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RESUMO 

 

Médicos veterinários, professores, estudantes e funcionários que atuam em instituições 

de saúde como o Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás estão expostos a riscos ocupacionais diariamente, 

incluindo patógenos zoonóticos. Este estudo objetivou analisar a ocorrência de 

anticorpos anti-Leptospira spp., anti-Toxoplasma gondii e após vacinação antirrábica 

pré-exposição nos membros internos do Hospital Veterinário por meio das técnicas de 

soroaglutinação microscópica (SAM), do  microteste simplificado de inibição de 

fluorescência (SFIMT), e da realização da prova de hemaglutinação indireta. Resposta 

aos sorovares Automnalis, Copenhageni, Grippotyphosa, Butembo, Icterohaemorra-

hagiae, Australis e Canícola foram detectadas em 6,15% (8/130). Dentre as 130 

analisadas, 96,15% (125/130) apresentaram títulos de soro-neutralização para anticorpos 

anti-rábicos pós-vacinação pré-exposição para proteção imunológica individual e 3,85% 

(5/130) não. Em relação aos anticorpos anti-Toxoplasma gondii, 70% (91/130) 

apresentaram-se positivas. As principais atividades relatadas pelos participantes 

incluíram atendimentos clínicos, atividades de contenção, colheita e análises de 

amostras, diagnóstico por imagem, atividades na farmácia, aulas práticas, atendimentos 

emergenciais, atividades cirúrgicas, necropsias e limpeza do ambiente. Os fatores de 

risco relatados foram o contato com agentes patogênicos, acidentes com 

perfurocortantes, mordidas, bicadas, arranhões, coices, contato direto com secreções e 

excreções, radiações ionizantes, pacientes de origem desconhecida, contato com elevado 

fluxo de pessoas e animais, informações incorretas ou incompletas fornecidas pelos 

tutores dos animais, ausência de auxiliares em alguns procedimentos e resíduos 

biológicos. Já as medidas de biossegurança apontadas pelos participantes foram a 

obtenção do histórico completo do paciente, uso correto de equipamentos de proteção, 

maiores cuidados ao realizarem os procedimentos de rotina, contenção adequada de 

todos os animais, vacinação pré-exposição dos membros da equipe, conscientização e 

treinamento e descarte adequado dos materiais e resíduos. Ao demonstrarem noção dos 

riscos e perigos aos quais estão expostos e das medidas adequadas de biossegurança que 

podem colocar em prática, os profissionais e estudantes se encontram mais próximos de 

um nível de biosseguridade adequado. 

 

 

Palavras-chave: Doença ocupacional; leptospirose; medicina veterinária; proteção 

antirrábica; toxoplasmose. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Veterinarians, teachers, students and employees of the Veterinary Hospital of the 

Veterinary and Zootechnical School of the Federal University of Goiás are exposed to 

daily occupational hazards, including zoonotic pathogens. This study is aimed at 

analyzing the occurrence of anti-Leptospira spp., Anti-Toxoplasma gondii antibodies 

and after pre-exposure rabies vaccination in the internal members of the Veterinary 

Hospital through the microscopic sero-agglutination technique (SAM), the simplified 

fluorescence inhibition microtest (SFIMT) and the indirect hemagglutination test. 

Response to the serovars Automnalis, Copenhageni, Grippotyphosa, Butembo, 

Icterohaemorrahagiae, Australis and Canícola were detected in 6,15% (8/130). Among 

the 130 analyzed, 96.15% (125/130) presented serum-neutralization titers for anti-rabies 

antibodies post-pre-exposure prophylactic vaccination for individual immunological 

protection and 3.85% (5/130) did not. In relation to the anti-Toxoplasma gondii 

antibodies, 70% (91/130) were positive. The main activities reported by the participants 

included clinical care, animal restraint activities, sample collection and analysis, 

imaging diagnosis, pharmaceutical activities, practical classes, emergency procedures, 

surgical activities, necropsies and environment clean-up. The reported risk factors were 

contact with pathogens, accidents with sharp objects, bites, pecks, scratches, recoil, 

direct contact with secretions and excretions, ionizing radiation, patients of unknown 

origin, contact with high flow of people and animals, incorrect or incomplete 

information provided by animal tutors, absence of auxiliaries in some procedures and 

biological waste. Important biosafety measures pointed out by the participants were: 

obtain the patient's complete history, use protective equipment correctly, be more 

careful when carrying out routine procedures, adequate containment of all animals, pre-

exposure vaccination of team members, awareness, and proper training and disposal of 

waste. By demonstrating a sense of the risks and dangers to which they are exposed and 

by the appropriate biosafety measures, practitioners and students are closer to an 

adequate level of biosecurity. 

 

 

Keywords: leptospirosis, occupational disease, anti-rabies protection, toxoplasmosis, 

veterinary medicine. 

 

  



xii 

 

SUMÁRIO 

 

CAPÍTULO 1: CONSIDERAÇÕES GERAIS ................................................................. 1 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 1 

2. REVISÃO DE LITERATURA .................................................................................... 3 

2.1. Principais riscos físicos e biológicos na Medicina Veterinária ................................. 3 

2.1.1. Mordidas e arranhaduras ........................................................................................ 4 

2.1.2. Materiais e resíduos ................................................................................................ 5 

2.1.3. Alergias ................................................................................................................... 7 

2.1.4. Zoonoses ................................................................................................................. 7 

a) Leptospirose ................................................................................................................. 8 

b) Raiva ............................................................................................................................ 8 

c) Toxoplasmose ............................................................................................................... 9 

2.3. Medidas preventivas relacionadas aos perigos e riscos biológicos ........................... 9 

2.4. O Médico Veterinário e a biossegurança ................................................................. 11 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 12 

CAPÍTULO 2: AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO SOBRE BIOSSEGURANÇA NA 

COMUNIDADE INTERNA DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA ESCOLA DE 

MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS ............................................................................................................................ 16 

RESUMO ....................................................................................................................... 16 

ABSTRACT ................................................................................................................... 17 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 18 

2. MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................................ 20 

2.1. Local ........................................................................................................................ 20 

2.2. Coleta de dados ........................................................................................................ 20 

2.3. Análise estatística .................................................................................................... 20 



xiii 

 

2.4. Considerações éticas ................................................................................................ 20 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................... 21 

4. CONCLUSÕES .......................................................................................................... 25 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 26 

CAPÍTULO 3: SOROPREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-LEPTOSPIRA SPP. 

EM MEMBROS DA COMUNIDADE INTERNA DO HOSPITAL VETERINÁRIO 

DA ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE GOIÁS ...................................................................................................................... 28 

RESUMO ....................................................................................................................... 28 

ABSTRACT ................................................................................................................... 29 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 30 

2. MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................................ 31 

2.1. Local ........................................................................................................................ 31 

2.2. Colheita de amostras ................................................................................................ 32 

2.3. Soroaglutinação microscópica (SAM) .................................................................... 32 

2.4. Análise estatística .................................................................................................... 33 

2.5. Considerações éticas ................................................................................................ 33 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................... 33 

4. CONCLUSÕES .......................................................................................................... 36 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 37 

CAPÍTULO 4: TITULAÇÃO DE ANTICORPOS APÓS VACINAÇÃO 

ANTIRRÁBICA HUMANA PRÉ-EXPOSIÇÃO APLICADA AOS MEMBROS DA 

COMUNIDADE INTERNA DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA ESCOLA DE 

VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS ...... 40 

RESUMO ....................................................................................................................... 40 

ABSTRACT ................................................................................................................... 41 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 42 

2. MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................................ 43 



xiv 

 

2.1. Local ........................................................................................................................ 43 

2.2. Colheita de amostras ................................................................................................ 43 

2.3. Microteste simplificado de inibição de fluorescência (SFIMT) .............................. 44 

2.4. Análise estatística .................................................................................................... 45 

2.5. Considerações éticas ................................................................................................ 45 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................... 45 

4. CONCLUSÕES .......................................................................................................... 48 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 48 

CAPÍTULO 5: SOROPREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-TOXOPLASMA 

GONDII EM MEMBROS DA COMUNIDADE INTERNA DO HOSPITAL 

VETERINÁRIO DA ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS .................................................................... 51 

RESUMO ....................................................................................................................... 51 

ABSTRACT ................................................................................................................... 52 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 53 

2. MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................................ 54 

2.1. Local ........................................................................................................................ 54 

2.2. Colheita de amostras ................................................................................................ 54 

2.4. Análise estatística .................................................................................................... 55 

2.5. Considerações éticas ................................................................................................ 55 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................... 55 

4. CONCLUSÕES .......................................................................................................... 58 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 58 

CAPÍTULO 6: CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................ 61 

ANEXOS........................................................................................................................ 63 

 

  



xv 

 

LISTA DE TABELAS 

 

CAPÍTULO 2 

TABELA  1 - Resultados obtidos após aplicação de questionário para avaliação da 

percepção de biossegurança dos membros do Hospital Veterinário da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. 

Goiânia, Goiás. 2016. ............................................................................ 22 

 

CAPÍTULO 3 

TABELA  1 - Distribuição da frequência de resultados positivos dos exames de 

soroaglutinação microscópica para diferentes sorovares de 

Leptospira spp., em amostras de soros humanos de membros da 

comunidade interna no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária 

e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás em Goiânia, Goiás, 

Brasil, 2016. ........................................................................................... 34 

 

CAPÍTULO 4 

TABELA  1 - Distribuição das amostras baseadas na titulação obtida após realização 

dos exames de soro-neutralização para anticorpos contra o vírus da 

raiva após profilaxia pré-exposição em membros da comunidade 

interna no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia 

da Universidade Federal de Goiás em Goiânia, Goiás, Brasil, 2016..... 45 

 

CAPÍTULO 5 

TABELA  1 - Distribuição da frequência de resultados positivos dos exames de 

hemaglutinação indireta para detecção de anticorpos anti-

Toxoplasma gondii em amostras de soros de membros da 

comunidade interna no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária 

e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás em Goiânia, Goiás, 

Brasil, 2017. ........................................................................................... 56 

 



xvi 

 

 

 

TABELA  2 - Distribuição dos resultados positivos para anticorpos anti-Toxoplasma 

gondii em cada titulação pelo teste da hemaglutinação indireta em 

amostras de soros de membros da comunidade interna no Hospital 

Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade 

Federal de Goiás em Goiânia, Goiás Brasil, 2017. ................................ 56 

 

 

 

  



xvii 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

CAPÍTULO 1 

QUADRO 1 - Ações de biossegurança na prática veterinária e os objetivos 

relacionados a utilização de cada uma. .................................................. 11 

 

 



 

CAPÍTULO 1: CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. INTRODUÇÃO 

 

A ocorrência de enfermidades no homem é enfatizada pela sua associação 

com as modificações ambientais e sociais ocorridas. Desde o primeiro contato entre 

humanos e animais a instalação e disseminação de novos riscos e doenças surgiram e 

foram se ampliando com o passar dos anos e com o desenvolvimento das atividades de 

domesticação e exploração de animais
1
. 

Os médicos veterinários desempenham um importante papel na promoção 

da saúde pública por meio do diagnóstico e tratamento de doenças em animais, 

educação em saúde, bem como nas ações para garantir a qualidade dos alimentos de 

origem animal. A atuação em diversas áreas e setores os colocam em contato com 

animais e produtos de origem animal, consequentemente expostos a inúmeros 

patógenos, o que os classifica como profissionais de risco para o desenvolvimento de 

infecções zoonóticas. 

Com os diversos riscos como parte do cotidiano atual de diferentes 

atividades e regiões tornou-se necessário o fortalecimento da perspectiva preventiva por 

meio do sistema de vigilância epidemiológica, objetivando proporcionar informações 

em tempo real, além da educação dos profissionais de saúde enfatizando os princípios 

de biossegurança
1
.  

A aplicação desses princípios é de extrema importância na Medicina 

Veterinária, uma vez que os profissionais estão expostos a diferentes riscos físicos, 

químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes ao longo de suas carreiras. Neste 

caso, os riscos são compreendidos como processos decorrentes das diversas atividades 

profissionais realizadas pelo indivíduo e as possibilidades de sua ocorrência deverão ser 

analisadas e prevenidas
2
. 

Portanto, a importância de diagnosticar infecções em humanos e associá-las 

à atividade médico veterinárias não deve ser ignorada. A demonstração desta associação 

é complexa e, na maioria dos casos, verificável somente por meio de investigações 

epidemiológicas precisas. A ausência de reconhecimento de zoonoses como infecções 
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associadas ao trabalho ou mesmo o subdiagnóstico faz com que o número de casos seja 

subestimado. 

Segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego, a cada ano, 

aproximadamente 330 milhões de trabalhadores no mundo em diversas profissões são 

vítimas de acidentes de trabalho e cerca de 160 milhões de novos casos de doenças 

ocupacionais são registrados. Além disso, mais de dois milhões de mortes por ano estão 

relacionadas ao trabalho: 1.574.000 por doenças, 355.000 por acidentes e 158.000 por 

acidentes especificamente relacionados a trajeto
3
. 

Os Médicos Veterinários, por desempenharem importante papel em diversas 

áreas estão propensos a entrarem em contato com inúmeros perigos químicos, físicos e 

biológicos. O desenvolvimento e adoção de medidas visando prevenir ou diminuir 

situações nas quais Médicos Veterinários enfrentam perigos deveriam constituir uma 

das maiores preocupações profissionais. Em situações nas quais não há como evitar por 

completo o perigo, um nível de proteção aceitável deve ser adotado.  

O interesse em doenças zoonóticas foi inicialmente dedicado a modos e 

rotas de infecção e só mais tarde a medidas de controle para trabalhadores expostos a 

maior risco. Porém, os riscos vão além das zoonoses e incluem outras doenças 

relacionadas às atividades ligadas aos animais, seus ambientes de vida e reprodução, e 

ao processamento dos seus produtos. Estas patologias incluem alergias, por exemplo, às 

poeiras ambientais, ácaros e fungos de alimentos e rações, intoxicação (contato ou 

ingestão de produtos químicos, etc.), traumas e feridas. 

Apesar da importância de um profissional reter conhecimento dos princípios 

de biossegurança relacionados à sua área de atuação, ainda assim as informações 

disponíveis relacionadas a estes princípios na Medicina Veterinária nem sempre são 

suficientes. 

Considerando o impacto sanitário e econômico causado pelos riscos aos 

quais profissionais e estudantes estão expostos, o presente estudo visou analisar a 

percepção dos membros envolvidos diretamente ou indiretamente nas atividades do 

Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 

Goiás sobre biossegurança, assim como analisar a soroprevalência de anticorpos anti-

Leptospira spp. e dos anti-Toxoplasma gondii, e  avaliar a titulação de anticorpos após 

vacinação antirrábica humana pré-exposição aplicada.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Principais riscos físicos e biológicos na Medicina Veterinária 

Os médicos vetérinários enfrentam diversos riscos no exercício de suas 

atividades, muitas vezes devido ao contato com animais e seus produtos
4,5,6

. A palavra 

risco deriva do latim risicus e significa inconveniente, dano ou fatalidade eventual, 

provável ou previsível
4
. Risco biológico é definido como a probabilidade de exposição a 

agentes biológicos como vírus, bactérias, parasitas, protozoários e fungos. Tais agentes 

podem causar infecções, alergias, parasitismos e reações tóxicas
5,6,8,9

. Esse risco recebe 

destaque dentre os riscos ocupacionais devido à grande quantidade e diversidade dos 

agentes biológicos encontrados nas áreas relacionadas a saúde
7,10,11

.  

Várias doenças ocupacionais envolvendo quem trabalha na criação de 

animais e atividades relacionadas já foram descritas
12,13

. As zoonoses apresentam-se 

com uma frequência significativamente maior nos trabalhadores em profissões com 

contato direto com os animais ou seus produtos
6,14

. Existem várias locais onde se tem 

presença de riscos biológicos na Medicina Veterinária, entre eles os consultórios, 

clínicas, hospitais, ambientes de criação e manejo de animais, abatedouros, zoológicos, 

salas de necrópsia e laboratórios
6,15,16

. 

Os riscos podem afetar outras categorias profissionais, como agricultores, 

funcionários de abatedouros e de demais linhas de transformação dos produtos de 

origem animal. O mesmo se aplica a indivíduos que não atuam diretamente nos setores 

acima citados, mas que mantêm contato frequente com animais vivos ou com carcaças, 

secreções e excreções presentes no ambiente
17

.  

Algumas doenças ocupacionais já conhecidas recebem mais destaque pelos 

serviços de saúde e planos de controle, entre as quais estão a brucelose, leptospirose e 

tuberculose em decorrência da virulência e prevalência de seus agentes.  

Apesar do impacto dessas doenças os dados epidemiológicos necessários 

para avaliar o risco ocupacional são na maioria das vezes insuficientes e não 

representam a realidade de sua ocorrência na população
17

. Por exemplo, os dados sobre 

casos notificados são muitas vezes diferentes daqueles em relação a casos que realmente 

ocorrerem ou que foram diagnosticados. Os esforços para a construção de um sistema 

de informação para monitorar doenças e fatores de risco são indispensáveis
17,18

. 
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O risco (R) é considerado o produto da probabilidade (P) que uma infecção 

tem de ocorrer (incidência) dentro de um determinado período no tempo pela ação de 

consequências negativas (dano; D) a ele associadas (R = PxD). Desta forma, se a 

probabilidade de ocorrência de um dado fator ou doença não puder ser avaliada o risco 

também não poderá ser mensurado. O conhecimento destes fatores permite que 

indivíduos sejam corretamente informados sobre a probabilidade de entrar em contato 

com diferentes agentes transmissíveis e potencialmente perigosos. Possibilita também 

educá-los acerca de medidas de defesa e prevenção específicas. Contudo, na maioria dos 

casos, apenas podem ser fornecidas informações a respeito dos perigos e não dos riscos 

de natureza biológica, já que o primeiro se refere à presença de uma ameaça, enquanto o 

último remete-se à probabilidade que um indivíduo tem de gerar ou desenvolver efeitos 

adversos em determinadas situações
17

.  

Diferentes fatores atuam sobre a probabilidade de se entrar em contato com 

agentes biológicos durante o trabalho, como o estado de saúde dos animais, tipo de 

atividade de trabalho, a periodicidade dos contatos com animais vivos, carcaças e 

órgãos, medidas preventivas individuais e ambientais tomadas, o nível de formação 

profissional e o nível de informação sobre os riscos. As consequências de tais contatos 

podem ser diferentes e dependem das condições econômicas, saúde imunológica dos 

indivíduos, diagnóstico correto, e as intervenções terapêuticas e de reabilitação 

recomendadas
17

. 

A Medicina Veterinária está ligada ao contato direto com os animais e 

materiais biológicos (sangue, urina, fezes, placenta, saliva, etc) e sabe-se que aqueles 

que trabalham nesta área estão constantemente expostos
6
. O contato com agentes 

infecciosos que em determinadas circunstâncias podem alterar a saúde, ocorre em 

diversos graus
5,6,18

. Tais agentes podem infectar o hospedeiro por diversas vias, como 

ingestão, inalação, contato direto via membranas mucosas ou pele, percutânea, trauma 

ocular. De qualquer maneira, a aquisição de uma doença zoonótica é o resultado da 

combinação de fatores do hospedeiro, do ambiente e agente
6,12,19,20

. 

 

2.1.1. Mordidas e arranhaduras 

As mordidas e arranhaduras ocasionadas por animais são as lesões mais 

comuns na Medicina Veterinária e podem facilitar a instalação de processos infecciosos, 

sendo mais preocupantes se os animais manipulados não forem vacinados, forem 

silvestres ou errantes
21,22

. 
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Em um estudo realizado em 2012 com 809 médicos veterinários no Canadá, 

72,46% dos indivíduos relataram ter sido mordidos, arranhados, ou ambos devido às 

atividades ocupacionais envolvendo contato com animais. Os animais mais comumente 

relacionados com os relatos foram gatos, cães e cavalos. Outros animais relatados 

incluíam ruminantes, aves, suínos, pequenos roedores, animais silvestres, e répteis. Das 

163 infecções decorrentes de mordidas ou arranhaduras, 81% foram associadas aos 

gatos. Dentre os veterinários acidentados, 59% relataram que nunca utilizaram 

antibióticos para tratamento de acidentes relacionados às suas atividades profissionais 

enquanto os demais 41% utilizaram antibióticos para tais fins de uma a 20 vezes nos 

últimos cinco anos. Dos participantes com infecções pós mordidas ou arranhaduras, 

60% relataram automedicação com antibióticos
23

. 

 

2.1.2. Materiais e resíduos 

Acidentes envolvendo aparatos, principalmente perfurocortantes, com 

presença de material biológico são comuns na rotina dos médicos veterinários. Dentre 

os fatores predisponentes à ocorrência destes acidentes destacam-se frequente manuseio 

de agulhas, medidas inadequadas de descarte, situações de urgência e emergência, 

sobrecarga de trabalho, fadiga, má qualidade dos materiais, desconhecimento sobre os 

riscos e desconsideração das Precauções Padrão (PP) recomendadas, desatenção, pressa, 

cansaço, descuido, perda de habilidade com o uso de luvas, não concordância com as 

medidas preventivas e situações imprevistas
7,23,24

.  

Hill et. al.
25

 relataram uma prevalência de 86,7% de acidentes com agulhas. 

Dos veterinários, 6,5% já sofreram uma punção e necessitaram de tratamento médico 

em decorrência da manifestação de reações adversas às substâncias injetadas, infecções 

e ferimentos graves. Uma porcentagem menor (40%) foi relatada entre os veterinários 

que trabalham em atividades relacionadas a suinocultura e que tiveram um ou mais 

acidentes durante a sua carreira com vacinas, o fator mais comum de exposição
25

.  

Em estudo Wilkins & Steele
26

 observaram que 1.620 entre 2.532 

veterinários relataram um ou mais acidentes após o primeiro ano de trabalho. Um total 

de 2.663 casos envolvendo punções foram relatados por esses profissionais. As 

substâncias comumente injetadas incluiam vacinas, antibióticos, anestésicos e sangue 

animal. 

Em um estudo relacionado a acidentes com perfurocortantes na suinocultura 

realizado nos Estados Unidos em 1996, 67% dos 586 participantes relataram ao menos 
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um acidente durante suas carreiras. A forma mais comum de exposição durante os 

acidentes relatados com perfurocortantes foi a vacinação (40%), seguida da coleta de 

sangue (37%), aplicação de antibióticos (35%) e outros (1%). O contato com agulhas 

estéreis ou já utilizadas constituíram os demais relatos (8%) de ferimentos
27

. 

Complicações aos ferimentos com perfurocortantes incluíram dor, edema local, 

hematoma, infecção, e abscesso superficial
27

.  

As condições precárias do gerenciamento dos resíduos no Brasil oferecem 

riscos às saúdes pública e ocupacional
28

. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), por meio da RDC 306/04 e pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), pela Resolução CONAMA 358/05 regulamenta o gerenciamento dos 

resíduos de serviços de saúde no Brasil. A Medicina Veterinária está contemplada na 

RDC 306/04 e no CONAMA 358/05 como serviço relacionado com o atendimento de 

saúde animal e, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, é do responsável 

técnico o dever de garantir o cumprimento da RDC 306/04 e do CONAMA 358/05
20,30

. 

Segundo um estudo realizado em Salvador em 2013 por Reis et. al.
28

, 69,4% 

dos 36 profissionais entrevistados não conheciam a RDC 306/04, e 72,2% 

desconheciam também o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. A 

ausência do conhecimento os impossibilita de elaborar procedimentos corretos de 

manuseio, segregação e destinação dos resíduos gerados
28

. 

Embora a alegação de desconhecimento tenha sido apontada por 75% dos 

profissionais como a principal causa do manejo inapropriado dos resíduos, é possível 

que outros fatores, como falta de fiscalização e os custos dos serviços de coleta, 

resultem na falta de motivação desses profissionais em buscarem informações sobre o 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde
28

. 

Além do descarte incorreto de resíduos no ambiente, condições ambientais 

podem influenciar a presença e disseminação de agentes biológicos. Algumas formas de 

criação e manejo animal podem poluir a água e outros elementos ambientais. Estes 

poluentes favorecem o crescimento de microrganismos. A dispersão de detritos, tais 

como pelos, pele, excrementos e outras matérias orgânicas no ambiente estabelecem 

condições favoravéis ao crescimento de certos agentes patogénicos como Clostridium 

tetani, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum e Microsporum gyseum. 

Outros agentes, como o Bacillus anthracis, desenvolvem-se em animais e podem ser 

disseminado no meio ambiente e resultarem na infecção de seres humanos ou animais. 
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Algumas espécies de fungos, muitas vezes presentes em aerossóis, causam doenças 

pulmonares que podem, em alguns casos, resultar em a fibrose pulmonar
31

. 

 

2.1.3. Alergias 

Os médicos veterinários podem desenvolver alergias ocupacionais em 

virtude do contato com secreções, excreções, sangue e microrganismos
23

. Os fatores do 

hospedeiro e os fatores ambientais influenciam o desenvolvimento e a severidade da 

doença alérgica. Os alérgenos podem ser encontrados até em pequenas partículas de 

saliva, pelos e outras secreções dos animais
32

.  

Os bioaerossóis são partículas biológicas de poeira orgânica e/ou gotículas 

suspensas no ar contendo vírus, bactérias, endotoxinas, fungos, partículas vegetais, 

ácaros e insetos, penas, pelos, partículas de fezes e urina de animais. Eles podem ser 

inalados e induzir à ocorrência de conjuntivite, dermatite e distúrbios do sistema 

respiratório como a inflamação das vias aéreas, rinite, pneumonia e asma. Representam 

perigos potenciais em clínicas e hospitais veterinários, laboratórios de diagnóstico e 

instalações de criação e manejo animal
33

.  

 

2.1.4. Zoonoses 

Zoonose deriva do grego zoo, que significa animal, e noso, doença. Apesar 

de ser inadequado, é um termo da medicina designado às doenças infecciosas 

transmissíveis, em condições naturais, dos animais vertebrados ao homem e vice versa. 

Diversas classificações existem para as zoonoses, como: zooantroponoses (infecções ou 

doenças transmitidas pelo homem aos vertebrados), antropozoonoses (infecções ou 

doenças transmitidas ao homem pelos vertebrados), anfixenoses (infecções que se 

mantêm tanto no homem como nos vertebrados e que podem ser transmitidas tanto em 

um sentido como no outro)
34,35

.  

As zoonoses apresentam índices consideráveis de morbidade e mortalidade 

em crianças, idosos e profissionais relacionados à saúde pública e à medicina 

veterinária. As pessoas infectadas podem demonstrar queda de produtividade, 

incapacidade total ou parcial para trabalho, além de sofrerem consequências financeiras 

relacionadas aos gastos com acompanhamento médico, diagnóstico e tratamento. O 

óbito poderá ocorrer e está relacionado com o quadro imunológico e clínico do 

indivíduo infectado e do agente infeccioso causador da zoonose em questão
35

.  
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Dentre as centenas de zoonoses, destacam-se diversas enfermidades pelo 

seu impacto sanitário e econômico. Considerando-se a impossibilidade de uma 

abordagem mais ampla procedeu-se uma breve revisão sobre aquelas que foram 

enfocadas no presente estudo. 

 

a) Leptospirose 

Enfermidade infecciosa aguda de caráter sistêmico causada por bactérias do 

gênero Leptospira spp. apresenta mais de duzentos sorovares distintos
36

. Seu hospedeiro 

primário é uma espécie animal, enquanto o homem atua como hospedeiro acidental ou 

terminal. Apresenta surtos epidêmicos de caráter sazonal favorecidos pelas condições 

vigentes nas regiões de clima tropical e subtropical, onde há elevada temperatura e altos 

índices pluviométricos. Sua distribuição é cosmopolita e acarreta prejuízos não somente 

em nível de saúde pública, frente à alta incidência em casos de humanos, como também 

econômicos decorrentes dos gastos hospitalares e perda de dias de trabalho
37

. 

A infecção humana ocorre pela penetração ativa da Leptospira spp. por 

meio da pele lesionada ou mucosas, narinas e olhos, ou pele íntegra. A transmissão via 

manipulação de tecidos orgânicos, ingestão de água ou alimentos contaminados, embora 

rara, pode ocorrer, como também casos de infecção em profissionais e estudantes por 

meio de contato com urina de pacientes infectados
37,34

. 

 

b) Raiva 

Zoonose viral causada pelo rhabdovírus pertencente ao gênero Lyssavirus e 

que acomete o sistema nervoso central de mamíferos. As espécies de hospedeiros 

apresentam diferentes graus de susceptibilidade em relação ao agente. No Brasil, os 

cães, gatos e morcegos são os principais responsáveis pelos casos de raiva em 

humanos
38

.  

Em estudo Garcia et al.
39

 constataram a existência de maior risco de 

exposição para os indivíduos do sexo masculino, com cinco a nove anos de idade que 

estão em contato com maior frequência com animais infectados em seu domicílio, sendo 

cães os principais responsáveis. A não imunização dos animais domésticos representa 

alto risco. Nas clínicas de atendimento veterinário, o principal risco de exposição ao 

vírus se encontra nas consultas a animais infectados que eliminam o vírus pela saliva 

por até 14 dias antes da apresentação dos sinais clínicos
34

.  
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A profilaxia de pré-exposição é recomendada para pessoas que estejam 

expostas ao risco de contrair o vírus rábico, sendo de extrema importância para 

veterinários e seus auxiliares
34

. 

 

c) Toxoplasmose  

A toxoplasmose é causada pelo protozoário intracelular Toxoplasma gondii, 

cujos hospedeiros definitivos são felídeos e os intermediários, os demais mamíferos. A 

infecção dos hospedeiros pode ocorrer de diversas formas como pela ingestão de 

oocistos esporulados junto aos alimentos ou água contaminada, pela ingestão de 

bradizoítos em carne crua ou mal cozida ou pela transmissão de taquizoítos pela via 

transplacentária, transfusão de leucócitos, transplantes de órgãos, ingestão de leite 

caprino não pasteurizado e em acidentes laboratoriais
39,40

. 

Constitui-se uma das infecções mais comuns no homem e considerada 

endêmica em grande parte do mundo, destacando-se que a prevalência de títulos 

sorológicos positivos apresenta tendência ao aumento com a idade
41,42

. Encontra-se 

associada às atividades de trabalho de profissionais que ocupam funções que, 

indiretamente ou diretamente, entram em contato com animais expostos à infecção
43,44

. 

No Brasil, vários inquéritos soro-epidemiológicos mostram taxas elevadas 

de prevalência de Toxoplasma gondii, com valores variáveis chegando a 90,0% em 

indivíduos adultos 
39

. 

 

2.3. Medidas preventivas relacionadas aos perigos e riscos biológicos 

O conceito e aplicação de biossegurança objetivam dotar os profissionais e 

instituições de ferramentas que visem desenvolver atividades com um grau adequado de 

segurança tanto para os profissionais quanto para a comunidade. O Ministério da Saúde 

define biossegurança como a condição de segurança alcançada por um conjunto de 

ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades 

que possam comprometer a saúde humana, animal, vegetal e o ambiente
45

. 

A avaliação de risco engloba ações que objetivam o reconhecimento ou a 

identificação dos agentes biológicos e a probabilidade deles ocasionarem dano. No 

processo de avaliação de risco ocupacional com agentes biológicos, deve-se considerar 

uma série de critérios, como a virulência, modo de transmissão, estabilidade, 

concentração e volume, origem do agente biológico potencialmente patogênico, 
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disponibilidade de medidas profiláticas eficazes, disponibilidade de tratamento eficaz, 

dose infectante, tipo de ensaio fatores referentes ao trabalhador
45

. 

A adoção das normas de biossegurança é imprescindível para a prevenção, 

minimização ou eliminação dos riscos ocupacionais
7,46

. 

Situações como a inexistência de uma política institucional voltada para a 

saúde do profissional, a falta de investimentos em recursos humanos e materiais, e o 

desconhecimento dos profissionais sobre os riscos e as Precauções Padrão (PP) ampliam 

o risco ocupacional
 7,47,48

.  

As precauções são medidas profiláticas a serem empregadas por aqueles 

próximos aos animais, principalmente quando ocorre contato com secreções, excreções, 

pele e mucosa
7,49,50

.  

As PP incluem as medidas de higienização, uso de barreiras de proteção 

(luvas, avental, máscara e óculos protetores), cuidados com artigos, equipamentos e 

roupas utilizados durante a assistência, controle de ambiente (protocolos de 

processamento de superfícies, manejo dos resíduos), descarte adequado de material 

perfurocortantes, manutenção de práticas assépticas ao manusear materiais e 

equipamentos, e adoção de medidas imunoprofiláticas
7,50

.  

Já a utilização de medidas imunoprofiláticas objetiva obter elevado nível de 

imunidade. A meta é alcançar um grau de proteção mais próximo de 100%. O grau é 

influenciado pela capacidade infectante do agente, susceptibilidade dos animais, e 

condições do meio ambiente. A repetição de novas doses da vacina está relacionada às 

características da doença, e a capacidade imunogênica e de proteção dos antígenos 

utilizados. 

Com o intuito de promover a segurança no trabalho de médicos veterinários 

e demais profissionais relacionados às suas atividades, algumas precauções e medidas 

básicas devem ser tomadas para prevenir e evitar perigos (Quadro 1). 
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QUADRO 1 - Ações de biossegurança na prática veterinária e os objetivos relacionados a 

utilização de cada uma. 

AÇÕES OBJETIVOS 

Uso de equipamento de proteção individual 

(EPI) 

Reduzir o risco de exposição a agentes 

patogênicos 

Lavagem antisséptica das mãos Reduzir microrganismos residentes e remover 

os transitórios 

Manejo apropriado de materiais 

perfurocortantes 

Prevenir acidentes de trabalho com exposição 

a perigo biológico 

Manejo adequando de resíduos patogênicos Reduzir o risco de exposição a agentes 

patogênicos 

Limpeza, desinfecção e esterilização de 

instrumental, instalações, roupas... 

Remover as sujidades visíveis 

Diminuir e eliminar a carga microbiana 

Fonte: Adaptado de Cediel
6  

 

As ações de biossegurança podem ser praticadas individualmente ou em 

associação de acordo com a situação a ser encarada. A escolha depende da análise 

correta dos riscos e antecipação de prováveis ocorrências desfavoráveis. O médico 

veterinário deve estar atento em todos os procedimentos e capaz de calcular eventuais 

imprevistos.  

 

2.4. O Médico Veterinário e a biossegurança 

A responsabilidade do Médico Veterinário diferencia da de outros 

profissionais de saúde, já que seu compromisso não abrange apenas a saúde animal, 

como também áreas de produção animal, qualidade de alimentos de origem animal e 

saúde pública. Entretanto, o descumprimento das regras básicas de segurança pessoal e 

coletiva por parte destes profissionais ainda ocorre, provavelmente como reflexo de 

desconhecimento ou preparo incompleto
51

. 

A aplicação de uma medida de proteção individualmente não exclui a 

necessidade de utilizar outras medidas de biossegurança. O profissional deve utilizar 

todas as MPPs disponíveis e indicadas para cada situação, levando em consideração que 

nenhum destes métodos apresenta 100% de eficácia. Um plano de biossegurança deverá 
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ser elaborado de acordo com as atividades realizadas em cada ambiente de trabalho e 

em cada atividade realizada
51

.  

A prática de medidas de biossegurança não se aplica somente aos médicos 

veterinários, mas também a alunos, estagiários, auxiliares e até proprietários. 
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CAPÍTULO 2: AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO SOBRE BIOSSEGURANÇA NA 

COMUNIDADE INTERNA DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA ESCOLA DE 

MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE GOIÁS  

RESUMO 

 

Biossegurança é o conjunto medidas direcionadas para prevenção, minimização ou 

eliminação de riscos inerentes às atividades, as quais possam comprometer a saúde do 

homem, dos animais, das plantas e do meio ambiente ou da qualidade dos trabalhos 

desenvolvidos e é determinada pela análise da extensão e da potencialidade do risco. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar os conhecimentos gerais e práticas de biossegurança 

dos membros internos envolvidos em atividades no Hospital Veterinário da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. As principais atividades 

relatadas pelos participantes incluíram atendimentos clínicos, atividades de contenção, 

colheita e análises de amostras, diagnóstico por imagem, atividades na farmácia, aulas 

práticas, atendimentos emergenciais, atividades cirúrgicas, necropsias e limpeza do 

ambiente. Dentre os membros internos do Hospital Veterinário, 20% afirmaram já terem 

apresentado em algum momento uma afecção de origem zoonótica. Os fatores de risco 

mais importantes durante as atividades cotidianas no HV/EVZ/UFG incluíram: contato 

com agentes patogênicos, acidentes com perfurocortantes, mordidas, bicadas, arranhões, 

coices, contato direto com secreções e excreções, radiações ionizantes, pacientes de 

origem desconhecida, contato com elevado fluxo de pessoas e animais, informações 

incorretas ou incompletas fornecidas pelos tutores dos animais, ausência de auxiliares 

em alguns procedimentos, resíduos biológicos e proximidade do lixo hospitalar em 

áreas de fluxo. Já as medidas de biossegurança apontadas pelos participantes foram a 

obtenção do histórico completo do paciente, uso correto de equipamentos de proteção 

individual, maiores cuidados ao realizarem os procedimentos de rotina, contenção 

adequada de todos os animais, vacinação pré-exposição dos membros da equipe, 

conscientização e treinamento e descarte adequado dos materiais e resíduos.  

 

 

Palavras-chave: biossegurança; doenças ocupacionais; medicina veterinária; riscos 

ocupacionais; vacinação.  
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ABSTRACT 

 
 

Biosafety is a set of measures aimed at preventing, minimizing or eliminating risks 

inherent to certain activities, which may compromise the health of man, animals, plants 

and the environment and is determined by the analysis of the potential extension of the 

risk. The objective of this study was to evaluate the internal members involved in 

activities at the Veterinary Hospital of the Veterinary and Zootechnical School of the 

Federal University of Goiás's general knowledge of biosafety practices. The main 

activities reported by the participants included clinical care, animal restraint activities, 

sample collection and analysis, imaging diagnosis, pharmaceutical activities, practical 

classes, emergency procedures, surgical activities, necropsies and environment clean-

up. The reported risk factors were contact with pathogens, accidents with sharp objects, 

bites, pecks, scratches, recoil, direct contact with secretions and excretions, ionizing 

radiation, patients of unknown origin, contact with high flow of people and animals, 

incorrect or incomplete information provided by animal tutors, absence of auxiliaries in 

some procedures and biological waste. Among the participants, 20% said they had 

already presented zoonotic disease. Important biosafety measures pointed out by the 

participants were: obtain the patient's complete history, use protective equipment 

correctly, be more careful when carrying out routine procedures, adequate containment 

of all animals, pre-exposure vaccination of team members, awareness, and proper 

training and disposal of waste. By demonstrating a sense of the risks and dangers to 

which they are exposed and by the appropriate biosafety measures, practitioners and 

students are closer to an adequate level of biosecurity. 

 

Keywords: biosafety; occupational diseases; occupational hazards; vaccination; 

veterinary medicine. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Biossegurança é ―o conjunto de saberes direcionados para ações de 

prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, 

produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, as quais 

possam comprometer a saúde do homem, dos animais, das plantas e do meio ambiente 

ou da qualidade dos trabalhos desenvolvidos‖
1
. Tal concepção baseia-se no respeito à 

vida, nos valores éticos e na responsabilidade social, visando a proteção do indivíduo, 

da sociedade e do meio ambiente. Além disso, abrangem medidas técnicas, 

administrativas, educacionais, médicas e psicológicas empregadas para prevenir 

acidentes e impedir a introdução deliberada no ambiente natural de agentes biológicos e 

patógenos, que possam comprometer a segurança das pessoas e dos ecossistemas
2,3,4

. 

A palavra biossegurança resulta na junção das palavras vida e segurança, 

podendo também ser definida como conjunto das medidas necessárias para uma vida 

livre de perigos. Desta forma, as normas de biossegurança englobam todas as medidas 

que visam evitar riscos físicos, ergonômicos, químicos, biológicos, psicológicos e 

operacionais
3,5,6

. 

Um conjunto de ações que tem como objetivo o reconhecimento ou a 

identificação dos agentes de risco, a probabilidade do dano proveniente da exposição 

acidental, da liberação acidental e uso indevido destes agentes e a severidade de suas 

conseqüências, compõem a avaliação de risco. Esta análise da extensão e da 

potencialidade do risco determina as estratégias da ação preventiva
3,6

. Além disso, 

diversos aspectos devem ser considerados para garantir o nível mais elevado de 

biossegurança institucional, como a segurança predial, segurança dos 

profissionais/pessoal, segurança dos materiais, segurança na transferência e transporte 

de agentes de risco, medidas para a manipulação e controle destes agentes e programa 

de controle e acesso à informação e comunicação
3
. 

O modo de transmissão, estabilidade do agente, origem do material 

potencialmente infeccioso e disponibilidade de medidas profiláticas de tratamento 

eficazes são fundamentais para a aplicação de medidas que visem conter a disseminação 

de doenças e a proporcionar imunidade, cura ou contenção do agravamento de doenças 

causadas pela exposição ao agente
3
.  

Em estabelecimentos veterinários os cuidados devem começar pelas 

instalações, escolha de equipamentos, treinamento e imunização de toda a equipe e 
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incorporação dos conceitos de boas práticas, buscando alcançar um grau satisfatório de 

segurança diante dos riscos aos quais os profissionais, clientes e meio ambiente estão 

expostos
6
. 

A responsabilidade dos médicos veterinários não difere daquela de outros 

profissionais de saúde e, portanto, eles devem adotar uma postura de precaução para não 

se infectarem ou transmitirem patógenos para outros pacientes ou pessoas
7
, ressalta-se 

que qualquer descuido ocorrido localmente pode se tornar ameaça generalizada, com 

potencial de alcançar até países distantes
8
. 

Considerando a importância do tema e a carência de trabalhos sobre 

biossegurança na Medicina Veterinária, este trabalho foi realizado com o objetivo de 

avaliar os conhecimentos e práticas de biossegurança dos membros envolvidos 

diretamente ou indiretamente em atividades no Hospital Veterinário da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (HV/EVZ/UFG).  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Local 

O estudo foi realizado no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás localizado na Rodovia Goiânia - Nova 

Veneza, km 8, Campus Samambaia, CEP 74001-970 em Goiânia, Goiás.  

 

2.2. Coleta de dados 

O questionário (Anexo B) foi aplicado a membros da comunidade interna do 

HV/EVZ/UFG, maiores de 18 anos, envolvidos em atividades internas que realizaram a 

leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE (Anexo A). 

Foi aplicado um questionário com 18 perguntas, nove abertas e nove fechadas, em 130 

indivíduos dos quais 25,38% (33/130) eram homens e 74,62% (97/130) mulheres. 

Destes 130, 3,85% (5/130) são estagiários, 46,92% (61/130) discentes de graduação, 

18,46% (24/130) de pós-graduação, 19,23% (25/130) residentes, 6,92% (9/130) 

docentes, 3,85% (5/130) técnicos e 0,77% (1/130) auxiliares de limpeza. A faixa etária 

do grupo variou de 18 a 65 anos, sendo que 47,69% (62/130) tinham entre 18 a 24 anos, 

34,62% (45/130) 25 a 29 anos, 14,62% (19/130) 30 a 45 anos e 3,07% (4/130) 50 a 67 

anos. 

 

2.3. Análise estatística 

Os questionários foram aplicados nos membros da comunidade interna do 

HV/EVZ/UFG. As respostas fechadas envolvendo sim ou não foram separadas 

percentualmente e as abertas foram agrupadas por similaridade. 

 

2.4. Considerações éticas 

O estudo foi elaborado e executado segundo as diretrizes do Conselho de 

Ética em Pesquisa (CEP) da UFG aprovado via Plataforma Brasil sob CAAE: 

51193615.6.0000.5083 e número do parecer: 1.404.205 em 05 de fevereiro de 2016. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As principais atividades relatadas pelos 130 participantes da pesquisa 

incluíram aulas práticas, atendimentos clínicos, atividades de contenção, colheita e 

análises de amostras, diagnóstico por imagem, atividades na farmácia, atendimentos 

emergenciais, atividades cirúrgicas, necropsias e limpeza do ambiente. 

 Constatou-se com base nas respostas obtidas que os animais atendidos 

durante rotina no Hospital Veterinário em maior número foram cães, seguidos de gatos, 

bovinos, equinos, ovinos, caprinos, aves, animais silvestres, roedores e suínos, nesta 

ordem. Um aspecto importante detectado foi que a contenção destes animais não ocorria 

em todos os procedimentos e sua origem nem sempre influenciava nos procedimentos e 

cuidados tomados durante o atendimento (Tabela 1). Essa condição constitui-se uma 

preocupação, pois nem sempre se sabe o histórico do animal, seu calendário de 

vacinação, as características epidemiológicas da sua área de origem, dentre outros, desta 

forma, todos os procedimentos devem ser realizados com o mesmo grau de cautela.  

A utilização de equipamento de proteção individual (EPI), apesar de ser 

obrigatória e os membros internos do HV/EVZ/UFG orientados a utilizarem, nem 

sempre era adotada por parte dos indivíduos incluídos no estudo, pois 28,46% (37/130) 

relataram não fazer o uso adequado dos EPIs em todos os procedimentos nos quais 

seriam importantes. Ressalta-se que 6,92% (9/130) não responderam a esta questão, o 

que pode estar relacionado à insegurança em relação ao conhecimento sobre EPIs ou 

omissão da resposta por receio em admitir não utilizar apesar de compreender sua 

importância. 

A possibilidade de ocorrerem acidentes de trabalho é uma constante na 

Medicina Veterinária agravada pelo contato direto com animais, pessoas, resíduos e 

agentes patogênicos, entre outros. Dos membros internos do HV/EVZ/UFG incluídos 

neste estudo, 20% (26/130) afirmaram já terem apresentando em algum momento uma 

afecção de origem zoonótica, dentre as quais se incluíram dermatofitoses, brucelose, 

toxoplasmose, leptospirose e salmonelose. Dentre os 130 indivíduos, 46,15% (60/130) 

afirmaram já terem sofrido algum acidente de trabalho, como coices, mordidas, bicadas, 

arranhões e lesões por perfurocortantes, sendo a maior parte destes acidentes ignorados. 

Em alguns casos foram realizados a higienização do local da ferida, encaminhamento a 

pronto socorro e vacinação antitetânica ou antirrábica pós-exposição.  
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TABELA  1 - Resultados obtidos após aplicação de questionário para avaliação da percepção de 

biossegurança dos membros do Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Goiânia, Goiás. 2016. 

 

O frequente manuseio de agulhas, medidas inadequadas de descarte, 

sobrecarga de trabalho, situações de urgência ou emergência, baixa qualidade dos 

materiais ou equipamentos e desconhecimento das precauções padrão constituem os 

 Quantidade dos membros % 

Utilização de técnicas de 

contenção durante os 

procedimentos 

  

Sim 112 86,15 

Não 12 9,23 

Não responderam 6 4,62 

Origem do animal influencia 

nos cuidados com o 

procedimento 

  

Sim 54 46,15 

Não 60 41,54 

Não responderam 16 12,31 

Utilização de EPIs em todos os 

procedimentos nos quais são 

necessários 

  

Sim 84 64,62 

Não 37 28,46 

Não responderam 9 6,92 

Doença de origem zoonótica   

Sim 26 20,00 

Não 99 76,15 

Não responderam 5 3,85 

Ocorrência de acidente de 

trabalho 
  

Sim 60 46,15 

Não 61 46,92 

Não responderam 9 6,93 

Carteira de vacinação 

atualizada 
  

Sim 85 65,38 

Não 39 30,00 

Não responderam 6 4,62 



23 

 

principais fatores de acidentes ocupacionais
9,10,11

. Considerando que o elevado volume 

de atividades diárias e o fluxo intenso de pessoas e animais são constantes na rotina do 

HV/EVZ/UFG, tais condições só contribuem para o aumento da probabilidade de 

acidentes. 

Em 2012 um estudo realizado com 809 médicos veterinários no Canadá 

relatou a ocorrência de acidentes ocupacionais envolvendo mordidas e arranhões em 

72,44% dos participantes
9
. Diferentemente deste estudo, 46,15% (60/130) dos 

indivíduos do HV/EVZ/UFG relataram a ocorrência de acidentes ocupacionais. Essa 

diferença pode ser justificada pela divergência entre os dois grupos estudados, pois os 

participantes da pesquisa canadense já eram médicos veterinários formados com idades 

variando entre 24 a 77 anos enquanto a idade dos membros do HV/EVZ/UFG variava 

de 18 a 65 anos. Além disso, um percentual expressivo avaliado no presente estudo, de 

46,92% (61/130), correspondeu a discentes de graduação, que diferem dos médicos 

veterinários canadenses, pois estes estão a maior tempo expostos aos riscos e com mais 

experiência de trabalho o que pode ter contribuído para elevação da confiança na 

realização de suas atividades aumentando a probabilidade de acidentes ocupacionais.  

Hill et. al.
12

 relataram uma prevalência de 86,7% de acidentes com agulhas 

nos médicos veterinários nos Estados Unidos da América, sendo que 6,5% destes 

necessitaram tratamento médico após o ocorrido. Wilkins & Steele
13

 observaram que 

63,98% de 2.532 veterinários relataram um ou mais acidentes após o primeiro ano de 

trabalho sendo 2.663 casos relatados de punções envolvendo material não estéril. 

Acidentes similares foram aqui relatados pelos membros do HV/EVZ/UFG, porém os 

relacionados a mordidas foram tão relatados quantos os com perfurocortantes, o que 

pode ser reflexo de 64,62% (84/130) não utilizarem EPIs sempre que necessário, 9,23% 

(12/130) não utilizarem técnicas de contenção e 13,85% (18/130) não serem auxiliados 

durante procedimentos.  

A profilaxia de pré-exposição é recomendada para pessoas expostas ao risco 

de entrarem em contato ou contrair um determinado patógeno, sendo, desta forma, de 

extrema importância para veterinários e seus auxiliares
14

 a fim de garantir proteção ao 

indivíduo. Vacinas contra a febre amarela, a antitetânica e a antirrábica são algumas das 

de importância para os médicos veterinários e estudantes. Dos 130 questionados, apenas 

65,38% afirmaram estar com a carteira de vacinação atualizada. Isso demonstra a falta 

de cuidados preventivos, apesar do conhecimento sobre sua importância bem como o 

potencial risco aos quais estão expostos.  
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Foram apontadas pelos 130 participantes como medidas adequadas de 

biossegurança o uso correto de EPIs, descarte adequado dos materiais e resíduos, 

maiores cuidados ao realizarem os procedimentos de rotina, contenção adequada de 

todos os animais, obtenção do histórico completo do paciente, vacinação pré-exposição 

dos membros da equipe do HV/EVZ/UFG e conscientização e treinamento. Esses 

resultados sugerem que apesar do descumprimento de regras básicas de segurança 

pessoal e coletiva provavelmente ocorrer por desconhecimento e não apenas por 

indisciplina ou negligência
8
, a não adoção de medidas adequadas pelos membros do 

HV/EVZ/UFG não está vinculada ao desconhecimento das mesmas, mas sim 

relacionada a outros fatores, como não valorização dos riscos, excesso de confiança e 

desatenção.  

A responsabilidade do médico veterinário não difere daquela de outros 

profissionais de saúde. As regras gerais de biossegurança objetivam a preservação da 

saúde dos profissionais, da coletividade e do ambiente, além da integridade do paciente. 

Dentre estas regras o controle das contaminações é fundamental e requer proteção do 

paciente e dos profissionais como uso de luvas, limpeza, desinfecção e/ou esterilização 

de superfícies e equipamentos, descarte apropriado de resíduos hospitalares e, 

principalmente, a correta padronização e execução destas atividades
7
. 

A biossegurança é importante em todos os ambientes de trabalho, mas em 

estabelecimentos veterinários os cuidados devem ser abrangentes, buscando alcançar 

um grau satisfatório de segurança diante dos riscos aos quais os profissionais, clientes e 

meio ambiente estão expostos
6
. 

As medidas gerais de biossegurança são baseadas nas atividades realizadas, 

na avaliação dos riscos e perigos, na estrutura física, no meio ambiente e nos níveis de 

capacitação profissional envolvidos nas atividades do estabelecimento e visam diminuir 

os acidentes de trabalho e suas consequências. 

Outro ponto importante a ser considerado é que os médicos veterinários, 

auxiliares, técnicos e estudantes trabalham diariamente com variáveis biológicas e 

apesar de se tentar antecipar os possíveis acontecimentos deve-se sempre considerar a 

possibilidade da ocorrência de imprevistos. As medidas de biossegurança visam 

minimizar a ocorrência e as consequências destes imprevistos, porém os mesmos 

continuam sendo possíveis. 

Ao demonstrarem noção dos riscos e perigos aos quais estão expostos e das 

medidas adequadas de biossegurança que podem colocar em prática, os profissionais e 
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estudantes avaliados se encontram mais próximos de um nível de biosseguridade 

desejado.  

Finalizando, destaca-se a importância do treinamento e a atualização 

constante dos profissionais como apontado pelos mesmos
4
.  

A biossegurança constitui um importante fator para o bem estar humano, 

animal e ambiental. Saber destacar as medidas adequadas para cada situação, assim 

como aplicá-la contribui para a minimização dos impactos negativos provocados pelos 

riscos presentes. 

Os médicos veterinários não devem subestimar situações, pessoas ou 

animais, mantendo-se sempre atentos durante a realização de qualquer procedimento, 

mesmo aqueles rotineiros nos quais há maior confiança envolvida com sua execução. 

Além disso, é importante lembrar que as medidas de biossegurança não existem apenas 

para resguardar o indivíduo em questão e sim todos a sua volta, o que na medicina 

veterinária abrange desde o profissional, cliente e paciente até a sociedade em geral. 

4. CONCLUSÕES 

 

As principais atividades relatadas pelos participantes da pesquisa incluem a 

aulas práticas, atendimentos clínicos, atividades de contenção, atividades na farmácia, 

colheita e análises de amostras, diagnóstico por imagem, atendimentos emergenciais, 

atividades cirúrgicas, necropsias e limpeza do ambiente. As espécies animais atendidas 

incluem caninos, felinos, bovinos, equinos, ovinos, caprinos, aves, animais silvestres, 

roedores e suínos.  

A maioria dos indivíduos avaliados utiliza EPIs e faz uso da contenção 

animal, porém alguns relatam não fazerem um dos dois ou os dois e alguns estão com 

calendário de vacinação desatualizado. 

Acidentes de trabalho como coices, mordidas, bicadas, arranhões e lesões 

por perfurocortantes são relatadas por alguns participantes do estudo, assim como a 

ocorrência de afecções de origem zoonótica, como dermatofitoses, salmonelose e 

toxoplasmose. 

As medidas adequadas de biossegurança apontadas incluem o uso correto de 

EPIs, maiores cuidados ao realizarem os procedimentos de rotina, contenção adequada 

de todos os animais, obtenção do histórico completo do paciente, descarte adequado dos 
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materiais e resíduos, vacinação pré-exposição dos membros da equipe do 

HV/EVZ/UFG e conscientização e treinamento.  
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CAPÍTULO 3: SOROPREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-LEPTOSPIRA 

SPP. EM MEMBROS DA COMUNIDADE INTERNA DO HOSPITAL 

VETERINÁRIO DA ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

RESUMO 

 

A leptospirose é uma doença causada por bactérias do gênero Leptospira spp. que 

acomete humanos e animais. A especificidade do sorovar não é hospedeiro exclusivo e 

muitos animais podem ser hospedeiros de diversos sorovares. Este estudo objetivou 

analisar a ocorrência de anticorpos aos sorovares de Leptospira spp. predominantes e 

sua frequência nos membros internos do Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. A técnica de soroaglutinação 

microscópica (SAM) foi empregada para a detecção sorológica de anticorpos anti-

Leptospira spp. Os sorovares com maior frequência de reações aglutinantes foram 

Automnalis e Copenhageni (21,43%; 3/14 cada), seguidos de Grippotyphosa, Butembo 

e Icterohaemorrahagiae (14,29%; 2/14 cada), e Australis e Canícola (7,14%; 1/14 cada). 

Estas reações ocorreram em 6,15% (8/130) dos indivíduos em um único indivíduo 

foram observadas reações para cinco sorovares diferentes. Os sorovares detectados 

estão possivelmente associados à exposição a bactéria sem adoção de medidas de 

biossegurança adequadas durante as atividades ocupacionais ou contato com água ou 

ambiente contaminado.  

 

 

 

Palavras-chave: anticorpos; doença ocupacional; Leptospira spp.; leptospirose; 

soroprevalência. 
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ABSTRACT 

 
 

Leptospirosis is a disease caused by bacteria of the Leptospira spp. genus and affects 

humans and animals. Serovar specificity is not host exclusive and many animals may be 

hosts to several different serovars. This study aimed to analyze the occurrence of 

antibodies to serovars of Leptospira spp. Predominance and its frequency in the internal 

members of the Veterinary Hospital of the Veterinary and Zootechnical School of the 

Federal University of Goiás. The microscopic seroagglutination technique (SAM) was 

used for the serological detection of anti-Leptospira spp. The serovars with the highest 

frequency of agglutinating reactions were Automnalis and Copenhageni (21.43%; 3/14 

each), followed by Grippotyphosa, Butembo and Iterotohaemorrahagiae (14.29%; 2/14 

each), and Australis and Canícola (7, 14%; 1/14 each). These reactions occurred in 

6,15% (8/130) of the individuals in a single individual reactions were observed for five 

different serovars. The detected serovars are possibly associated with exposure to 

bacteria without adopting adequate biosafety measures during occupational activities or 

contact with water or contaminated environment. 
 

 

 

Keywords: antibodies; Leptospira spp.; leptospirosis; occupational disease; 

seroprevalence. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A leptospirose é uma doença causada por bactérias do gênero Leptospira 

spp. que acomete humanos e animais.  A espiroqueta patogência do gênero Leptospira 

apresenta mais de 22 diferentes espécies e acima de 300 sorovares
1,2,3

. Diversos animais 

domésticos e selvagens atuam como reservatórios deste organismo
4
. As leptospiras 

patogências não se multiplicam em ambiente externo, porém sobrevivem na água ou em 

solo lamacento por até seis meses. São facilmente destruídas pela desidratação e 

temperaturas entre 50-60ºC e abaixo de 10ºC, apresentam baixa resistência a 

desinfetantes químicos e hipersensibilidade a pH abaixo de 6,0 ou acima de 8,0
5
. Sua 

importância abrange desde a produção animal à saúde pública, devido ao seu alto 

impacto econômico e elevados coeficientes de letalidade
4
.  

O seu aumento em países desenvolvidos e não desenvolvidos a classifica 

como problema reemergente de saúde pública mundial. A elevação global do número de 

surtos de leptospirose ocorreu como resultado da exposição ocupacional, atividades 

recreativas e calamidades naturais, como terremotos, furacões e enchentes
6,7

.  

A leptospirose se disseminou de comunidades rurais para comunidades de 

baixa renda se tornando endêmica no Brasil com maior incidência durante períodos 

chuvosos e de inundações. Segundo o Ministério da Saúde, uma média de 3416 novos 

casos de leptospirose foram comunicados anualmente às autoridades de saúde 

brasileiras entre 2001 e 2008
8
. Segundo Cosson et. al.

9
 e Benacer et. al.

10
, mais de um 

milhão de casos por ano são diagnosticados mundialmente.  

Muitas vezes a leptospirose é subdiagnosticada ou diagnosticada e sub-

relatada em decorrência de suas manifestações multiformes levando a números oficiais 

subestimados. Atualmente não há disponibilidade de vacinas para humanos, as medidas 

preventivas são guiadas pela compreensão ecológica e epidemiológica dos reservatórios 

envolvidos na transmissão local, a consideração da quimioprofilaxia e otimização de 

métodos diagnósticos e terapêuticos específicos
11

. 

A especificidade do agente não é hospedeiro exclusivo e muitos animais 

podem ser hospedeiros de vários sorovares ao mesmo tempo
4,5,12

. O animal infectado 

por um sorotipo adaptado a ele se torna um hospedeiro de manutenção ou reservatório, 

enquanto o animal infectado por um não adaptado pode apresentar doença acidental ou 

incidental. Os sorovares patogênicos alojam-se nos animais hospedeiros, que podem 

apresentar quadros clínicos ou subclínicos
5
.  
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A leptospirose além de acometer membros de comunidades de baixa renda, 

residentes em áreas de alagamentos ou enchentes, é uma doença ocupacional 

acometendo magarefes, fazendeiros e veterinários
5
. 

A infecção em humanos ocorre por meio de contato direto com a espécie 

patogênica em meios contaminados como urina, sangue ou tecido animal de 

reservatórios ou indiretamente no contato com água e solo contaminados
10,13

. Devido às 

condições de clima úmido e quente as regiões do Sudoeste Asiático, América Central e 

do Sul apresentam maior incidência quando comparadas as demais
10

. A alta de casos de 

leptospirose acidental vem preocupando autoridades em saúde pública
4,14

.  

A manifestação clínica varia de assintomática a fatal. A sintomatologia da 

leptospirose inclui sintomas leves, febre, calafrios, dor de cabeça, mialgia grave, 

anorexia, náuseas, vômitos e mal-estar generalizados até comprometimento pulmonar e 

lesão renal, estas que são as principais causas de mortalidade dos acometidos
15

.  

O diagnóstico confirmatório da leptospirose baseia-se em testes 

laboratoriais, sendo a prova de soroaglutinação microscópica (SAM) ou 

microaglutinação a "padrão". Realizada a partir de antígeno vivo, apresenta elevada 

sensibilidade e especificidade por determinar o sorovar envolvido
4,16

.  

São escassos os dados epidemiológicos e sanitários referentes à leptospirose 

humana relacionada às atividades ocupacionais de médicos veterinários. Portanto, 

registrar a prevalência e identificar as reações positivas para cada sorovar predominante 

tem fundamental importância na identificação de fatores epidemiológicos referentes aos 

mecanismos de transmissão presentes resultado em dados consistentes para melhoria 

dos métodos profiláticos e o controle do agente patogênico.    

Este estudo teve por objetivo analisar a ocorrência de anticorpos aos 

sorovares de Leptospira spp. predominantes e sua frequência nos membros da 

comunidade interna do Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Local  

O estudo foi realizado no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás e o processamento laboratorial conduzido 

no Laboratório de Diagnóstico de Leptospirose do Setor de Medicina Veterinária 
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Preventiva (LDL/DMV) da EVZ/UFG, ambos localizados na Rodovia Goiânia - Nova 

Veneza, km 8, Campus Samambaia, CEP 74001-970 em Goiânia, Goiás.  

 

2.2. Colheita de amostras 

As amostras de soro humano para análise pela soroaglutinação microscópica 

(SAM) visando determinar a soroprevalência de anticorpos anti-Leptospira spp. sorovar 

específicos foram colhidas de 130 indivíduos, maiores de 18 anos, envolvidos em 

atividades diretamente ou indiretamente executadas no HV/EVZ/UFG que realizaram a 

leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE (Anexo A) 

e o preenchimento do questionário (Anexo B). 

No total foram colhidas 130 amostras, sendo 3,85% (5/130) de estagiários, 

46,92% (61/130) de discentes de graduação, 18,46% (24/130) de pós-graduação, 

19,23% (25/130) de residentes, 6,92% (9/130) de docentes, 3,85% (5/130) de técnicos e 

0,77% (1/130) de auxiliares de limpeza. Dentre as amostras, 25,38% (33/130) foram de 

homens e 74,62% (97/130) de mulheres, com faixa etária variando de 18 a 65 anos, 

sendo que 47,69% (62/130) tinham entre 18 a 24 anos, 34,62% (45/130) 25 a 29 anos, 

14,62% (19/130) 30 a 45 anos e 3,07% (4/130) 50 a 67 anos. 

Um técnico colheu no Laboratório Multiusuário de Patologia Clínica do 

Programa de Pós-graduação em Ciência Animal (PPGCA/EVZ/UFG) 10 mL de sangue 

de cada indivíduo por meio de punção de veia radial observada em palpação após uso de 

torniquete. Todas as amostras foram obtidas por punção utilizando agulha e seringa e 

transferidas para tubos de vacutainer sem anticoagulante e posteriormente centrifugadas 

para obtenção do soro. Este foi acondicionado em microtubos tipo eppendorf 

devidamente identificados congelados a uma temperatura de -20º no Laboratório de 

Diagnóstico de Leptospirose do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás.  

 

2.3. Soroaglutinação microscópica (SAM) 

A técnica de soroaglutinação microscópica (SAM) empregada para a 

detecção sorológica de anticorpos anti-Leptospira spp., baseia-se na adição de soro em 

diluições crescentes a cultura de diversas sorovariedades de Leptospira spp.
17

.  

A SAM foi realizada utilizando-se 26 sorovares disponibilizados pelo 

Laboratório de Diagnóstico de Leptospirose (LDL/DMV/EVZ/UFG), sendo eles: 

Australis, Grippotyphosa, Pyrogenes, Bratislava, Djasiman, Hardjo-prajitno, 
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Autumnalis, Hebdomalis, Wolffi, Butembo, Copenhageni, Shermani, Castellonis, 

Icterohaemorragie, Tarassovi, Canícola, Pomona, Andamana, Patoc, Sentot, Whitcombi, 

Cynopteri, Javanica, Panama, Georgia e Harjobovis. Como ponto de corte na fase de 

titulação foi adotada a diluição igual ou acima de 1:100. 

As leptospiras utilizadas como antígenos empregados na reação de 

soroaglutinação microscópica cresceram em meios de Fletcher, semissólido, e de 

Ellinghausen, McCullough, Ellinghausen-McCullough modificado por Johnson e Harris 

(EMJH). 

A prova SAM é dividida em duas fases, a primeira de triagem e a segunda 

de titulação. Os soros com reações de aglutinação observada em microscopia de fundo 

escuro durante a triagem foram considerados reagentes e submetidos à prova de 

titulação em séries geométricas em razão de dois. A titulação foi estabelecida de acordo 

com a maior diluição em que se constatou aglutinação, adotando como positivos os 

títulos iguais ou superiores a 1:100 
18

.  

 

2.4. Análise estatística 

Os resultados foram analisados por meio do cálculo da frequência de 

anticorpos anti- Leptospira spp. para os 26 sorovares testados dentro da população em 

estudo.  

 

2.5. Considerações éticas 

O estudo foi elaborado e executado segundo as diretrizes do Conselho de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Goiás (UFG) aprovado via 

Plataforma Brasil sob CAAE: 51193615.6.0000.5083 e número do parecer: 1.404.205 

em 05 de fevereiro de 2016. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados das análises das 130 amostras de soros humanos frente aos 

diferentes sorovares estão demonstrados na Tabela 1. Foram detectadas 10,77% 

(14/130) de reações positivas para Leptospira spp.. Os sorovares com maior frequência 

de reações aglutinantes foram o Automnalis e Copenhageni, com 21,43% (3/14) cada, 

seguidos de Grippotyphosa, Butembo e Icterohaemorrahagiae, com 14,29% (2/14) cada, 

e Australis e Canícola, 7,14% (1/14) cada.  
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TABELA  1 - Distribuição da frequência de resultados positivos dos exames de soroaglutinação 

microscópica para diferentes sorovares de Leptospira spp., em amostras de soros 

humanos de membros da comunidade interna no Hospital Veterinário da Escola 

de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás em Goiânia, Brasil, 

2016. 

 

Sorovar 
Títulos de anticorpos (UI) 

Total % 
1:100 1:200 

Australis  1 1 07,14 

Grippotyphosa 2  2 14,29 

Automnalis 1 2 3 21,43 

Copenhageni 3  3 21,43 

Butembo 2  2 14,29 

Icterohaemorrahagiae  2 2 14,29 

Canícola 1  1 07,14 

Total 9 5 14 100 

 

Dentre as 14 reações observadas, 64,28% (9/14) ocorreram com titulação 

igual a 1:100 e 35,71% (5/14), 1:200. Estas reações se deram em soros de oito 

indivíduos diferentes. Em um único indivíduo foram observadas reações para cinco 

sorovares diferentes, em dois indivíduos reações para dois diferentes sorovares e nos 

demais, reação para apenas um sorovar.  

Resultados similares foram encontrados em trabalhadores rurais em 

assentamento no Tocantins por Araújo
4
, onde também se identificou a presença de 

anticorpos para os sorovares Australis, Grippotyphosa, Automnalis e Butembo, sendo a 

prevalência considerada elevada em humanos que lidavam com animais.  

Gongora et. al.
19

 relataram a prevalência de 19% em um grupo colombiano 

considerado de alto risco e 5,2% em grupo de baixo risco. Quando comparada a esse 

resultado, a prevalência encontrada nos indivíduos do HV/EVZ/UFG, 10,40% (8/130), 

justifica a classificação dos participantes como membros de grupo de risco. 

O cão é considerado o hospedeiro natural do sorovar Canicola e o rato de 

esgoto (Rattus norvegicus) o hospedeiro natural dos sorovares Icterohaemorrhagiae, 

Copenhageni e Pyrogenes
20,21

. Reações positivas para sorovares Australis, Automnalis, 

Butembo e Gryppotyphosa já foram identificadas em amostras de soro de cães
22,23

, 

Automnalis, Butembo e Gryppotyphosa em suínos e bovinos, e Autumnalis em 

equinos
24

. Destaca-se que os sorovares de Lepstospira spp. não são hospedeiro 
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específicos e muitos animais podem ser hospedeiros de vários sorovares ao mesmo 

tempo
4,5,12

 assim como um infectado pode tornar um hospedeiro de manutenção ou 

reservatório
5
, contribuindo para a disseminação deste patógeno para outros animais, 

incluindo o homem. Desta forma, a infecção com esses sorovares pode ser resultado de 

contato direto com animais infectados e resíduos contaminados, que pode justificar as 

reações positivas encontradas nos indivíduos do HV/EVZ/UFG. 

A probabilidade da ocorrência de contato na população avaliada no presente 

estudo é reforçada pelos 75% (6/8) dos indivíduos positivos para sorovares de 

Leptospira spp. terem informado trabalhar diariamente em contato direto com animais e 

75% (6/8) afirmaram não utilizarem EPIs em todos os procedimentos realizados. Destes 

indivíduos, 37,5% (3/8) já sofreram acidentes de trabalho envolvendo materiais 

perfurocortantes.  

Os resultados aqui obtidos corroboram os registrados em estudo realizado 

na Colômbia, onde estudantes de Medicina Veterinária e de Zootecnia, médicos 

veterinários, auxiliares e trabalhadores de abatedouros foram identificados como alguns 

dos grupos de alta soroprevalência de Leptospira spp.
24

. Como as atividades de criação 

de animais de interesse afetivo e econômico são consideradas de risco
5,25,26

, o 

atendimento de animais de diferentes espécies na rotina do HV/EVZ/UFG justifica a 

classificação dos indivíduos que participam diretamente ou indiretamente de atividades 

do Hospital Veterinário como grupo de risco de contato com o patógeno. 

O contato com urina infectada, fetos abortados, secreções uterinas, órgãos 

de animais portadores e aerossóis pode contribuir para a penetração e disseminação da 

bactéria no organismo de indivíduos que trabalham em atividades que os colocam em 

contato com animais
4,27,28

. A não utilização ou uso incorreto dos equipamentos de 

proteção, tanto individuais quanto coletivos, a limpeza inadequada de materiais e do 

local, descarte inadequado de resíduos, manuseio descuidado de perfurocortantes ou de 

material contendo excreções, secreções ou tecidos biológicos
10,13

 são alguns dos fatores 

que podem ter contribuído para a infecção de Leptospira spp nos indivíduos 

participantes deste estudo. O descuido em seguir as medidas de biossegurança é um 

importante fator no incremento de indivíduos infectados. O contato com água 

contaminada (inundações, chuvas fortes e enchentes) exemplifica outro fator de risco 

para os indivíduos, embora tal condição não tenha sido averiguada. 

O não diagnóstico de leptospirose nos indivíduos positivos justifica-se pelos 

múltiplos sintomas inespecíficos desta doença o que dificulta seu reconhecimento e 
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resulta em subdiagnósticos, ficando a suspeita de leptospirose apenas nos casos de 

manifestação clássica, como ocorre na Doença de Weil
29

.  

A prevenção e controle da leptospirose humana e animal dependem da 

adoção de uma série de medidas, que abrangem desde o controle de roedores, 

manutenção adequada do ambiente, utilização de equipamentos de proteção, diagnóstico 

e isolamento dos animais infectados, vacinação dos animais, descarte adequado de 

resíduos e materiais biológicos até cuidados com água empoçada da chuva e enchentes.  

Os resultados obtidos sinalizam a necessidade de controle da leptospirose 

animal e humana, o reforço das práticas de biossegurança, diminuição da contaminação 

ambiental, controle de infecções, diagnóstico e tratamento adequado dos animais e 

humanos infectados. 

Na Medicina Veterinária todo material deve ser considerado contaminado 

após sua utilização, independentemente dos possíveis contaminantes envolvidos. Os 

descuidos ao manusear e descartar esses materiais, assim como os ao manusear animais 

e suas excreções e secreções contribuem para a manutenção de patógenos zoonóticos 

ocupacionais. Visando reduzir a contaminação ambiental e as infecções em seres 

humanos e animais faz-se necessário ampliar os cuidados e reavaliar as medidas de 

biossegurança disponíveis compatíveis com cada situação de risco. Além disso, o 

treinamento e a atualização dos profissionais deve ser constante. 

4. CONCLUSÕES 

 

Há indivíduos sororreagentes aos sorovares Automnalis, Copenhageni, 

Grippotyphosa, Butembo, Icterohaemorrahagiae, Australis e Canícola. 

Parte dos indivíduos sororreagentes trabalha diretamente com animais em 

sua rotina com relato de acidentes com perfurocortantes ou contato com resíduos 

biológicos.  
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CAPÍTULO 4: TITULAÇÃO DE ANTICORPOS APÓS VACINAÇÃO 

ANTIRRÁBICA HUMANA PRÉ-EXPOSIÇÃO APLICADA AOS MEMBROS 

DA COMUNIDADE INTERNA DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA ESCOLA 

DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS 

RESUMO 

 

 

A raiva é uma doença causada por um vírus envelopado da ordem Mononegavirales, 

família Rhabdoviridae, gênero Lyssavirus com alta letalidade. O estudo em questão teve 

como objetivo avaliar a soroprevalência de anticorpos anti-rábicos pós-vacinação em 

indivíduos envolvidos nas atividades realizadas no Hospital Veterinário da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás por meio da analise pelo 

microteste simplificado de inibição de fluorescência (SFIMT). Das 130 amostras 

analisadas, 96,15% (125/130) apresentaram títulos satisfatórios para proteção 

imunológica individual e 3,85% (5/130) insatisfatórios. A vacinação pré-exposição 

contribui para a proteção adequada dos indivíduos e apresenta-se como principal forma 

de controle da doença na medicina veterinária.    

  

 

Palavras-chave: anticorpos; doença ocupacional; raiva; soroprevalência; vacinação. 
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ABSTRACT 

 

 
 

 

Rabies is a disease caused by an enveloped virus of the order Mononegavirales, family 

Rhabdoviridae, genus Lyssavirus with high lethality. The aim of this study was to 

evaluate the seroprevalence of post-vaccination anti-rabies antibodies in individuals 

involved in the activities carried out at the Veterinary Hospital of the Veterinary and 

Zootechnical School of the Federal University of Goiás by means of the simplified 

microteste of fluorescence inhibition ( SFIMT). Of the 130 samples analyzed, 96.15% 

(125/130) presented satisfactory titres for individual immunological protection and 

3.85% (5/130) unsatisfactory. Pre-exposure vaccination contributes to the adequate 

protection of individuals and is the main form of control of the disease in veterinary 

medicine. 

 
 

Keywords: antibodies; occupational disease; rabies; seroprevalence; vaccination. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A raiva é uma doença causada por um vírus envelopado da ordem 

Mononegavirales, família Rhabdoviridae, gênero Lyssavirus rapidamente inativado em 

altas temperaturas e com baixa resistência fora do hospedeiro. Este vírus é sensível a 

dessecamento, luz solar e radiação ultravioleta e se mantém estável a 4ºC por longos 

períodos
1,2

.  

A multiplicidade de reservatórios domésticos e silvestres, assim como alta 

capacidade adaptativa do vírus da raiva permite sua distribuição em todos os 

continentes, exceto Austrália e Antártica. Estimam-se 40.000 a 70.000 mortes humanas 

ao ano relacionadas ao vírus da raiva, quase todas em países em desenvolvimento
3,4,5

.  

Países do oeste europeu, Inglaterra, Irlanda, Canadá, Estados Unidos da 

América, Japão, Malásia, alguns países da América Latina e várias ilhas do Pacífico são 

exemplos de locais onde não há registro de animais infectados, sendo assim 

considerados países livres da raiva
1,3,6

. Assim, a incidência de raiva em humanos é 

maior em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, sendo o cão o principal 

responsável pela transmissão da raiva para o homem
7
.  

As infecções normalmente ocorrem por transmissão percutânea através da 

saliva em acidentes com mordidas ou lambeduras, em casos de arranhaduras provocadas 

por animais infectados, ou por contato com ferimentos abertos, mucosas e 

procedimentos cirúrgicos. O período de incubação apresenta variação em infecções 

naturais
1
.  

Uma vez inoculado, o vírus passa a realizar sua replicação em células 

musculares próximas ao local de inoculação antes de atingir o sistema nervoso central 

(SNC) do hospedeiro infectado, de onde se dissemina pelo organismo
1,8

.  

Os sinais clínicos aparecem somente após o envolvimento do SNC. A 

replicação do vírus ocorre na glândula salivar, passando a ser secretado pela saliva que 

representa a principal via de disseminação
1
.  

A manifestação clinica da raiva ocorre de diferentes formas nas espécies 

atingidas. As formas clássicas da doença são a paralítica e a furiosa, resultantes das 

lesões ao SNC. Os sinais da doença incluem alterações de comportamento, inapetência, 

apatia, febre, depressão, inquietude, incoordenação motora, depressão, insônia, 

salivação, dificuldade de deglutição, aumento do limiar de sensibilidade a sedativos ou 

tranquilizantes e paralisia muscular
1,9

.  
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Os principais transmissores da raiva para os animais domésticos na América 

Latina são os morcegos hematófagos em principal o Desmodus rotundus, sendo os cães 

ainda considerados os principais transmissores da raiva para humanos
3
. 

Recomenda-se a vacinação pré-exposição para aqueles indivíduos em risco 

de contato com animais possivelmente infectados na realização de atividades 

ocupacionais ou de lazer, viajantes que irão a áreas enzoóticas de raiva e moradores de 

países com elevados registros da doença. A vacina antirrábica é aplicada em três doses, 

nos dias 0, 7 e 21. Em casos de mordidas, arranhaduras ou lambeduras por animal 

possivelmente raivoso ou contato entre material contaminado e lesões, o local de 

possível contato com vírus deverá ser imediatamente lavado com sabão ou detergente e 

água, e realizado o tratamento pós-exposição adequado
10

.  

As medidas pré-exposição, como a vacinação adequada e acompanhamento 

do título de anticorpos, assim como adoção dos cuidados adequados pós-exposição são 

de alta importância na saúde pública e animal.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Local  

O estudo foi conduzido no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás localizada Rodovia Goiânia - Nova 

Veneza, km 8, Campus Samambaia, CEP 74001-970 em Goiânia, Goiás.  

Os procedimentos laboratoriais foram realizados pelo Instituto Pasteur 

localizado na Avenida Paulista, número 393, Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 

01311-000. 

 

2.2. Colheita de amostras 

As 130 amostras de soro humano foram analisadas pelo microteste 

simplificado de inibição de fluorescência (SFIMT) para determinar a titulação de 

anticorpos após vacinação antirrábica humana. Foram colhidas de indivíduos, maiores 

de 18 anos, envolvidos direta ou indiretamente em atividades realizadas no 

HV/EVZ/UFG, após leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE (Anexo A) e o preenchimento do questionário (Anexo B). 

As amostras de sangue humano foram colhidas por profissionais capacitados 

14 dias após a finalização da campanha de vacinação antirrábica humana na EVZ/UFG. 
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Foram colhidos 5 mL por meio de punção de veia radial observada em palpação após o 

uso de torniquete. Todas as amostras sanguíneas obtidas por punção utilizando agulha e 

seringa foram transferidas para tubos de vacutainer sem anticoagulante e posteriormente 

centrifugadas para obtenção do soro. E acondicionadas em microtubos tipo eppendorf 

devidamente identificados, congelados a uma temperatura de -20º no Laboratório de 

Diagnóstico de Leptospirose da EVZ/UFG e encaminhadas para o Instituto Pasteur, em 

São Paulo, para realização do microteste simplificado de inibição de fluorescência 

(SFIMT). 

Dos 130 indivíduos, 25,38% (33/130) eram homens e 74,62% (97/130) 

mulheres, sendo 3,85% (5/130) estagiários, 46,92% (61/130) discentes de graduação, 

18,46% (24/130) de pós-graduação, 19,23% (25/130) residentes, 6,92% (9/130) 

docentes, 3,85% (5/130) técnicos e 0,77% (1/130) auxiliares de limpeza. A faixa etária 

do grupo variou de 18 a 65 anos, dentre os quais 47,69% (62/130) tinham entre 18 a 24 

anos, 34,62% (45/130) 25 a 29 anos, 14,62% (19/130) 30 a 45 anos e 3,07% (4/130) 50 

a 67 anos. 

 

2.3. Microteste simplificado de inibição de fluorescência (SFIMT) 

O teste sorológico usual, mais sensível e específico para avaliação do status 

sorológico da população submetida à vacinação por meio de detecção de anticorpos 

antirrábicos, é a soro-neutralização (SN). Esta técnica baseia-se na mistura de uma 

quantidade conhecida de vírus em diluições do soro a ser testado. Na presença de 

anticorpos específicos no soro, o vírus é neutralizado. A neutralização viral ocorre 

quando há perda da capacidade infectante da partícula viral pela reação com um 

anticorpo específico
1
. 

O teste de soro-neutralização de escolha do Instituto Pasteur é o microteste 

simplificado de inibição de fluorescência (SFIMT), onde titula-se o vírus fixo (dose 

infetante 80-100% das células), dilui-se o soro-problema (1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160 e 

1:320), 200UI/mL do soro padrão (1:2000 a 1:64000) e adiciona-se 50 μL de vírus fixo 

a 100 μL de cada diluição. Após a incubação a 37º C acrescenta-se 50 μL de BHK-21 2 

x 10
5
 células/mL e procede-se de uma nova incubação durante 24 horas.  

 A leitura das placas pode ser realizada com auxílio de microscópio de 

fluorescência sem charriot (com objetiva de 10x) ou diretamente em microscópio de 

fluorescência invertido. Considera-se satisfatória, para indivíduo vacinado, a amostra 
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que apresentar valores ≥ 0,5 UI/mL e insatisfatória, com recomendação de reforço 

vacinal com nova sorologia, resultado < 0,5 UI/mL 
3
.  

 

2.4. Análise estatística 

Os resultados foram analisados por meio do cálculo da frequência de 

anticorpos protetores contra da raiva após vacinação antirrábica humana dentro da 

população em estudo. 

 

2.5. Considerações éticas 

O estudo foi elaborado e executado segundo as diretrizes do Conselho de 

Ética em Pesquisa (CEP) UFG aprovado via Plataforma Brasil sob CAAE: 

51193615.6.0000.5083 e número do parecer: 1.404.205 em 05 de fevereiro de 2016. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na análise das 130 amostras, 96,15% (125/130) apresentam valores ≥ 0,5 

UI/mL, considerados satisfatórios para indivíduos vacinados, e 3,85% (5/130) amostras 

com resultados < 0,5 UI/mL, consideradas insatisfatórios (Tabela 1). 

 

TABELA  1 - Distribuição das amostras baseadas na titulação obtida após realização dos 

exames de soro-neutralização para anticorpos contra o vírus da raiva após 

profilaxia pré-exposição em membros da comunidade interna no Hospital 

Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 

Goiás em Goiânia, Goiás, Brasil, 2016. 

UI/mL Quantidade de Amostras %  

≥ 2,67 73 56,15 Satisfatório 

= 2,00 13 10,00 Satisfatório 

> 1,33 19 14,62 Satisfatório 

= 1,00 12 09,23 Satisfatório 

= 0,67 1 00,77 Satisfatório 

= 0,50 7 05,38 Satisfatório 

= 0,33 1 00,77 Insatisfatório 

= 0,25 2 01,54 Insatisfatório 

= 0,06 1 00,77 Insatisfatório 

= 0,04 1 00,77 Insatisfatório 

Total 130 100  
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Dois dos cinco indivíduos com titulação de anticorpos contra o vírus da 

raiva considerada insatisfatória relataram não estar com a carteira de vacinação 

atualizada. As medidas pré-exposição, como a vacinação adequada e acompanhamento 

do título de anticorpos, assim como adoção dos cuidados adequados pós-exposição são 

de alta importância na saúde pública e animal. A resposta imune celular resultante do 

estímulo vacinal é um dos mecanismos mais importantes da resposta imune ao vírus da 

raiva
3
.  

A profilaxia pré-exposição é indicada para aqueles indivíduos com risco de 

exposição ao vírus da raiva durante atividades ocupacionais, como médicos veterinários, 

biólogos, auxiliares e funcionários de laboratório de virologia e anatomopatologia, 

estudantes de Medicina Veterinária, Biologia e Zootecnia, pessoas que atuam a campo 

com captura e manipulação de mamíferos passíveis de portarem o vírus, funcionários de 

zoológicos, pesquisadores de campo, guias de turismo ecológico, pescadores, 

ecoturistas, caçadores, guarda-caças, fazendeiros, trabalhadores florestais, taxidermistas, 

espeleólogos e pessoas que residem em áreas de alto risco
11

. 

O esquema pré-exposição consiste na aplicação de três doses (dias 0, 7 e 21) 

da vacina intramuscular profunda ou intradérmica com controle sorológico a partir do 

14º dia após a última dose e é responsável por desencadear uma resposta imune 

secundária mais rápida quando necessário iniciar a profilaxia pós-exposição
11

. A 

vacinação induz os linfócitos T a estimularem as células B, por meio dos linfócitos T 

auxiliares, a produzirem anticorpos, induzem as células T citotóxicas a promover lise de 

células infectadas, induzem diferentes células a sintetizar substâncias mediadoras e 

atuam como células de memória imunológica
3
. 

A raiva é uma doença fatal em humanos e maioria dos sobreviventes da 

doença, relatados em literatura, estavam vacinados antes do contato com o patógeno
12

. 

Exemplificando, após um surto de raiva em uma comunidade do estado do Pará, a 

população foi vacinada e suas amostras sorológicas analisadas. O título de anticorpos 

após vacinação na população estudada foi considerada satisfatório para aqueles que 

receberam tratamento pré-exposição, sendo os valores de soro-neutralização de 

anticorpos mais elevados em jovens e nas mulheres
13

. Tais resultados diferem dos 

obtidos nos indivíduos da comunidade do HV/EVZ/UFG, já que 80% (4/5) dos que 

apresentaram titulação <0,5UI/mL eram mulheres e 75% (3/4) jovens de 18 a 24 anos. 

Essa divergência pode ser justificada pela aplicação incorreta ou incompleta do 

protocolo de vacinação nesses indivíduos. 
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Dos casos documentados nos quais seres humanos sobreviveram à raiva, 

85% dos sobreviventes receberam vacina contra a raiva antes do início da 

enfermidade
14,15,16

, sugerindo que a vacinação pré-exposição e a proteção conferida 

auxiliaram na redução da gravidade da doença. 

Em estudo realizado com trabalhadores de laboratório no qual se investigou 

a proteção conferida pela vacina antirrábica em humanos por meio da avaliação da 

resposta às vacinas, observou-se que 99,6% dos indivíduos obtiveram titulação de pelo 

menos 0,5 UI/mL 
17

, o que se assemelha aos 96,15% (125/130) encontrados entre os 

indivíduos amostrados da comunidade do HV/EVZ/UFG.  

Apesar da disponibilidade de vacinas, a alta incidência de raiva está 

relacionada ao tratamento inadequado pré e pós-exposição
18

.  Adultos mordidos ou pais 

de crianças agredidas por animais, principalmente cães, falham ao identificar a 

necessidade da limpeza adequada da lesão e do encaminhamento ao centro médico para 

tratamento
19

. O custo da vacina antirrábica e da imunoglobulina da raiva humana, assim 

como não reconhecimento do risco de raiva em humanos, têm contribuído para falhas 

em vacinar pessoas de grupos de riscos
20

.  

A reavaliação das abordagens clínicas para o tratamento da raiva é fator 

importante para o controle da doença. Identificar a probabilidade de o paciente ter 

entrado em contato com o vírus e iniciar a administração da vacina pós-exposição antes 

do início da doença ainda é uma das principais chances de obter êxito no tratamento de 

indivíduos acometidos
16

, condição que justifica a conduta adotada na EVZ/UFG de 

incentivar a imunização de todos os seus discentes, técnicos e docentes, além de apoiar 

a participação voluntária em campanhas municipais de vacinação antirrábica animal. 

Os indivíduos que compõem o grupo ao qual o esquema de profilaxia pré-

exposição é indicado devem repetir a titulação de anticorpos com periodicidade de 

acordo com o risco a que estão expostos e os que trabalham em situação de alto risco 

devem realizar a titulação a cada seis meses. Obteve-se a informação de que tal 

orientação foi dada à comunidade da EVZ pelo coordenador dessa ação. 

Apesar dos estudantes de Medicina Veterinária, professores, médicos 

veterinários, residentes, técnicos e estagiários demonstrarem conhecimento da 

importância da profilaxia pré-exposição, seguir as medidas de biossegurança sugeridas 

para cada atividade e tomar as medidas cabíveis em casos de acidentes, a maioria dos 

indivíduos participantes deste estudo afirmou raramente colocar esse conhecimento em 

prática. Alguns não realizaram a vacinação primária com todas as doses recomendadas, 
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outros receberam as três doses, porém nunca uma dose "reforço" nos anos que 

seguiram. Esta falha ao seguir o protocolo de vacinação e o não monitoramento de 

títulos favorece uma titulação insatisfatória de anticorpos. Apesar de este ser um 

importante fator de interferência nos valores do título é importante considerar a ação de 

outros fatores como causa dos títulos < 0,5UI/mL, a exemplo, problemas com a vacina 

utilizada (validade, conservação) e a possibilidade de problemas imunológicos
22

.  

Considerando-se que os participantes da pesquisa eram classificados como 

grupo de risco, recomendou-se a eles a vacinação antirrábica e titulação dos anticorpos 

anualmente. Os indivíduos com títulos insatisfatórios deverão receber novamente as três 

doses recomendas e realizar titulação de anticorpos contra o vírus da raiva 14 dias após 

a ultima dose
11

.  

4. CONCLUSÕES 

 

A quase totalidade das amostras analisadas é considerada com titulação 

satisfatória para indivíduos vacinados, sendo os títulos baixos encontrados em mulheres 

jovens. Dos poucos considerados insatisfatórios, alguns estão com a carteira de 

vacinação desatualizada.  
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CAPÍTULO 5: SOROPREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-TOXOPLASMA 

GONDII EM MEMBROS DA COMUNIDADE INTERNA DO HOSPITAL 

VETERINÁRIO DA EVZ/UFG 

RESUMO 

 

 

Toxoplasma gondii é um protozoário parasito intracelular obrigatório causador da 

toxoplasmose, doença oportunista em indivíduos imunodeprimidos. A infecção acomete 

aproximadamente um terço da população mundial. O objetivo deste trabalho foi avaliar 

a soroprevalência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em indivíduos envolvidos na 

rotina do Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade 

Federal de Goiás. Por meio da realização da prova de hemaglutinação indireta do kit 

Toxotest HAI da Wiener Lab foram analisadas 130 amostras das quais 30% das 

apresentaram-se positivas para anticorpos anti-Toxoplasma gondii, valor similar a 

média mundial. Os resultados sugerem que esses indivíduos não correm maior risco de 

contato com o parasito do que a população em geral.  

 

 

Palavras-chave: anticorpos; doença ocupacional; medicina veterinária; 

soroprevalência; Toxoplasma gondii; toxoplasmose.  
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ABSTRACT 

 

 

Toxoplasma gondii is an obligatory intracellular parasite that causes toxoplasmosis, an 

opportunistic disease in immunocompromised individuals, and affects approximately 

one third of the world population. The objective of this work is to evaluate the 

seroprevalence of anti-Toxoplasma gondii antibodies in individuals involved in the 

routine of the Veterinary Hospital of the Veterinary and Zootechnical School of the 

Federal University of Goiás. Through the indirect hemagglutination test of the Toxotest 

HAI kit of the Wiener Lab 130 samples were analyzed, 30% of which were positive for 

anti-Toxoplasma gondii antibodies, similar to the world average. The results suggest 

that these individuals are not at higher risk of contact with the parasite than the general 

population. 

 

Keywords: antibodies, seroprevalence, Toxoplasma gondii, occupational disease, 

veterinary medicine. 
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1. INTRODUÇÃO 

Toxoplasma gondii é um protozoário intracelular obrigatório causador da 

toxoplasmose, doença oportunista em indivíduos imunodeprimidos. Considerado um 

dos parasitos mais bem sucedidos, apresenta elevada transmissibilidade, infectando a 

maioria das espécies de mamíferos e aves
1,2

. Pertence ao filo Apicomplexa assim como 

alguns outros protozoários patogênicos de importância veterinária como o Plasmodium 

spp., Cryptosporidium spp. e Eimeria spp.
1
.  

Sua reprodução sexual ocorre somente em felídeos, domésticos ou 

selvagens, considerados hospedeiros definitivos do protozoário e que podem eliminar 

milhões de oocistos nas fezes que sobrevivem meses no ambiente até serem ingeridos 

por outro hospedeiro
3
. Existem três estágios infecciosos do T. gondii: taquizoítos, 

bradizoítos (nos cistos teciduais) e esporozoítos (em oocistos)
4
. Após a infecção de 

hospedeiro não definitivo, o Toxoplasma gondii multiplica-se assexuadamente e evolui 

para uma fase persistente de onde inicia uma nova infecção
3
.  

A toxoplasmose é uma das infecções parasitárias mais comuns do homem. 

Estima-se que os anticorpos anti-T. gondii podem ser encontrados em 30% da 

população mundial
4,5,6

. Os seres humanos são infectados pela ingestão de alimentos, 

como carne crua ou mal cozida (cistos teciduais), ou água contaminada com oocistos
3
. 

Na maioria dos adultos a infecção é subclínica, mas pode causar problemas nos sistema 

nervoso central, afecções oculares e morte, sendo especialmente grave em casos de 

transmissão congênita
2,3,4,7

. A infecção durante a gravidez pode resultar em abortos ou 

natimortos. Um recém nascido após exposição intra-uterina a esse parasito pode 

desenvolver toxoplasmose congênita com graves consequências neurológicas e 

oculares
2,7,8

. 

Devido às complicações em longo prazo e a distribuição mundial do 

Toxoplasma gondii, estudos epidemiológicos ajudam as políticas de saúde pública.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a soroprevalência de anticorpos anti-

Toxoplasma gondii em indivíduos envolvidos na rotina do Hospital Veterinário da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Local  

O estudo foi realizado no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás e o processamento laboratorial conduzido 

no Laboratório de Diagnóstico de Leptospirose do setor de Medicina Veterinária 

Preventiva (LDL/DMV) da EVZ/UFG, ambos localizados na Rodovia Goiânia - Nova 

Veneza, km 8, Campus Samambaia, CEP 74001-970 em Goiânia, Goiás.  

 

2.2. Colheita de amostras 

As 130 amostras de soro humano para determinar a presença de anticorpos 

anti-Toxoplasma gondii utilizando-se do kit Toxotest HAI do Wiener Lab
9
 foram 

colhidas de indivíduos, maiores de 18 anos, envolvidos em atividades internas ao 

HV/EVZ/UFG e que realizaram a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Anexo A) e o preenchimento do questionário (Anexo B). 

Dessas 130 amostras colhidas, 25,38% (33/130) foram de homens e 74,62% 

(97/130) mulheres com faixa etária variando de 18 a 65 anos, sendo que 47,69% 

(62/130) tinham entre 18 a 24 anos, 34,62% (45/130) 25 a 29 anos, 14,62% (19/130) 30 

a 45 anos e 3,07% (4/130) 50 a 67 anos. Dentre as amostras 3,85% (5/130) foram de 

estagiários, 46,92% (61/130) de discentes de graduação, 18,46% (24/130) de pós-

graduação, 19,23% (25/130) de residentes, 6,92% (9/130) de docentes, 3,85% (5/130) 

de técnicos e 0,77% (1/130) de auxiliares de limpeza.  

Um técnico colheu no Laboratório Multiusuário de Patologia Clínica do 

Programa de Pós-graduação em Ciência Animal (PPGCA/EVZ/UFG) 10 mL de sangue 

de cada indivíduo por meio de punção de veia radial observada em palpação após uso de 

torniquete. Todas as amostras foram obtidas por punção utilizando agulha e seringa e 

transferidas para tubos de vacutainer sem anticoagulante e posteriormente centrifugadas 

para obtenção do soro. Este foi acondicionado em microtubos tipo eppendorf 

devidamente identificados congelados a uma temperatura de -20º no Laboratório de 

Diagnóstico de Leptospirose do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás.  
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2.3. Toxotest HAI 

As amostras sorológicas para detecção de anticorpos contra o Toxoplasma 

gondii foram analisadas pela prova de hemaglutinação indireta (HAI) por meio do kit 

Toxotest HAI
9
 seguindo as instruções do fabricante.  

Essa técnica baseia-se na capacidade dos anticorpos anti-T. gondii em 

aglutinar na presença de glóbulos vermelhos sensibilizados com antígenos 

citoplasmáticos e de membrana do parasito
9
. 

As amostras sorológicas e 2-Mercaoptoetanol a 1% foram adicionadas nas 

cavidades das placas, e estas foram seladas e agitadas e o material incubado a 

temperatura ambiente por mais de 90 minutos. Adicionou-se então o diluente de soro 

HAI e as amostras diluídas a partir da primeira coluna (1/2, 1/4, até 1/64). 

Acrescentaram-se suspensão a 1% de eritrócitos de carneiro não sensibilizados, para 

controle e absorção de heterofilia (GR não sensibilizados) nas primeiras duas diluições 

(1/2 e 1/4) e antígeno HAI nas demais diluições. A leitura foi realizada após os 90 

minutos em que as placas permaneceram em repouso sem vibrações. Considerou-se 

reativa a amostra que apresentasse formação de uma película ou manto que cobrisse em 

50% ou mais o fundo das cavidades
9
.  

 

2.4. Análise estatística 

Os resultados foram analisados por meio do cálculo de frequência dos 

anticorpos anti-Toxoplasma gondii dentro da população em estudo.  

 

2.5. Considerações éticas 

O estudo foi elaborado e executado segundo as diretrizes do Conselho de 

Ética em Pesquisa (CEP) da UFG aprovado via Plataforma Brasil sob CAAE: 

51193615.6.0000.5083 e número do parecer: 1.404.205 em 05 de fevereiro de 2016. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise das 130 amostras de soros humanos por meio de prova de 

hemaglutinação indireta (HAI) identificou 30% (39/130) dos indivíduos com anticorpos 

anti-Toxoplasma gondii presentes (Tabela 1), sendo 89,74% (35/39) com titulação de 

1/64, 5,73% (2/39) 1/16 e 5,73% (2/39) 1/8 (Tabela 2). 
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TABELA  1 - Distribuição da frequência de resultados positivos dos exames de hemaglutinação 

indireta para detecção de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em amostras de 

soros de membros da comunidade interna no Hospital Veterinário 

(HV/EVZ/UFG) em Goiânia, Goiás, Brasil, 2017. 

 Quantidade de Amostras % 

Positivo 39 30 

Negativo 91 70 

Total 130 100 

 

 

TABELA  2 - Distribuição dos resultados positivos para anticorpos anti-Toxoplasma gondii em 

cada titulação pelo teste da hemaglutinação indireta em amostras de soros de 

membros da comunidade interna no Hospital Veterinário (HV/EVZ/UFG) em 

Goiânia, Goiás, Brasil, 2017. 

Titulação Quantidade de Amostras % 

1/64 35 89,74 

1/16 2 05,13 

1/8 2 05,13 

Total 39 100 

 

Anticorpos anti-Toxoplasma gondii IgM surgem na primeira semana após a 

infecção, atingindo título máximo em torno de 15 dias e mantendo-se em níveis residuais 

por 12 a 18 meses. Já a IgG surge nas primeiras duas a quatro semanas, com nível máximo 

alcançado duas a quatro semanas após a infecção, permanecendo em baixos níveis por toda 

a vida do indivíduo, porém a conversão de IgG positivo para negativo apesar de rara pode 

ocorrer10. Nesse estudo, procedeu-se a determinação da presença de anticorpos anti-T. 

gondii na população específica e não a existência de infecção ativa, caracterizada pela 

presença específica de IgM, nos indivíduos participantes de atividades no Hospital 

Veterinário.  

Devido ao número elevado de possíveis hospedeiros intermediários, a 

toxoplasmose é uma das infecções parasitárias mais comuns no homem e sua 

prevalência na população humana sofre variações entre os diferentes países, áreas 

geográficas e grupos étnicos. Nos Estados Unidos da América e Inglaterra a prevalência 

abrange 8-22% da população; na América Central, América do Sul e Europa continental 

os índices de infecção variam entre 30 a 90% da população
11

. Em mulheres grávidas a 

soroprevalência varia de 4 a 100%, dependendo do grupo em estudo
12,13

. Considerando 

essa variação na população da América do Sul, os 30% (39/130) dos indivíduos com 

anticorpos anti-Toxoplasma gondii presentes, apesar de estarem no mínimo da 
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estimativa para o continente, ainda compõem o padrão esperado. É importante lembrar 

que uma variação com essa amplitude ocorre pelas divergências socio-econômicas
14

 de 

região para outra e de país para outro. 

Em estudo realizado nos EUA com 11.357 indivíduos de idades acima de 

seis anos, a prevalência geral de anticorpos contra T. gondii foi de 13,2%, apresentando 

aumento com a idade, com maior ocorrência entre aqueles não nascidos nos EUA, entre 

os de menor escolaridade e os residentes em áreas mais pobres
14

. Levando estes dados 

em consideração, a soroprevalência de anticorpos anti-T. gondii nos membros da 

comunidade interna do Hospital Veterinário (HV/EVZ/UFG) pode ser justificada pela 

idade dos indivíduos, sendo sua prevalência 52,63% (10/19) entre indivíduos de 30 a 45 

anos, 30,77% (12/45) entre 25 a 29 anos e 25,81% (16/62) 18 a 24 e 25% e pelo nível 

de formação acadêmica, já que a taxa de prevalência apresenta tendência a aumentar 

com a idade
15

 e diminuir com o aumento da escolaridade
14

. 

Nas mulheres, não grávidas, participantes da comunidade interna do 

HV/EVZ/UFG 31,96% (31/97) foram positivas para a presença anticorpos anti-

Toxoplasma gondii, sendo a prevalência em homens de 24,24% (8/33). Dados similares 

de prevalência nas mulheres foram encontrados em outro estudo realizado com 155 

mulheres grávidas de Lisboa e 300 de Luanda nos quais a prevalência de anticorpos foi 

de 21,3% e 27,3%, respectivamente, sendo identificados como fatores de riscos o 

contato com gatos e consumo de produtos lácteos não pasteurizados
16

. 

Araújo et. al,
17

 identificaram em 145 alunos de Medicina Veterinária 

30,34% de positivos para anticorpos contra T. gondii. Esta prevalência, assim como a 

dos indivíduos membros do HV/EVZ/UFG (30%, 39/130), foi similar a relatada na 

maioria dos estudos já citados de infecção da população mundial e inferior à registrada 

por McKerrow & Heyneman de 40%.
18

 Da mesma forma, apresentou-se inferior às 

frequências citadas em estudos similares realizados no Brasil por Lanzarini et. al.
19

 

(65,80% em trabalhadores de Guarulhos-SP) Ferraroni et. al.
20

 (56,20 a 73,90% em 

populações amazônicas), e Rey & Ramalho
21

 (22,80 a 71,50% na população de 

Fortaleza-CE). Esses resultados sugerem que os participantes de atividades no 

HV/EVZ/UFG, mesmo estas sendo consideradas potencialmente mais insalubres não 

apresentaram risco diferenciado de contato com T. gondii do que a população em geral.  

Já na França, durante 30 anos, a incidência e prevalência de infecções por 

Toxoplasma gondii diminuíram acentuadamente, possivelmente associadas aos hábitos 

alimentares e melhorias nas práticas de higiene
22

, o que pode ter também refletido nos 
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resultados obtidos neste estudo, por se tratar de indivíduos com maior acesso à 

informação.  

Embora a maior parte dos estudos de prevalência de anticorpos anti-

Toxoplasma gondii realizados apresentam mulheres grávidas como foco, o parasito não 

se restringe apenas a esse grupo, lembrando de sua ampla distribuição mundial e 

soroprevalência em grupos de diversas faixas etárias. Destaca-se ainda que, apesar da 

toxoplasmose ser uma zoonose, é importante lembrar que o contato do indivíduo com o 

parasito não ocorre exclusivamente através da convivência com gatos, uma vez que 

alimentos e água contaminados estão inclusos na transmissão do patógeno
4
, o que pode 

ter ocorrido com indivíduos amostrados. 

O conhecimento sobre o ciclo do parasito, seus hospedeiros definitivos e 

intermediários, assim como boas práticas de higiene auxilia no controle de sua 

disseminação. 

O médico veterinário deve atentar-se aos riscos de exposição ao patógeno 

durante suas atividades como também para seu papel na disseminação desse e outros 

patógenos zoonóticos, tomando as devidas medidas de biossegurança para proteção 

individual e coletiva. 

4. CONCLUSÕES 

 

Constata-se que há indivíduos sororreagentes na comunidade estudada, com 

maior prevalência em mulheres. 
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CAPÍTULO 6: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muitos trabalhos destacam a importância da leptospirose na produção 

animal, porém poucos relatam a sua importância relacionada aos médicos veterinários e 

estudantes. Já a raiva é citada em inúmeros estudos de casos em animais e humanos 

relatando esta classe profissional como de risco. Por outro lado, são escassos os relatos 

específicos da toxoplasmose envolvendo médicos veterinários e estudantes, apesar da 

infecção apresentar ampla distribuição e alta prevalência na população mundial  

Durante o exercício da profissão, os médicos veterinários enfrentam e estão 

expostos a diversos riscos, que variam e incluem físicos, químicos e biológicos. 

Imprevistos e as situações de emergências são comuns e nestes momentos a 

probabilidade de ocorrer um acidente aumenta. É fundamental que todos os 

profissionais conheçam os perigos e os riscos relacionados a cada atividade exercida e 

que este conhecimento os possibilite identificar possíveis problemas, assim como 

enfrentar eventuais consequências. 

Os perigos e riscos biológicos presentes na rotina dos médicos veterinários 

impactam não somente os profissionais da área, mas também a sociedade. Nos médicos 

veterinários as consequências são diversas e envolvem o custo de diagnóstico, cuidados 

médicos, tratamento, absenteísmo, queda de produtividade, mortalidade, sofrimento e 

impactos sociais e ocasionados por mudança de profissão em decorrência de sequelas. 

Algumas enfermidades podem comprometar severamente a qualidade de vida dos 

pacientes afetados. 

O uso de medidas de proteção é uma prática que vem se tornando 

obrigatória na maioria das instituições relacionadas à atuação dos médicos veterinários e 

tem como finalidade a proteção dos profissionais durante a realização de procedimentos 

laboratoriais e procedimentos que envolvem pacientes, nos quais há a presença de 

material biológico. No entanto, a sua utilização indevida, como uso fora do ambiente de 

trabalho, pode trazer consequências indesejadas.  

Diversas são as medidas disponíveis para minimizar as casualidades 

relacionadas ao Toxoplasma gondii, Leptospira spp. e vírus da raiva, porém o sucesso 

dessas depende diretamente de sua execução. No caso da raiva, a vacinação profilática 

pré-exposição constitui uma dessas medidas assim como a higienização com água e 

sabão dos locais de feridas após acidentes de trabalho e aplicação de vacina pós-

exposição. Já na toxoplasmose fatores como a lavagem, higienização e manipulação 
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adequada de alimentos, evitar ingestão de alimentos crus e água de origem 

desconhecida também facilitam o controle e redução de casos da doença. Para diminuir 

os riscos de contato com Leptospira spp. é importante considerar todo material utilizado 

como potencialmente contaminado, assim como manusear e descartar esses materiais 

adequadamente e evitar contato direto com excreções e secreções animais. Os 

profissionais e os estudantes devem estar atentos a essas medidas e não subestimar sua 

importância ou necessidade. 

Na maioria dos locais a prevenção dos riscos profissionais e os planos de 

controle são subestimados ou mesmo ignorados e a assistência aos profissionais e 

proprietários relacionados às atividades envolvendo animais é insuficiente ou até 

ausente.  

O profissional deve estar atento às medidas de biossegurança que podem e 

devem ser utilizadas durante suas atividades e considerar que estas medidas não são 

apenas para a sua proteção individual, mas que podem estar associadas à proteção do 

paciente, dos demais membros da equipe e até da saúde pública. A utilização correta de 

tais medidas é benéfica, porém a utilização errônea pode trazer consequências negativas 

sérias e até irreversíveis. 

Faz-se necessária a articulação de trabalhos de divulgação e conscientização 

direcionados aos médicos veterinários, empresas, estudantes e outros profissionais 

relacionados à área da medicina veterinária nos quais se devem abordar as implicações 

legais, ambientais, econômicas e sanitárias pertinentes ao gerenciamento dos resíduos 

de serviços de saúde e dos riscos biológicos aos quais estão expostos visando e corrigir 

as possíveis falhas na formação profissional a cerca da percepção dos riscos. Além 

disso, devem-se reforçar as medidas profiláticas a serem tomadas pelos médicos 

veterinários e demais profissionais da área. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Convidamos o(a) Sr(a) para participar da Pesquisa "Soroprevalência de patógenos zoonóticos e 

avaliação da percepção sobre biossegurança na comunidade interna do Hospital Veterinário da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás", sob a responsabilidade de 

Luiza Gabriella Ferreira de Paula, aluna de pós graduação Stricto Sensu, qual pretende investigar a 

soroprevalência dos patógenos zoonóticos Toxoplasma gondii, Leptospira spp., Brucella abortus e 

rhabdovírus nos profissionais e estudantes pertencentes a comunidade interna do Hospital Veterinário 

(HV) da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de Goiás (UFG) em Goiânia, 

Goiás. Sua participação é voluntária e se dará por meio de amostragem de sangue e preenchimento de 

questionário. Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa incluem possível desconforto durante 

a colheita da amostra. Se você aceitar participar, estará contribuindo para a avaliação do perfil sorológico 

de anticorpos dos profissionais do HV, analise do perfil de prevalência das infecções causadas por estes 

agentes dentro da comunidade interna do hospital, avaliação da percepção sobre biossegurança, e geração 

de material para auxílio na conscientização sobre os riscos aos quais estão expostos, profissionais e 

estudantes, na rotina de trabalho. Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja 

antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O(a) 

Sr(a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa 

serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para 

qualquer outra informação, o(a) Sr(a) poderá entrar em contato com a pesquisadora no Setor de Medicina 

Veterinária Preventiva da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG ou pelo telefone (62) 8182-9849 e 

email luizadepaula92@yahoo.com. 

 

Consentimento Pós–Informação: 

Eu, 

______________________________________________________________________ 

fui informado sobre o que a pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, 

sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento é 

emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando 

uma via com cada um de nós. 

 

Data: ___/ ____/ _____    

 

____________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

____________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável  
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ANEXO B - Questionário 

Nome:_________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:____________Cargo ocupado:_____________________________ 

Graduação (Curso e ano de formação):_______________________________________ 

Principais Atividades: 

Auxílio/atendimento clínico Atividades laboratoriais 

Auxílio/Realização de cirurgias Atividades de contenção 

Auxílio/atendimentos emergenciais  Interação maior com proprietários  

Participação/realização de aulas  

Outras:___________________________________________________________ 

Principais animais com os quais entra em contato: 

Gatos Bovinos Caprinos   

Cães Equinos Ovinos  

Outros: _______________________________________________________ 

 

Você utiliza técnicas de contenção animal nos procedimentos?     SIM           NÃO  

Existem auxiliares em seus procedimentos? SIM           NÃO               

 Qual a função? ____________________________________________________ 

A utilização de Equipamentos de proteção individual é uma constante? SIM        NÃO 

 Quais?___________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 De que forma?____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

A origem do animal determina novos/outros procedimentos em sua consulta?   

SIM          NÃO   

           Qual(is)? 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Já foi acometido por alguma lesão/doença de origem zoonótica, que possa estar 

relacionada com o seu trabalho?  

SIM           NÃO            

Qual(is)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Já esteve envolvido(a) em algum acidente(s) de trabalho? SIM        NÃO            

 Qual(is)?_________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Qual foi o procedimento realizado após o acidente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Sua carteira de vacinação está em dia? SIM        NÃO            

 

Quais fatores de risco você destaca na sua atividade cotidiana no Hospital Veterinário?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Quais medidas de prevenção você aponta como adequadas para a redução dos 

riscos?_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO C - Parecer de aprovação do Comitê de Ética
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