram as primeiras pesquisas

sobre a infecção toxoplásmica em bovinos nos Estados de São Paulo e Minas Gerais.

Esse estudo mostrou que oocistos infectaram bezerros sem causar sintomatologia

específica, propiciando ainda o isolamento do parasito nos tecidos. Concluíram que a
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sorologia (RIFI) é um importante meio para o diagnóstico e que títulos ascendentes

indicam infecção recente (AMATO NETO et al., 1995).

Os sinais clínicos observados na infecção experimental em bezerros incluem

febre, inapetência, diarréia e alterações respiratórias (FAYER e FRENKEL, 1979;

DUBEY et al., 1995). Entretanto, aborto e mortalidade perinatal não foram descritos

(ESTEBAN-REDONDO e INNES, 1998; ESTEBAN-REDONDO et al., 1999).

1.6.2. Caninos

A infecção toxoplásmica canina tem sido assinalada em diversos países,

demonstrando seu caráter cosmopolita, embora as manifestações clínicas sejam

incomuns devido à eficiência do T. gondii como parasita (DUBEY e BEATTLE, 1988;

PAIXÃO e SANTOS, 2004).

Os cães jovens são mais susceptíveis à infecção do que os adultos (DUBEY e

BEATTIE, 1988). A toxoplasmose clínica, em cães, está freqüentemente associada ao

vírus da cinomose ou outras infecções, como erlichiose, ou ainda com terapia

imunossupressora (DUBEY et al., 1990; GIRALDI et al., 2002).

A ocorrência da toxoplasmose primária em cães adultos é raramente

encontrada. PIMENTA et al. (1993) descreveram infecção em cães isolando o agente

de intestino, estômago, fígado, pâncreas e pulmão dos animais acometidos. A infecção

congênita e aborto em fêmeas gestantes, infectadas e reinfectadas experimentalmente

com T. gondii, foi relatada por BRESCIANI et al. (1999 e 2003).

1.6.3. Humanos

A toxoplasmose humana pode ser dividida em quatro formas clínicas: a

adquirida em indivíduos imunocompetentes, doença adquirida ou reativada em

indivíduos imunodeprimidos, a doença ocular que parece ser conseqüência da

coriorretinite adquirida por via congênita, excepcionalmente sendo contraída no período

pós-natal, e na forma congênita (DUBEY e TOWLE, 1986; SILVA et al., 2001).
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Deve-se ressaltar ainda que a toxoplasmose é uma importante zoonose

oportunista, freqüente em pacientes que apresentam imunodeficiência severa, como os

portadores do HIV, neoplasias e transplantados, uma vez que neles é que ocorrem as

mais graves manifestações da doença.

Em portadores da AIDS, o parasita é responsável pelo desenvolvimento de uma

variedade de sintomas, porém o mais freqüente é a encefalite, em que a rápida

multiplicação dos taquizoítos resulta na destruição dos tecidos neurais. (LUFT e

REMINGTON, 1992).

Em São Paulo, levantamento realizado em 1988 e 1991 apresentou,

respectivamente, 21% e 46% de encefalite por toxoplasma em pacientes soropositivos

para o HIV (PASSOS et al., 2000), incriminando-se a toxoplasmose como uma das

principais causas associadas à mortes por AIDS (12,2%) (LUFT e REMINGTON, 1985;

LUFT e REMINGTON, 1988; SANTOS et al., 2000).

Pessoas que sofreram transplantes de fígado, coração e medula óssea também

podem adquirir a toxoplasmose, podendo causar sérios problemas, inclusive levando

ao óbito (MAYES et al., 1995). Pacientes submetidos a transplantes de medula óssea

podem reativar a toxoplasmose e apresentar taxas de mortalidade maiores que 90%

(DE MEDEIROS et al., 2001).

A toxoplasmose também tem sido freqüentemente descrita em pacientes com

câncer submetidos a tratamento com quimioterápicos, nos quais ocorre o aparecimento

de coriorretinite associada à encefalite, bem como complicações em outros órgãos

(ISRAELSKI e REMINGTON, 1993; DAGHER e LUCAS, 1996).

Um importante grupo afetado pela toxoplasmose é de gestantes que nunca

tiveram contato com o parasita e adquiriram a infecção, podendo pela transmissão

transplacentária, ocasionar graves lesões no feto (SABIN, 1941; ECKERT et al., 1996).

O risco de infecção e a gravidade das manifestações clínicas desta enfermidade

dependem do trimestre de gestação em que as mães se infectam (MONTOYA e

LIESENFELD, 2004). No entanto, as conseqüências para o feto são mais graves

quando a presença do protozoário ocorre nos primeiros meses de gestação (DUBEY e

BEATTIE, 1988). Embora infecção transplacentária represente em seres humanos,
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apenas 1% das infecções pelo T. gondii, 40% desses fetos são de mulheres que se

contaminaram durante a gravidez (VERONESI e FOCACCIA, 1999).

1.7. Diagnóstico

A confirmação do diagnóstico depende do isolamento do parasito, da

demonstração histológica do organismo nas lesões e de sorodiagnóstico positivo

(PAIXÃO e SANTOS, 2004).

O diagnóstico sorológico pode ser realizado pela demonstração de título

ascendente de anticorpos anti-T. gondii em soros pareados ou pela demonstração de

elevado título sérico de anticorpos numa única amostra de soro, mas a não

comprovação de título ascendente ou elevado não exclui o diagnóstico de

toxoplasmose (LAPPIN, 2004).

Há vários testes sorológicos válidos, sendo os mais comuns, a reação de

imunofluorescência indireta (RIFI), hemoaglutinação indireta (IHA), Fixação de

Complemento (FC), teste Sabin-Feldmann (dye test) e ensaio imunoenzimático indireto

(ELISA) (SIKES, 1982).

O diagnóstico laboratorial da toxoplasmose é de grande importância, uma vez

que a infecção tanto no homem como nos animais domésticos e silvestres pode

assumir quadros clínicos facilmente confundidos com doenças como, viroses,

leptospirose, brucelose, clamidiose e neosporose, dificultando a tomada de medidas

específicas de tratamento e controle (VIDOTTO, 1992, DA SILVA et al., 2002).

SABIN E FELDMAN (1948) desenvolveram o teste do corante conhecido

também como Dye Test. A seguir, FULTON E TURK (1959), foram os primeiros a

desenvolver um teste de aglutinação, que revelou baixa especificidade, e a

necessidade de grande número de taquizoítos em cada teste. Posteriormente,

DESMONTS E REMINGTON (1980), melhoraram a reprodutibilidade e a sensibilidade

do método.

Existe uma grande variação na prevalência da infecção toxoplásmica nas

diferentes regiões do mundo, em decorrência das diferentes técnicas empregadas, fato
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que torna os resultados não passíveis de comparação (CHHABRA et al., 1985).

A Reação de Imunofluorescência indireta (RIFI) é a prova mais utilizada para o

diagnóstico da toxoplasmose, sendo utilizada como padrão ouro. Por essa, títulos de

16 ou maiores eram considerados positivos para T. gondii (DUBEY e BEATTIE, 1988).

Atualmente consideram-se positivos títulos superiores ou iguais a 64 (COSTA et al.,

1977; SOUZA, 2001). UCHÔA et al. (1999) detectaram sensibilidade de 83,87% e

especificidade de 79,16% para a RIFI- IgG.

Na fase aguda da toxoplasmose, primeiro ocorre a produção de imunoglobulina

M (IgM), seguida da produção de imunoglobulina G (IgG). A infecção pode também

produzir imunoglobulina A (IgA), no caso da transmissão ter sido por via oral. Pela

técnica de imunofluorescência, os anticorpos IgM podem ser dosados 1 a 2 semanas

depois do início da infecção, alcançando um pico em 6 a 8 semanas, quando então

declinam. Títulos baixos podem persistir por mais de 12 meses. O anticorpo IgG

persiste por toda a vida na maioria dos pacientes (GOLDSMITH, 1998).

LANGONI et al. (1999), pesquisaram anticorpos anti-T. gondii em 352

amostras de soros de ovinos de 18 propriedades do estado de São Paulo, pelas

técnicas de RIFI e hemoaglutinação indireta. A RIFI revelou 55,1% de positividade,

enquanto que a hemoaglutinação indireta somente 30,4%. Estes dados corroboram

para a necessidade de padronização das técnicas sorológicas utilizadas no diagnóstico

desta infecção.

O método de aglutinação direta (MAD) tem sido utilizado para evidenciar

aglutininas anti-T. gondii em diversas espécies de animais domésticos e silvestres (DA

SILVA et al., 2002). Trata-se de um teste simples, não necessita de reagente espécie-

específicos ou de aparelhagem sofisticada, como o microscópio de imunofluorescência,

podendo ser utilizado em amostras de soros humanos como de diferentes espécies

animais.

CAPORALI et al. (2005), pesquisaram pela RIFI e MAD a presença de

anticorpos anti-T. gondii em soro de suínos provenientes da região de Botucatu e do

Estado de Pernambuco, sendo testados pela RIFI 757 soros, dos quais 2,11% (16)

foram positivos; no MAD foram analisados 759 soros, com 1,32% (n=10) de
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soropositivos.

MINHO et al. (2004) avaliando a RIFI e o MAD para a detecção de anticorpos

anti-T. gondii, no soro de 46 suínos experimentalmente infectados, obtiveram uma

sensibilidade de 95,7% e especificidade de 97,8% em ambos os métodos.

1.8. Profilaxia

Os cistos são destruídos após congelamento a – 20ºC, ou aquecimento a acima

de 65ºC (DUBEY et al., 1986; AMATO NETO et al., 1995) constituindo assim, o

congelamento e o cozimento completo da carne, algumas das formas de profilaxia da

transmissão da toxoplasmose humana (TENTER et al., 2000).

Ainda não foram desenvolvidas vacinas seguras e com eficácia contra a

toxoplasmose humana que previnam a infecção congênita ou reativação de cistos.

Conseqüentemente, a melhor maneira de se evitar os efeitos da doença é através de

sua prevenção (JONES et al., 2001).

São muito importantes as orientações higiênico-dietéticas sobre como evitar a

toxoplasmose, principalmente nos cuidados com gatos, no cozimento adequado de

carnes, na ingestão de queijo fresco e leite pasteurizado (HIRAMOTO et al., 2001), no

tratamento da água e lavagem das frutas e verduras (REMINGTON et al., 1995).
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2. OBJETIVO GERAL

Avaliar a freqüência de bovinos leiteiros, cães e trabalhadores rurais

sororreagentes para T. gondii, pertencentes a propriedades rurais da região sudoeste

do Estado de Mato Grosso, utilizando-se a Reação de Reação de Imunofluorescência

indireta (RIFI), bem como analisar os fatores de risco associados à infecção

toxoplásmica para humanos e a correlação das prevalências obtidas entre as espécies.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Propriedades

As 50 propriedades analisadas pertencem à região sudoeste do Estado do Mato

Grosso (Figura 2), localizam-se em área de relevo ondulado, geograficamente situado

entre, latitude 15º sul e longitude 58º oeste, com altitude média de 200 metros. As

cidades mais próximas são Araputanga, Jauru e São José dos Quatro Marcos.

Figura 2. Mapa da microrregião de Jauru, mostrando as cidades de Araputanga (1),

Jauru (2) e São José dos Quatro Marcos (3).

As propriedades apresentavam ordenha mecânica ou tipo balde ao pé, e a maior

parte possuía mão-de-obra basicamente familiar. Os fatores de risco para os humanos

e algumas características gerais das propriedades estão inseridas na Tabela 4.

A maior parte dos animais eram criados de forma extensiva em pastagens com

lotação que variavam de 0,5 a 4,5 animais/hectare. Em todas as propriedades não

havia histórico de vacinação dos animais contra agentes potencialmente abortivos

1
2

3Mato Grosso
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como Leptospira spp., Herpesvírus bovino tipo I (BHV-1) e Diarréia viral bovina (BVD),

exceto contra Brucella abortus.

Tabela 4. Fatores de risco e características gerais das propriedades analisadas na
região sudoeste do estado de Mato Grosso, segundo ficha cadastral do rebanho
leiteiro.

Proprie-
dades

Total
de

animais

Fêmeas
em

lactação

Produção
leiteira
(L) por
animal

Consumo
de leite

cru

Produção
de queijo

ou
manteiga

Febre,
mialgia e
dores de
cabeça

Presença de
felinos

(quantidade)

Contato
com

outros
animais

Abate
de

animais

Abortamento
(últimos 12

meses)

1 15 6 3,3 não não não não sim sim não

2 60 20 3 não não não sim (3) sim não sim
3 36 16 3,4 não sim sim sim (1) não sim sim

4 120 38 4,2 não não não sim (5) não sim não
5 160 27 5,6 não sim não sim (3) sim não não

6 43 23 4,3 não não não sim (5) sim sim não

7 90 28 7,1 sim não sim sim (1) sim não sim
8 500 12 9,2 não não não sim sim não sim

9 31 7 3,6 não não não não não não não

10 42 11 4,5 não não não não sim sim não
11 400 50 8,6 não não não não sim não não

12 60 22 4,1 não não não sim (1) sim não não

13 120 47 3,2 sim não não sim sim sim não
14 20 6 4,3 não não sim sim não sim não

15 500 70 5,7 sim sim sim sim não sim sim

16 100 23 3 não não não não não sim sim
17 300 44 10,7 sim não não sim (1) sim sim sim

18 55 34 6,2 não não sim sim (1) sim sim não

19 400 54 5,4 sim sim não sim (4) sim sim sim
20 88 10 5 não sim não sim (3) sim não não

21 360 34 7,4 sim sim não sim (1) sim não sim

22 50 43 3,5 sim não não sim não não não
23 400 86 5,2 sim não não sim (4) sim sim sim

24 80 29 2,4 não não não sim (3) sim não sim
25 100 24 3,8 não sim não sim (2) sim não não

26 45 15 3,3 não não não sim (7) não sim não

27 80 28 2,9 não não não sim (6) sim sim não
28 500 16 4,1 sim sim não sim (1) sim sim sim

29 170 48 4,2 sim sim sim sim (1) sim não não

30 50 8 3,4 não não não sim (4) sim sim não
31 200 47 3,2 sim não não sim (3) sim não não

32 112 22 3,2 não não não não sim não sim

33 30 9 3,3 sim não não sim (1) sim sim sim
34 80 24 6 não sim não sim (6) sim não não

35 100 20 5 sim não não sim (6) não não não

36 85 24 5,4 sim sim sim sim (3) sim não sim
37 430 57 4,4 não não sim sim (1) sim sim sim

38 50 14 3,6 não não não sim (2) não não não

39 213 29 3,4 sim sim não sim (2) sim sim sim
40 164 30 5 sim sim não não não sim sim

41 220 55 4,9 não não não sim (2) sim sim não
42 44 11 3,6 não não sim sim (2) sim sim não

43 120 28 7,1 sim sim não não sim não sim

44 300 95 4,7 sim não não sim (4) sim não sim
45 200 48 4,2 não não não sim sim não não

46 160 72 8,3 não não sim sim (5) não não não

47 160 41 3,4 não não não sim (4) sim não não
48 210 40 2,3 sim sim não sim (1) sim não sim

49 50 13 2,7 sim sim sim sim sim sim não

50 700 17 2,9 sim não sim sim (7) sim sim sim
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3.2. Colheita das amostras sangüíneas

3.2.1. Bovinos

As amostras de sangue foram colhidas de 2000 bovinos leiteiros da raça

holandesa e mestiços (cruzamentos), fêmeas, de diferentes faixas etárias,

pertencentes a 50 propriedades de municípios da região sudoeste do Estado de Mato

Grosso. O sangue foi colhido através de venocentese jugular, utilizando-se tubos a

vácuo devidamente identificado, e posteriormente à retração do coágulo foi

centrifugado a 1000 g durante 10 minutos. Os soros foram identificados e armazenados

em tubos de polipropileno, mantidos à temperatura de -20C, até a realização dos

exames sorológicos. As informações relativas à identificação, procedência e aspectos

reprodutivos dos animais foram anotadas em fichas individuais.

3.2.2. Caninos

Foram colhidas 61 amostras sanguíneas de cães hígidos, com idade superior a

seis meses, que conviviam nas propriedades em proximidade com os rebanhos

leiteiros.

3.2.3. Humanos

Foram colhidas 116 amostras de sangue de pessoas com idade superior a 15

anos, conviventes com bovinos e cães das propriedades estudadas. A colheita foi

realizada por venocentese cefálica, sob responsabilidade de uma auxiliar de

enfermagem da Secretaria de Saúde do município de Araputanga, Mato Grosso, e de

um Médico Veterinário.
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3.3. Exames sorológicos

3.3.1. Local

As amostras de soros sangüíneos foram estocadas a –20C, e posteriormente

analisadas no laboratório de “Diagnóstico imunoparasitológico” do CCPAR, Centro de

Pesquisas em Sanidade Animal e no Laboratório de Imunoparasitologia do

Departamento de Patologia Animal, sob coordenação da Profa. Dra. Rosângela

Zacarias Machado, FCAV - UNESP, Campus de Jaboticabal.

3.3.2. Reação de Imunofluorescência indireta (RIFI) para detecção de

anticorpos anti-Toxoplasma gondii

3.3.2.1. Obtenção de antígenos de T. gondii para confecção das lâminas

Foi utilizada a cepa “RH” (SABIN, 1941), mantida por meio de periódicas

replicações intraperitoneais de taquizoítos em camundongos suíços albinos (Mus

musculus) de 20 a 25 g de peso, pertencente ao Centro de Pesquisas em Sanidade

Animal (CCPAR/FCAV/UNESP), Campus de Jaboticabal.

Para a produção dos antígenos, foram inoculados intraperitonealmente 0,5 mL

da cepa RH em cada camundongo. Após três dias os animais foram sacrificados com

éter etílico e os taquizoítos foram obtidos do lavado intraperitoneal com solução salina

estéril.

Suspensões de taquizoítos e células foram centrifugados a 200 g por 30

segundos, para a sedimentação das células e os taquizoítos foram recuperados por

inversão. Posteriormente, foram realizadas mais três lavagens, com solução salina

0,8% estéril, a 300 g por 10 minutos, sendo desprezado o sobrenadante. Após as

lavagens os taquizoítos foram inativados com PBS + formol a 1%, por 10 minutos à

temperatura ambiente (24oC). Em seguida à inativação, a suspensão foi lavada

novamente por quatro vezes com solução salina 0,8% estéril, por meio de
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centrifugações consecutivas a 300 g rpm por 10 minutos, desprezando-se o

sobrenadante. O sedimento foi ressuspendido em salina 0,8% estéril, acrescida de

BSA 0,1% e examinado por meio de microscopia óptica com objetiva de 40 x, até se

obter uma concentração de 20 a 30 taquizoítos por campo. Dez µL dessa suspensão

foram colocados em “poços” (impressos em lâminas de microscopia pela técnica de

“Silk Screen”). As lâminas contendo o antígeno foram mantidas a temperatura

ambiente, durante a noite, para secarem. Posteriormente, as mesmas foram

acondicionadas em caixas apropriadas e armazenadas a – 20o C, até a utilização.

3.3.2.2. Reação de Imunofluorescência indireta (RIFI-IgG) anti-Toxoplasma

gondii

3.3.2.2.1. Bovinos

Para a pesquisa de anticorpos anti-Toxoplasma gondii foi utilizada a RIFI,

preconizada por CAMARGO (1964).

Os soros foram diluídos em solução salina tamponada com fosfato 0,1 M, pH 7,2

(PBS), em múltiplos de dois, com titulo inicial de 64. Dez µL do soro foram adicionados

nos poços das lâminas contendo o antígeno. As lâminas foram acondicionadas em

câmara úmida e incubadas em estufa a 37o C por 40 minutos. Em seguida, as mesmas

foram lavadas três vezes em tampão PBS, por 10 minutos e colocadas para secar por

dez minutos na estufa a 37o C. Posteriormente, foram adicionados 10 µL do conjugado

anti-IgG bovino (Sigma Chemical, F7887) marcado com isotiocianato de fluoresceína

diluído (1:1200), de acordo com as informações do fabricante, em Azul de Evans a

0,01% e as lâminas foram novamente incubadas em câmara úmida a 37oC por 40

minutos. A seguir, as lâminas foram lavadas três vezes em tampão PBS, por dez

minutos e uma vez com água destilada por 1 minutos (para remoção do excesso de

sais), e colocadas para secar em estufa a 37o C durante 10 minutos. Após a secagem

foi adicionada glicerina tamponada em carbonato bicarbonato 0,1M, pH 9,5 e as

mesmas foram recobertas com lamínulas e examinadas em microscópio de
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imunofluorescência com objetiva de 40 x.

Para cada lâmina confeccionada, existia um poço destinado a um soro controle

negativo e positivo.

Foram considerados positivos os soros que apresentaram fluorescência em toda

a periferia dos parasitos, ainda que em pequena intensidade e cujos títulos fossem

iguais ou superiores a 64. As reações negativas foram caracterizadas quando os

taquizoítos não apresentaram nenhuma fluorescência, podendo ser observada uma

coloração avermelhada na lâmina e quando houve reação apical, em que apenas a

extremidade apical do Toxoplasma mostrou reatividade.

A titulação foi realizada em 10% das amostras positivas de cada propriedade

para obtenção do título sorológico final.

3.3.2.2.2. Caninos

As amostras de soros de cães foram testadas, utilizando-se os mesmos

procedimentos descritos para os bovinos, entretanto o ponto de corte utilizado foi 1:40.

Utilizou-se conjugado anti-IgG canino (Sigma Chemical, F4012). As reações com título

igual ou superior a 1:40 foram consideradas positivas.

3.3.2.2.3. Humanos

As amostras foram examinadas através dos mesmos procedimentos utilizados

para os bovinos e caninos, porém foram consideradas positivas amostras sanguíneas

com título igual ou superior a 1:40. Foram utilizados conjugados anti-IgG (Sigma

Chemical, F3512) e anti-IgM humana (Sigma Chemical, F9762).

3.4. Análise estatística

Os resultados referentes aos exames sorológicos efetuados foram

estatisticamente analisados por meio do teste de χ2 (qui-quadrado) com significância

estatística se P≤0,05 EVERITT (1992). Entretanto, quando o valor esperado foi inferior
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a 5, utilizou-se o Teste Exato de Fisher.

A magnitude da associação dos riscos foi determinada pela razão de

probabilidade de ocorrência (odds ratio, OR) e a significância foi determinada para um

intervalo de confiança de 95%.

Para o estudo da prevalência do T. gondii em bovinos, foram realizadas 2000

(23,25%) analises, pela RIFI, de uma população de 8603 bovinos, pertencentes a 50

propriedades. O delineamento foi inteiramente casualizado (DIC), no qual cada animal

representou uma parcela. As amostras de cada propriedade foram selecionadas

aleatoriamente (Tabela 5). O coeficiente de correlação (r) foi calculado através da

comparação das prevalências inter-espécie obtidas.

Tabela 5. Propriedades da região sudoeste do estado de Mato Grosso, total de
bovinos, de colheitas por propriedade e percentual de colheita por propriedade.

Propriedades Total de animais Total de colheitas Porcentagem de colheita
1 15 2 13,3
2 60 20 33,3
3 36 14 38,9
4 120 18 15,0
5 160 27 16,9
6 43 23 53,5
7 90 51 56,7
8 500 11 2,2
9 31 7 22,6

10 42 28 66,7
11 400 93 23,3
12 60 15 25,0
13 120 47 39,2
14 20 8 40,0
15 500 282 56,4
16 100 23 23,0
17 300 73 24,3
18 55 31 56,4
19 400 51 12,8
20 88 10 11,4
21 360 36 10,0
22 50 29 58,0
23 400 86 21,5
24 80 11 13,8
25 100 22 22,0
26 45 15 33,3
27 80 28 35,0
28 500 26 5,2
29 170 52 30,6
30 50 8 16,0
31 200 44 22,0
32 112 37 33,0
33 30 10 33,3
34 80 25 31,3
35 100 21 21,0
36 85 39 45,9
37 430 59 13,7
38 50 19 38,0
39 213 29 13,6
40 164 52 31,7
41 220 55 25,0
42 44 15 34,1
43 120 25 20,8
44 300 95 31,7
45 200 48 24,0
46 160 88 55,0
47 160 126 78,8
48 210 35 16,7
49 50 13 26,0
50 700 18 2,6

TOTAL 8603 2000 23,25
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4. RESULTADOS

A análise das 2000 amostras de soros bovinos leiteiros revelou uma prevalência

de anticorpos anti-T. gondii da ordem de 71,00% (n=1420). Todas as propriedades

estudadas mostraram positividade para o T. gondii. Na Tabela 6 está inserido os

resultados de ocorrência de anticorpos em bovinos, de acordo com as propriedades.

Tabela 6. Ocorrência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em bovinos leiteiros da
região sudoeste do Estado de Mato Grosso, de acordo com as propriedades
analisadas.

Propriedades Total de animais Total de amostras Número de bovinos
positivos

Porcentagem (%)
1 15 2 2 100
2 60 20 20 100
3 36 14 8 57
4 120 18 16 89
5 160 27 8 30
6 43 23 21 91
7 90 51 21 41
8 500 11 7 64
9 31 7 4 57

10 42 28 23 82
11 400 93 67 72
12 60 15 10 67
13 120 47 34 72
14 20 8 7 88
15 500 282 260 92
16 100 23 19 83
17 300 73 68 93
18 55 31 13 42
19 400 51 16 31
20 88 10 4 40
21 360 36 12 33
22 50 29 28 97
23 400 86 64 74
24 80 11 8 73
25 100 22 7 32
26 45 15 8 53
27 80 28 13 46
28 500 26 16 62
29 170 52 15 29
30 50 8 6 75
31 200 44 33 75
32 112 37 15 41
33 30 10 10 100
34 80 25 17 68
35 100 21 6 29
36 85 39 34 87
37 430 59 40 68
38 50 19 14 74
39 213 29 19 66
40 164 52 46 88
41 220 55 26 47
42 44 15 11 73
43 120 25 17 68
44 300 95 73 77
45 200 48 29 60
46 160 88 61 69
47 160 126 103 82
48 210 35 30 86
49 50 13 13 100
50 700 18 18 100

TOTAL 8603 2000 1420 71,00
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A média ponderada de soroprevalência para anticorpos anti-T. gondii em

bovinos leiteiros foi de 68,45%. A titulação de anticorpos anti-T. gondii, pelo meio de

diluições seqüenciais, na base dois, até 1:4096 (Tabela 7 e Figura 3), foi realizada em

10% das amostras positivas de todas as propriedades (n=206). Os títulos mais

freqüentes foram 128 (80,10%) e 256 (73,94%).

Tabela 7. Prevalência e titulação de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em 206 bovinos
da região sudoeste do Estado de Mato Grosso.

Resultados (RIFI-IgG)Título
Negativos Positivos

Total Prevalência

128 41 165 206 80,10
256 43 122 165 73,94
512 53 69 122 56,56

1024 59 10 69 14,49
2048 8 2 10 20,00
4096 1 1 2 50,00

Não houve associação (P≥0,05) entre a soropositividade e presença de gatos

(84%) nas propriedades estudadas.

Analisando estatisticamente os dados de prevalência bovina e abortamento nos

últimos 12 meses houve uma forte associação (P≤0,01) entre as variáveis.

Figura 3. Prevalência e titulação de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em 206 bovinos
da região sudoeste do Estado de Mato Grosso.
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As amostras de 61 soros caninos submetidas à análise resultaram em

prevalência da ordem de 88,52% (n=54) (Tabela 8). Os cães estavam presentes em

66% das propriedades, sendo que todas estas possuíam pelo menos um animal

infectado. A média ponderada de prevalência observada para os caninos foi de

89,39%.

Tabela 8. Correlação de caninos e bovinos soropositivos segundo as propriedades
analisadas na região sudoeste do Estado de Mato Grosso.

Propriedades
Total de
Bovinos

Número de bovinos
positivos

% de bovinos
positivos

Total de
cães

Número de cães
positivos

1 15 2 100 0 0
2 60 20 100 1 1
3 36 8 57 2 1
4 120 16 89 1 1
5 160 8 30 2 2
6 43 21 91 1 1
7 90 21 41 2 2
8 500 7 64 2 1
9 31 4 57 2 2
10 42 23 82 1 1
11 400 67 72 3 3
12 60 10 67 0 0
13 120 34 72 0 0
14 20 7 88 0 0
15 500 260 92 2 2
16 100 19 83 0 0
17 300 68 93 3 3
18 55 13 42 0 0
19 400 16 31 1 1
20 88 4 40 0 0
21 360 12 33 0 0
22 50 28 97 1 1
23 400 64 74 5 5
24 80 8 73 2 2
25 100 7 32 0 0
26 45 8 53 3 2
27 80 13 46 1 1
28 500 16 62 0 0
29 170 15 29 1 0
30 50 6 75 2 2
31 200 33 75 1 1
32 112 15 41 0 0
33 30 10 100 2 2
34 80 17 68 1 1
35 100 6 29 0 0
36 85 34 87 0 0
37 430 40 68 2 2
38 50 14 74 0 0
39 213 19 66 2 2
40 164 46 88 0 0
41 220 26 47 3 2
42 44 11 73 2 2
43 120 17 68 1 1
44 300 73 77 2 1
45 200 29 60 1 1
46 160 61 69 0 0
47 160 103 82 2 2
48 210 30 86 0 0
49 50 13 100 1 1
50 700 18 100 3 2

TOTAL 8 603 1 420 70,86 61 54 (88,52%)
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A comparação entre a ocorrência de anticorpos anti-T. gondii da classe IgG,

obtidos por meio da RIFI para bovinos e caninos revelou uma correlação positiva fraca,

porém não significativa (r=0,34; P≥0,05).

As amostras positivas da espécie canina foram examinadas em diluições

seqüenciais, na base dois, até 1:1280. Os títulos de anticorpos anti-T. gondii mais

freqüentes foram de 40 (88,52%), 80 (88,89%) e 160 (81,25%). A Tabela 6 e Figura 7

expressam as prevalências de anticorpos anti-T. gondii conforme a titulação obtida.

Tabela 9. Prevalência de anticorpos, de acordo com a titulação, anti-Toxoplasma gondii
em cães (n=61) pertencentes às propriedades rurais da região sudoeste do Estado de
Mato Grosso.

Resultados (RIFI-IgG)Título
Negativos Positivos

Total Prevalência

40 7 54 61 88,52
80 6 48 54 88,89

160 9 39 48 81,25
320 17 22 39 56,41
640 8 14 22 63,64

1280 13 1 14 7,14

Não houve associação (P≥0,05) entre a soropositividade para T. gondii e a

presença de gatos (84%) nas propriedades. Em relação ao sexo, não houve diferença

estatística significante (P≥0,05) na prevalência da infecção toxoplásmica.

Analisando 116 amostras de soros humanos, observou-se prevalência para

anticorpos IgG anti-T. gondii igual a 97,41% (n=113) e anticorpos IgM anti-T. gondii de

33,62% (n=39) (Tabela 7 e Figura 7).

Tabela 10. Ocorrência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em trabalhadores rurais
da microrregião de Jauru, de acordo com IgG e IgM.

ResultadoAnticorpos
Negativos Positivos

Total Porcentagem

IgG 3 113 116 97,41
IgM 77 39 116 33,62

Das 113 amostras humanas soropositivas para IgG, 67 (57,76%) eram de

homens e 46 (39,66%) de mulheres. Para a IgM, dos 39 sororreagentes, 18 (15,52%)
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foram de homens e 21 (18,10%) de mulheres (Tabela 8). Com relação à distribuição da

soropositividade por sexo, não foram verificadas diferenças estatísticas significativas

(P≥0,05) para a IgG, contudo em relação a IgM, houve diferença estatística (P≤0,05)

com uma maior prevalência entre as mulheres (Figura 8).

A comparação entre a ocorrência de anticorpos anti-T. gondii da classe IgG,

obtidos por meio da RIFI para seres humanos e bovinos e entre seres humanos e

caninos revelou uma correlação positiva pobre e não significativa (r= 0,1922; P≥0,05 e

r= 0,0032; P≥0,05).

Tabela 11. Prevalência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em trabalhadores rurais
da microrregião de Jauru, de acordo com o sexo.

Resultados
Positivos NegativosAnticorpos

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
IgG 67 (57,76%) 46 (39,66%) 113 3 0 3
IgM 18 (15,52%) 21 (18,10%) 39 52 25 77

Figura 4. Prevalência de anticorpos IgG e IgM anti-Toxoplasma gondii em 116

humanos da região sudoeste do Estado de Mato Grosso, de acordo com o sexo.
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No estudo atual, a associação dos riscos relacionados à toxoplasmose

(Imunoglobulina G) como o consumo de leite cru, produção de derivados de origem

animal, abate de animais e contato com felinos e/ou outros animais, não influenciou na

distribuição dos sororreagentes (Tabela 12). Entretanto, para a Imunoglobulina M

houve associação (P≤0,01) entre a soropositividade e o abate de animais para o

consumo próprio.

Através do inquérito epidemiológico demonstrou-se: indivíduos consumidores de

leite cru e que possuíam contato com outros animais tiveram, respectivamente, 1,90 e

1,38 vezes mais possibilidades de serem reagentes, quando comparados com as

pessoas que não tiveram contato com esses fatores (Tabela 12).

Em relação aos fatores de risco para a Imunoglobulina M, a análise constatou

que pessoas que abatem animais para consumo próprio apresentaram odds ratio

estatisticamente diferente (OR= 2,98 (1,19<OR<7,60) χ2=5,65 P=0,018), mostrando

uma possível associação (Tabela 13).

Tabela 12. Fatores associados ao risco da infecção toxoplásmica (IgG) na população
humana, na região sudoeste do Estado do Mato Grosso.

RIFI - IgG
Reagente Não Reagente Total = 116

Teste exato de
FisherFatores de risco

n/% n/% n/%
OR b

P a

Consumo de leite crú
Sim 55/98 1/2 56/48 1,90 (0,13<OR<54,47) 0,526
Não 58/97 2/3 60/52

Produção de queijo/embutido
Sim 37/97 1/3 38/33 0,97 (0,07<OR<28,08) 0,699
Não 76/97 2/3 78/67

Abate de animais
Sim 67/100 0/0 67/58 NC c 0,073
Não 46/94 3/6 49/42

Contato com felinos
Sim 93/97 3/3 96/83 0 (0<OR<11,37) 0,564
Não 20/100 0/0 20/17

Contato com outros animais
Sim 83/98 2/2 85/73 1,38 (0,00<OR<20,56) 0,61
Não 30/97 1/3 31/27

a Teste exato de Fisher.
b OR: odds ratio.
c NC: não calculado.
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Um fato importante a ser mencionado é que pelo questionário utilizado nas

propriedades avaliadas, as pessoas entrevistadas relataram alguns sintomas, como

dores de cabeça, febre intermitente e mialgia. A análise estatística não revelou

diferenças significativas (P≥0,05) entre a soropositividade e presença dos sintomas,

entretanto 44% dos humanos sororreagentes para IgM apresentaram algum dos

sintomas mencionados.

Tabela 13. Fatores associados ao risco da infecção toxoplásmica (IgM) na população

humana, na região sudoeste do Estado do Mato Grosso.

RIFI - IgM

Reagente Não Reagente Total =
116Fatores de risco

n/% n/% n/%

OR b χ2a P a

Consumo de leite crú

Sim 16/29 40/71 56/48 0,64 (0,27<OR<1,50) 0,84 0,36

Não 23/38 37/62 60/52

Produção de
queijo/embutido

Sim 10/26 28/74 38/33 0,60 (0,23<OR<1,53) 0,91 0,341

Não 29/37 49/63 78/67

Abate de animais

Sim 29/43 38/57 67/58 2,98 (1,19<OR<7,60) 5,65 0,018

Não 10/20 39/80 49/42

Contato com felinos

Sim 31/32 65/68 96/83 0,72 (0,24<OR<2,16) 0,16 0,686

Não 8/40 12/60 20/17

Contato com outros animais

Sim 30/35 55/65 85/73 1,33 (0,50<OR<3,59) 0,17 0,682

Não 9/29 22/71 31/27
a Chi-square corrigido por Yates.
b OR = odds ratio.
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5. DISCUSSÃO

Como método diagnóstico da resposta humoral de bovinos, caninos e humanos

à infecção por T. gondii foi escolhida a Reação de Imunofluorescência indireta (RIFI),

(COSTA et al., 1977), com pontos discriminativos de 1:64, 1:40 e 1:40,

respectivamente. Reações apicais ou polares (fluorescência parcial de taquizoítos)

observadas nos soros examinados não interferiram na interpretação dos resultados

obtidos.

A análise das 2000 amostras de soros bovinos leiteiros revelou uma prevalência

de anticorpos anti-T. gondii da ordem de 71,00% (n=1420).

Na literatura mundial sobre pesquisa de anticorpos anti-T. gondii em bovinos

encontram-se valores discrepantes, com uma variação de 0 a 99% dos animais

pesquisados positivos (HALL et al., 2001). No Brasil, essa variação nos valores de

ocorrência também é observada variando de 1,03% (GONDIN et al., 1999) a 49,17%

(COSTA et al., 2001).

MARANA et al., (1995) e OGAWA et al., (2005), no Estado do Paraná,

analisando os soros de gado leiteiro pela RIFI, encontraram resultados de positividade

inferiores aos observados neste trabalho, com 48,51% e 26,00%, respectivamente.

O maior título observado neste estudo foi de 4096 (0,49%) e os títulos mais

freqüentes foram 128 (80,10%) e 256 (73,94%) resultados que se assemelham aos

observados por MARANA et al. (1995) e GARCIA et al., (1999). Cerca de 98% dos

bovinos apresentaram títulos menores ou iguais a 1:1024, o que é sugestivo de

infecção crônica da doença e presença de cistos teciduais. DUBEY e THULLIEZ (1993)

demonstraram que cistos teciduais podem permanecer por períodos de até 1191 dias,

nos bovinos.

Analisando estatisticamente os dados de prevalência da toxoplasmose bovina e

abortamento nos últimos 12 meses nas propriedades estudadas houve uma forte

associação (P≤0,01), entretanto não se pode afirmar que a causa dos abortos seja por

T. gondii, em virtude de outros agentes infecciosos como, Neospora caninum (53,54%)

(BENETTI, 2006) e Brucella abortus (5,9%) (SCHEIN et al., 2004) estarem presentes
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na região estudada.

Embora o Neospora caninum seja recentemente, reconhecido como o maior

causador de abortamento em gado leiteiro (THILSTED & DUBEY, 1989; BARR et al.,

1991), não é descartado que o T. gondii também possa causar abortamentos em

bovinos (OLIVEIRA, 2001).

Não houve associação positiva (P≥0,05) entre a prevalência toxoplásmica

bovina e a presença de gatos, entretanto 84% das propriedades analisadas possuíam

felinos, dados que podem explicar, juntamente a transmissão transplacentária, a alta

prevalência de anticorpos anti-T. gondii encontrada nos bovinos, mas não pelo contato

direto e sim, devido a esses animais eliminarem milhões de oocistos que contaminam o

meio ambiente.

A prevalência de toxoplasmose bovina encontrada na presente pesquisa foi mais

elevada que a dos referidos autores, estes dados poderiam ser explicados, em função

da infecção de rebanhos estar associada à ingestão de alimentos (grãos e fenos)

contaminados por oocistos e a estabulação de animais junto a locais contaminados

com dejetos de felídeos podem aumentar o risco de infecção (MEIRELES, 2001).

Em virtude da alta prevalência encontrada nesta pesquisa e a típica preferência

dos brasileiros para o consumo de carne bovina, não podemos excluir os bovinos de

serem uma importante fonte de infecção para os humanos.

As amostras de 61 soros caninos submetidas à análise resultaram em

prevalência da ordem de 88,52% (n=54). A variação nos valores de ocorrência de

anticorpos anti-T.gondii, no Brasil, é observada variando de 3,10% (CHAPLIN et al.,

1980) a 91,00% (GERMANO et al., 1985). Essas variações nos valores de prevalência

ocorrem devido a características regionais geo-climáticas e fatores epidemiológicos,

como números de felinos infectados na área estudada, a idade, cuidado com animais,

aspectos culturais e práticas sanitárias na comunidade (LANGONI et al., 2006).

Os resultados deste estudo são tão elevados quanto os observados por

GERMANO et al (1985); GARCIA et al., (1999) GIRALDI et al. (2002) e ORTOLANI et

al., 2005, os quais utilizaram a RIFI para a detecção dos anticorpos IgG anti-

Toxoplasma gondii em soros caninos, e encontraram percentuais de positividade iguais
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a 91,00%, 84,13%, 82,50% e 82,80%, respectivamente. Entretanto, foi superior àquelas

encontradas por ROMANELLI et al (2007); SILVEIRA (2002) e CABRAL et al. (1998) os

quais obtiveram freqüências de 20,80%, 36,00% e 55,00%, respectivamente, em cães

provenientes de regiões rurais. De acordo com BRITO et al. (2002) a soroprevalência é

variável e relativamente alta, principalmente em cães mais velhos, habituados a comer

carne crua e que vivem em meio rural.

O maior título observado na presente pesquisa foi de 1280 (0,49%), resultado

que se assemelham aos observados por BRITO et al. (2002), BARBOSA et al., (2003)

e LANGONI et al., (2006).

Não houve associação (P≤0,05) entre a soropositividade para T. gondii e a

presença de gatos (84%) nas propriedades, entretanto a presença de felinos e o íntimo

contato com esta espécie é importante na epidemiologia da toxoplasmose.

A comparação entre a ocorrência de anticorpos anti-T. gondii da classe IgG,

obtidos por meio da RIFI para bovinos e caninos mostrou uma correlação positiva

fraca, porém não significativa (r=0,34; P≥0,05), e a presença dos gatos é,

provavelmente, a causa dessa correlação positiva, devido a contaminação ambiental.

Em relação ao sexo, não houve diferença estatística significante (P≥0,05) na

prevalência da infecção toxoplásmica, concordando com àqueles apresentados por

ISHIZUKA e YASUDA, (1981); SVOBODA e SVOBODOVÁ, (1987); NAVARRO et al.,

(1997); CANON-FRANCO et al., (2004); LANGONI et al., (2006), fato este justificado

pela igualdade de condições de risco que estão submetidos tanto os machos quanto as

fêmeas da espécie canina.

A presença de cães foi evidenciada em 66% das propriedades analisadas,

sendo que todas estas possuíam pelo menos um animal infectado.

O hábito dos cães rolarem ou ingerirem fezes felinas, contendo oocistos de T.

gondii, aumenta o risco de contaminação do ambiente doméstico, expondo

proprietários à toxoplasmose (LANGONI et al., 2006), desta forma, os cães poderiam

atuar como transmissores mecânicos do parasita.

Informações sobre a prevalência da infecção toxoplásmica na população canina

é um indicador da contaminação ambiental doméstica e possível risco ao ser humano
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(LANGONI et al., 2006; JITTAPALAPONG et al., 2007), pois as exposições humana e

canina ocorrem frente a uma fonte comum de infecção (BRITO et al., 2002; MEIRELES

et al., 2004).

Os cães são considerados sentinelas para contaminação ambiental por T.

gondii, e a prevalência de 88,52% demonstra que este coccídeo está amplamente

distribuído nesta região.

Analisando 116 amostras de soros humanos, observou-se prevalência para

anticorpos IgG anti-T. gondii igual a 97,41% (n=113) e anticorpos IgM anti-T. gondii de

33,62% (n=39). Das 113 amostras humanas soropositivas para IgG, 67 (57,76%) eram

de homens e 46 (39,66%) de mulheres. Para a IgM, dos 39 sororreagentes, 18

(15,52%) foram de homens e 21 (18,10%) de mulheres.

No Brasil, tem se demonstrado que, em humanos adultos, a prevalência de

reagentes para anticorpos anti-T. gondii varia de 30,34% a 97,10% (ARAUJO et al.,

2000; ISHIZUKA, 1978).

Os resultados obtidos pela soropositividade neste estudo (97,41%) foram

semelhantes aos observados por COSTA (2000), FIGUEIRÓ-FILHO et al. (2005) e

ISHIZUKA (1978), que encontraram 85,00%, 92,00% e 97,10%, respectivamente.

Entretanto, GARCIA et al., (1999), GARCIA E NAVARRO (1995) e BARROS et al.,

(1993), no Estado do Paraná, estudando a população da zona rural encontraram

resultados de positividade inferiores aos observados neste trabalho, com 66%, 71% e

75%, respectivamente.

Com relação à distribuição da soropositividade por sexo, não foram verificadas

diferenças estatísticas significativas (P≥0,05), para a Imunoglobulina G, resultados

estes semelhantes aos observados por outros autores (SOUZA et al., 1987,

BOWERMAN et al., 1991, GARCIA E NAVARRO, 1995, BARROS et al., 1993,

RAWLINS, 1989, VELASCO-CASTREJÓN et al., 1992). Contudo em relação à

Imunoglobulina M, houve diferenças estatísticas (P≤0,05) com uma maior prevalência

entre as mulheres, dados similares aos encontrados por GOLDSMITH et al. (1991) e

ABDEL-HAMED et al. (1991) e que podem ser explicado pela alta exposição destas

aos cistos na carne não cozida durante o preparo de alimentos. Por outro lado, outros
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autores têm verificado prevalência maior entre homens, principalmente devido ao maior

consumo de carne crua e exposição aos oocistos (EXCLER et al., 1988, VELASCO-

CASTREJÓN et al., 1992).

A comparação entre a ocorrência de anticorpos anti-T. gondii da classe IgG,

obtidos por meio da RIFI para seres humanos e bovinos e entre seres humanos e

caninos revelou uma correlação positiva pobre e não significativa (r= 0,1922; P≥0,05 e

r= 0,0032; P≥0,05). Entretanto, GARCIA et al. (1999) encontraram correlações positivas

e significativas entre os títulos de anticorpos das espécies humana-canina, supondo-se

que a fonte de infecção comum seja a alimentação. O referido autor também não

encontrou correlação significativa entre humanos e bovinos, dados que se assemelham

aos observados neste trabalho.

No estudo atual, a associação dos riscos relacionados à toxoplasmose

(Imunoglobulina G) como o consumo de leite cru, produção de derivados de origem

animal, abate de animais e contato com felinos e/ou outros animais, não influenciou na

distribuição dos sororreagentes (P≥0,05), dados semelhantes também foram

observados por GARCIA et al., (1999). Entretanto, para a Imunoglobulina M houve

associação (P≤0,05) entre a soropositividade e o abate de animais para o consumo

próprio.

Em Minas Gerais, uma avaliação de residentes urbanos em contato com animais

na residência e no peridomicílio revelou uma soroprevalência maior entre indivíduos em

contato com gatos, galinhas e suínos. Outras variáveis (presença de cães, cabras,

roedores, e consumo de carnes, ovos e leite cru ou fervido) não apresentaram

associação na distribuição dos sororreagentes (CAMARGO et al., 1995).

Em estudo de uma área com características rurais, foi verificado que o hábito de

consumir carne crua ou mal cozida (ARIAS et al., 1994), bem como a presença de

gatos na residência, influenciaram na transmissão da doença (SOUZA et al., 1987).

DUBEY et al. (1995) não conseguiram isolar oocistos dos pêlos dos gatos

durante a fase de eliminação de oocistos pelas fezes e descreveram que seria pouco

provável que humanos se infectassem do contato direto com os felinos. ULÓN e

MARDER (1990), comparando títulos de anticorpos em humanos, cães e gatos de
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convívio urbano, demonstraram uma correlação positiva da ordem de r=0,69, altamente

significativa (P ≤0,005), entre as pessoas e os cães analisados.

No presente estudo, ficou evidente a grande disseminação da toxoplasmose no

meio rural da região sudoeste do Estado do Mato Grosso. O carnivorismo deve ser

uma importante via de transmissão comum. O contato direto com os felinos é de pouca

importância epidemiológica, porém a presença desses animais pode indicar um meio

ambiente contaminado e de maior risco para a população humana e animal.
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6. CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos, podemos inferir que:

 Não houve associação positiva (P≥0,05) entre a prevalência toxoplásmica

(bovina e canina) e a presença de gatos.

 A principal fonte de infecção para os bovinos deve estar associada à ingestão de

alimentos (grãos e fenos) contaminados por oocistos.

 Em virtude da alta prevalência encontrada nesta pesquisa, não podemos excluir

os bovinos de serem uma importante fonte de infecção para os humanos.

 A comparação entre a ocorrência de anticorpos anti-T. gondii da classe IgG,

obtidos por meio da RIFI para bovinos e caninos mostrou uma correlação

positiva fraca, porém não significativa.

 Em relação ao sexo, não houve diferença estatística significante (P≥0,05) na

prevalência da infecção toxoplásmica canina.

 Os cães são considerados sentinelas para contaminação ambiental por T.

gondii, e a prevalência de 88,52% demonstra que este coccídeo está

amplamente distribuído nesta região.

 Com relação à distribuição da soropositividade por sexo para a espécie humana,

não foram verificadas diferenças significativas (P≥0,05), para a Imunoglobulina

G. Contudo em relação à Imunoglobulina M, houve diferenças estatísticas

(P≤0,05) com uma maior prevalência entre as mulheres.

 A comparação entre a ocorrência de anticorpos anti-T. gondii da classe IgG,



41

obtidos por meio da RIFI para seres humanos e bovinos e entre seres humanos

e caninos revelou uma correlação positiva pobre e não significativa.

 A associação dos riscos relacionados à toxoplasmose (Imunoglobulina G) como

o consumo de leite cru, produção de derivados de origem animal, abate de

animais e contato com felinos e/ou outros animais, não influenciou na

distribuição dos sororreagentes (P≥0,05). Entretanto, para a Imunoglobulina M

houve associação (P≤0,05) entre a soropositividade e o abate de animais para o

consumo próprio.
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