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RESUMO 

O objetivo da realização deste trabalho foi avaliar a situação epidemiológica do T. 

gondii em aves domésticas e sinantrópicas da região metropolitana de Goiânia, 

Goiás, através de testes sorológicos e moleculares. Pelo uso das técnicas de 

aglutinação modificada e hemaglutinação indireta foram avaliadas amostras de 

450 aves domésticas (Gallus gallus), sendo 150 aves criadas na forma de 

subsistência, 150 galinhas de postura e 150 frangos de corte. Também foi 

pesquisada através do uso da aglutinação direta (MAD) e da PCR a ocorrência de 

T. gondii em 80 galinhas caipiras vendidas em feiras livres e em 150 pombos 

domésticos (Columba livia) da região de Goiânia. Anticorpos para o parasito foi 

encontrado em todos os tipos de aves pesquisadas, sendo que houve diferença 

estatística em relação a positividade (p<0,05), sendo a mesma crescente quando 

se analisou frangos de corte (4,7%), galinhas de postura (11,3%) e galinhas de 

criações de subsistência (38%). Em relação às aves vendidas em feiras, a 

positividade foi elevada, aumentando proporcionalmente ao número de 

fragmentos testados, não tendo diferenças (p>0,05) em amostras de coração ou 

cérebro (38,75% positivas na MAD e 70 % positivos na PCR). Houve associação 

de galinhas positivas no teste de aglutinação modificada e na PCR, constatou-se 

que quanto mais elevado o título da ave na sorologia maior a chance de 

positividade na PCR. Os pombos apresentaram positividade de 22,6% na 

sorologia e baixa positividade na PCR (2%) sendo detectados parasitos apenas 

em amostras de cérebro. A ocorrência de T. gondii foi detectada em todos os 

tipos de aves e criações analisadas. A pesquisa de T. gondii em galinhas 

domésticas e em pombos neste trabalho comprova a importância destas aves 

como indicadoras da contaminação ambiental, assim como evidencia o risco 

potencial que as mesmas impõem a saúde pública na região de Goiânia, Goiás.  

 

Palavras-chave: aves, diagnóstico, sentinelas, toxoplasmose, zoonoses.  
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ABSTRACT 

The objective of this work was to evaluate the epidemiological situation of T. gondii 

in domestic and synanthropic birds in the metropolitan region of Goiânia, Goiás, by 

means of serological and molecular tests. By using modified agglutination and 

indirect hemagglutination techniques, samples from 450 domestic poultry (Gallus 

gallus) were evaluated, of which 150 birds were free-range (subsistence 

conditions), 150 were laying hens and 150 were broiler fowl. Research was also 

carried out, using direct agglutination (MAT) and PCR, on the occurrence of T. 

gondii in 80 free-range hens sold in open markets and on 150 common pigeons 

(Columba livia) in the Goiânia region. Antibodies for the parasite were found in all 

types of birds investigated, and there was a statistical difference in relation to 

positivity (p<0.05), which ranged in ascending order, thus: broilers (4.7%), layers 

(11.3%) and free-range fowl (38%). As regards birds sold at fairs, positivity was 

high, increasing proportionally with the number of fragments tested, without 

differences (p>0.05) in heart or brain samples (38.75% positive in MAT and 70 % 

positive in PCR). There was an association between chickens found positive in the 

modified agglutination and PCR tests, and it was noted that the higher the titer in 

the serology, the greater was the chance of positivity in the PCR. The pigeons 

presented positivity of 22.6% in the serology and low positivity in PCR (2%), with 

cysts only detected in brain samples. Occurrence of T. gondii was detected in all 

types of birds and rearing systems analyzed. Research into T. gondii in domestic 

chickens and in pigeons in this work proves the importance of these birds as 

indicators of environmental contamination, as well as providing evidence of the 

potential risks that they bring to public health in the region of Goiânia, Goiás.  

 

Key words: birds, diagnosis, sentinels, toxoplasmosis, zoonosis.  
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CAPÍTULO 1: CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. INTRODUÇÃO 

 

Toxoplasma gondii é um protozoário que possui ciclo de vida 

heteroxeno, sendo os felídeos hospedeiros definitivos e os mamíferos e aves 

hospedeiros intermediários (SU et al., 2010; HILL & DUBEY, 2013). Estima-se 

que T. gondii já tenha infectado um terço da população mundial (KIM & WEISS, 

2008). A principal forma de transmissão deste microrganismo é a ingestão de 

alimentos e água contaminados com oocistos esporulados ou de carne mal 

cozida contendo cistos teciduais viáveis (DUBEY & LAPPIN, 2006).   

A incidência da infecção causada por T. gondii é alta e, apesar da 

doença ser frequentemente subclínica, manifesta-se principalmente em 

crianças infectadas congenitamente e em indivíduos imunodeficientes (DUBEY 

& JONES, 2008; MACHALA et al., 2013). Quando à primo-infecção materna 

ocorre durante a gravidez, T. gondii pode ser transmitido via placenta para o 

feto, podendo resultar em aborto, ou graves sequelas para o feto como 

alterações do volume craniano, coriorretinite, calcificações intracranianas e 

retardamento mental (KAWAZOE, 2005). Além da doença congênita, de 

problemas oculares e de doença em pacientes imunodeficientes, T. gondii 

também já foi relacionado como causador de distúrbios neurológicos como 

esquizofrenia e epilepsia, além de alterações comportamentais 

(CARRUTHERS & SUZUKI, 2007; ALVARADO-ESQUIVEL et al., 2011).  

Em animais domésticos, a maioria das infecções não cursa com sinais 

clínicos, porém T. gondii pode causar abortos e outros problemas reprodutivos 

nestes animais (BORDE et al., 2006). Além disso, os animais de produção são 

apontados como fonte de infecção aos seres humanos e outros animais, por 

meio do consumo de leite, carne e seus derivados contendo o parasito (KIM & 

WEISS, 2008). 

Felídeos têm grande importância na epidemiologia da toxoplasmose, 

pois eliminam milhões de oocistos pelas fezes quando se infectam pela 

primeira vez, sendo que estes oocistos após a esporulação ficam viáveis no 

ambiente por mais de um ano, de acordo com as condições de umidade e 
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temperatura (FRENKEL & DUBEY, 1970). A taxa de infecção em gatos pode 

ser relacionada com a taxa de infecção na população local de aves e roedores, 

pois os gatos supostamente se infectam ao alimentarem-se desses animais. 

Quanto mais oocistos no ambiente, mais as presas dos felinos tornam-se 

infectadas, que por sua vez aumentam a taxa de infecção em gatos (HILL & 

DUBEY, 2013; TORREY & YOLKEN, 2013). 

BONNA et al. (2006) descreveram que pesquisas de monitoramento da 

soroprevalência da infecção por T. gondii em animais servem como bom 

parâmetro para sinalização do problema em relação à toxoplasmose, uma vez 

que estão em contato direto e permanente com o ambiente, sendo utilizados 

como sentinelas para indicar a contaminação ambiental. 

As aves representam um importante papel no estudo da toxoplasmose, 

pois servem como indicadoras da contaminação ambiental por oocistos de T. 

gondii devido a seu hábito de alimentação diretamente do solo (DUBEY et al. 

2003; ALVES, 2007). Nas criações extensivas de aves domésticas, as galinhas 

possuem maior possibilidade de adquirir infecção por T. gondii e servir de fonte 

de infecção ao ser humano (MILLAR et al., 2012). Altos índices de sorologia 

positiva em galinhas caipiras indicam altos índices de contaminação do solo 

com oocistos do parasito (ZHU et al., 2008). 

Aves de vida livre com capacidade de voo e desta forma com 

capacidade de exploração de uma área mais ampla apresentam um maior risco 

de exposição à infecção por T. gondii e são consideradas boas indicadoras de 

contaminação ambiental (DUBEY, 2002). Muitas espécies de aves são 

hospedeiras para T. gondii (DUBEY, 2010). O carnivorismo, com ingestão de 

cistos teciduais de T. gondii pelos gatos, é a forma mais eficiente de infecção 

nos hospedeiros definitivos e, devido aos felídeos serem excelentes 

predadores, as aves são consideradas importantes reservatórios do parasita, 

uma vez que são frequentemente caçadas por felídeos (DUBEY, 2006).  

            Deve ser destacada a possibilidade de aves assintomáticas servirem 

como fonte de infecção da toxoplasmose para o ser humano, por meio de 

cistos presentes no coração e músculos destas aves (KANETO et al., 1997).  

De acordo com LITERAK & HEJLICEK (1993), a manipulação em más 
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condições higiênicas de carnes cruas ou o consumo de carnes cruas ou mal 

cozidas, representam um risco de infecção para o ser humano. 

ALVARADO-ESQUIVEL et al. (2009) demonstraram associação entre 

contato com galinhas e a soropositividade em humanos, reforçando a hipótese 

de que a transmissão pelo consumo e manipulação da carne desses animais 

pode estar presente nas propriedades rurais avaliadas.   

 Objetivou-se com a realização deste trabalho abordar os principais 

aspectos relacionados à ocorrência e ao diagnóstico do T. gondii em aves 

domésticas e sinantrópicas e a sua importância em saúde pública.  

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Toxoplasma gondii  

 

Em 1908 Nicole e Manceaux identificaram, na Tunísia, a presença de 

um parasito intracelular em cérebro de um roedor da espécie Ctenodactylus 

gondii, denominando-o Leishmania gondii. No mesmo ano Splendore 

descreveu a doença em animais pela primeira vez no Brasil após o isolamento 

deste parasito em coelhos. Entretanto, em 1909, os primeiros autores 

constataram que se tratava de um novo protozoário e renomearam o parasito 

como Toxoplasma gondii (DUBEY, 2010). O nome do gênero é derivado de 

toxon, palavra grega que significa arco e se refere à forma que os taquizoítos 

apresentam (HILL et al., 2005).  

A partir de estudos feitos na década de 70, o ciclo completo do T. gondii 

foi descrito, definindo os felídeos como hospedeiros definitivos e os mamíferos 

e aves como hospedeiros intermediários (FRENKEL & DUBEY, 1970).  

Toxoplasma gondii é um protozoário pertencente ao Reino Protista, Filo 

Apicomplexa, Classe Coccidia, Ordem Eucoccidiorida, Família Sarcocystidae, 

Gênero Toxoplasma (TAYLOR et al., 2010). Com base no genótipo são 

conhecidas três linhagens, que embora distintas, estão fortemente relacionadas 

(HOWE & SIBLEY, 1995). Estas linhagens são denominadas tipos I, II e III e 

apresentam uma variação menor que 2% em seu genoma. Os tipos I e II estão 

frequentemente associados à toxoplasmose clínica em humanos (HOWE et al., 
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1997), enquanto em animais são mais comuns o tipo II e III, sendo a maioria 

dos animais assintomáticos (HOWE & SIBLEY, 1995).  

As cepas do tipo II são de ocorrência rara na América do Sul, sendo que 

no Brasil foram detectadas em isolados de T. gondii provenientes de ovinos do 

estado de São Paulo (SILVA et al., 2011) e em galinhas de Fernando de 

Noronha (DUBEY et al., 2010).  

A partir de novas pesquisas, foi detectado um grupo de cepas que não 

se enquadravam em nenhum dos grupos conhecidos, sendo definidas como 

recombinantes ou atípicas (HOWE & SIBLEY, 1995; PENA, 2008). As 

diferenças em relação às linhagens foram relatadas principalmente em isolados 

obtidos no Brasil, sendo que atualmente já são conhecidas mais de 100 

diferentes cepas de T. gondii (PENA et al., 2012; DUBEY et al., 2013). 

 

2.1.1 Ciclo biológico e transmissão  

 

O ciclo biológico do parasito compreende três estágios infectantes: 

taquizoítos, formas de multiplicação rápida; bradizoítos, que se multiplicam 

lentamente, e os esporozoítos encontrados em oocistos (DUBEY, 1998). 

Enquanto os taquizoítos e bradizoítos podem ocorrer nos tecidos de todos os 

animais infectados, os oocistos são liberados somente nas fezes dos felídeos 

(AMATO NETO et al., 1995). 

O taquizoíto encontrado na fase aguda da infecção é a forma menos 

resistente do parasito, sendo facilmente destruído pelas condições ambientais 

adversas, pelo suco gástrico, pela desidratação ou variações osmóticas 

(DUBEY, 2010). Os bradizoítos são as formas de resistência do parasito, 

frequentes na infecção crônica, sendo detectados principalmente nos tecidos 

musculares, localizados dentro de cistos (TAYLOR et al., 2010). 

Os oocistos são produzidos nas células intestinais de felídeos através do 

processo de gametogonia e são eliminados imaturos junto com as fezes. Em 

condições adequadas de umidade e temperatura, o oocisto sofre esporulação, 

formando dois esporocistos, cada um contendo quatro esporozoítos (DUBEY, 

1995). A esporulação ocorre fora do intestino do felino, um a cinco dias após a 
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excreção, dependendo da temperatura e umidade. Os oocistos permanecem 

infectantes no ambiente por até 18 meses (DUBEY et al., 1998). 

  Na primoinfecção de um gato através da ingestão de oocistos ou 

taquizoítos, o período pré-patente é de cerca de 18 a 24 dias e sete a 13 dias 

respectivamente. No entanto, quando ingerem cistos, em três a cinco dias, 

quase todos os gatos estão eliminando oocistos nas fezes (DUBEY et al., 

1998).  

Os oocistos eliminados nas fezes de felídeos e presentes no solo podem 

ser transmitidos mecanicamente por invertebrados, como moscas, baratas e 

minhocas, os quais contaminam alimentos humanos e rações animais (HILL et 

al., 2005). 

O ser humano pode infectar-se pelas três formas do ciclo de vida do 

parasito, seja pela ingestão de água ou alimentos contendo oocistos 

esporulados; pela forma vertical através da passagem de taquizoítos durante a 

gestação ou pelo consumo de leite contendo taquizoítos e pela ingestão de 

carne crua ou mal cozida contendo cistos tissulares (HILL et al., 2005; TENTER 

et al., 2009). O ciclo resumido do T. gondii está representado na FIGURA 1.   
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FIGURA 01 – Ciclo biológico do T. gondii (Adaptado de HILL et al., 2005). 

 

2.1.2 Patogenia 

 

Cada taquizoíto, esporozoíto ou bradizoíto ingerido sofrerá intensa 

multiplicação, após rápida passagem pelo epitélio intestinal e penetrará em 

vários tipos celulares do organismo, formando um vacúolo citoplasmático 

(vacúolo parasitóforo) que passará por divisões sucessivas, formando novos 

taquizoítos (fase proliferativa), que irão romper a célula parasitada, liberando 

novos taquizoítos, que invadirão novas células (FRENKEL & DUBEY, 1970; 

DUBEY, 2010). Essa disseminação do parasito no organismo ocorre através de 

taquizoítos livres na linfa ou no sangue circulante, que poderão provocar sinais 

clínicos, cuja gravidade dependerá da quantidade de formas infectantes 

adquiridas, cepas do parasito e da suscetibilidade do hospedeiro (TENTER et 

al., 2000). A evolução da doença poderá ir até a morte do hospedeiro, o que 

poderá ocorrer em fetos ou em indivíduos com comprometimento imunológico, 
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ou diminuir e cessar pelo aparecimento de resposta imune específica (AMATO 

& MARCHI, 2002).  

A patogenia da toxoplasmose também já foi estudada 

experimentalmente em aves. DUBEY et al. (1993) inocularam galinhas de raça 

White Leghorn com 1000 e 10000 oocistos das cepas GT-1 (tipo I) e ME49 

(tipo II), pela via oral, E observaram que nenhuma das aves desenvolveu sinais 

de toxoplasmose clínica. KANETO et al. (1997) infectaram 84 poedeiras de 30 

dias de idade com taquizoítos, cistos ou oocistos da cepa P de T. gondii, de 

virulência moderada para camundongos. Nenhuma alteração de desempenho 

produtivo foi encontrada, mas as aves que receberam taquizoítos ou oocistos 

apresentaram hipertermia. Das aves inoculadas, em 14 foi detectada a 

parasitemia a partir do quinto dia de infecção. Trinta a trinta e cinco dias após a 

infecção, as aves foram sacrificadas e o parasito isolado do cérebro, pâncreas, 

baço, retina, rim, coração, moela, fígado, intestino, pulmão e músculos 

esqueléticos. 

 BONAPAZ et al. (2010) estudaram os efeitos da infecção pelo T. gondii 

sobre a parede intestinal e o plexo mientérico de Gallus gallus. Os animais 

infectados apresentaram diarreia e infiltrados inflamatórios na túnica mucosa, 

redução da espessura da parede intestinal e aumento do número das células 

caliciformes. A infecção crônica induzida por oocistos de T. gondii levou à 

atrofia da parede intestinal, aumento da secreção de mucinas, morte e atrofia 

dos neurônios de galinhas.  

Em 30 perdizes (Alectoris rufa) experimentalmente infectados, somente 

duas aves infectadas (6,6%) apresentaram sinais clínicos (anorexia, 

incoordenação, prostração, eriçamento de penas e diarreia) e posteriormente 

foram a óbito. As demais aves permaneceram clinicamente normais 

(MARTÍNEZ-CARRASCO et al., 2004). 

 

2.1.3 Epidemiologia 

 

A proporção da população humana que adquire T. gondii pela ingestão 

de oocistos no ambiente ou por ingestão de produtos de origem animal 

contaminados não é bem conhecida e não há dados consistentes atualmente 
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disponíveis que possam indicar a origem da fonte de infecção. No entanto, 

dados epidemiológicos sugerem que a ingestão de carne mal cozida, contendo 

T. gondii, é uma importante fonte de infecção para os seres humanos nos 

Estados Unidos (HILL & DUBEY, 2013).  

           O hábito de ingerir carne crua ou mal cozida torna a ingestão de 

produtos cárneos uma importante via de transmissão, tanto para os humanos 

quanto para outros animais domésticos carnívoros, que em algumas regiões 

são alimentados com sobras de carne e vísceras cruas (TENTER, 2009).  

  Um aspecto importante a ser considerado é que os cistos de T. gondii 

não são visíveis a olho nu, portanto não são detectados na inspeção post-

mortem realizada em frigoríficos, o que faz com que carnes parasitadas por T. 

gondii sejam liberadas para o consumo humano sem nenhuma restrição 

(DUBEY et al., 1998; SILVA & LANGONI, 2001).   

Os cistos tissulares são resistentes e persistem no organismo durante 

anos ou por toda a vida do hospedeiro (DUBEY, 2010). O ciclo se reinicia 

quando outro hospedeiro susceptível ingere carne ou tecidos animais contendo 

cistos, podendo ser maior ou menor o significado desta via, de acordo com os 

hábitos culturais e alimentares da população (ROBERTS et al., 2001). Embora 

seja mais comum o envolvimento de carnes de ovinos e suínos na transmissão 

de T. gondii, outras espécies de animais de produção como capivaras, aves e 

equinos já foram incriminadas no ciclo desta doença, através do isolamento do 

parasito em camundongos inoculados com amostras destas espécies (HILL et 

al., 2005). 

Além dos mamíferos terrestres, T. gondii tem sido isolado a partir de 

mamíferos aquáticos como focas, golfinhos, leões marinhos, peixe-boi e 

baleias (DUBEY et al., 2003), sugerindo contaminação do ambiente marinho 

(FAYER et al., 2004). Outras fontes de infecção, também podem vir a veicular 

T. gondi. Estudos experimentais demonstraram que ostras (Crassostrea 

virginica) são capazes de recuperar oocistos a partir de água do mar e manter 

a infectividade dos mesmos, fato comprovado pela posterior inoculação em 

camundongos (LINDSAY et al., 2004). Os mesmos autores relataram que 

oocistos podem sobreviver por pelo menos seis meses na água do mar.  
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2.1.4 Ocorrência de T. gondii em aves  

 

          Aves domésticas (Gallus gallus) são consideradas um dos hospedeiros 

mais importantes na epidemiologia de T. gondii, pois são uma fonte eficiente de 

infecção para os gatos e também podem servir de fonte de infecção para seres 

humanos através do consumo de sua carne mal cozida contendo cistos (DIAS 

& FREIRE, 2005; DUBEY, 2010). 

          LITERAK & HEJLICEK (1993) isolaram T. gondii de diferentes tecidos de 

galinha, considerando esta espécie como potencial transmissora do parasito 

para humanos por meio da manipulação inadequada ou pelo consumo de 

carne crua ou mal cozida. Além de carnes, a ingestão de ovos crus também 

pode representar riscos de transmissão para o ser humano. Já foi comprovado 

o isolamento de taquizoítos de T. gondii em ovos de galinha crus, em infecção 

induzida experimentalmente (TENTER et al., 2000). 

          DUBEY et al. (2009) analisaram a prevalência mundial da infecção por T. 

gondii em galinhas e determinaram sua importância epidemiológica na cadeia 

de transmissão do parasito para seres humanos. A alta prevalência encontrada 

em galinhas criadas em quintais (até 100%) e no sistema orgânico (30-50%), 

as torna muito importantes na epidemiologia da infecção por T. gondii, por 

serem eficiente fonte de infecção para os gatos que excretam os oocistos e, 

também, por meio da ingestão pelos humanos de carne de frango mal cozida 

contaminada. 

 Em uma pesquisa realizada na Áustria, 36% de 830 aves analisadas 

foram sororeagentes (DUBEY et al., 2005), enquanto em Portugal a 

positividade encontrada por DUBEY et al. (2006) foi de 44%. Estudos 

realizados por SREEKUMAR et al. (2003) em galinhas da Índia detectaram 

18% de soropositividade em 741 aves analisadas. Em alguns países da 

Ámérica do Sul a soroprevalência encontrada foi variada nos diferentes locais, 

sendo 44% de aves positivas na Colômbia, 28% de aves reagentes no Peru 

(n= 50 aves) e 55% de positividade em aves do Chile (DUBEY et al. 2005, 

DUBEY et al. 2004, DUBEY et al. 2006). 

DUBEY et al. (2006) determinaram a prevalência de T. gondii em galinhas 

de pequenas criações provenientes da região amazônica, sendo encontrados 



10 

 

anticorpos anti-T. gondii em 66% dos animais. GONÇALVES (2010), em estudo 

realizado em galinhas do tipo caipira, em cinco cidades do Estado da Bahia 

encontrou 25% de positividade para T. gondii. 

Em estudo realizado por SILVEIRA (2009) foi pesquisada a ocorrência 

de T. gondii em galinhas de vida livre da região do Pantanal, Mato Grosso do 

Sul. Foram analisados pelo teste de MAD soros de 40 galinhas de criação livre 

de oito fazendas, sendo em 27 (67,5%) detectados anticorpos anti-T.gondii. A 

partir do pool de amostras de tecidos (cérebro e coração) das galinhas 

analisadas, 16 (40%) apresentaram bandas eletroforéticas compatíveis com T. 

gondii por PCR (gene B1). 

DUBEY et al.  (2002), pesquisando anticorpos anti-T. gondi em 82 

galinhas caipiras de quatro diferentes localidades do Estado de São Paulo, 

encontraram 32 (39,02%) amostras sorologicamente positivas pelo MAD.    

BAHIA-OLIVEIRA et al. (2003) em estudo realizado em Campos dos 

Goytacazes (RJ), encontraram uma prevalência de anticorpos anti-T. gondii de 

65,15% entre as 198 amostras de soro examinadas pelo MAD. Houve variação 

da taxa de infecção entre as galinhas oriundas da zona rural (55,10%) e urbana 

(70,97%).  Ao coletar amostras de cérebro e coração de 86 galinhas, isolou-se 

parasitos viáveis em camundongos de 61 (70,90%) das amostras testadas, 

inclusive de animais soronegativos, indicando assim o alto nível de 

contaminação ambiental e o risco à saúde pública.   

De acordo com CASARTELLI-ALVES et al. (2012), a prevalência de 

galinhas positivas para anticorpos anti-T. gondii pela RIFI na região de Rio 

Bonito, RJ, foi de 61 (27,6%) em 220 testadas. De acordo com GARCIA et al. 

(1998) das 155 amostras de soro das galinhas de criações domésticas de 32 

propriedades rurais do município de Jaguapitã, PR, 16 (10,3%) foram 

reagentes ao T. gondii.  

 Em Goiás, ALVES (2007) estudando T. gondii em galinhas caipiras 

comercializadas em feiras livres do município de Goiânia, encontrou 50% de 

aves soropositivas no teste MAD, sendo confirmada a viabilidade dos parasitos 

através de bioensaio em camundongos. 
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           Os diferentes resultados de pesquisas de anticorpos anti T. gondii em 

galinhas realizadas em algumas regiões do mundo e do Brasil estão 

registrados nos QUADROS 1 e 2, respectivamente.  

 

QUADRO 1 – Resultados de pesquisas referentes à detecção de anticorpos 

anti - T. gondii em galinhas caipiras de diferentes países do mundo 

 País Teste Resultado Autores 

    

África MAD 50% VELMURUGAN et al. 2008 

Polônia MAD 30% DUBEY et al., 2008 

Vietnã MAD 24,2% DUBEY et al., 2008 

Itália MAD 12,5 % DUBEY et al., 2008 

Indonésia MAD 24,5 % DUBEY ET AL., 2008 

Áustria MAD 36,3% DUBEY, 2010  

Egito MAD 47,2% DUBEY, 2010 

Egito MAD 40,4% DUBEY, 2010 

China ELISA 30,36% DUBEY, 2010 

Costa Rica MAD 40,1% DUBEY et al., 2006 

México MAD 6,2% DUBEY et al., 2004 

EUA MAD 17% DUBEY et al., 2003 

Peru MAD 26% DUBEY et al., 2004 

Argentina MAD 65,5% DUBEY et al., 2003 

Chile MAD 55,3% DUBEY et al., 2006 

Colômbia MAD 44,4% DUBEY et al., 2005 
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QUADRO 2 - Resultados de pesquisas referentes à detecção de anticorpos 

anti-T. gondii em galinhas caipiras de diferentes estados do Brasil 

Região - Estado N aves Teste Resultado Referência 

 

Norte 
 

Rondônia 50 MAD 66% DUBEY et al. (2006) 

Pará 84 MAD 46,4% DUBEY et al. (2007) 

Pará 34 MAD 58,8% DUBEY et al. (2007) 

     

Nordeste 
 

Bahia 100 RIFI 42% OLIVEIRA et al. (2009) 

Rio Grande do Norte 47 MAD 36,2% OLIVEIRA et al. (2009) 

Pernambuco 20 MAD 45% OLIVEIRA et al. (2009) 

Ceará 25 MAD 68% OLIVEIRA et al. (2009) 

     

Centro Oeste 
 

Mato Grosso do Sul 201 MAD 22,89% MARQUES et al. 
(2009) 

Goiás 50 MAD 50% ALVES (2007) 

Mato Grosso do Sul 40 MAD 67,5% SILVEIRA (2009) 

     

 Sudeste 
  

São Paulo 82 MAD 39,02% DUBEY et al. (2002) 

Rio de Janeiro 198 MAD 65,15% BAHIA-OLIVEIRA et 
al. (2003) 

Rio de Janeiro 220 RIFI 27.6% CASARTELLI-ALVES 
et al. (2012) 

     

Sul 
 

Paraná 155 RIFI 10,3% GARCIA et al. (1998) 

Paraná 40 MAD 40% DUBEY el a. (2003) 

Rio Grande do Sul 50 MAD 38 % DUBEY et al. (2007) 

 

 A infeccção por T. gondii já foi comprovada também em outras espécies 

de aves, tanto domésticas como silvestres (TENTER, 2009; DUBEY, 2010). 

VILELA et al. (2011) pesquisaram a ocorrência de T. gondii em pardais 

domésticos (Passer domesticus) procedentes de granjas avícolas de 

Pernambuco. Das 151 amostras analisadas observou-se que 91 (60,3%) foram 

sororeagentes ao teste de hemaglutinação indireta (HAI). Apenas em uma 
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granja (12,5%) não foi capturado animal reagente para T. gondii. De dez 

amostras que foram encaminhadas para pesquisa do DNA de T. gondii, 

observou-se que três (30%) foram positivas ao PCR e quatro (40%) ao Nested-

PCR.  

Estudos realizados em avestruzes criados comercialmente em São 

Paulo detectaram 14,36% de positividade em aves de seis cidades diferentes, 

sendo considerados como positivos os avestruzes que apresentaram título 

igual ou maior que 1:16 no MAD (CONTENTE et al. 2009). 

MAROBIN et al. (2004), analisando amostras de 74 emas em 10 

diferentes criatórios no Rio Grande do Sul, encontraram 8,1% de positividade 

para T. gondii através do teste Hemaglutinação Indireta e titulação a partir de 

1:8. SOARES et al. (2010) ao analisarem o soro do sangue de emas do Centro 

de Multiplicação de Animais Silvestres (CEMAS), em Mossoró, Rio Grande do 

Norte, pelo teste MAD encontraram 4,3% de ocorrência de T. gondii.  

Em Jaboticabal, SP, Brasil, MARCIANO (2004) pesquisou anticorpos 

anti-T. gondii em 126 pombos urbanos pela RIFI e constatou a baixa 

positividade de 0,8%. LIMA (2003) em São Paulo, Brasil, usando a prova de 

imunofluorescência indireta, não detectou nenhum pombo positivo em sua 

pesquisa.  

 GODOI et al. (2010) estudaram a infecção natural de T. gondii em 

pombos de vida livre (Columba livia) dos municípios de São Paulo, Ibiúna e 

Sorocaba, São Paulo. Todos os 126 pombos de vida livre foram negativos a 

anticorpos anti-T. gondii testados pelo MAD. Foram realizados bioensaios em 

camundongos com tecidos de todas as aves capturadas e também, por esta 

técnica, T. gondii não foi isolado em nenhuma ave. Os mesmos pesquisadores 

inocularam 12 pombos livres de infecção com 50 oocistos esporulados de T. 

gondii (amostra VEG) e quatro permaneceram como controles não infectados. 

Dos 12 pombos inoculados, sete (58,3%) foram positivos pelas técnicas 

sorológicas, apresentando títulos que variaram de 40 a 5.120 no MAD e de 512 

a 4.096 na RIFI. No bioensaio em camundongos, dos 12 pombos inoculados, 

cinco (41,7%) foram positivos ao T. gondii. Apenas um pombo foi a óbito no 23º 

dia pós- infeccção, devido à toxoplasmose (GODOI et al. 2010).  
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2.1.5 Diagnóstico 

 

Os métodos de diagnóstico laboratorial para detecção de T. gondii em 

aves têm sido realizados, através de sorologia, isolamento do parasito ou ainda 

por detecção utilizando técnicas de biologia molecular (DUBEY, 2010).  

A utilização e a aplicabilidade de cada método de diagnóstico depende 

da amostra biológica utilizada, dos dados disponíveis sobre o animal e sobre a 

necessidade de se obter determinada informação (SILVA & LANGONI, 2001).   

 

2.1.5.1 Diagnóstico parasitológico 

 

        Quando é possível a obtenção de fragmentos de tecidos para a pesquisa 

do parasito, podem ser realizados bioensaios em animais, fornecendo 

informações quanto às características biológicas da amostra de T. gondii. O 

ensaio biológico de amostras de tecidos em camundongos é a prova de eleição 

para a detecção e isolamento do parasito. Os órgãos mais frequentemente 

utilizados são o coração, o pulmão, o baço e o cérebro (TENTER, 2009). As 

amostras virulentas de T. gondii são letais aos camundongos, induz infecção 

aguda, sendo possível identificar grande quantidade de taquizoítos nos 

pulmões e cérebro nos primeiros dias pós-infecção, quando parte desses 

animais vai a óbito. As amostras não virulentas produzem infecção crônica, 

sendo observados cistos no cérebro e produção de anticorpos específicos 

(DUBEY, 2010). 

O isolamento de T. gondii depende do número de camundongos 

inoculados, da quantidade de tecido utilizado no bioensaio, da concentração de 

parasitos na amostra utilizada (DUBEY et al., 2006) e, ainda, do genótipo do 

parasito (PENA et al., 2008). Outro fator a ser considerado é que um animal 

apresenta a maior parte de seus tecidos livres de cistos do parasito, o que faz 

com que ocorram inúmeros resultados negativos mesmo em animais 

parasitados (PENA et al., 2008). Um cisto de T. gondii contém quatro a 

centenas de bradizoítos, dependendo da amostra, hospedeiro e tempo de 

infecção (SILVA & LANGONI, 2001). 



15 

 

Embora seja um teste de elevada especificidade, a demora em obter 

resultados e a necessidade de manter camundongos para a realização do 

diagnóstico, faz com que tal teste seja oneroso e inviável para casos em que se 

necessite de diagnóstico rápido (SILVA et al., 2003). 

 

2.1.5.2 Diagnóstico sorológico  

 

A pesquisa de diferentes classes de imunoglobulinas anti-T. gondii 

constitui o principal método laboratorial para o diagnóstico da doença. Além 

disso, a presença dos anticorpos anti T. gondii no curso da infecção permite a 

análise de perfis sorológicos, seja de infecção recente, em fase aguda, ou de 

infecção crônica (CONTRERAS et al. 1996; MONTOYA & LIESENFIELD, 

2004). São muito úteis para estudos de prevalência da doença, pois indicam 

contato prévio do animal com o parasito (DUBEY et al., 1995).    

O primeiro ensaio para detecção de anticorpos para T. gondii foi o do 

azul de metileno ou “dye test”, desenvolvido por Sabin & Feldman em 1948. 

Este teste foi por muito tempo o método sorológico clássico de diagnóstico da 

toxoplasmose (TENTER, 2009).  O teste de hemaglutinação indireta (HAI) é 

outro método disponível para a detecção de anticorpos para T. gondii 

(MADRUGA et al., 2001). 

Um dos testes mais utilizados para o estudo epidemiológico da 

toxoplasmose é o teste de aglutinação direta modificada (MAD). É um teste 

simples, acurado e específico, que detecta principalmente IgG, excluindo as 

IgM, porque o 2-mercaptoetanol utilizado no teste inativa as IgM específicas e 

inespecíficas (SILVA et al., 2007).  

O MAD demonstrou ser um excelente método de diagnóstico da 

toxoplasmose em aves de criação livre e em escala industrial, devido à sua alta 

sensibilidade (DUBEY et al., 2002). Dentre os testes sorológicos disponíveis, o 

teste de MAD até o momento foi o que apresentou melhores resultados para as 

diferentes espécies animais estudadas (DUBEY, 2010). 

  O ensaio imunoenzimático (ELISA) e reação de imunofluorescência 

indireta (RIFI) também são muito utilizados no diagnóstico da toxoplasmose 

(DUBEY, 2010). Segundo MADRUGA (2001), quando comparado com as 
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demais técnicas, o ELISA apresenta a vantagem de não possuir subjetividade 

na leitura, uma vez que se baseia em uma medida colorimétrica, sendo a 

quantidade de anticorpos diretamente proporcional à cor que é dada pelo 

desdobramento enzimático do substrato utilizado. As desvantagens oferecidas 

por esse teste são o custo elevado, por exigir maior automação e 

equipamentos e a complexidade em purificar, padronizar e quantificar os 

diversos reagentes e reações (CAMARGO, 2001). 

A RIFI utiliza como antígenos taquizoítos mortos aderidos a uma lâmina 

de vidro, que é posteriormente incubada com diluições seriadas dos soros a 

investigar. Esta reação tem a vantagem de utilizar toxoplasmas preservados, 

fixados em lâminas de microscopia, tornando-o muito prático e seguro 

(CAMARGO, 2001).  

Segundo FIALHO & ARAÚJO (2002), a RIFI é um teste específico e 

sensível, de fácil realização, com as desvantagens do alto custo do 

microscópio de imunofluorescência e de apresentar interferências como 

luminosidade, objetivas do microscópio, filtros, sensibilidade do conjugado e do 

antígeno, e subjetividade da leitura. Outra desvantagem está na necessidade 

de antigamaglobulinas específicas para cada espécie (MADRUGA et al., 2001). 

 

 

2.1.6.3 Diagnóstico molecular 

 

Entre os métodos moleculares, a reação em cadeia de polimerase (PCR) 

constitui o método molecular mais utilizado na detecção de T. gondii. O uso da 

PCR para a detecção de T. gondii passa a ser mais importante especialmente 

pela possibilidade de detecção do DNA do parasito em produtos de origem 

animal destinados ao consumo humano, tornando-se uma importante 

ferramenta em programas de monitoramento para segurança alimentar 

(ASPINALL et al., 2002). SWITAJ et al. (2005) e GUTIERREZ et al. (2010) 

descreveram que no intuito de superar as limitações dos testes sorológicos, 

vários protocolos de PCR foram desenvolvidas para detectar o DNA de T. 

gondii. 

A técnica de PCR para a detecção de T. gondii foi empregada pela 

primeira vez por BURG et al. (1989). Desde então diversos autores a tem 
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utilizado para a detecção de DNA do parasito em vários materiais biológicos, 

tais como humor aquoso, coração, cérebro, placenta, fígado, liquido 

cerebroespinhal, fluido broncoalveolar, líquido amniótico e sangue. Os alvos 

mais usados para a detecção molecular de T. gondii incluem a amplificação 

dos genes B1, P30 e 18S rDNA de T. gondii (TENTER, 2009). 

A caracterização genotípica de diferentes isolados de T. gondii em 

amostras de humanos e de animais domésticos e silvestres tem sido obtida por 

métodos moleculares (PENA et al., 2008). Os trabalhos pioneiros de 

genotipagem de cepas de T. gondii empregavam a RFLP-PCR com um único 

marcador molecular. Somente as cepas clonais (tipos I, II e III) eram 

genotipadas, principalmente porque eram isoladas na Europa e América do 

Norte (HOWE & SIBLEY, 1995; DUBEY, 2010). Posteriormente, com o 

emprego de outros marcadores foram descritas recombinações entre as três 

linhagens (PENA et al., 2012). Estes trabalhos relatam a presença de cepas 

com uma elevada taxa de recombinação. A partir da evolução da RFLP-PCR, 

outros estudos mostraram que as cepas na América do Sul são notadamente 

diferentes daquelas isoladas em hospedeiros da Europa ou Estados Unidos 

(HOWE & SIBLEY, 1995; PENA et al. 2006). Tais estudos foram, na sua 

maioria, realizados em cepas isoladas de animais domésticos e mostraram que 

as cepas encontradas na América do Sul são mais virulentas (SANTOS et al., 

2005; PENA et al. 2012). 

Em virtude do potencial zoonótico da toxoplasmose, a investigação de 

genótipos provenientes de infecções em animais e de produtos de origem 

animal pode ser de grande valor informativo, seja para a verificação de 

correlação entre a variante encontrada e as propriedades biológicas dessa, 

seja no rastreamento epidemiológico do agente para a identificação de fontes 

de infecção ou vias de transmissão (OWEN & TREES, 1999). 

As desvantagens da utilização da PCR no diagnóstico de T. gondii em 

amostras de animais referem-se ao fato da detecção ser referente ao DNA do 

parasito, não indicando se o mesmo está viável ou não. Além disso, o parasito 

pode não estar presente na amostra analisada, o que não descarta a 

possibilidade de o animal estar infectado (SWITAJ et al., 2005; GUTIERREZ et 

al., 2010).  
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2.1.7 Controle e prevenção 

 

A educação em saúde, no intuito de conscientizar a população da 

importância de hábitos alimentares corretos, guarda responsável de gatos e 

manejo sanitário correto de animais de produção, são estratégias a serem 

recomendadas para se minimizar os riscos de infecção pelo T. gondii (HILL & 

DUBEY, 2013). 

A higienização é um método bastante eficaz na prevenção da 

toxoplasmose, pois desinfetantes químicos inativam as formas parasitárias. 

Desta forma, após a manipulação de carnes cruas, as mãos e utensílios que 

entraram em contato devem ser higienizados (SILVA & LANGONI, 2001; 

MEIRELES, 2001) 

A prevenção da toxoplasmose para os animais de produção é baseada 

no cuidado de restringir o acesso destes animais a felinos e vice versa, 

diminuindo a chance dos oocistos serem ingeridos, seja na água, na ração ou 

no próprio ambiente. Também deve ser evitado o fornecimento de carne crua 

para os animais, pois se houver a presença de cistos, estes são extremamente 

importantes na continuidade do ciclo de vida do parasito (DUBEY, 2010).  

Mesmo sendo detectada a presença do parasito na maioria das 

amostras de carnes e embutidos, normalmente não são encontrados parasitos 

viáveis em alimentos submetidos a processos como salga da carne, 

defumação, cura ou congelamento. Por outro lado, o aquecimento em 

microondas não se mostrou efetivo para inviabilizar todos os cistos de T. gondii 

(LUNDEN & UGGLA, 1992). Como medida de controle é importante evitar o 

uso de produtos animais crus ou mal cozidos e não ingerir frutas ou vegetais 

sem lavá-los (KRAVETZ & FEDERMAN, 2005).  

Os cistos teciduais podem permanecer infectantes em carcaças 

refrigeradas de 1 a 4 ºC por mais de três semanas, e, em peças congeladas 

entre -1 e -8 ºC, por mais de uma semana (KOTULA et al., 1991). Os cistos são 

destruídos após o congelamento a -20 °C, ou aquecimento a 65 °C por 10 

minutos, constituindo assim, o congelamento e o cozimento completo da carne 

algumas formas de controle da transmissão da toxoplasmose a seres humanos 

(TENTER et al., 2009). 
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O processamento por cura de alguns produtos cárneos pode inviabilizar 

os cistos, dependendo da concentração de sal e temperatura de estocagem. 

Em condições laboratoriais, os cistos foram mortos quando em solução de 6% 

de NaCl em temperaturas que variavam entre 4 a 20ºC, mas resistiram por 

diversas semanas em soluções de 0,85%, 2,0% e 3,3% de sal nas mesmas 

temperaturas (DUBEY, 1997).  Estudos mostraram que a utilização do sal, na 

preparação de linguiça suína mostrou-se eficaz na eliminação do parasito em 

um tratamento de pelo menos 48 horas (NAVARRO et al., 1992; MEIRELES, 

2001). 

Embora algumas espécies animais sejam mais frequentemente 

incriminadas na transmissão de T. gondii ao ser humano, como é o caso de 

suínos e ovinos, estudos mostram a importância de outras espécies de animais 

de produção e animais silvestres capazes de participar do ciclo da doença 

(DUBEY, 2010).   

Torna-se importante conhecer quais são os hospedeiros de T. gondii 

para saber quais as maneiras de infecção dos seres humanos e para 

estabelecer formas de prevenção contra a infecção. A prevalência sorológica 

em galinhas criadas no solo é uma maneira de avaliar a possível contaminação 

ambiental com oocistos (DUBEY & JONES, 2008). 

Em Goiás foi encontrado um único trabalho publicado sobre ocorrência 

de T. gondii em galinhas vendidas em feira, não havendo outras publicações 

em relação à ocorrência deste parasito em galinhas criadas para corte e 

postura e nem trabalhos relacionados a T. gondii em pombos. Como a 

toxoplasmose é uma enfermidade de importância em saúde pública, torna-se 

necessário investigar as espécies animais que possam estar envolvidas no 

ciclo da doença em uma determinada região.  

Objetivou-se com a realização deste trabalho avaliar a situação 

epidemiológica de T. gondii em aves domésticas (Gallus gallus) e aves 

sinantrópicas (Columba livia) da região metropolitana de Goiânia, Goiás, por 

meio do uso de técnicas sorológicas e moleculares, assim como investigar a 

correlação entre as técnicas de diagnóstico utilizadas.  
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CAPÍTULO 2- PERFIL SOROEPIDEMIOLÓGICO DE Toxoplasma gondii EM 

Gallus gallus NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA, GOIÁS  

 

RESUMO 

Objetivou-se neste trabalho estudar o perfil soroepidemiológico de T. gondii em 

galinhas de criações de subsistência, galinhas de postura e frangos de corte na 

região metropolitana de Goiânia, Goiás e avaliar a correlação entre os dois 

testes sorológicos usados (MAD e HAI). Foram estudadas amostras de 450 

aves, sendo 150 oriundas de cada tipo de criação, utilizando os testes de MAD 

e HAI. Das 150 aves de criação de subsistência em que se coletou amostra de 

sangue, 57 (38%) foram reagentes ao MAD. Das 150 amostras de galinhas de 

postura analisadas, 17 (11,3%) apresentaram anticorpos no exame sorológico. 

Dos 150 frangos de corte estudados, apenas sete (4,7%) foram reagentes ao 

teste de MAD. Quando comparada a positividade das aves em relação ao tipo 

de criação, houve uma tendência linear de positividade das aves tanto no MAD 

como no HAI no sentido corte, postura e caipira (p<0,001). Conclui-se que a 

ocorrência de anticorpos anti-T. gondii está presente em todos os três tipos de 

criações de Gallus gallus estudadas, sendo a positividade crescente no 

sentido: frangos de corte, galinhas de postura e galinhas criadas em condições 

de subsistência. A análise dos resultados de HAI e MAD pelo Kappa 

demonstrou uma boa concordância entre os dois testes, o que permite concluir 

que ambos são opções semelhantes para a utilização em estudos 

epidemiológicos.  

 

Palavras-chave: criações de subsistência, frangos de corte, poedeiras, saúde 

pública, zoonose parasitária.  
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SERUM EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF Toxoplasma gondii IN Gallus 

gallus IN METROPOLITAN REGION OF GOIÂNIA, GOIÁS 

 

ABSTRACT 

The objective of this work was to study the sero-epidemiological profile of T. 

gondii in free-range (subsistence) chickens, laying hens and broiler fowl in the 

metropolitan region of Goiânia, Goiás, and to evaluate the correlation between 

the two serological tests used (MAT and HAI). Samples from 450 birds were 

studied, with 150 from each rearing system, using MAT and HAI tests. Of the 

150 birds from which blood samples were taken, 57 (38%) were reagent with 

MAT. Of the 150 samples analyzed from layers, 17 (11.3%) presented 

antibodies in the serological test. Of the 150 broilers studied, only seven (4.7%) 

were reagent with the MAT test. When the positivity of birds in relation to the 

rearing system was compared, there was a linear tendency for positivity to rise 

both with MAT and with HAI, as follows: broiler, layer and free-range (p<0.001). 

It was concluded that anti-T. gondii antibodies are present in all three types of 

Gallus gallus rearing systems studied, and positivity rises thus: broiler fowl, 

laying hens and free-range chickens reared in subsistence conditions. The 

analysis of results from HAI and MAT by Kappa test demonstrated a close 

agreement between the two tests, which allows us to conclude that these are 

comparable options for use in epidemiological studies.  

 

Key words: free-range subsistence rearing, broiler fowl, laying hens, public 

health, parasitic zoonosis.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A toxoplasmose é uma das zoonoses mais difundidas no mundo, 

causada pelo protozoário Toxoplasma gondii (KIM & WEIIS, 2008), muito 

estudada devido à sua importância médica e veterinária (DUBEY, 2010).  T. 

gondii é um parasito intracelular obrigatório, de distribuição geográfica 

cosmopolita, com capacidade de infectar células nucleadas de mamíferos e 

aves (TAYLOR et al., 2010). Apresentam ciclo de vida heteroxeno facultativo, 

sendo os animais homeotérmicos hospedeiros intermediários e os felídeos 

hospedeiros definitivos (TENTER, 2009). 

Os felídeos são importantes na epidemiologia da infecção por T. gondii 

porque são os únicos hospedeiros definitivos capazes de excretar oocistos no 

ambiente, sendo o ciclo biológico comprovado experimentalmente desde 1970 

(DUBEY, 2009). Normalmente, T. gondii parasita o hospedeiro sem causar 

sinais clínicos, mas pode levar à formação de cistos latentes que podem 

persistir durante a vida do indivíduo (HILL et al., 2005; KIM & WEIIS, 2008). 

As principais formas de transmissão para os seres humanos são a 

ingestão de cistos contendo bradizoítos em carnes mal cozidas ou cruas, 

oocistos em água ou alimentos contaminados e também pela forma congênita 

(TENTER, 2009). Porém, não existe meio que possa distinguir infecções 

ocorridas por meio de oocistos ou cistos teciduais. Por isso, investigações 

epidemiológicas continuam sendo a forma mais útil para se avaliar a 

importância das diferentes fontes de infecção por T. gondii em seres humanos 

(DUBEY, 2000). 

Nos humanos, T. gondii está associado não somente à ocorrência de 

doença congênita, ocular ou em pacientes imunossuprimidos, mas também em 

distúrbios neurológicos como esquizofrenia e epilepsia, além de alterações 

comportamentais (CARRUTHERS & SUZUKI, 2007). 

Em animais domésticos, a maioria das infecções não causa sinais 

clínicos, porém T. gondii pode causar abortos e outros problemas reprodutivos 

nestes animais (SILVA et al., 2003; BORDE et al., 2006). Além disso, os 

animais de produção são apontados como fonte de infecção para seres 
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humanos e outros animais por meio do consumo de leite, carne e seus 

derivados por conterem o parasito em seus tecidos (KIM & WEISS, 2008). 

Estima-se que um terço da população humana já tenha sido exposta ao 

agente causador da toxoplasmose, sendo que a porcentagem de indivíduos 

positivos varia de acordo com a região avaliada e com a técnica utilizada no 

estudo (TENTER & HECKEROTH, 2000; KIM e WEIIS, 2008). 

Dentre inúmeros surtos descritos no Brasil, foi relatado em 2005 um 

surto de toxoplasmose em Anapólis e Goiânia, GO. O principal fator de risco 

para a infecção foi a ingestão de alimentos à base de quibe cru procedente de 

um mesmo açougue localizado em Goiânia (BRASIL, 2007). 

A determinação da prevalência da infecção por T. gondii em animais de 

um determinado local é muito importante, visto que esta prevalência está 

diretamente relacionada com o nível de contaminação ambiental do local. No 

caso de aves domésticas, esta importância se deve ainda ao fato desta espécie 

ser um excelente indicador de contaminação do solo por oocistos de T. gondii, 

devido a seus hábitos alimentares. É conhecido que a ingestão de carne de 

frango infectado pode ser uma fonte de infecção por T. gondii em humanos e 

outros animais (DIAS & FREIRE, 2005). Além disso, galinhas de postura em 

final de ciclo vendidas como descarte também representam riscos de infecção 

para o ser humano devido ao consumo da carne ou manipulação da carcaça 

(LITERAK & HEJLICEK, 1993). Já os frangos caipiras são clinicamente 

resistentes a T. gondii e vivem um período mais longo do que outros animais 

que podem servir de presas para os hospedeiros definitivos, como roedores 

(HILL & DUBEY, 2013). 

A pesquisa de diferentes classes de imunoglobulinas anti-T. gondii 

constitui o principal método laboratorial para o diagnóstico da exposição ao 

parasito. A presença dos anticorpos anti-T. gondii no curso da infecção permite 

a análise de perfis sorológicos, seja de infecção recente, em fase aguda, ou de 

infecção antiga, em fase crônica (CONTRERAS et al. 1996; MONTOYA & 

LIESENFIELD, 2004).  

Os testes sorológicos, embora possam detectar diferentes classes de 

anticorpos, não são capazes de informar o período preciso da infecção, visto 

que é variável a época em que os anticorpos surgem e também o período que 
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permanecem detectáveis no soro do animal (CAMARGO, 2001), no entanto 

são muito úteis para estudos de prevalência da doença, pois indicam contato 

prévio do animal com o parasito (DUBEY et al., 1995).    

Existem diversos testes sorológicos disponíveis para a detecção de 

anticorpos anti-T. gondii. Os principais disponíveis são o ensaio 

imunoenzimático (ELISA), a reação de imunofluorescência indireta (RIFI), a 

aglutinação direta modificada (MAD) e a hemaglutinação indireta (HAI).  

(FERREIRA & ÁVILA, 2001; DUBEY, 2010). Enquanto a RIFI e o ELISA 

necessitam de conjugados espécie-específicos, o teste de HAI e de MAD 

podem ser utilizados para amostras de qualquer espécie animal, o que é uma 

vantagem para o uso em Medicina Veterinária (CAMARGO, 2001). Além disso, 

dentre os testes sorológicos disponíveis, o teste de MAD até o momento foi o 

que apresentou melhores resultados para as diferentes espécies animais 

estudadas (DUBEY, 2010). 

Na região de Goiânia, Goiás, apesar de terem sido publicados artigos 

relacionados à toxoplasmose congênita em seres humanos, são poucos os 

trabalhos publicados em relação à ocorrência de T. gondii em animais de 

produção. Neste sentido, o presente trabalho foi desenvolvido para estudar o 

perfil soroepidemiológico de T. gondii em frangos criados em condições de 

subsistência, galinhas de postura e frangos de corte criados na região 

metropolitana de Goiânia, Goiás e avaliar a correlação entre o HAI e o MAD na 

detecção de anticorpos anti T. gondii.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Local de realização do experimento 

 

 O projeto foi realizado no Laboratório de Doenças Parasitárias do 

Departamento de Medicina Veterinária da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás.  
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2.2 Obtenção das amostras  

  

 Foram coletadas amostras de 450 aves domésticas, sendo 150 

amostras de frangos de corte, 150 amostras de galinhas de postura e 150 de 

frangos criados em sistemas de produção de subsistência da região 

metropolitana de Goiânia, Goiás.  

 As amostras de sangue de frangos de corte foram colhidas nas 

plataformas de recepção de abatedouros frigoríficos na veia ulnar profunda das 

aves. Foram coletadas amostras de oito diferentes lotes. Os frangos de corte 

utilizados neste estudo tinham em média 45 dias de idade e eram criados em 

galpões fechados, sem contato direto com outras espécies animais.  

 Foram coletadas por punção cardíaca amostras de galinhas de postura 

do segundo ciclo de produção destinadas ao descarte, com idade acima de 80 

semanas de vida. As aves eram criadas em gaiolas e oriundas de quatro 

granjas produtoras de ovos, sendo oito lotes diferentes no total. As aves não 

tinham contato direto com o solo, pois eram mantidas em gaiolas suspensas 

durante todo o ciclo de produção.  

 As amostras de sangue de galinhas de criações de subsistência foram 

coletadas de onze diferentes propriedades, sendo o sangue colhido após o 

sacrifício das mesmas. Todas as aves eram criadas soltas em contato com o 

solo, em ambiente com abrigo noturno e com a presença de outros animais no 

ambiente e criadas para serem destinadas ao consumo humano.  

 

2.3 Processamento das amostras  

 

As amostras de sangue foram coletadas em tubos estéreis e levadas 

para o Laboratório de Doenças Parasitárias da EVZ/UFG. Posteriormente, 

foram centrifugadas a 2500 rpm por 15 minutos e os soros foram armazenados 

a -20 oC até o momento de realização do exame sorológico.  

 

2.4 Sorologia 
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 Foram utilizados dois testes sorológicos diferentes para a avaliação das 

amostras de soro quanto a presença de anticorpos anti T. gondii, sendo estes o 

teste de HAI e o teste de MAD.  

O teste de HAI foi realizado com o kit Toxotest HAI do Laboratório 

Wiener Lab. (Rosário-Argentina). O teste foi realizado de acordo com as 

normas do fabricante, sendo consideradas como positivas as amostras que 

reagiram a partir da diluição de 1:16.  

O teste de MAD foi feito usando antígeno fixado pela formalina de 

acordo com DESMONTS & REMINGTON, 1980. Como reações positivas 

consideraram-se aqueles soros em que houve aglutinação do antígeno, 

caracterizado pela formação de uma malha ou película, tomando pelo menos 

50% da área da cavidade da microplaca. A formação de botão compacto ou 

ocupando menos de 50% da área da cavidade da microplaca foi considerada 

como reação negativa. Em todas as placas foram testados soros controle 

sabidamente positivos e negativos, os quais orientaram a interpretação de cada 

reação. Foram consideradas como amostras positivas, aquelass que reagiram 

na diluição a partir de 1:16. As amostras foram diluídas até não apresentarem 

mais sinais de positividade.  

 

2.5 Análise estatística 

 

 A detecção da prevalência da infecção por T. gondii foi feita através de 

um delineamento de corte transversal. Para a análise dos resultados das aves 

foram usados o teste de Qui-quadrado. Para as amostras pareadas foi usado o 

teste de Fisher e para avaliação da concordância foi usado o teste de Kappa.  

  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Sorologia  
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Em relação aos resultados das aves dos três tipos de criação para a 

presença de anticorpos anti-T. gondii no teste de MAD houve diferença 

estatística (p<0,001) nas taxas de positividade, sendo esta maior quando se 

comparou galinhas criadas na forma de subsistência e intermediária no grupo 

de galinhas de postura, sendo o grupo de frangos de corte o de referência com 

mais baixa taxa de positividade. Os resultados da MAD e HAI para os frangos 

de corte, galinhas de postura e galinhas de criações de subsistência estão 

registrados na TABELA  1 e TABELA 2, respectivamente. 

 

 
TABELA 1 – Frequência de animais positivos na população total e por tipo de 
criação segundo o teste MAD e tendência linear entre o tipo de criação e a 
positividade para T. gondii  
 

Tipo de 

criação 

Total Positivos Prevalência 

(IC95%) 

OR (IC95%) Valor de p 

Corte 150 7 4,7 (1,9 – 9,4) 1,00 - 

Postura 150 17 11,3 (6,7 – 17,5) 
 

 

2,61 (1,049 -6,49) 0,03 

Subsistência 150 57 38,0 (30,2 – 46,3) 
 

 

12,52 (5,47-28,63) <0,001 

Total 450 81 18,0 (14,6 – 21,9) 
 

 

  

Qui-quadrado para tendência linear = 55,21 (p<0,001) 

 

TABELA 2 – Frequência de animais positivos na população total e por tipo de 
criação segundo o teste HAI para anticorpos anti-T.gondii 
 

Tipo de 

criação 

Total Positivos Prevalência 

(IC95%) 

OR (IC95%) Valor de 
p 

Corte 150 9    6,0 (2,8-11,1) 1,00      -  

Postura 150 23    15,3 (10,00-22,1) 2,83 (1,26 – 6.35) 0,01 

Subsistência 150 70 46,7 (38,5 – 55,0) 13,70 (6,49 – 28,91) < 0,001 

Total 450 102 22,7 (18,9 – 26,9)   

Qui-quadrado para tendência linear = 55,21 (p<0,001) 

 

 

A análise das amostras obtidas dos frangos de corte mostrou que dos 

oito lotes estudados, três apresentaram aves positivas, sendo três aves no lote 

01 e duas aves em outros dois lotes (Lote 03 e 07). Os outros cinco lotes 
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estudados não apresentaram nenhuma ave reagente para o teste realizado. 

Das 150 aves estudadas, sete (4,7%) foram reagentes para o teste de MAD.  

Dos três tipos de criação analisados neste estudo, os frangos de corte 

foram os que apresentaram a menor taxa de positividade, possivelmente por 

não terem a possibilidade de ingerirem oocistos de T. gondii durante o seu 

período curto de vida e também por não terem livre acesso ao ambiente e 

contato com outros animais. Porém, mesmo com o ciclo de vida curto e 

ambiente fechado e protegido nos galpões em que são criados, sete aves 

foram positivas, indicando que mesmo aves criadas em sistema intensivo e de 

ciclo curto podem se infectar com oocistos de T. gondii.  

 A baixa positividade em frangos de corte está de acordo com a maioria 

dos trabalhos consultados sobre este tipo de criação em que foi feita a 

pesquisa de anticorpos anti - T. gondii, mostrando que aves criadas em 

ambiente restrito e sem contato com outros animais apresentam menor 

importância epidemiológica na transmissão da toxoplasmose quando 

comparado a outros sistemas de criação (LITERAK & HEJLICEK, 1993; 

BARBOSA, 2007; DUBEY, 2010).  De um modo geral, o papel das criações de 

frangos de corte em escala industrial, na transmissão do T. gondii para 

humanos, tem demonstrado ser de pequena importância, devido ao tipo de 

manejo e sistema de criação que além de rápido, não permitem o contato com 

felinos e outras fontes de infecção (GALLI et al., 2008; DUBEY, 2009).  

Estudos de soroprevalência de T. gondii em frangos de corte são 

importantes em função do possível risco sanitário para o ser humano ao 

consumir ou manipular este tipo de carne. Mesmo que alguns estudos tenham 

comprovado a presença de cistos viáveis de T. gondii nas musculaturas 

esquelética e cardíaca de animais infectados (KANETO et al., 1997), a carne 

de frango não tem sido considerada como fonte de infecção potencial para 

humanos (COOK et al., 2000; DUBEY, 2010).   

Assim como neste trabalho, outros autores já pesquisaram a ocorrência 

de anticorpos anti-T.gondii em frangos de corte destinados ao abate.   

BARBOSA (2007) estudou a ocorrência de anticorpos anti -T. gondii em 300 

frangos de corte abatidos para consumo na região de Belém-PA e encontrou 

apenas uma amostra reagente pelo MAD (0,33%). Em um estudo sobre as 
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fontes de infecção da toxoplasmose humana no estado de São Paulo, 

MEIRELES, (2001) observou a sua prevalência em 40% dos felinos, 50,5% dos 

cães, 31% dos ovinos, 8,5% dos suínos, 17% dos caprinos, 11% dos bovinos e 

0 % nos frangos de corte. Tanto neste trabalho como nas pesquisas citadas 

anteriormente, a baixa positividade de anticorpos anti-T.gondii em frangos de 

corte indica que este tipo de criação possivelmente não representa risco de 

infecção para o ser humano.  

  Das 150 amostras de galinhas de postura analisadas, 17 apresentaram 

anticorpos no exame de aglutinação modificada, o que representou 11,3 % de 

positividade. Dos oito lotes pesquisados de galinhas de postura, sete 

apresentaram pelo menos uma ave soropositiva. O lote dois foi o que 

apresentou o maior número de aves positivas (4/20 - 20 %) e o lote cinco não 

apresentou positividade para nenhuma ave (0/20 - 0%).   

 Poucos pesquisadores estudaram a ocorrência de anticorpos anti-T. 

gondii em aves de postura, pois muitos relatam que os ovos não são 

importantes fontes de infecção para T. gondii (TENTER et al. 2000; DUBEY, 

2010). Porém, já foi comprovado o isolamento de taquizoítos de T. gondii em 

ovos crus de galinha, em infecção induzida experimentalmente, o que pode 

representar um risco caso estes produtos sejam consumidos de forma in natura 

ou sem tratamento térmico adequado (TENTER et al., 2000). DUBEY et al. 

(2004) estudando poedeiras comerciais de postura em Israel, encontraram 

anticorpos anti-T. gondii em 46,6% das amostras de soro das aves, através do 

uso da MAD, mostrando que este tipo de criação pode estar envolvido na 

epidemiologia do parasito.  

Em estudo realizado por QUITES (2009) no estado de Minas Gerais, foi 

constatado que indivíduos que tinham hábito de consumir com muita frequência 

ovo cru ou mal cozido durante a infância tiveram maior chance de adquirir a 

infecção pelo T. gondii (P < 0,05), mostrando que os ovos de galinha também 

podem ser uma fonte de infecção para a transmissão da toxoplasmose.  

Além disso, não se pode desconsiderar que as aves de postura em final 

de ciclo serão descartadas e muitas podem servir de fonte de transmissão para 

o ser humano se forem consumidas cruas ou mal cozidas, pois podem conter 
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cistos em seus tecidos, embora tal risco seja minimizado pelas práticas 

alimentares corretas.  

 Outros estudos realizados no Brasil também comprovam a maior taxa de 

positivos entre aves criadas para postura, principalmente quando se compara 

com a positividade entre frangos de corte. MILLAR et al. (2012) analisaram a 

ocorrência de anticorpos anti T. gondii em 810 frangos, sendo dois grupos de 

aves: 460 frangos de corte (Grupo 1) e 350 galinhas poedeiras (Grupo 2). No 

Grupo 1, 56 (12,2%) foram positivos, enquanto no Grupo 2 o número de 

positivos foi de 116 (33,1%). Foi comprovado pelos pesquisadores que as 

galinhas criadas para produção de ovos constituiram o grupo mais exposto à 

infecção por T. gondii, provavelmente pelo fato de que estes animais ficam por 

períodos mais longos nas propriedades, tendo mais tempo de exposição direta 

ao solo possivelmente contaminado por oocistos eliminados por gatos 

domésticos (MILLAR et al., 2012). 

Em relação às criações de galinhas em sistemas de produção de 

subsistência, todas as propriedades estudadas apresentaram pelo menos uma 

ave positiva, mostrando a grande importância deste tipo de criação para a 

manutenção de T. gondii em uma determinada região. Das 150 aves em que se 

coletou amostra de sangue, 57 (38%) foram reagentes ao MAD. Esta maior 

positividade pode estar relacionada com a idade das aves, pois quanto maior o 

tempo de exposição das aves maior a chance de se contaminarem com 

oocistos de T. gondii, além do contato com o solo e com outros animais que 

habitam o mesmo ambiente, fatores não observados nas criações destinadas a 

corte e a postura.  

Na região de Goiás, são raros os trabalhos em que se pesquisou a 

ocorrência de T. gondii em galinhas de criações de subsistência. ALVES (2007) 

analisou a ocorrência de anticorpos anti T. gondii em galinhas caipiras 

comercializadas em feiras livres da cidade de Goiânia, Goiás, sendo que 25 

(50%) das aves analisadas foram reagentes pelo teste de MAD. 

Embora os resultados das diferentes pesquisas relacionadas à presença 

de anticorpos anti - T. gondii em galinhas caipiras sejam variados, o objetivo 

desses estudos sempre são os mesmos, ou seja, avaliar o risco de transmissão 

de T. gondii em um determinado local através da pesquisa de anticorpos nas 
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aves como animais sentinelas. As aves de criações de subsistência ou galinhas 

caipiras são frequentemente usadas como sentinelas neste modelo de estudo, 

pois se existem aves infectadas, o ambiente também está contaminado, 

havendo o risco da transmissão do parasito para o ser humano através da 

manipulação e consumo inadequado desta carne (LITERAK & HEJLICEK, 

1993).  

Um resultado deste trabalho que também está de acordo com outros 

autores é o fato de aves criadas soltas apresentarem maior soropositividade do 

que aves mantidas em gaiolas ou em ambientes mais limitados. ZHU et al. 

(2008) compararam as taxas de infecção pelo T. gondii em galinhas criadas 

soltas e em galinhas criadas em gaiolas. Anticorpos foram encontrados em 107 

(34,7%) das 308 galinhas criadas ao ar livre e apenas em seis (2,8%) das 210 

galinhas criadas em gaiolas, indicando que galinhas criadas soltas têm mais 

chance de serem contaminadas pelo T. gondii. 

No Egito, DEVAB & HASSANEIN (2005) encontraram prevalência de 30% 

para anticorpos anti T. gondii em galinhas criadas de forma extensiva e de 

11,1% nas criadas de forma intensiva, mostrando que os resultados do 

presente trabalho estão de acordo com esta pesquisa, em que aves criadas 

intensivamente apresentaram prevalência inferior à das aves criadas 

extensivamente. GUANGWEI et al. (2012), analisando galinhas criadas ao ar 

livre em 13 províncias da China, comprovou que das 1173 amostras estudadas, 

356 (30,35%) foram positivas, indicando uma elevada contaminação das aves 

criadas de forma extensiva, assim como no presente trabalho.  

MORÉ et al. (2012) avaliaram o isolamento de T. gondii em galinhas 

sorologicamente positivas da Argentina durante um período de tempo curto 

para determinar a contaminação do ambiente com oocistos de T. gondii em 

dois períodos sazonais (verão-outono e inverno-primavera). As aves adultas 

tiveram uma positividade de 50% a mais em relação às aves mais jovens. A 

razão mais provável para estes títulos mais elevados em galinhas adultas é 

que, devido à sua vida ser mais longa elas têm mais contato com T. gondii do 

que as galinhas mais jovens. 

CHUMPOLBANCHORN et al. (2013), pesquisando T. gondii em galinhas 

caipiras criadas comercialmente na região oeste da Austrália, obtiveram como 
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resultado uma positividade próxima de 100 % (18/20). A alta prevalência de 

infecção por T. gondii encontrada em galinhas caipiras comerciais, levanta 

questões de saúde pública a respeito tanto da exposição no local de trabalho, 

como durante o processamento da carcaça, e a possibilidade da transmissão 

durante a manipulação de alimentos ou consumo de alimentos contaminados.  

Quando comparada a positividade das aves em relação ao tipo de 

criação, houve uma tendência linear de positividade das aves no MAD no 

sentido corte, postura e caipira (p<0,001), sendo uma evidência estatística para 

uma relação do tipo dose-resposta. Houve 2,61 e 12,52 vezes mais chance de 

positividade no grupo postura e caipira, comparados com os de corte, 

respectivamente. 

O presente trabalho está de acordo com estudos em que se analisou a 

presença de anticorpos anti-T. gondii em aves de produção criadas em 

diferentes tipos de manejo, pois quanto maior o contato com o solo e mais 

longa a vida da aves, maior a chance da mesma se infectar com o parasito 

(GUANGWEI et al. 2012; MORÉ et al. 2012; CHUMPOLBANCHORN et al. 

2013). 

Em relação aos resultados do teste de HAI, também observou-se uma 

tendência linear da positividade HAI à medida que mudava o tipo de criação, no 

sentido corte, postura e caipira (p < 0,001), reforçando a evidência estatística 

para uma relação do tipo dose-reposta. Houve 2,83 e 13,70 vezes mais chance 

de positividade no grupo postura e caipira comparados com os de corte, 

respectivamente.  

Tanto nos resultados obtidos pela MAD como pela HAI a positividade 

das aves foi crescente no sentido: frangos de corte, galinhas de postura e 

galinhas criadas na forma de subsistência. Esta diferença pode estar 

relacionada a idade das aves, ou seja, quanto mais elevada a idade maior a 

chance dos animais terem contato com oocistos liberados pelos felinos no 

ambiente. Outro aspecto que pode ter relação com esta diferença na 

positividade é o tipo de manejo empregado, pois quanto mais próximo o 

contato com o solo maiores as chances de contato com oocistos de T. gondii.  
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3.2 Comparação entre o MAD e o HAI  

 

Quando comparada a associação entre os dois testes, observou-se que 

houve uma concordância de 83%. BELTRAME et al. (2012) estudando a 

ocorrência de anticorpos anti T. gondii em aves do Espiríto Santo, encontraram 

uma associação de mais de 80 % entre o HAI e o MAD.  

O resultado do Teste exato de Fisher para o MAD e o HAI foi de 0,09 (p 

= 0.092), mostrando que os dois testes foram semelhantes estatisticamente. A 

concordância entre os testes foi adequada, mostrando que o HAI pode ser uma 

boa opção para a análise de anticorpos anti T. gondii em aves domésticas, pois 

também não precisa de conjugado espécie específico, é de custo baixo e 

acessível.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

 A ocorrência de anticorpos anti T. gondii é presente em todos os três 

tipos de criações de Gallus gallus estudadas, tendo diferença estatística em 

relação à positividade, sendo a mesma crescente quando se analisa frangos de 

corte, galinhas de postura e galinhas criadas em condições de subsistência, 

nesta ordem.   

 Tanto o teste de HAI como o MAD são considerados opções para a 

detecção de anticorpos anti T. gondii em estudos epidemiológicos. 
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CAPÍTULO 3 - INVESTIGAÇÃO SOROEPIDEMIOLÓGICA E MOLECULAR 

DE Toxoplasma gondii EM GALINHAS CAIPIRAS (Gallus gallus) 

COMERCIALIZADAS EM FEIRAS LIVRES DA REGIÃO METROPOLITANA 

DE GOIÂNIA, GOIÁS  

 

RESUMO 

O objetivo da realização deste trabalho foi estudar a ocorrência de T. gondii em 

galinhas caipiras comercializadas em feiras livres da região metropolitana de 

Goiânia, através de testes sorológicos e moleculares, e analisar a relação entre 

os dois testes na melhoria de detecção de aves positivas. Foram adquiridas 

aves de 20 feiras livres da região metropolitana de Goiás, sendo quatro aves 

por feira, totalizando 80 aves. De cada ave foram coletadas amostras de soro, 

cérebro e coração. Foram usados os testes de aglutinação modificada e a PCR 

para a análise das amostras. No presente trabalho, 31 (38,75%) aves foram 

soropositivas no teste de MAD (38,75 % - 31/80). Em relação à PCR, os 

resultados apresentaram diferenças de acordo com o número de fragmentos 

testados para cada víscera analisada, mostrando o aumento da positividade à 

medida do aumento do número de fragmentos analisados. Quando comparado 

em conjunto, a positividade das aves na PCR por titulação na sorologia, pôde-

se perceber que houve relação direta entre o aumento do título do resultado da 

sorologia com o número de aves positivas na PCR. Houve diferença estatística 

entre a positividade na sorologia e na PCR, mostrando que aves negativas na 

sorologia pelo teste de MAD, tem chances significativas de possuírem cistos de 

T. gondii em suas vísceras.  Conclui-se que o elevado número de aves 

positivas indica a possibilidade de as mesmas participarem do ciclo biológico 

do parasito, servindo de fonte de infecção seja para os felídeos ou para o ser 

humano.  

 

Palavras-chave: diagnóstico, feiras livres, frangos caipiras, reservatórios, 

zoonoses.  
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SERUM EPIDEMIOLOGICAL AND MOLECULAR INVESTIGATION OF 
Toxoplasma gondii IN FREE-RANGE CHICKENS (Gallus gallus) 
COMMERCIALIZED IN OPEN-AIR MARKET OF METROPOLITAN REGION 
OF GOIÂNIA, GOIÁS   

 

The objective of this work was to study the occurrence of T. gondii in free-range 

chickens sold in open markets in the metropolitan region of Goiânia, by means 

of serological and molecular tests, and to analyze the relationship between the 

two tests in the improvement of detection of positive birds. Poultry were 

acquired from 20 open markets in the metropolitan region of Goiás, with four 

birds from each market, totaling 80 individuals. Samples of serum, brain and 

heart were collected from each bird. Modified agglutination test and PCR were 

used for sample analysis. In the current work, 31 (38.75%) birds were sero-

positive in the MAT test (38.75 % - 31/80). Two of the markets that were 

sampled showed all four birds positive. In relation to PCR, the results presented 

differences in accordance with the number of fragments tested for each item of 

viscera analyzed, showing an increase in positivity accompanying the increase 

in number of fragments analyzed. When the positivity of birds was PCR-

analyzed as a set, by serological titer, it was noted that there was a direct 

relationship between increasing titers and the number of positive birds in the 

PCR. There was a statistical difference between positivity in the serology and in 

the PCR, showing that birds testing negative for serology using MAT showed a 

significant chance of having T. gondii cysts in their viscera.  It was concluded 

that a high number of positive birds indicates the possibility that these 

participate in the biological cycle of the parasite, serving as a source of infection 

either for felids or for humans.  

 

Key words: diagnosis, open markets, free-range chickens, disease reservoir, 

zoonosis.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

  Toxoplasma gondii é um parasito intracelular de importância médica e 

veterinária, sendo o agente etiológico da toxoplasmose, zoonose distribuída 

mundialmente (MILLAR et al., 2007; TENTER, 2009). A infecção no hospedeiro 

intermediário se dá pela ingestão de carne crua ou mal cozida contendo cistos, 

ou pelo consumo de água ou alimentos contaminados por oocistos eliminados 

pelos felídeos infectados (DUBEY, 1996; MONTOYA & LIESENFIELD, 2004). 

Os seres humanos são geralmente infectados por ingerirem alimentos 

contaminados com oocistos ou por comerem carne crua ou mal cozida 

contendo cistos teciduais (LUFT & CHUA, 2000), porém, não existe meio que 

possa distinguir infecções ocorridas através de oocistos ou cistos teciduais. Por 

isso, levantamentos epidemiológicos continuam sendo a forma mais 

empregada para se avaliar a importância das diferentes fontes de infecção por 

T. gondii em seres humanos (DUBEY, 2000). 

Um aspecto importante a ser considerado é que os cistos de T. gondii 

não são macroscopicamente visíveis, portanto não são detectados na inspeção 

post-mortem realizada em frigoríficos, o que faz com que carnes parasitadas 

por T. gondii sejam liberadas para o consumo humano sem nenhuma restrição 

(DUBEY et al., 1998; TENTER, 2009). 

Estima-se que um terço da população humana já tenha sido exposta ao 

agente causador da toxoplasmose, sendo que a porcentagem de indivíduos 

positivos varia de acordo com a região avaliada e com a técnica utilizada no 

estudo (TENTER, 2000; KIM & WEIIS, 2008). 

LINHARES et al. (1990) encontraram uma taxa de 43,1% de caprinos 

sororeagentes ao T. gondii pelo teste de hemaglutinação na região de Goiânia, 

Goiás. Ainda na região de Goiânia, MATOS et al. (1999), pesquisaram 

anticorpos para T. gondii em matrizes de granjas que abasteciam o mercado 

consumidor de Goiânia, encontrando 95% das 40 granjas estudadas com 

suínos soropositivos à hemaglutinação, sendo a prevalência variável de 8,3% a 

60,0%.  

Embora seja mais comum o envolvimento de carnes de algumas 

espécies animais na transmissão de T. gondii, como suínos e ovinos, outras 
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espécies de animais de produção já foram incriminados no ciclo desta doença, 

por meio do isolamento do parasito em camundongos inoculados com 

amostras destas espécies e descrição de surtos (TENTER, 2009). 

Os frangos caipiras representam um importante papel no estudo da 

toxoplasmose, pois servem como indicadoras da contaminação ambiental por 

oocistos de T. gondii devido a seu hábito de alimentação diretamente do solo 

(DUBEY et al. 2003; ALVES, 2007). Nas criações extensivas, as galinhas 

apresentam maior possibilidade de adquirir infecção por T. gondii e de 

transmitir este protozoário ao ser humano (MILLAR et al., 2012). Altos índices 

de sorologia positiva em galinhas caipiras indicam altos índices de 

contaminação do solo com oocistos do parasito (ZHU et al., 2008). 

Um fato extremamente importante que deve ser lembrado é a 

possibilidade de aves assintomáticas servirem como fonte de infecção da 

toxoplasmose ao ser humano, por meio de cistos presentes no coração e 

músculos destas aves (KANETO et al. 1997).  De acordo com LITERAK & 

HEJLICEK (1993), a manipulação de carnes cruas de aves sem muita higiene 

ou o consumo de carnes cruas ou mal cozidas, representa um risco de infecção 

ao ser humano. 

Na região de Goiânia, Goiás, apesar de diversos estudos em relação à 

toxoplasmose congênita em humanos (AVELINO et al., 2003; AVELINO et 

al.,2004; SARTORI et al., 2011), não há muito estudo relacionado à ocorrência 

de T. gondii em animais de produção, os quais podem contribuir diretamente 

para a transmissão desta enfermidade ao ser humano.  

O objetivo deste trabalho foi estudar a ocorrência de T. gondii em 

galinhas caipiras comercializadas em feiras livres da região metropolitana de 

Goiânia por meio de testes sorológicos e moleculares e analisar a relação entre 

os dois testes na detecção de aves positivas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 Local de realização do experimento  
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 O projeto foi desenvolvido nos Laboratórios de Diagnóstico de Doenças 

Parasitárias e de Diagnóstico Molecular do Departamento de Medicina 

Veterinária da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) e no Núcleo Experimental de Doenças de aves do 

mesmo Departamento.  

  

2.2 Obtenção de amostras  
 

 As amostras utilizadas neste trabalho foram obtidas de galinhas caipiras 

comercializadas em feiras livres da região metropolitana de Goiânia, Goiás, 

sendo todas aves adultas vivas destinadas à venda direta ao consumidor. 

Foram adquiridas quatro aves em cada feira livre, sendo o total de 20 feiras 

incluídas no projeto, totalizando 80 aves.  

Após a aquisição das aves, as mesmas foram levadas para a EVZ/UFG 

para coleta das amostras. Para a obtenção das amostras de soro, cérebro e 

coração as oitenta aves foram sacrificadas por deslocamento cervical. As 

amostras das aves foram armazenados em tubos estéreis e congeladas a -

20°C até o processamento 

 

2.3 Diagnóstico sorológico 

 

2.3.1 Processamento das amostras  

 

As amostras de sangue foram coletadas da veia braquial das aves em 

tubos estéreis e posteriormente foram centrifugadas a 2500 rpm por 15 minutos 

para a obtenção dos soros, que foram armazenados a -20oC até o momento de 

realização do exame sorológico.  

2.3.2 Realização do teste sorológico 
 

 O teste de aglutinação modificado (MAD) foi feito usando antígeno fixado 

pela formalina de acordo com DESMONTS & REMINGTON, 1980. Como 

reações positivas consideraram-se aqueles soros em que houve aglutinação do 

antígeno, caracterizado pela formação de uma malha ou película, tomando pelo 
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menos 50% da área da cavidade da microplaca. A formação de botão 

compacto ou ocupando menos de 50% da área da cavidade da microplaca foi 

considerada como reação negativa. Em todas as placas foram testados soros 

controle sabidamente positivo e negativo, os quais orientaram a interpretação 

de cada reação. Foram consideradas como amostras positivas aquelas que 

reagiram na diluição a partir de 1:16.   

 

2.4 Diagnóstico molecular 

2.4.1 Extração do DNA das amostras 

 

 Para cada uma das 80 amostras de coração foram realizadas três 

extrações de DNA, sendo cada extração realizada de um fragmento diferente 

da víscera da ave, totalizando 240 produtos de extração. Para as 80 amostras 

de cérebro foi realizado o mesmo procedimento, sendo também três 

fragmentos diferentes submetidos a extração de DNA. Os fragmentos foram 

identificados em Fragmento 1, 2 e 3 respectivamente.  

 Antes da realização da extração, cada amostra individualmente foi 

macerada em tubo estéril para facilitar a realização do procedimento. A 

extração do DNA das amostras foi realizada utilizando-se Kit Illustra Tissue & 

Cells genomic Prep Mini Spin (GE Healthcare®), conforme instruções do 

fabricante. 

 

2.4.2 Ensaios de PCR  
 

 A preparação do mix de reação de PCR foi estabelecida a partir de 

adaptações dos protocolos descritos por SILVEIRA (2009). Dessa forma foi 

estabelecido o volume de 50 µL para o mix de reação, composto por 35,75 µL 

de água ultra-pura (Dnase/Rnase-Free Distilled water - Invitrogen), 5 µL de 

Tampão para PCR 10X (PCR buffer 10X Invitrogen), 2,0 µL de Cloreto de 

Magnésio (MgCl2) 50nM (Invitrogen); 1 µL de dNTP 10 mM (Amersham 

Biosciences); 0,5 µL (10pM) do iniciador foward, 0,5 µL (10 pM) do iniciador 
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reverse, 0,25 µL de Taq 5 U/µL (Invitrogen) e 5 µL do DNA genômico da 

amostra. 

 Para a detecção do DNA de T. gondii nas amostras de coração e 

cérebro foi usado um par de primers correspondente a um fragmento do gene 

B1 de T. gondii de 193 pares de bases (bp): 5’–

GGAACTGCATCCGTTCATGAG - 3’  e  5’TCTTTAAAGCGTTCGTGGTC – 3’ , 

conforme descritos no trabalho de SILVEIRA (2009).  

A mistura para a reação de PCR foi submetida ao processo de 

amplificação por PCR, em termociclador (Mastercycler Personal, Eppendorf), 

previamente programado a um número de ciclos e temperaturas, conforme 

adaptado de SILVEIRA (2009): um ciclo inicial de desnaturação de 94 °C por 

trinta segundos, seguido de 40 ciclos repetidos com as temperaturas de 94 °C 

por 20 segundos, 60 °C por 25 segundos e 72 °C por  25 segundos, finalizando 

a reação com uma fase de extensão adicional a 72 °C por cinco minutos. 

 Em todas as reações realizadas durante o presente trabalho foram 

incluídos controles positivo e negativo. Como controle positivo nas reações foi 

utilizado DNA genômico de T. gondii (cepa RH) proveniente do Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da UFG. Como controle negativo 

foi utilizada água ultra pura esterilizada, livre de Dnases e Rnases 

(Dnase/Rnase-Free Distilled water - Invitrogen). 

 

2.4.3 Leitura e documentação das reações de PCR 

   

 Os produtos de DNA amplificado (amplicons) foram posteriormente 

aplicados em gel de agarose 2% (Agarose NA – Amersham Biosciences) em 

tampão TBE1x. Um volume de 10 μL dos produtos de PCR, homogeneizados 

em 2,5 μL de corante de corrida (25% Ficoll 400, 025% azul de bromofenol, 

0,25% xileno cianol em nove partes de glicerol) foram aplicados em cada poço 

do gel. Como marcador de massa molecular foi empregado o DNA Ladder 

100pb (Invitrogen). As eletroforeses foram conduzidas em cuba (Horizon 11.14, 

Life Technologies), a 90 V, durante 60 minutos. 

 Após as corridas os géis foram corados por imersão em solução de 

brometo de etídio (0,4 μg/mL). A visualização foi feita no aparelho 
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transiluminador de UV (Electronic UV Transilluminator, Ultra-Lum), em 

ambiente escuro. 

 

2.5 Análises estatísticas 

 

A frequência de galinhas soropositivas e de resultados positivos na PCR 

foi calculada determinando-se o intervalo de confiança 95% (IC95%). 

Adicionalmente foram determinados quatro modelos logísticos, conforme 

descrito abaixo:  

 - Modelo 1 – regressão logística condicional para avaliar a relação entre 

título e o resultado da PCR.  

- Modelo 2 - regressão logística condicional para avaliar a proporção de 

resultados positivos no coração levando-se em conta os três testes de PCR 

isolados ou combinações duplas ou triplas dos mesmos.  

- Modelo 3 - regressão logística condicional para avaliar a proporção de 

resultados positivos no cérebro levando-se em conta três testes de PCR 

isolados ou combinações duplas ou triplas dos mesmos.  

- Modelo 4 - regressão logística condicional (amostras pareadas) 

comparando os resultados da PCR do cérebro com a PCR do coração, 

levando-se em conta o resultado combinado dos três resultados de PCR 

realizado em cada órgão de uma mesma galinha.  

 Em todos os modelos foi usado o teste de McNemar para comparar 

proporções pareadas (KRAEMER, 1992) e odds ratio para avaliar a magnitude 

da associação determinadas por regressão logística condicional por se 

tratarem de amostras pareadas. O nível de significância considerado foi de 

0,05. Finalmente, foi avaliada a concordância entre os testes de MAD e de 

PCR por meio do teste de Kappa.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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3.1 Sorologia 

 

No presente trabalho, 31 aves (38,75%) foram soropositivas no teste de 

MAD, representando 38,75% das amostras testadas. Entre 20 feiras, foram 

soropositivas aves provenientes de 16 feiras (80 %), o que mostra a 

disseminação do parasito por diversas regiões da cidade. Todas as aves 

analisadas neste estudo estavam visualmente saudáveis, não apresentando 

nenhuma alteração ao exame clínico.   

Os resultados obtidos nesta pesquisa se comparam com a maioria dos 

trabalhos que investigaram a presença de anticorpos anti-T. gondii em galinhas 

caipiras. Estudos realizados no México analisando 208 aves detectaram 6% de 

galinhas sororeagentes para anticorpos anti T. gondii (DUBEY et al., 2004). Em 

uma pesquisa realizada na Áustria 36% de 830 aves analisadas foram 

sororeagentes (DUBEY et al., 2005), enquanto em Portugal a positividade 

encontrada por DUBEY et al. (2006) foi de 44%. Estes trabalhos comprovam 

que a soropositividade das galinhas caipiras para T. gondii apresenta uma 

certa variação. Estas diferenças nas frequências sorológicas são diretamente 

relacionadas ao tipo de teste utilizado, ao tipo de criação e à idade das aves 

(DUBEY, 2010), sendo que aves com idade superior têm maiores chances de 

já terem tido contatos prévios com o parasito.  

De acordo com CASARTELLI-ALVES et al. (2012), a prevalência de 

galinhas positivas para anticorpos anti T. gondii pela RIFI na região de Rio 

Bonito, RJ foi de 27,6%. Dezoito (77,2%) propriedades nos cinco bairros 

estudados apresentaram aves com sorologia positiva para T. gondii. Já em um 

estudo realizado em Campos dos Goytacazes (RJ), BAHIA-OLIVEIRA et al. 

(2003) encontraram uma prevalência de anticorpos anti-T. gondii de 65,15% 

entre as 198 amostras de soro de galinhas examinadas pelo MAD. No estado 

do Paraná em 40 aves estudadas a soroprevalência foi de 40% (DUBEY et al. 

2003), enquanto no Rio Grande do Sul a soroprevalência foi de 38% numa 

amostragem de 50 galinhas (DUBEY et al. 2007). BELTRAME et al., (2012) 

estudando T. gondii em 510 galinhas caipiras em oito municípios do estado do 

Espírito Santo encontraram 198 soropositivos (38,8%) para a presença de 

anticorpos pelo MAD. Esses estudos citados anteriormente mostram que 



58 

 

embora as soroprevalências do T. gondii em aves criadas de forma extensiva 

sejam diferentes nas regiões estudadas, quase sempre apresentam valores 

elevados, mostrando que essas aves podem ser sentinelas da contaminação 

ambiental e sinalizar o risco de infecção que o próprio ser humano está exposto 

ao compartilhar o mesmo ambiente das aves.  

 

3.2 PCR 

 

Em relação à PCR, os resultados apresentaram diferenças de acordo 

com o número de fragmentos testados para cada víscera analisada, mostrando 

o aumento da positividade quanto maior o número de fragmentos analisados 

(p<0,05). 

 De 80 aves analisadas, a positividade da PCR dos fragmentos 1, 2 e 3 

retirados do coração foi de 10 (12,5%), 19 (23,75%) e 20 (25%), 

respectivamente (TABELA 1). 

 

TABELA 1 – Regressão logística condicional para avaliar a proporção de 

resultados positivos no coração levando-se em consideração os três testes de 

PCR isolados ou combinações duplas ou triplas dos mesmos   

Teste Positivos Total 

Porcentagem (%) 

OR (IC 95 %) 

Valor de p para 

o teste de 

McNemar 

PCRC 1 10 80 12,50 1,00 A - 

PCRC 2 19 80 
23,75 

2,12 (0,92-5,21) 

AB** 
0,07  

PCRC 3 20 80 25,00 2,66 (1,04-6,81) BC 0,03  

PCRC 1 + 

3 
26 80 

32,50 

33 (1,98-550,00)* 

CD 
<0.001 

PCRC 2 + 

3 
26 80 

32,50 

33 (1,98-550,00)* 

DE 
<0.001 

PCRC 1 + 

2 
27 80 

33,75 

35 (2,10-581,90)* 

DE 
<0.001 

PCRC 1 + 

2 + 3 
36 80 

45,00 
53 (3,23-869,50)*F <0.00001 

PCRC – PCR do coração 
*Com transformação de Haldane 
**Letras iguais significam que os testes não diferiram entre si (p>0,05 pelo teste de McNemar) 
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 A detecção de DNA das amostras de cérebro também apresentou 

variações quanto a positividade, sendo detectadas 25 (31,25%), 15 (18,75%) e 

sete (8,75%) resultados positivos na análise dos fragmentos 1, 2 e 3, 

respectivamente.  

 A realização de PCR em mais de um fragmento da mesma víscera é 

importante, pois aumenta a chance de detecção do DNA do parasito na 

amostra, conforme relatado anteriormente por SILVEIRA (2009), que obteve 

25% a mais de amostras positivas na PCR de tecidos de galinhas caipiras 

quando usou a extração em triplicata (TABELA 2).  

 

TABELA 2 – Regressão logística condicional para avaliar a proporção de 

resultados positivos no cérebro levando-se em conta três testes isolados, 

combinações duplas ou triplas dos mesmos   

Teste Positivos Total Porcentagem 
(%) 

OR (IC95%) Valor de p para 
o teste de 
McNemar 

PCRCer 3 7 80 8,75 1,00 A - 
 
 

PCRCer 2 15 80 18,75 2,6 (0,95-8,12) 
AB** 

0,06 
 
 

PCRCer 2 + 3 20 80 25,00 27 (1,60-454,10)* 
BC 

<0.01 
 
 

PCRCer 1 25 80 31,25 5,5 (1,89-15,96) 
CD 

<0,001 
 
 

PCRCer 1 + 3 29 80 36,25 45 (2,73-741,70)* 
DE 

 

<0,0001* 

      
PCRCer 1 + 2 33 80 41,25 9,66 (2,94-31,73) 

EF 
<0,00001 

 
 

PCRCer 1 + 2 + 
3 

36 80 45,00 59 (3,6-965,4)* F <0,000001* 

PCRCer – PCR do Cérebro 
*
Com transformação de Haldane 

**
Letras iguais significam que os testes não diferiram entre si (p>0,05 pelo teste de McNemar) 

 

 

 A comparação da performance da combinação dos três testes de PCR 

realizados no cérebro com a dos três testes de PCR realizados no coração não 

apresentou diferenças (p = 0,99) (TABELA 3).  
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DUBEY et al. (2004), estudando a infecção do T. gondii, mostraram que 

o parasito é mais frequente nos tecidos musculares (musculatura esquelética e 

coração) do que no cérebro. Já outros trabalhos, como os de DUBEY & 

THULLIEZ (1993) e KANETO et al. (1997) demonstraram que pela inoculação 

experimental em camundongos detecta-se mais cistos do parasito no cérebro 

seguido do coração. No entanto, no presente trabalho não houve diferença de 

positividade ao se analisar amostras de tecido cardíaco ou de tecido neural.  

Embora nem sempre a mesma ave tenha tido DNA detectado no cérebro 

e no coração, quando foram avaliados os resultados das 80 aves estudadas, a 

positividade encontrada no coração e no cérebro foi correspondente (TABELA 

3), o que indica que a pesquisa de DNA do parasito pode ser feita em qualquer 

dos dois tipos de material.  

 

TABELA 3 – Modelo logístico condicional comparando os resultados da PCR 

do cérebro (PCRcer) com a PCR do coração (PCRC), resultado combinado dos 

três resultados de PCR 

Teste Positivos Total Porcentagem (%) OR 
(IC95%) 

Valor de p 
para o 

teste de 
McNemar 

 

PCRC 1 + 2 + 3 

 

36 

 

80 

 

45 

 

1,00 A 

 

-- 

PCRcer 1 + 2 + 3 36 80 45 1,00 (0,53 – 

1,87) A 

0,99 

 

 

 A técnica de PCR se mostrou viável para detectar DNA de T. gondii em 

amostras primárias de aves caipiras, pois como o número de cistos pode ser 

pequeno, nem sempre há DNA suficiente para detecção ou pode não haver 

DNA naquele fragmento analisado. A PCR para a detecção de T. gondii foi 

usada pela primeira vez por BURG et al. (1989). A partir daí, autores como 

DUBEY, 2010; HOLSBACK et al., 2012 e PENA et al., 2012 utilizaram este 

teste para a detecção de DNA deste parasito em vários materiais biológicos, 

incluindo coração e cérebro. 

 A maioria dos estudos para a detecção molecular de T. gondii utilizou 

como alvos regiões dos genes B1, P30 e 18S rDNA do parasito (BUCHBINDER 
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et al., 2003; TENTER, 2009; HOLSBACK et al., 2012). O alvo mais utilizado 

para a detecção de T. gondii por PCR são as regiões do gene B1, por se tratar 

de um local bem conservado em muitas cepas do parasito (KOMPALIC-

CRISTO et al., 2005). Além disso, a especificidade deste alvo já foi 

comprovada em estudos usando amostras clínicas (WONG & REMINGTON, 

1994; HOLSBACK et al., 2012). Como na realização deste estudo foram 

utilizadas amostras de cérebro e coração para a detecção do parasito, o gene 

B1 foi usado como região alvo, a fim de se obter um melhor resultado nas 

amplificações.   

 

3.3 Sorologia e PCR 

 

 O número de aves positivas na sorologia e na PCR foi analisada em 

conjunto para ver a correspondência entre os dois testes. O número de aves 

positivas na PCR foi analisado considerando como positiva a ave que teve pelo 

menos uma reação de PCR com detecção de banda compatível com o 

fragmento esperado para o gene B1 de T. gondii.   

 O número de galinhas positivas na sorologia e na PCR encontra-se 

demonstrado na TABELA 4, assim como as respectivas variações.   

 

TABELA 4 – Frequência de aves soropositivas e de resultados PCR positivos 
na população estudada em Goiânia, Goiás 
 

Característica Número de positivos Tamanho da amostra Prevalência % 
(IC95%) 

Sorologia 31 80 38,75% (28,26 – 
50,33) 

 
PCR 56 80 70,00% (59,31 – 

79,27) 
 

 Quando analisados em conjunto a positividade das aves na PCR e o 

título das aves positivas na sorologia, pôde-se perceber que houve uma 

relação direta entre o aumento do título da sorologia (concentração de 

anticorpos) e a taxa de positividade na PCR (p<0,05) (TABELA 5). 
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TABELA 5 – Regressão logística condicional da positividade da PCR por 
estrato de resultados da MAD em amostragem de galinhas caipira (n = 80), 
Goiânia, Goiás 
 

Título 
 

MAD 

PCR positivo em 
qualquer teste no 

cérebro ou no 
coração (%) 

Total 
 
 

OR (IC95%) Valor de p pelo 
teste de Mc 

Não reagente (-) 32 (65,30) 49 1,0  
 

1:16 (+) 15 (75,00) 20 6,4 (2,4-16,42) < 0,0001 
 

1:64 (+) 9 (81,81) 11 16,0 (3,83-
66,76) 

< 0,000001 

 

 

Houve uma maior taxa de positivos à PCR (81.81%) no grupo com maior 

título e uma menor taxa (65,30%) de PCR positivos no grupo de não reagentes. 

Ou seja, com o aumento da taxa de anticorpos aumentou-se a chance de se 

encontrar resultados positivos pela PCR.  

Um aspecto importante a ser destacado é a presença de aves negativas 

na sorologia e positivas na PCR, mostrando que mesmo galinhas caipiras 

soronegativas podem ter cistos em suas vísceras e musculatura, servindo de 

fonte de infecção para animais ou pessoas que consumirem as mesmas. Este 

fato se torna relevante quando considera-se que a principal forma usada para 

detectar animais positivos para T. gondii é pelo uso de exames sorológicos 

(TENTER, 2009; DUBEY, 2010; CASARTELLI-ALVES et al., 2012).  

Segundo SILVEIRA (2009), já foi comprovado que aves negativas na 

sorologia podem ter resultados positivos na detecção de DNA por PCR assim 

como aves positivas na sorologia, mesmo com altos títulos, podem ter 

resultados negativos na PCR (AIGNER, 2008). Este fato pode ser explicado 

pela ausência de cistos do parasito no fragmento analisado, mostrando a 

importância de se aumentar o número de amostras pesquisadas.  

 Ao se avaliar a concordância entre a sorologia e o teste de PCR pelo 

Kappa, foi obtida uma associação considerável (kappa:0.25) entre os dois 

testes. A condição da concordância não ter sido tão satisfatória pode ser 

explicada por ter se considerado como positiva qualquer ave que tenha tido 

amplificação em alguma das seis amostras testadas (três diferentes amostras 
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de coração e três diferentes amostras de cérebro), enquanto que a sorologia foi 

feita em apenas um momento com uma única amostra.  

 

4. CONCLUSÕES 
 

 A ocorrência de galinhas caipiras positivas para T. gondii nas feiras 

livres da região metropolitana de Goiânia-Goiás é elevada. Adicionalmente, 

com o aumento do número de amostras testadas por animal, houve um 

aumento significativo da taxa de positividade.  

 O número de fragmentos de vísceras positivas para T. gondii por PCR 

não varia significativamente quando se testam amostras de coração ou 

cérebro. Em relação à associação de aves positivas no teste de aglutinação 

modificada e na PCR, constata-se que quanto mais elevado o título da ave na 

sorologia maior a chance de positividade na PCR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

REFERÊNCIAS  

 

1. AIGNER, C. P. Análise molecular de Toxoplasma gondii em tecidos 
de Gallus gallus utilizando a PCR em tempo real. 52 f. Dissertação 

(Mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade 
Paranaense) - Universidade Paranaense, Umuarama, Paraná. 2008.  

 
2. ALVES, E. C. Toxoplasma gondii: soroprevalência, isolamento e 

virulência de cepas obtidas de galinhas caipiras (Gallus 
domesticus) comercializadas em feiras livres do município de 
Goiânia. 2007. 90 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Tropical) – 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia.  

 
3. AMATO-NETO, V.; MEDEIROS, E. A. S.; LEVI, G. C.; DUARTE, M. I. S.   

Toxoplasmose. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 1995. 154p. 
 

4. AREAL, K. R. Estudo de soroprevalência de Toxoplasmose em 
gestantes atendidas na rede municipal de Saúde de Vitória, ES. 

2007. 76 f. Dissertação (Mestrado em Doenças Infecciosas) – 
Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória.  

 
5. AVELINO, M. M., CAMPOS, D., PARADA, J. C. B., CASTRO, A. M. 

(2003). Pregnancy as a risk factor for acute toxoplasmosis 
seroconversion. European Journal of Obstetrics & Gynecology and 
Reproductive Biology. 108, 19-24. 2003. 

 
6. AVELINO, M. M., CAMPOS, D., PARADA, J. B., CASTRO, A. M. Risk 

factors for Toxoplasma gondii infection in women of childbearing age. 
Brazilian Journal of Infectious Diseases. 8, 164-174.   2004. 

 
7. BAHIA-OLIVEIRA, L. M. G., JONES, J. L., AZEVEDO-SILVA, J., ALVES, 

C. C. F., ORÉFICE, F., ADDISS, D. G. Highly endemic, waterborne 
toxoplasmosis in north Rio de Janeiro State, Brazil. Emerging 
Infectious Diseases. v.9, 55-62.  2003.  

 
8. BELTRAME, M.A.V.; PENA, H.F.J.; TON, N.C.; LINO, A.J.B.; GENNARI, 

S.M.; DUBEY, J.P.; PEREIRA, F.E.L. Seroprevalence and isolation of 
Toxoplasma gondii from free-range chickens from Espírito Santo state, 
southeastern Brazil. Veterinary Parasitology, n.188, p. 225– 230, 2012. 

 
9. BONAMETTI, A.M.; PASSOS, J.N.; SILVA, E.M.K.; BORTOLIERO, A.L. 

1997. Surto de toxoplasmose aguda transmitida através da ingestão de 
carne crua de gado ovino. Revista Sociedade Brasileira Medicina 
Tropical. v. 30, p. 21-25, 1997.  

 
10. BONNA, I.C.F.; FIGUEIREDO, F.B.; COSTA, T.; Estudo soro- 

epidemiológico da infecção por Toxoplasma gondii em suínos e frangos, 
para abate, em região rural do Rio de Janeiro. Revista Brasileira 
Ciências Veterinárias, v. 13, p. 186-189, 2006 



65 

 

 
11. BORDE G.; LOWHAR G.; ADESIYUN, A. Toxoplasma 

gondii and Chlamydophila abortus in caprine abortions in Tobago: a 
sero-epidemiological study. Journal of Veterinary Medicine, v. 53, n. 4, 
p. 188-194, 2006.  

 
12. BRASIL, 2006. Ministério da Saúde. Surto intra familiar de 

toxoplasmose, Santa Vitória do Palmar-RS, julho de 2005. Boletim 

Eletrônico Epidemiológico. v.6, p. 2-7, 2006.  

 

13. BRASIL, 2007. Ministério da Saúde.Surto de toxoplasmose adquirida, 

Anápolis-GO, Fevereiro de 2006. Boletim eletrônico epidemiológico, 

ano 07, n 8. 2007. Disponível em 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/ano07_n08_toxopl_adquirid

a_go.pdf . Acesso em 10 de agosto de 2013.  

 

14. BUCHBINDER, S.; BLATZ, R.; RODLOFF, A. C. Comparison of  real-

time PCR detection methods for B1 and P30 genes of Toxoplasma 

gondii. Diagnostic Microbiology and Infectious Diseases, v. 45, p.  

269-71, 2003. 

 

15. BURG, J. L. et al. Direct and sensitive detection of a pathogenic 
protozoan, Toxoplasma gondii, by polymerase chain reaction. Journal 
Clinical Microbiology, v. 27, n. 8, p. 1787-1792, 1989. 

 

16. CARRUTHERS, V.B.; SUZUKI, Y. Effects of Toxoplasma gondii infection 

on the brain. Schizophrenia Bulletin, v. 33; p.745-751. 2007.  

 
17. CARVALHEIRO, C.G.; MUSSI-PINHATA, M.M.; YAMAMOTO, A.Y.; 

SOUZA, C.B.; MACIEL, L.M. Incidence of congenital toxoplasmosis 

estimated by neonatal screening: relevance of diagnostic confirmation in 

asymptomatic newborn infants. Epidemiology & Infection, v.133, p. 

485-491, 2005.  

 
18. CASARTELLI-ALVES, L; FERREIRA, L.C.; VICENTE, R.T.; MILLARI, 

P.R.; OLIVEIRA, R.V.C.; AMENDOEIRA, M.R.R; SCHUBACHI, T.M.P.; 
MENEZES, R.C. Prevalência da infecção por Toxoplasma gondii em 
galinhas criadas extensivamente em Rio Bonito, Rio de Janeiro. 
Arquivos Brasileiros de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.64 n.5, 

 2012. 
 
19. CHIARI, C.A.; NEVES, D.P. Toxoplasmose humana adquirida através da 

ingestão de leite de cabra. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio 

de Janeiro, n.3, v.79, p.337-340, 1984.   

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/ano07_n08_toxopl_adquirida_go.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/ano07_n08_toxopl_adquirida_go.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17322557


66 

 

 
20. COOK, A.J.C.; GILBERT, R.E.; BUFFOLANO, W.; ZUFFEREY, J.; 

PETERSEN, E.; JENUM, P.A.; FOULON, W.; SEMPRINI, A.E.; DUNN, 
D.T. Sources of Toxoplasma infection in pregnant women:  European 
multicenter case-control study. European Research Network on 
Congenital Toxoplasmosis. British Medical Journal, v. 321, p. 142-147, 
2000.  

 
21. DESMONTS, G.; J.S. REMINGTON, 1980. Direct agglutination test for 

diagnosis of Toxoplasma infection: method for increasing sensitivity and 
specificity. Journal of Clinical Microbiology, v.11, p. 562-568, 1980. 

 
22. DUBEY, J.P.; JONES, J.L.  2008. Toxoplasma gondii infection in humans 

and animals in the United States. International Journal of 
Parasitology. v. 38. p. 1257-1278. 2008.  

 

23.  DUBEY, J. P. Strategies to reduce transmission of Toxoplasma gondii to 
animals and humans. Veterinary Parasitology, v.64, p.65-70, 1996. 
 

24.  DUBEY, J.P. Toxoplasma gondii oocyst survival under defined 
temperatures. Journal of Parasitology, v. 84, n. 4, p. 862-865, 1998.  
 

25.  DUBEY, J. P. Sources of Toxoplasma gondii infection in pregnancy. 
British Medical Journal, v. 32, p. 127-128, 2000.  

 

26.  DUBEY, J.P. Toxoplasmosis of animals and man. 2. ed. Maryland, 
USA. CRC Press. 2010. 338 p. 
 

27.  DUBEY, J. P.; THULLIEZ, P. Persistence of tissue cysts in edible 
tissues of catlle fed Toxoplasma gondii oocysts. American Journal 
Veterinary Research, v. 54, n. 2, p. 270- 273, 1993. 
 

28.  DUBEY, J.P.; LINDSAY, D.S.; SPEER, C.A. Structure of Toxoplasma 
gondii tachyzoites, bradyzoites and sporozoites, and biology and 
development of tissue cysts. Clinical Microbiology Review, v. 11, p. 
267–299. 1998. 
 

29.  DUBEY, J.P.; NAVARRO, I.T.; GRAHAM, D.H.; DAHL, E.; FREIRE, 
R.L.; PRUDENCIO, L.B.; SREEKUMAR, C.; VIANNA, M.C.; LEHMANN, 
T. Characterization of Toxoplasma gondii isolates from free-range 
chickens from Paraná, Brazil. Veterinary Parasitology, v.117, n.3, 

p.229-234, 2003.  
 

30.  DUBEY, J.P.; E. S. MORALES, T. LEHMANN. Isolation and genotyping 
of Toxoplasma gondii from free-ranging chickens from Mexico. Journal 
of Parasitology, v. 90, p.411–413, 2004.  
 

31.  DUBEY, J. P.; EDELHOFER, R.; MARCET, P.; VIANNA, M.C.B.; 
KWOK, O.C.H.; LEHMANN, T. Genetic and biologic characteristics of T. 



67 

 

gondii isolates in free-range chickens from Austria. Veterinary 
Parasitology, v.133, n.4, p.299-306, 2005.  
 

32.  DUBEY, J. P.; GENNARI, S.M.; LABRUNA, M.B.; CAMARGO, L.M.A.; 
VIANNA, M.C.B.; MARCET, P.L.; LEHMANN, T.  Characterization of 
Toxoplasma gonddi isolates in free-range chickens from Amazon, Brazil. 
Journal of Parasitology, v.92, n.1, p.36-40, 2006. 

 

33.  DUBEY, J.P.; SUNDAR, N.; GENNARI, S.M.; MINERVINO, A.H.; 
FARIAS, N.A.; RUAS, J.L.; SANTOS, T.R.; CAVALCANTE, G.T.; KWOK, 
O.C., SU, C. Biologic and genetic comparison of Toxoplasma gondii 
isolates in free-range chickens from the northern Para state and the 
southern state Rio Grande do Sul, Brazil revealed highly diverse and 
distinct parasite populations. Veterinary parasitology, v. 143, n.2, 

p.182-188. 2007.  
 

34.  HILL, D., DUBEY, J.P. 2002. Toxoplasma gondii: transmission, 
diagnosis and prevention. Clinical Microbiology & Infection, 8:634-40. 

 
35. HOLSBACK, L.; PENA, H.F.J.; RAGOZO, A.M.A; LOPES, E.G.; 

GENNARI, S. M. ; SOARES, R. M. Serologic and molecular diagnostic 
and bioassay in mice for detection of Toxoplasma gondii in free ranges 
chickens from Pantanal of Mato Grosso do Sul. Pesquisa Veterinária 
Brasileira, v. 32, p. 721-726, 2012. 

 
36. KANETO C.N.; COSTA A.J.; PAULILLO A.C. Experimental 

toxoplasmosis in broiler chickens. Veterinary Parasitology, v. 69, p. 
203-210. 1997. 

 
37. KAWAZOE, U. Toxoplasma gondii. In: Neves DP. Parasitologia 

Humana. 11 ed. São Paulo: Atheneu, 2005. p. 149-156.  

 
38. KIM, K; WEISS, L, M. Toxoplasma: the next 100 years. Microbes and 

infection, v. 10, p.  978-984. 2008.  
 

39. KOMPALIC-CRISTO, A.; BRITTO, C.; FERNANDES, O. Diagnóstico 
molecular da toxoplasmose: revisão. Jornal Brasileiro de Patologia e 
Medicina Laboratorial, v. 41, n.4,  p. 229-35, 2005 

 
40. KRAEMER, H.C. Evaluating Medical Tests. Newbury Park, CA Sage, 

1992.  
 

41. LINHARES, G.F.C.; DIAS, M.J.; SOUZA, A.M.; DIAS FILHO, F. C. 
Anticorpos anti-Toxoplasma gondii em caprinos no município de Goiânia: 
levantamento sorológico. Arquivos Escola Agronomia e Veterinária, v. 

20, p. 31-37, 1990.  
 



68 

 

42. LITERÁK I., HEJLÍCEK K. Incidence of Toxoplasma gondii in population 

of domestic birds in the Czech Republic. Avian Pathology, v. 22, p. 275-

281, 1993.   

 
43. LUFT, B.J.; CHUA, A. Central Nervous System Toxoplasmosis in HIV 

Pathogenesis, Diagnosis, and Therapy. 
Current Infectious Disease Reports, v.2, n. 4, p.358-362, 2000. 

 
44. MATOS, M.P.C.; SOBESTIANSKY, J.; GAMBARINI, M.L. Anticorpos 

para Toxoplasma gondii em soros de matrizes suínas de granjas que 
abastecem o mercado consumidor de Goiânia. A Hora Veterinária. v. 
19, p. 9-11. 1999.  

 
45. MILLAR P.R., DAGUER H., TRIGUEIRO R.V., COSTA T., CARLI A.L., 

SOBREIRO L.G. & AMENDOEIRA M.R.R. Soroprevalência de 
anticorpos anti-Toxoplasma gondii em trabalhadores de um matadouro 
de suínos e em indivíduos com outras atividades na cidade de Palmas, 
Paraná, Brasil. Ciência Rural, Santa Maria, v, 37, n. 1, p. 292-295, 

2007.  
 

46. MILLAR, P.R.; ALVES, F.M.X.; TEIXEIRA, V.Q.; VICENTE, R.T.; 
MENEZES, E.M.; SOBREIRO, L.G.; PEREIRA, V.L.A.P.; 
AMENDOEIRA, M.R.R.  Occurrence of infection with Toxoplasma gondii 
and factors associated with transmission in broiler chickens and laying 
hens in different raising systems. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 
32, n.3, p. 231-236, 2012. 

 
47. MONTOYA J. G.; LIESENFELD, O. Toxoplasmosis. Lancet. 2004; 363 : 

1965-76, 2004.  
 

48. NETO, E. C.; ANELE, E.; RUBIN, R.; BRITES, A.; SCHULTE, J.; 
BECKER, D.; TUUMINEN, T. High prevalence of congenital 
toxoplasmosis in Brazil estimated in a 3-year prospective neonatal 
screening study. International Journal of Epidemiology, v. 29, p. 941- 
947, 2000. 

 
49. NOBREGA, O.T.; KARNIKOWSKI, M.G. An estimation of the frequency 

of gestational toxoplasmosis in the Brazilian Federal District. Revista 
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v., 38, p. 358-360, 2005.  

 
50. PENA, H. F. J., VITALIANO, S. N., BELTRAME, M. A. V. PEREIRA, F. E. 

L., GENNARI, S. M.; SOARES ,R. M. PCR-RFLP genotyping of 
Toxoplasma gondii from chickens from Espírito Santo state, Southeast 
region, Brazil: New genotypes and a new SAG3 marker allele. 
Veterinary Parasitology, v. 192, p. 111– 117, 2012. 

 
51. PETERSEN, E., POLLAK, A.; REITER-OWONA, I. Recent trends in 

research on congenital toxoplasmosis. International Journal 
Parasitology, v. 31, p. 115-144, 2001.  



69 

 

 
52. RODRIGUES, I.M.X. Diagnóstico pós-natal da toxoplasmose 

congênita através da detecção de anticorpos das classes IgG, IgM e 

IgA anti-Toxoplasma gondii. [Tese de mestrado]. Goiânia: 

Universidade Federal de Goiás; 2006.  

 
53. SARTORI, A.L.; MINAMISAVA, R.; AVELINO, M.M. MARTINS, C.A. 

Triagem pré-natal para toxoplasmose e fatores associados à 
soropositividade de gestantes em Goiânia, Goiás.  Revista Brasileira 
de Ginecologia e Obstetricia, v .33, n.2, Rio de Janeiro, 2011.   

 

54. SILVEIRA, L. H. Caracterização biológica e genotípica de T. gondii 
obtidos de galinhas de criação livre do Pantanal do Mato Grosso do 
Sul. 2009. 132 f. Doutorado (Doutorado em Epidemiologia Experimental 
e aplicada as Zoonoses) Universidade Estadual de São Paulo, São 
Paulo.  

 

55. TAYLOR, M.A.; COOP, R.L.; WALL, R.L. Parasitologia Veterinaria, 3 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2010. 742 p. 

 

56. TENTER, A.M. Toxoplasma gondii in animals used for human con-

sumption. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. v. 104, p. 364-369. 

2009.  

 

57. TENTER, A.M., HECKEROTH, A.R.; WEISS, L.M. Toxoplasma gondii: 
from animals to humans. International Journal of Parasitology, v. 30, 
p. 1217–1258, 2000.  

 
58. WONG, S.Y.; REMINGTON, J. S. Toxoplasmosis in pregnancy.  Clinical 

Infectious Diseases, v. 18, n. 6, p. 853-61, 1994. 

 
59. ZHU, J., YIN, J., XIAO, Y., JIANG, N., ANKARLEV, J., LINDH, J., CHEN, 

Q., 2008. A sero-epidemiological survey of Toxoplasma gondii infection 
in freerange and caged chickens in northeast China, Veterinary 
Parasitology, v. 158, p. 360-363, 2008.  

 

 
 

 

 



70 

 

CAPÍTULO 4: ESTUDO MOLECULAR E SOROLÓGICO DA OCORRÊNCIA 

DE Toxoplasma gondii EM POMBOS DOMÉSTICOS (Columba livia) DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA, GOIÁS 

 

RESUMO 

O objetivo da realização deste trabalho foi investigar a ocorrência de T. gondii 

em pombos domésticos (Columba livia) da região metropolitana de Goiânia, 

Goiás. A positividade para T. gondii foi avaliada em amostras de soro, coração 

e cérebro de 150 pombos. Das 150 amostras de soros, 34 (22,6%) foram 

reagentes para o teste de MAD. Os títulos obtidos foram 1:16 (29/34); 1:64 

(3/34) e 1:256 (2/34). Das 150 amostras de cérebro analisadas, apenas três 

(2%) foram positivas para a detecção de DNA de T. gondii. Já em relação as 

amostras de coração, todas as 150 amostras foram negativas, não tendo 

gerado nenhuma banda detectável pelo teste de PCR. A análise comparativa 

ao teste de Kappa entre os dois métodos de diagnóstico empregados, sorologia 

e PCR, apontou que não houve concordância entre os dois testes, não 

havendo semelhança entre os resultados dos métodos de diagnóstico 

utilizados. Isto pode ter ocorrido devido ao baixo número de aves positivas ao 

teste de PCR, seja pela ausência de cistos do T. gondii nestas aves ou pela 

extração de DNA de apenas um fragmento de cada víscera, o que pode ter 

resultado em falsos negativos. A ocorrência de resultados positivos para T. 

gondii em pombos capturados na região de Goiânia, Goiás foi baixa, sendo 

mais elevada na sorologia e menor de acordo com os resultados da PCR. Não 

houve concordância entre os resultados da MAD e da PCR.  

 

Palavras-chave: contaminação ambiental; parasitologia; pragas urbanas, 

sinantrópicos; zoonoses.  
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MOLECULAR AND SOROLOGICAL STUDY OF Toxoplasma gondii 

OCCURRENCE IN DOMESTICAL DOVES (Columba livia) FROM 

METROPOLITAN REGION OF GOIÂNIA, GOIÁS 

 

ABSTRACT 

The objective of this work was to investigate the occurrence of T. gondii in 

common pigeons (Columba livia) in the metropolitan region of Goiânia, Goiás. 

Positivity for T. gondii was evaluated in samples of serum, heart and brain of 

150 pigeons. Of the 150 serum samples, 34 (22.6%) were reagent to the MAT 

test. The titers obtained were 1:16 (29/34), 1:64 (3/34) and 1:256 (2/34). Of the 

150 brain samples analyzed, only three (2%) were positive for the detection of 

T. gondii DNA. As regards heart samples, however, all 150 were negative, not 

generating any detectable band by PCR. The comparative analysis with Kappa 

test between the two diagnostic methods used, serology and PCR, showed that 

there was no agreement between the two tests, as there was no similarity 

between the results from the two methods. This may have occurred due to the 

low number of birds testing positive for PCR, be it from the absence of T. gondii 

cysts in these birds or by the extraction of DNA from only one fragment of each 

item of viscera, which could have resulted in false negatives. The occurrence of 

positive results for T. gondii in pigeons captured in the region of Goiânia, Goiás, 

was low, but was higher in the serology than in the PCR results. MAT and PCR 

results did not agree for pigeons tested.  

 

Key words: environmental contamination; parasitology; urban pests, 

synanthropy; zoonosis.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A toxoplasmose é uma enfermidade de grande importância em saúde 

pública, sendo uma das zoonoses parasitárias mais disseminadas em todo o 

mundo (SÁFADI, 2000; TENTER, 2009). Toxoplasma gondii é um protozoário 

eurixeno capaz de infectar animais domésticos, silvestres e o ser humano 

(HILL et al., 2005).  Possui ciclo de vida heteroxeno, tendo qualquer mamífero 

e ave como hospedeiros intermediários e felídeos como hospedeiros definitivos 

(DUBEY & LAPPIN, 2006). A principal forma de transmissão deste parasito é 

por meio da ingestão de alimentos e água contaminados com formas viáveis de 

T. gondii. (DUBEY, 2010).  

BONNA et al. (2006) descreveram que pesquisas de monitoramento da 

soroprevalência da infecção por T. gondii em animais servem como bom 

parâmetro para sinalização do problema em relação à toxoplasmose, uma vez 

que estão em contato direto e permanente com o ambiente, sendo utilizados 

como sentinelas para indicar a contaminação ambiental. As aves de vida livre 

com capacidade de voo, e deste modo com capacidade de exploração de uma 

área mais ampla, apresentam um maior risco de exposição à infecção e são 

um bom indicador de contaminação ambiental. Apesar de tal importância, a 

descrição da ocorrência da infecção e isolamento de T. gondii em aves 

sinantrópicas é bastante escassa (LINDSAY & BLAGBURN, 1999; DUBEY, 

2002).  

Os pombos são excelentes voadores, podendo voar a velocidades como 

40 a 50 Km/h, porém permanecem, usualmente, nas proximidades do seu 

território natal. O período de vida destas aves, nos centro urbanos, é de três a 

cinco anos, mas em condições silvestres pode chegar a quinze anos (SICK, 

1997). 

O pombo pode representar um reservatório na propagação da doença e 

ser uma fonte de infecção para os predadores, bem como para o ser humano 

(DUBEY, 2010). Os pombos se adaptam muito bem nos centros urbanos, se 

proliferando sem controle e não são seletivos em relação à alimentação, 

consumindo inclusive em muitas ocasiões alimentos contaminados por T. 

gondii (GODOI et al., 2010).  
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 O carnivorismo, com ingestão de cistos teciduais de T. gondii pelos 

gatos, é a forma mais eficiente de infecção para os hospedeiros definitivos 

(DUBEY, 2006). Desta forma, além de servirem como possíveis indicadores da 

contaminação ambiental, os pombos podem constituir em presas para os 

felídeos e contribuir para a transmissão da infecção (YAN et al., 2011). 

  Na região de Goiânia, Goiás não foi encontrado na literatura nenhum 

trabalho publicado sobre a ocorrência de T. gondii em pombos domésticos, 

sendo que trabalhos deste tipo são importantes, como já citado, para avaliar a 

contaminação do ambiente. Objetivou-se com a realização deste trabalho 

pesquisar a ocorrência de T. gondii em pombos domésticos capturados na 

região de Goiânia, Goiás assim como a presença do parasito em cérebro e 

coração destas aves.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local de realização do experimento  

 

 O estudo foi desenvolvido no Laboratórios de Diagnóstico de Doenças 

Parasitárias e de Diagnóstico Molecular e no Núcleo Experimental de Doenças 

de Aves do Departamento de Medicina Veterinária da Escola de Veterinária e 

Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

  

2.2 Obtenção das amostras  

 

 As amostras utilizadas neste trabalho foram obtidas de 150 pombos 

(Columba livia) capturados na região metropolitana de Goiânia, Goiás. As aves 

foram capturadas em armadilhas específicas e levadas para o Núcelo 

Experimental de Doenças de Aves do Departamento de Medicina Veterinária 

da Universidade Federal de Goiás, sendo sacrificadas por deslocamento 

cervical. Todos os procedimentos executados foram previamente aprovados 

pelo Comitê de Ética da UFG.  

Após o sacrifício das aves, foram coletadas amostras de sangue, 

cérebro e coração. As amostras de sangue foram coletadas em tubos estéreis 
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e posteriormente foram centrifugadas a 2500 rpm por 15 minutos para a 

obtenção dos soros, que foram armazenados a -20oC até o momento de 

realização do exame sorológico. As amostras de cérebro e coração também 

foram congeladas até o processamento.  

 

2.3 Diagnóstico 

 

2.3.1 Diagnóstico sorológico 

 

O teste de MAD foi feito usando antígeno fixado pela formalina de 

acordo com DESMONTS & REMINGTON, (1980). Como reações positivas 

consideraram-se aqueles soros em que houve aglutinação do antígeno, 

caracterizado pela formação de uma malha ou película, tomando pelo menos 

50% da área da cavidade da microplaca. A formação de botão compacto ou 

ocupando menos de 50% da área da cavidade da microplaca foi considerada 

como reação negativa. Em todas as placas foram testados soros controle 

sabidamente positivo e negativo, os quais orientaram a interpretação de cada 

reação. Foi considerada como amostra positiva, as amostras que reagiram na 

diluição a partir de 1:16.   

 

2.3.2 Diagnóstico molecular 

 

2.3.2.1 Extração do DNA das amostras 

 

 Antes da realização do procedimento de extração, cada amostra foi 

macerada em tubo estéril para facilitar a realização do procedimento. A 

extração do DNA das amostras foi realizada utilizando-se Kit Illustra Tissue & 

Cells genomic Prep Mini Spin (GE Healthcare®), conforme instruções do 

fabricante. Para a realização do PCR, foram usadas amostras de corações e 

cérebros de 150 pombos.  

2.3.2.2 Ensaios de PCR  
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 A preparação do mix de reação de PCR foi estabelecida a partir de 

adaptações dos protocolos descritos por SILVEIRA (2009). Dessa forma, foi 

estabelecido o volume de 50 µL para o mix de reação, composto por 35,75 µL 

de água ultra-pura (Dnase/Rnase-Free Distilled water - Invitrogen), 5 µL de 

Tampão para PCR 10X (PCR Buffer 10X Invitrogen), 2,0 µL de Cloreto de 

Magnésio (MgCl2) 50mM (Invitrogen); 1 µL de dNTP 10 mM (Amersham 

Biosciences); 0,5 µL (10 pM) do iniciador foward, 0,5 µL (10 pM) do iniciador 

reverse, 0,25 µL de Taq 5 U/µL (Invitrogen) e 5 µL do DNA da amostra. 

 Para a detecção do DNA de T. gondii nas amostras de coração e 

cérebro foi usado um par de primers correspondente a um fragmento do gene 

B1 de T. gondii de 193 pares de bases (bp): 5’–

GGAACTGCATCCGTTCATGAG - 3’  e  5’TCTTTAAAGCGTTCGTGGTC – 3’ , 

conforme descritos no trabalho de SILVEIRA  (2009).  

A mistura para a reação de PCR foi então imediatamente submetida ao 

processo de amplificação por PCR, em termociclador (Mastercycler Personal, 

Eppendorf), previamente programado, a um número de ciclos e temperaturas, 

conforme adaptado de SILVEIRA (2009): um ciclo inicial de desnaturação de 

94 °C por trinta segundos, seguido de 40 ciclos repetidos com as temperaturas 

de 94 °C por 20 segundos, 60 °C por 25 segundos e 72 °C por  25 segundos, 

finalizando a reação com uma fase de extensão adicional a 72 °C por cinco 

minutos. 

 Em todas as reações realizadas durante o presente trabalho foram 

incluídos controles positivo e negativo. Como controle positivo nas reações foi 

utilizado DNA genômico de T. gondii (cepa RH) proveniente do Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da UFG. Como controle negativo 

foi utilizada água ultra pura esterilizada, livre de Dnases e Rnases 

(Dnase/Rnase-Free Distilled water - Invitrogen). 

 

2.3.2.3 Leitura e documentação das reações de PCR 

   

 Os produtos de PCR (amplicons) foram posteriormente aplicados em gel 

de agarose 2% (Agarose NA – Amersham Biosciences) em tampão TBE1x. Um 

volume de 10 μL dos produtos de PCR, homogeneizados em 2,5 μL de corante 
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de corrida (25% Ficoll 400, 025% azul de bromofenol, 0,25% xileno cianol em 9 

partes de glicerol) foram aplicados no gel. Como marcador de massa molecular 

foi empregado o DNA Ladder 100pb (Invitrogen). As eletroforeses foram 

conduzidas em cuba (Horizon 11.14, Life Technologies), a 90 V, durante 60 

minutos. 

 Após as corridas os géis foram corados por imersão em solução de 

brometo de etídio (0,4 μg/mL). A visualização foi no aparelho transiluminador 

de UV (Electronic UV Transilluminator, Ultra-Lum). 

 

2.4 Análises estatísticas 

  

 Para a apresentação e análise dos casos de T. gondii em aves foi usada 

estatística descritiva. A correlação entre os resultados obtidos pelos dois 

métodos empregados, sorologia e PCR, foi analisada pelo teste de 

concordância de Kappa.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 Sorologia  

 

 Das 150 amostras de soros, 34 (22,6%) foram reagentes para o teste de 

MAD. Esta prevalência encontrada está acima do que já foi relatado em outros 

estudos (MARCIANO, 2004; GODOI et al., 2010; LIMA et al., 2011), o que 

indica que a região analisada apresenta uma maior contaminação de oocistos 

do que outras áreas já estudadas. Os resultados da sorologia são 

apresentados na TABELA 01. 

 

 

 

 

 

 



77 

 

TABELA 1 – Resultados do teste de MAD realizados em soros de pombos 
(Columba livia) capturados na região de Goiânia, Goiás no período de 10 de 
janeiro a 30 de novembro de 2012 
 

Resultados aves MAD N aves  Porcentagem 

   

Positivos 34 22,6% 

Negativos 116 77,4% 

Total  150 100,0% 

 

 

Não foram encontrados outros trabalhos publicados em relação à 

pesquisa de anticorpos anti-T.gondii em pombos da região de Goiânia, Goiás, 

somente em outras espécies animais e também em relação à toxoplasmose 

congênita em humanos (LINHARES et al. 1990; MATOS et al., 1999; AVELINO 

et al, 2003; RODRIGUES, 2006).   

Os títulos obtidos na MAD das 34 aves soropositivas foram 1:16 em 29 

aves; 1:64 em três aves e 1:256 em duas aves. O fato de a maioria das aves 

(85,3%) terem apresentado títulos baixos na sorologia pode estar relacionado a 

presença de uma infecção mais antiga (BONNA et al. 2006). Os resultados da 

titulação das amostras soropositivas dos pombos estão registrados na TABELA 

02. 

 
 
TABELA 02 – Titulação das amostras positivas no teste de MAD realizados em 
soros de pombos (Columba livia) capturados na região de Goiânia, Goiás no 
período de 10 de janeiro a 30 de novembro de 2012 
  

Títulos aves MAD N aves  Porcentagem 

   

1:16 29 85,3% 

1:64 3 8,8% 

1:256 2 5,9%  

Total 34 100,00% 

 

 



78 

 

A prevalência de soropositividade encontrada neste trabalho foi superior 

ao registrado em outras pesquisas realizadas em diferentes regiões. WAAP et 

al. (2008) realizaram um estudo para avaliar a prevalência de T. gondii em 

pombos urbanos (Columba livia) de diferentes áreas de Lisboa, Portugal e 

encontraram uma prevalência de 4,6%. YAN et al. (2011) estudaram a 

ocorrência de T. gondii em 275 pombos no sul da China e detectaram uma 

positividade de 8,7 % pelo teste de MAD. SALANT et al. (2009) realizaram um 

estudo transversal de prevalência da infecção por T. gondii em pombos 

(Columba livia) de várias localidades de Israel, sendo detectada uma 

soropositividade de 4% (20/495) e os pesquisadores reforçaram a importância 

destas aves na epidemiologia das doenças, especialmente por se tratar de 

aves que podem ser usadas como sentinelas.   

Em 2004, 665 amostras de soro sanguíneo de pombos (Columba livia) 

foram coletados de 44 criatórios de 11 municípios em Taiwan. As amostras 

foram testadas para anticorpos anti T. gondii, sendo encontradas 31 (4,7%) das 

aves positivas (TSAI et al., 2006).  Já em uma pesquisa realizada no México, 

anticorpos anti-T. gondii foram encontrados em sete (1,3%) de 521 pombos 

(Columba livia) deste país (ALVARADO-ESQUIVEL et al., 2011), mostrando 

uma prevalência bem inferior à encontrada neste trabalho.  

Estudos realizados no Brasil também detectaram um menor número de 

amostras positivas do que a encontrada no presente trabalho. Em pesquisa 

realizada em São Paulo, foram analisadas amostras de soros de 238 pombos 

pelo MAD, sendo 12 (5%) positivos (LIMA et al., 2011). Em Jaboticabal, SP, 

MARCIANO (2004) pesquisou T. gondii em 126 pombos urbanos pela RIFI e 

constatou uma baixa positividade de 0,8%. GODOI et al. (2010) estudaram a 

infecção natural de T. gondii em pombos de vida livre (Columba livia) em Ibiúna 

e Sorocaba, São Paulo. Todos os 126 pombos testados foram negativos a 

anticorpos anti-T. gondii, testados pelo MAD. Foram realizados bioensaios em 

camundongos com tecidos de todas as aves capturadas e também, por esta 

técnica, T. gondii não foi isolado em nenhuma ave. 

Esses resultados sugerem que pombos não são aves que apresentam 

uma alta prevalência de infecção por T. gondii, mesmo estando sujeitos a 

contaminação nos ambientes urbanos. Não foram encontrados na literatura 
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outros trabalhos realizados na região de Goiânia, Goiás, para o estudo deste 

parasito em pombos, o que não permite uma comparação com aves da mesma 

região.  

 

3.2 PCR 

 

 Das 150 amostras de cérebro analisadas, apenas três (2%) foram 

positivas para a detecção de DNA de T. gondii.  Já em relação às amostras de 

coração, todas as 150 amostras não geraram nenhuma banda detectável pelo 

teste de PCR. Os resultados da PCR para a detecção de DNA de T. gondii nos 

pombos estão apresentados na Tabela 3.  

 

TABELA 03 – Resultados do teste de PCR realizados em cérebros e corações 
de pombos (Columba livia) capturados na região de Goiânia, Goiás no período 
de 10 de janeiro a 30 de novembro de 2012 
 

Resultados aves PCR  Cérebro  Coração 

Positivos 3 (2%) 0 ( 0%) 

Negativos 147 (98 %) 150 (100 %) 

Total 150 ( 100 %) 150 (100 %) 

 

 

Das três amostras positivas na PCR, apenas uma foi também positiva na 

sorologia. Esta diferença pode estar relacionada com o baixo número de cistos 

presentes nas vísceras analisadas, ou mesmo por ter sido realizada apenas a 

extração de um único fragmento dos órgãos das aves. Também pode ter 

ocorrido a não formação dos cistos de T. gondii nos pombos analisados, 

mesmo após o contato com o oocisto do parasito.  

Em uma pesquisa realizada em São Paulo, LIMA et al. (2011) 

pesquisaram a presença de T. gondii em amostras de pombos e também não 

encontraram nenhuma ave positiva nem na PCR e nem pelo isolamento em 

camundongos, sendo apenas 5% das amostras positivas na sorologia.  

Um aspecto importante a ser destacado é a presença de aves positivas 

na sorologia e negativas na PCR, fato que pode ser explicado pela reação 
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imunológica que as aves apresentam ao ter contato com o parasito, porém sem 

a formação de cistos na sua musculatura (DUBEY, 2010). Outra possibilidade é 

o fragmento analisado não ter a presença do parasito, gerando um resultado 

falso negativo para o parasito, ou seja, mesmo tendo a presença de anticorpos, 

pode não ter cistos do parasito na amostra analisada (AIGNER, 2008; 

TENTER, 2009; DUBEY, 2010; CASARTELLI-ALVES et al., 2012).  

 

 

3.3 Correlação entre PCR e Sorologia 

  

 A análise comparativa ao teste de Kappa entre os dois métodos de 

diagnóstico empregados, sorologia e PCR, apontou que não houve 

concordância entre os dois testes, não sendo comparáveis os resultados de 

ambos os métodos de diagnóstico utilizados neste estudo. Isto pode ter 

ocorrido devido ao baixo número de aves positivas ao teste de PCR, seja pela 

ausência de cistos do T. gondii nestas aves ou pela extração de DNA de 

apenas um fragmento de cada víscera, o que pode ter resultado em falsos 

negativos.  

Os métodos de diagnóstico sorológico apresentam baixa capacidade de 

diagnóstico da infecção em aves, sendo frequente o isolamento do agente em 

indivíduos sorologicamente negativos, como demonstraram DUBEY et al. 

(2005) e DUBEY et al. (2007). Estes autores observaram que gatos 

alimentados com tecidos de galinhas soronegativas eliminaram oocistos de T. 

gondii ao redor de sete dias pós-infecção. FRENKEL, 1981 e DUBEY, 2002 

afirmam que a verdadeira porcentagem de infecção por T. gondii em aves pode 

ser maior que os valores indicados nos inquéritos sorológicos apresentados na 

literatura.  

Os trabalhos com relação à patogenia, diagnóstico sorológico e 

epidemiologia da toxoplasmose em pombos são escassos, o que pode dificultar 

a avaliação da participação e importância desta espécie no que se refere à 

saúde pública (BIANCIFIORI et al., 1986; DUBEY, 2010). O estudo da 

ocorrência de T. gondii em pombos pode ser útil tanto para avaliar a 
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contaminação do ambiente como para verificar o possível risco aos seres 

humanos (SICK, 1997; GODOI et al.,2010). 

 

5. CONCLUSÔES 

 

 A ocorrência de anticorpos anti-T. gondii em pombos capturados na 

região de Goiânia é elevada, enquanto a detecção de DNA em cérebro e 

coração pela PCR é baixa, não havendo concordância do MAD com a PCR na 

detecção de T.gondii.  
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 

A toxoplasmose é uma das infecções parasitárias mais prevalentes no 

ser humano e nos animais e sua transmissão tem sido usualmente atribuída à 

ingestão de carnes cruas ou mal cozidas de animais de produção infectados. 

Mesmo com a disponibilidade de novas ferramentas para o estudo do T. gondii, 

a prevalência da enfermidade continua se mantendo nos animais e nos seres 

humanos, mostrando que o controle da doença não tem sido eficiente.  

Embora diversas formas de diagnóstico estejam disponíveis para a 

detecção da toxoplasmose, a confirmação da presença do parasito ou de 

doença aguda requer atenção por parte do profissional envolvido. A simples 

presença de anticorpos não indica doença aguda ou crônica, devendo ser feito 

o uso de testes sorológicos pareados, ou mesmo a utilização de testes que 

possam diferenciar a fase da infecção.  

As aves domésticas, especialmente galinhas caipiras criados livremente, 

constituem-se em indicadores de contaminação ambiental por oocistos de T. 

gondii, pois devido ao seu hábito geofágico de alimentação, há uma maior 

possibilidade destas aves se infectarem e apresentarem resultados positivos 

nos diversos testes utilizados. Dessa forma, podem ser usadas como 

sentinelas para avaliar a contaminação de um determinado local e indicar o 

possível risco ao qual o ser humano se encontra exposto.  

Pombos domésticos também podem ser utilizados como sentinelas para 

indicar a contaminação ambiental, porém a detecção de cistos por PCR e o 

isolamento de parasitos destas aves não tem tido obtidos na maioria das 

pesquisas realizadas.  

Constatou-se com a realização deste trabalho que a taxa de infecção em 

frangos vendidos em feiras na região de Goiânia foi elevada, aumentando de 

acordo com o número de fragmentos tanto de coração como de cérebro 

pesquisados. Isto indica um alto risco para a infecção do ser humano ou de 

animais domésticos, seja pela manipulação das carcaças das aves ou pelo 

consumo inadequado da carne contendo cistos.  

Outra observação importante é que foi detectada a presença de 

anticorpos anti T. gondii em aves criadas para corte, postura e também nas 
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criações de subsistência, mostrando a disseminação do parasito por todos os 

tipos de criação pesquisados. Mesmo com manejo diferenciados, menor tempo 

de vida e uma possível restrição ao contato com felídeos, detectou-se a 

disseminação de oocistos pelo ambiente, podendo infectar animais criados de 

diferentes formas.  

Em relação aos testes de diagnóstico empregados, a sorologia mostrou-

se uma boa ferramenta para a pesquisa epidemiológica, porém não fornece 

informações quanto à época de infecção e nem quanto à presença ou não de 

cistos nas aves, que seriam a fonte de infecção ao ser humano. Com a 

realização da PCR, pode-se pesquisar a presença de cistos nas aves, além de 

relacionar a positividade das aves na sorologia. A comprovação de que aves 

com maiores títulos na sorologia apresentam maiores chances de terem cistos 

em suas vísceras mostra a importância da sorologia como ferramenta de 

monitoramento epidemiológico da infecção por T. gondii em aves.  

Mesmo não tendo sido feito o isolamento biológico em camundongos, a 

alta taxa de aves positivas na PCR demonstra a importância das aves 

domésticas na epidemiologia do parasito, pois diversos estudos já conseguiram 

demonstrar a viabilidade deste parasito em amostras primárias de aves, seja 

de cérebro ou de coração.  

Não há descrição de surtos de toxoplasmose em humanos relacionados 

com infecção por carne de aves, porém esta espécie não deve ser 

desconsiderada em programas de prevenção ou controle da doença. Surtos de 

toxoplasmose já foram descritos em diversos países, causados por carne 

ovina, bovina e equina contendo cistos, assim como pela ingestão de leite de 

cabra e água contaminada por oocistos.  

Como não há métodos totalmente capazes de diferenciar qual a forma 

parasitária de T. gondii envolvida na infecção de indivíduos, é importante que a 

prevenção do parasito seja pensada e executada para evitar o contato com 

qualquer forma parasitária do T. gondii.  


