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RESUMO 

 

 

COSTA-SILVA, S. Pesquisa de Toxoplasma gondii em mamíferos marinhos do 
Brasil. [Survey of Toxoplasma gondii in marine mammals from Brazil]. 2016. 77 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

A toxoplasmose é causada pelo protozoário coccídio Toxoplasma gondii e consiste 

em um dos processos parasitários mais comuns entre os animais endotérmicos. A 

presença desse protozoário em cetáceos pode estar associada à exposição dos 

animais aos oocistos de T. gondii eliminados pelas fezes de felídeos e/ou contato 

com solo contaminado com o parasita, que tenham comprometido a água do mar a 

partir de drenagens fluviais e fluentes ou ainda pelo escoamento de água de navios. 

O objetivo desse trabalho foi investigar a ocorrência de T. gondii em cetáceos 

encalhados, ou provenientes de captura acidental, ou que vieram a óbito durante o 

processo de reabilitação ou cativeiro, ao longo da costa brasileira, valendo-se para 

tanto de avaliações histopatológicas e de técnicas imuno-histoquímicas (IHQ). Os 

principais órgãos examinados foram fígado, pulmão, linfonodos, baço e cérebro. 

Esse estudo avaliou tecidos de 186 exemplares de 21 espécies diferentes de 

cetáceos da costa brasileira entre 1988 e 2014, cujas amostras foram encaminhadas 

e encontram-se depositadas no Banco de Tecidos de Mamíferos Marinhos, do 

Laboratório de Patologia Comparada dos Animais Selvagens (LAPCOM) do 

Departamento de Patologia, FMVZ-USP. Dos mamíferos marinhos analisados, a 

ocorrência de T. gondii foi confirmada em 1,1% (2/186), justificada pela presença de 

pelo menos um cisto em pulmão e/ou fígado. Os animais positivos pertenciam a 

duas espécies diferentes, provenientes do sudeste do Brasil; um golfinho nariz-de-

garrafa (Tursiops truncatus) encalhado vivo no Rio de Janeiro - RJ, e uma orca 

(Orcinus orca) proveniente de cativeiro. As principais observações histopatológicas 

encontradas foram hepatite necrotizante, broncopneumonia fibrinosa supurativa com 

presença de cistos compatíveis com T. gondii, pneumonia broncointersticial fibrinosa 



 

 

com carneificação, glomérulonefrite membranosa e linfadenite necrótica. Devido à 

severidade das lesões suspeita-se que esse protozoário teve um importante papel 

no encalhe/óbito desses dois indivíduos. Esse estudo acrescentou duas novas 

espécies de cetáceos àquelas já reportadas como suscetíveis à infecção pelo 

protozoário, mas nunca antes descritos no Brasil. Os resultados ratificaram a 

ocorrência da infecção por T. gondii em cetáceos da costa brasileira e a sua 

importância em mamíferos marinhos em cativeiro e de vida livre. 

Palavras-chave: Toxoplasmose. Cetáceos. Imunohistoquímica. Lesões. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

COSTA-SILVA, S. Survey of Toxoplasma gondii in marine mammals from Brazil. 
[Pesquisa de Toxoplasma gondii em mamíferos marinhos do Brasil]. 2016. 77 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

Toxoplasmosis is caused by the coccidian Toxoplasma gondii - phylum Apicomplexa, 

which is one of the most common parasites affecting endothermic animals. The 

presence of T. gondii in cetaceans may be associated with feline feces and/or soil 

contaminated with the parasite, which may reach water bodies through run-off. This 

study investigated the occurrence of T. gondii in cetaceans along the Brazilian coast. 

Tissue samples of 186 individuals stranded along the Brazilian coast between 1988 

and 2014, belonging to 21 species of cetaceans and currently part of the Marine 

Mammal Tissue Bank of the Laboratory of Comparative Pathology, Pathology 

Department, School of Veterinary Medicine and Animal Sciences, University of São 

Paulo. Immunohistochemistry (IHC) for T. gondii was performed using formalin-fixed, 

paraffin embedded tissue sections of liver, lung, lymph nodes, spleen and brain. 

Infected tissues of a Guiana dolphin (Sotalia guianensis) were used as positive 

controls. A total of 1.1 % (2/186) of the animals evaluated were positive, which was 

justified by the presence of least one cyst in one of the evaluated organs/tissues. 

These specimens belong to two different species of cetaceans: Killer whale (Orcinus 

orca) and bottlenose dolphin (Tursiops truncatus), both from southeastern Brazil. 

One individual stranded alive in Rio de Janeiro (T. truncatus); and one was kept in 

captivity (O. orca) in São Paulo state. The most noteworthy lesions observed through 

microscopy included necrotizing hepatitis, fibrinous suppurative bronchopneumonia 

with cysts compatible with T. gondii, bronchointersticial fibrinous pneumonia, 

membranous glomerulonephritis and necrotizing lymphadenitis. Due to the severity of 

lesions protozoan was suspected to have an important role in the stranding/death of 

the two wild individuals. This study added two new species of cetaceans to those 

already reported as susceptible to infection by T. gondii, never before described in 

Brazil. These results confirm the occurrence of T. gondii infection in cetaceans from 



 

 

the Brazilian coast and the importance of this parasite to marine mammals kept in 

captivity and free ranging dolphins. 

Keywords:  Toxoplasmosis. Cetaceans. Immunohistochemistry. Lesions.  
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1 INTRODUÇÃO GERAL 
 
 

 

Golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) 

Fonte: (COSTA-SILVA,S., 2014) 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

A fragmentação e degradação de habitat tem sido um importante fator no 

aumento do contato entre animais domésticos, humanos e animais selvagens. Em 

alguns casos, o estreitamento desse contato pode levar a declínios populacionais de 

animais selvagens e um incremento da ocorrência patógenos nas populações 

acometidas (DASZAK; CUNNINGHAM; HYATT, 2000, 2001; PATZ et al., 2000). Os 

estudos sobre doenças emergentes e patógenos no ambiente marinho, incluindo 

aqueles relacionados com os mamíferos marinhos, em especial os cetáceos, vem 

crescendo ao longo das últimas décadas no Brasil (NERY; ESPÉCIE; SIMÃO, 2008; 

DAURA-JORGE; SIMOES-LOPES, 2011; SANTOS et al., 2011; GROCH et al., 

2012, 2014; GONZALES-VIERA et al., 2013, 2015). Essas informações são obtidas 

principalmente a partir de animais que encalharam mortos ou por avaliações dos 

bancos de imagens para foto-identificação. 

Dentre as principais doenças emergentes reportadas em cetáceos, a 

toxoplasmose destaca-se e ganha atenção de pesquisadores em todo o mundo 

(SUNDAR et al., 2008; VAN BRESSEM et al., 2009; DI GUARDO et al., 2010, 2011; 

MAZZARIOL et al., 2012; GONZALES-VIERA et al., 2013). 

A toxoplasmose é uma infecção causada pelo protozoário coccídio do filo 

Apicomplexa Toxoplasma gondii (T. gondii), relatado pela primeira vez no Brasil e na 

Tunísia em 1908 (MEMÓRIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ, 2009a,b ). Essa 

doença é um dos processos parasitários mais comuns entre os animais 

endotérmicos (DUBEY et al., 2004) e calcula-se que esse parasita infecta 

aproximadamente 25% da população mundial humana (JONES; KRUSZON-

MORAN; WILSON, 2003). Devido a sua importância tanto na medicina humana 

quanto veterinária, o T. gondii é, possivelmente, o coccídio mais bem estudado no 

mundo (DUBEY, 2010).  

Nos mamíferos marinhos, em especial os exclusivamente aquáticos como, por 

exemplo, os cetáceos, a ocorrência de T. gondii requer uma avaliação especial e  

mais detalhada do que a efetuada para os mamíferos terrestres imunocompetentes, 

devido a três fatores principais: 1) esse patógeno pode levar espécies de cetáceos à 
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óbito (DUBEY, 2010), e ser uma importante causa primária de encalhe (GONZALES-

VIERA et al., 2012); 2) a via de infecção ainda é desconhecida devido ao fato da 

maioria dos mamíferos marinhos beber pouca ou nenhuma água (GERACI, 1986; 

DUBEY, 2007); e 3) a infecção dos mamíferos marinhos por oocistos de T. gondii 

pode ser uma ferramenta para a avaliação da contaminação dos ecossistemas 

marinhos (DUBEY, 2010).  

Acredita-se que a via de infecção pode estar associada a ambientes marinhos 

poluídos e geralmente próximos à costa. Desta forma, a presença do T. gondii nos 

cetáceos pode estar relacionada à fezes de gatos, ou solo contaminados com 

oocistos, que tenham comprometido a água do mar a partir de drenagens fluviais, 

efluentes contaminados e até mesmo a partir da água escoada de navios (VAN 

BRESSEM et al., 2009).  

Alguns estudos mostram que a ocorrência de toxoplasmose em cetáceos poderia 

estar associada a coinfecção com outros agentes imunossupressores, tal como 

morbillivírus (DOMINGO et al.,1992; KENNEDY, 1998; MAZZARIOL et al., 2012). 

Porém, T. gondii já foi descrito como o agente causador da morte primária em três 

espécies de golfinhos: golfinho-listrado (Stenella coeruleoalba) (DI GUARDO et al., 

2010), golfinho-de-hector (Cephalorhyncus hectori) na Nova Zelândia (ROE et al., 

2013), e em um espécime de boto-cinza (Sotalia guianensis) na costa brasileira 

(GONZALES-VIEIRA et al., 2013), sendo assim um potencial fator de mortalidade e 

para o encalhe dessa infra-ordem em diversas localidades, incluindo o Brasil. 

Apesar do avanço nas pesquisas relacionadas a esse patógeno em mamíferos 

marinhos, o conhecimento geral disponível ainda é limitado e sabe-se pouco a 

respeito de diversos aspectos da infecção por esse parasita e da correspondente 

enfermidade. Desta forma, investigações e estudos nestes temas são prementes e 

necessários para a melhor compreensão deste processo. Além disso, as 

informações a respeito de causas de mortalidade relacionadas a doenças 

infecciosas de etiologia parasitárias são consideradas como ação prioritária no Plano 

de Ação Nacional para a Conservação de Mamíferos Marinhos.  

 O presente trabalho teve o intuito de contribuir para o conhecimento existente à 

respeito desse patógeno nos animais encalhados na costa brasileira. Para tanto, 

foram utilizadas amostras do Banco de Tecido de Mamíferos Marinhos (BTMM) do 

Laboratório de Patologia Comparada de Animais Selvagens (LAPCOM), do 
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Departamento de Patologia (VPT), da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia – Universidade de São Paulo (FMVZ-USP). Ainda, estudou-se também 

amostras biológicas de cetáceos mantidos em cativeiro e oportunisticamente 

submetidos à necrópsia no VPT. Até onde podemos averiguar, esse é o primeiro 

estudo de investigação sistemática sobre a ocorrência desse patógeno em 

mamíferos marinhos no Brasil, assim como de sua correlação às causas de morte 

destes animais encalhados ao longo da costa brasileira.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 
Golfinho-comum (Delphinus sp) 

Fonte: (COSTA-SILVA, S., 2015) 
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2  REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

2.1 MAMÍFEROS MARINHOS  

 

 

Os mamíferos marinhos são animais placentários (Classe Mammalia) que se 

adaptaram total ou parcialmente ao ambiente marinho (REYNOLDS III; ODELL; 

ROMMEL, 1999). Eles se dividem em três ordens, Carnívora, Sirenia e 

Certactiodactyla (COMMITTEE ON TAXONOMY, 2014). 

Dentro da ordem Carnívora existem cinco famílias que são consideradas 

mamíferos marinhos e se derivam evolutivamente dos ursídeos e mustelídeos 

terrestres (REYNOLDS III; ODELL; ROMMEL, 1999). As famílias Phocidae (focas, 

18 espécies), Otariidae (lobos-marinhos e leões-marinhos, 15 espécies) e 

Odobeniidae (morsas, três espécies) são as três famílias em que todos os 

espécimes são considerados carnívoros marinhos. Além dessas três famílias, a 

Ursidae tem uma espécie representante dentre os mamíferos marinhos (urso-polar), 

enquanto a Mustelidae possui quatro espécies que são consideradas mamíferos 

aquático e uma considerada marinha. A ordem Sirenia (dugongo e peixes-boi) é 

composta por quatro espécies (Dugong dugong, Trichechus manatus, Thichechus 

inunguis e Trichechus senegalensis), e uma espécie extinta na década de 1960 e 

conhecida como vaca-marinha-de-steller (Hydrodamalis gigas). A ordem 

Certactiodactyla (antiga ordem Cetacea) inclui cerca de 90 espécies de cetáceos em 

todo o mundo. Esta ordem é composta, graças à sua proximidade filogenética, os 

cetáceos e os artiodátilos (REYNOLDS III; ODELL; ROMMEL, 1999; COMMITTEE 

ON TAXONOMY, 2014). Os cetáceos, por sua vez são divididos em duas 

subordens: os misticetos ou baleias verdadeiras, são as que possuem placas 

queratinizadas (barbatanas) na inserção da maxila; e os odontocetos, que são os 

cetáceos que possuem dentes (RICE, 2009) (Figura 1). Os odontocetos possuem 

todos os dentes iguais (homodontes) e podem variar a quantidade e o formato dos 

mesmos dentre as diferentes espécies (GERACI; LAUNDSBURY, 2005). 
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Figura  1 - Principal diferença entre misticetos e odontocetos 

 

Fonte: http://www.oocities.org/maquaticos/cetaceos.htm e http://www.noelife.it/dettaglio-articolo/169/l-

ecolocalizzazione-degli-odontoceti.php 
Legenda: As placas queratinizadas (barbatanas) são característica da subordem dos misticetos entretanto a 

presença de dentes é característica nos odontocetos, que são homeodontes e podem variar a 
quantidade e o formato dos dentes entre as diferentes espécies. Fonte: Geraci e Loundsbury, 
2005. 

 

No Brasil já foram registradas 45 espécies de cetáceos, divididas em 36 espécies 

de odontocetos e 8 espécies de misticetos (LODI; BOROBIA, 2013). Com relação à 

ordem Carnívora, apesar do Brasil não ter colônias reprodutivas, existem relatos de 

aparecimento de pelo menos três espécies de focídeos: foca-leopardo-antártica 

(Hydrurga leptonix); elefante-marinho-do-sul (Mirounga leonina); e foca-

caranguejeira (Lobodon carcinophagus), além de quatro espécies de otarídeos: leão-

marinho-sul-americano (Otaria flavenses); lobo-marinho-sul-americano 

(Arctocephalus australis); lobo-marinho-subantártico (Arctocephalus tropicalis); lobo-

marinho-antártico (Arctocephalus gazela) (ICMBIO, 2011).  Registros da ordem 

Sirenia no Brasil incluem duas espécies, o peixe-boi-marinho (Trichechus manatus 

manatus) e o peixe-boi-amazônico (T. inginus) (LUNA; PASSAVANTE, 2010). 

 

 

2.1.1 Aspectos biológicos adaptativos e habitat 

 

 

Os mamíferos marinhos passaram por uma série de adaptações ao ambiente 

aquático (ROMMEL e LOWENSTINE 2001). Segundo Reynolds III, Odell e Rommel 

(1999) e Rice (2009), os cetáceos e os sirênios, dentre os mamíferos, são aqueles 

totalmente adaptados ao ambiente aquático, devido ao fato de viverem todas as 

fases de vida nesse ambiente.  

http://www.oocities.org/maquaticos/cetaceos.htm
http://www.noelife.it/dettaglio-articolo/169/l-ecolocalizzazione-degli-odontoceti.php
http://www.noelife.it/dettaglio-articolo/169/l-ecolocalizzazione-degli-odontoceti.php
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Os cetáceos, em especial, foram os que sofreram mais modificações, como perda 

da cintura pélvica e dos membros posteriores, ganhando uma estrutura que sustenta 

a nadadeira caudal, chamada de pedúnculo caudal; a presença de uma estrutura 

formada de gordura na parte rostral da cabeça, chamada de melão; nos odontocetos 

as narinas externas se juntaram formando uma abertura única localizada no topo da 

cabeça;  a ausência de glândulas anexas na epiderme que, juntamente com a 

presença de uma espessa camada de gordura (blubber) fez com que a pele desses 

animais tivesse uma consistência macia. Alguns cetáceos possuem uma nadadeira 

dorsal situado na linha média da região dorsal formada com um tipo tecido 

conjuntivo flexível não muscular que ajuda na estabilização da hidrodinâmica 

(ROMMEL; LOWENSTINE, 2001; REIDENBERG, 2007). 

Além das adaptações externas os mamíferos marinhos sofreram adaptações nos 

órgãos internos, como rins, pulmões, gônadas e ouvidos. Os rins desses animais 

são formados por uma série de rins pequenos e independentes chamados de 

renículos. O número destes varia de acordo com a espécie (PABST; ROMMEL; 

MCLELLAN, 1999). Os pulmões possuem cartilagem e esfíncteres musculares ao 

redor dos bronquíolos terminais (PISCITELLI et al., 2013). As gônadas ficam dentro 

da cavidade abdominal, porém ocorreu uma adaptação no tipo de circulação dessa 

região deixando os testículos 1 a 2 ºC mais frio do que o resto do corpo, de forma 

semelhante ao que ocorre nos mamíferos terrestres (ROMMEL; PABST; 

MACLELLAN, 1998). 

A maioria das espécies de mamíferos marinhos é gregária. Apenas algumas 

espécies vivem solitárias, enquanto outras vivem em grupos apenas durante 

períodos específicos, como o reprodutivo, e em agregações para alimentação 

(JEFFERSON; WEBBER; PITMAN, 2009). Particularmente, os estudos com 

cetáceos mostram que esses animais possuem comportamentos, distribuição e uso 

de habitas específicos que variam de acordo com cada espécie (WEDEKIN; 

DAURA-JORGE; SIMÕES-LOPES, 2004; ROSSI-SANTOS; WEDEKIN; MONTEIRO-

FILHO, 2007; DAURA-JORGE; INGRAM; SIMÕES-LOPES, 2013; WEDEKIN et al., 

2014).  

Algumas populações de odontocetos possuem uma área de vida bem estudada, e 

devido a sua fidelidade àquela área são consideradas residentes desses locais. 

Caravelas (BA) (ROSSI-SANTOS; WEDEKIN; MONTEIRO-FILHO, 2007), baía de 
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Sepetiba (RJ), (NERY; ESPÉCIE; SIMÃO, 2008), baía de Guanabara (RJ) 

(AZEVEDO et al., 2004) e baía Norte (SC) (FLORES; BAZZALO, 2004; WEDEKIN, 

2007), são exemplos de populações de botos-cinza (Sotalia guianensis) que usam 

um ambiente restrito de habitat próximo à costa. Outro exemplo de população 

considerada residente é a de golfinhos-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) de 

Laguna - SC (SIMÕES-LOPES; FABIAN, 1999). 

 

 

2.2  TOXOPLASMOSE E Toxoplasma gondii  

 

 

A toxoplasmose é uma infecção que tem como agente etiológico o Toxoplasma 

gondii, um protozoário coccídio, do filo Apicomplexa. A primeira descrição desse 

parasita ocorreu em 1908 pelos pesquisadores Nicolle e Manceaux (MEMÓRIAS DO 

INSTITUTO OSWALDO CRUZ, 2009 a) que descreveram a infecção por esse 

parasita em gundis (Ctenodactylus gundi) de vida livre. Duas semanas após essa 

descrição o pesquisador Splendore, no Brasil, descreveu a morfologia do parasita 

em coelhos de laboratório (MEMÓRIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ, 2009b). 

Acredita-se que a toxoplasmose seja um dos processos parasitários mais comum 

entre os animais endotérmicos (DUBEY et al., 2004). Calcula-se que esse parasita 

infecta aproximadamente 25% da população mundial humana (JONES; KRUSZON-

MORAN; WILSON, 2003). Por conta de sua importância, tanto na medicina humana 

quanto veterinária, acredita-se que o T. gondii seja o coccídio mais bem estudado no 

mundo (DUBEY, 2008). Atualmente a toxoplasmose é reconhecida em humanos 

como a doença mais prevalente em pacientes com síndrome de imunodeficiência 

adquirida (AIDS) (DUBEY; LINDSAY; SPEER, 1998). 

O ciclo do T. gondii é bem conhecido e está bastante esclarecido, tanto nos 

hospedeiros definitivos quanto na maioria dos intermediários (DUBEY; JONES, 

2008). O T. gondii tem como hospedeiro definitivo os felinos domésticos e 

selvagens, que eliminam oocistos nas fezes, e acredita-se que todos os animais 

endotérmicos possam ser hospedeiros intermediários (ELMORE et al., 2010). O ciclo 

de vida do T. gondii é complexo (Figura 2), sendo que existem três formas 
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infectantes: taquizoítos, bradizoítos e esporozoítos (existentes nos oocistos) 

(DUBEY; LINDSAY; SPEER, 1998, DUBEY, 2010).  

 

 

 

Figura  2 - Ciclo de vida do Toxoplasma gondii.  

 

Fonte: (Adaptado de GARDINER; FAYER; DUBEY, 1998: CATÃO-DIAS, EPIPHANIO; 

KIERULFF, 2013). 

 

 

Existem três principais vias de transmissão, que incluem: infecção congênita, 

ingestão de água ou alimentos contaminados pelo oocisto esporulado, e ingestão de 

tecidos infectados. Outras formas de infecções menos frequentes incluem transfusão 

sanguínea e transplantes de órgãos (DUBEY; JONES, 2008). Em algumas ordens 

animais, incluindo os mamíferos marinhos, a via de transmissão não está clara.  
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As principais lesões causadas pelo T. gondii estão associadas aos taquizoítos. 

Devido a sua rápida replicação dentro da célula hospedeira, os taquizoítos levam à 

ruptura da célula infectada ocasionando a necrose dos tecidos comprometidos 

(CATÃO-DIAS; EPIPHANIO; KIERULFF, 2013). Em algumas espécies, por exemplo 

cães, gatos e porcos domésticos, as alterações patológicas estão presentes 

principalmente em filhotes ou em adultos com o sistema imune comprometido, visto 

que, na maioria dos animais adultos, a resposta ao parasita geralmente é efetiva e 

limita a multiplicação dos taquizoítos (ELMORE et al., 2010; CATÃO-DIAS; 

EPIPHANIO; KIERULFF, 2013). Nestes casos, as alterações observadas geralmente 

são pneumonia intersticial difusa, miocardite, hepatite necrotizante, 

meningoencefalomielite, linfadenites e miosites (BROW; BARKER; BARKER, 2007; 

CATÃO-DIAS; EPIPHANIO; KIERULFF, 2013). Ainda, a toxoplasmose é uma causa 

importante de abortos em animais de produção (ovelhas, porco e cabras) (KLEVAR, 

2007; INNES, 2010).  

 

 

2.3 TOXOPLASMOSE E Toxoplasma gondii EM MAMÍFEROS MARINHOS 

 

 

Existem relatos de toxoplasmose ou infeção por T. gondii, em mamíferos 

marinhos desde a década de 70, com a primeira descrição em um espécime de 

boto-cinza (Sotalia guianensis), na baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil 

(BANDOLI; OLIVEIRA, 1977). Nos mamíferos marinhos, a ocorrência de T. gondii 

requer uma avaliação especial, principalmente nos cetáceos e sirênios pois estes 

são exclusivamente aquáticos (REYNOLDS III; ODELL; ROMMEL, 1999). Diferente 

do que ocorre com os animais endotérmicos terrestres imunocompetentes, existem 

três principais fatores relevantes que merecem uma abordagem mais específica: 1) 

diversamente do que ocorre com a grande maioria dos mamíferos, esse patógeno 

pode levar algumas espécies de cetáceos à óbito (DUBEY, 2010) e ser uma 

importante causa primária de  encalhe desses animais sem que haja  outros fatores 

imunossupressores (DI GUARDO et al., 2010; GONZALES-VIEIRA et al., 2013); 2) a 

forma de infecção ainda é desconhecida devido ao fato da maioria dos mamíferos 

marinhos beber pouca ou nenhuma água e se alimentarem de animais ectodérmicos 
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(GERACI, 1986; DUBEY et al., 2007); e 3) a infecção por oocistos de T. gondii, nos 

mamíferos marinhos pode servir como uma importante ferramenta para avaliar os 

ecossistemas marinhos (DUBEY, 2010).  

A infeção pelo T. gondii já foi diagnosticada em várias espécies de cetáceos, seja 

os mantidos em cativeiro ou de vida livre. O Quadro 1 apresenta as espécies para as 

quais existem relatos na literatura especializada. 
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Quadro 1 - Relatos de estudos e ocorrência de Toxoplasma gondii em cetáceos, distribuídos em função das espécies estudadas, método diagnóstico e 
preferência de habitat (quadro possui linhas na horizontal e vertical). 

(Continua) 
ESPÉCIES NOME COMUM MÉTODO 

DIAGNÓSTICO 

PREFERÊNCIA DE HABITAT 

⃰ 

REFERÊNCIAS 

Sotalia guianensis Boto-cinza Histopatológico Costeiros BANDOLI; OLIVEIRA, 1977 

Stenela longirostris Golfinho-rotador IHQ Oceânicos MIGAKI; SAWA; DUBEY, 1990 

Tursiops truncatus Golfinho-nariz-de-garrafa M.E.; IHQ e sorologia Oceânicos e costeiros INSKEEP et al.,1990  

CRUISKSHANK et al., 1990, DUBEY et 

al., 2009, e PROFETA, et al., 2015  

Delphinapterus leucas Baleia-beluga Sorologia; IHQ Oceânicos e costeiros MIKAELIAN et al., 2000 

Grampus griseus Golfinho-de-risso IHQ Oceânico RESENDES et al., 2002 

Tursiops aduncus Golfinho-nariz-de-garrafa IHQ Costeiro JARDINE; DUBEY, 2002 

Sousa chinensis Golfinho-corcunda IHQ Costeiro BOWATER, 2003 

Globicephala melas Golfinho-cabeça-de-melão Sorologia Oceânico CABEZÓN et al., 2004 

Orcinus orca Baleia-orca Sorologia Oceânico e costeiros MURATA et al., 2004 e OMATA, et 

al., 2006 
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(Conclusão) 
Espécies Nome comum Método diagnóstico Preferência de habitat ⃰ Referências 

Delphinus delphis Golfinho-comum Sorologia Oceânico e costeiros FORMAM et al., 2009 

Phocena phocena Toninha-dos-portos Sorologia Costeiro FORMAM et al., 2009 

Megaptera novaenglie Baleia-jubarte Sorologia Oceânicos e costeiros FORMAM et al., 2009 

Stenella coeruleoalba Golfinho-listrado Sorologia; IHQ Oceânico CABEZÓN et al., 2004 DI GUARDO 

et al., 2010 e PROFETA, et al., 2015 

Inia geoffrensis Boto-cor-de-rosa Sorologia Fluvial SANTOS et al., 2011 

Balaenoptera physalus Baleia-fin IHQ; PCR Oceânico MAZZARIOL et al., 2012 

Sotalia guianensis Boto-cinza Histopatológico e IHQ Costeiro BANDOLI e OLIVEIRA, 1977 e 

GONZALES-VIEIRA et al. 2013 

Cephalorhyncus hectore Golginho-de-hector IHQ, PCR e 

histopatológico 

Costeiro ROE et al., 2013 

Legenda: PCR: Polymerase Chain Reaction (Reação da Polimerase em Cadeia); IHQ: Imuno-histoquímica; M.E.: Microscopia Eletrônica. Costeiro significa 
que a preferência de habitat é por áreas dentro da plataforma continental; fora desse trecho está sendo considerado oceânico. ⃰ referência 
utilizada: Jefferson, Webber e Pitman, 2009. 
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Como mencionado acima, a primeira evidência histopatológica de T. gondii em 

um cetáceo de vida-livre ocorreu em 1977, em um S. guianensis que encalhou na 

baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil (BANDOLI; OLIVEIRA, 1977). Estudos no 

Japão mostraram evidência de cetáceos em contato com esse parasita desde 1988, 

quando um filhote de orca (Orcinus orca), encalhada viva, apresentou sorologia 

positiva para esse agente (MURATA et al., 2004). 

Com relação à epidemiologia, acredita-se que a via de infecção pode estar 

associada a ambientes marinhos poluídos e geralmente próximos à costa (VAN 

BRESSEM et al., 2009). Existem estudos com moluscos e lontras-marinhas 

(Enhydra lutris nereis) na Califórnia, Estados Unidos da América, que indicam que o 

uso de áreas próximas a rios ou água escoada da chuva pode favorecer a 

ocorrência desse patógeno (MILLER et al., 2002; SHAPIRO et al., 2014). A presença 

do T. gondii em animais oceânicos pode estar associada à fezes de gatos e/ou solo 

contaminados com presença de oocistos, que tenham comprometido a água do mar 

a partir de drenagens fluviais, efluentes e até mesmo a partir da água escoada de 

navios (VAN BRESSEM et al., 2009).  

Outra forma importante de infecção é pela via placentária, que já foi descrita em 

duas espécies de cetáceos, incluindo golfinho-nariz-de-garrafa-do-Índico (Tursiops 

aduncus) em cativeiro (JARDINE; DUBEY, 2002) e golfinho-de-risso (Grampus 

griseus) em vida livre (RESENDES et al., 2002). Além disso a ocorrência de 

toxoplasmose em cetáceos poderia estar associada a infecções com outros agentes 

imunossupressores, tal como morbillivírus (DOMINGO et al.,1992; KENNEDY, 1998; 

MAZZARIOL et al., 2012). Porém, o T. gondii já foi descrita como o agente causador 

de morte primária em algumas espécies de golfinhos como, por exemplo, golfinho-

listrado (Stenella coeruleoalba) (DI GUARDO et al., 2010), boto-cinza (S. guianensis) 

(GONZALES-VIEIRA et al., 2013), e golfinho-de-hector (Cephaloryncus hectore) 

(ROE et al., 2013). De qualquer forma, além das possibilidades de via de infecção 

acima mencionadas, é importante ressaltar que não se sabe com precisão como isto 

ocorre na maioria dos casos estudados. 

A infecção pelo T. gondii nos cetáceos tem sido descrita por meio de pesquisas 

sorológicas, histopatológicas, imuno-histoquímicas (IHQ), ultraestruturais e 

moleculares (reação em cadeia da polimerase – PCR) (Quadro 1). As prevalências 

descritas geralmente estão associadas a estudos sorológicos e são muito variáveis, 
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sendo em geral obtidas após os eventos de encalhes. Em águas britânicas, a 

prevalência de animais positivos para esse patógeno testado em oito espécies 

diferentes de cetáceos foi de 7,9% (FORMAN et al., 2009). Em animais encalhados 

na costa do Mediterrâneo, 54,4% dos indivíduos costeiros testados, pertencentes a 

duas espécies diferentes de golfinhos, Tursiops truncatus e Delphinus delphis, 

apresentavam anticorpos para T. gondii (CABEZÓN, 2004). Um estudo realizado na 

Nova Zelândia detectou a presença do T. gondii por meio de técnicas diversas (IHQ 

e PCR) em 17 animais (60,7%; n = 28) pertencente à mesma espécie 

(Cephalorhyncus hectore) sendo que 25% (7/28) dos casos foram considerados 

fatais (ROE et al., 2013). 

No Brasil, além do citado trabalho de Bandoli e Oliveira (1977), a presença de 

anticorpos anti-T. gondii já foi reportada em botos-rosa (Inia geoffrensis) amazônicos 

(SANTOS et al., 2011). Além disso, foi confirmada a presença de T. gondii em um 

boto-cinza (S. guianensis), proveniente de Paranaguá, Paraná, valendo-se para 

tanto de análises histopatológicas e de técnicas de imuno-histoquímica 

(GONZALES-VIEIRA et al., 2013).  

As alterações patológicas encontradas em cetáceos são semelhantes às 

encontradas em outras ordens de mamíferos (BROW; BARKER, 2007; CATÃO-

DIAS; EPIPHANIO; KIERULFF, 2013). Nos cetáceos, as principais lesões 

observadas foram linfadenites e necrose linfóide, necrose da adrenal, pneumonia 

intersticial, encefalite e meningoencefalite não supurativa, além de hepatite necrótica 

com infiltrado mononuclear associado com a presença de bradizoítos e taquizoítos 

livres (INSKEEP et al., 1990; MIKAELIAN et al., 2000; RESENDES et al., 2002; VAN 

BRESSEM et al., 2009; GONZALES-VIEIRA et al., 2013). 

Porém, em que pese as informações já publicadas, ainda existem diversas 

incógnitas em relação à epidemiologia, achados histopatológicos e suscetibilidade 

das espécies de cetáceos em relação ao T. gondii. Omata et al. (2006) sugerem que 

as orcas que vivem no Japão podem ser resistentes ao T. gondii. Por outro lado, Di 

Guardo e Mazzariol (2013) sugerem que a cepa de T. gondii isolada nos golfinhos-

listrados (S. coeruleoalba) têm um comportamento diferente daquelas isoladas dos 

demais mamíferos marinhos e mamíferos terrestres. Ainda, em algumas populações 

o protozoário pode ser considerado como um fator importante de ameaça e declínio 
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populacional, como sugerido para a população de golfinho-de-hector (C. hectore) no 

norte da Nova Zelândia (ROE et al., 2013). 

Devido, por um lado, à crescente importância desse parasita como um patógeno 

relevante para os mamíferos marinhos em diversas partes do mundo, e também 

como sinalizador de contaminação ambiental; e por outro à relativa carência de 

informações existentes sobre o tema em nosso meio, cremos ser de significativa 

importância abranger e expandir a investigação sobre a ocorrência deste coccídeo 

em cetáceos da costa brasileira.  
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3 OBJETIVO 

 

 
Golfinho-de-hector (Cephalorhyncus hectori) 

Fonte: (WEDEKIN, L. L., 2013) 
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3  OBJETIVO 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

 O presente trabalho teve como objetivo geral investigar a ocorrência de T. gondii 

em órgãos selecionados (fígado, pulmão, baço, linfonodos e cérebro) de cetáceos 

mantidos no Banco de Tecidos de Mamíferos Marinhos do Laboratório de Patologia 

Comparada de Animais Selvagens (LAPCOM) da Faculdade de Medicina Veterinária 

e Zootecnia da Universidade de São Paulo.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Descrever e diagnosticar, por meio de exames histopatológicos e imuno-

histoquímicos, as alterações morfológicas microscópicas causadas por T. gondii nos 

animais estudados; 

 Inferir sobre aspectos epidemiológicos e eventuais implicações da ocorrência 

de T. gondii para a conservação dos cetáceos no Brasil.   
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 
Golfinho-pintado-pan-tropical (Stenella attenuata) 

Fonte: (WEDEKIN, L. L., 2009) 
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4  MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

4.1  CASOS SELECIONADOS 

 

 

Foram usadas amostras provenientes do Banco de Tecidos de Mamíferos 

Marinhos (BTMM) do Laboratório de Patologia Comparada de Animais Selvagens 

(LAPCOM), Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo (FMVZ-USP). Esse material encontra-se 

armazenadas em formol 10%, assim como congelados (-80ºC e/ou -20ºC) e/ou em 

blocos de parafina. As amostras foram fornecidas por diferentes instituições que 

trabalham com encalhe, reabilitação ou captura acidental de mamíferos marinhos ao 

longo da costa brasileira. As amostras usadas nesse estudo foram coletadas entre 

1988 e 2014 pelas instituições parceiras e encaminhadas para o BTMM/LAPCOM. 

Dos 650 animais existentes no BTMM até julho de 2015, foram selecionados para 

este trabalho os casos de acordo com os seguintes critérios não excludentes: 

animais com histórico clínico e/ou relatos de necropsia; casos utilizados em estudos 

prévios desenvolvidos no LAPCOM e com existência de material histopatológico em 

condições apropriadas de análise. Para completar o esforço amostral (n) dos 

animais testados para T. gondii, foram incluídos nesse estudo três animais que 

estavam em cativeiro em parques de exibição pública no momento do óbito.  

No total, e considerando os critérios de seleção adotados, foram analisados por 

meio de técnica de imuno-histoquímica (IHQ) para T. gondii 186 animais de 21 

espécies diferentes de mamíferos marinhos. A Tabela 1 discrimina os animais 

investigados, em função das instituições contribuintes e número de amostras 

fornecidas. 
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4.2  IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 

 

Os principais órgãos examinados pela técnica de imuno-histoquímica (IHQ) em 

uma triagem prévia para investigação da presença do T. gondii foram fígado, 

pulmão, linfonodo, baço e cérebro. Esses órgãos foram escolhidos por estarem 

associados às principais lesões causadas por esse patógeno. As reações de imuno-

histoquímicas foram realizadas no LAPCOM/FMVZ/USP. O anticorpo de detecção 

ou primário utilizado foi o anticorpo policlonal anti-Toxoplasma gondii produzido em 

caprinos (VMRD Inc., Pullman, WA); seguido de anticorpo secundário policlonal 

biotinilado anti-caprino produzido em coelho, conforme o protocolo usado por 

Mazzariol et al. (2012), adaptado com diluição de anticorpo primário de 1/400 e de 

anticorpo secundário 1/600.  

Para a coloração do antígeno foi usado o amino-etil-carbazol, que corou em 

avermelhado o T. gondii, e contra-coloração de hematoxilina de Mayer. A 

recuperação antigênica foi realizada em banho-maria (em solução tampão de citrato) 

a 90ºC durante sete minutos. Para a revelação (anticorpo terciário) foi utilizado o 

método do complexo avidina-biotina-peroxidase (ABC kit).  

 

 

4.3 HISTOPATOLÓGICO 

 

 

Os animais positivos ao exame de IHQ tiveram os órgãos/tecidos disponíveis 

avaliados ao exame histopatológico. As lâminas foram feitas por meio de técnicas 

histológicas rotineiras com cortes de 5µm de espessura dos tecidos embebidos em 

parafina, seguido pela coloração de hematoxilina-eosina.  

Outras técnicas histoquímicas, incluindo Giemsa e prata metaminada de Grocott, 

também foram seletivamente empregadas para a procura de lesões associadas ou 

não à presença de T. gondii (POPPER; PARONETTO; BARKAR, 1960; LUNA, 

1992). 
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Tabela 1 - Instituições que contribuíram com a cessão de material biológico, distribuídas em função 
da localização geográfica e número de amostras fornecidas 

INSTITUIÇÃO CIDADE N DE 

AMOSTRAS 

AQUASIS (Associação de Pesquisa e Conservação 

de Ecossistemas Aquáticos) 

 

Caucaia-CE 38 

Aquário de Santos 

 

Santos-SP 2 

BIOPESCA 

 

Praia grande-SP 27 

GEMARS 

 

Imbé-RS 19 

IPEC (Instituto de Pesquisas de Cananéia) 

 

Cananéia-SP 23 

Instituto Baleia Jubarte 

 

Caravelas-BA 5 

MAQUA 

 

Rio de Janeiro-RJ 3 

Museu Oceanográfico da FURG 

  

Rio Grande-RS 42 

Playcenter 

 

São Paulo-SP 2 

Outras Instituições  9 
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5 RESULTADOS 

 

 

 
Cachalote (Physeter macrocephalus) 

Fonte: (WEDEKIN, L. L., 2013) 
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5 RESULTADOS  
 

 

As espécies de maior frequência nesse estudo foram a toninha (P.  blainvillei) 

com 56,5% (105/186) dos casos, seguido do boto-cinza (S. guianensis), com 14% 

(26/186). A Tabela 2 discrimina os casos avaliados por espécie.  

 
Tabela 2 - Nomes científicos, porcentagem e o total de cada espécie incluída nesse estudo. N total 

= 186 indivíduos 

NOME CIENTÍFICO NÚMERO DE 

ANIMAIS/ESPÉCIE 

PORCENTAGEM (%) 

Arctocephalus australis 5 2,8 

Delphinus sp 1 0,5 

Globicephala 

macrorhyncus 

3 1,7 

Grampus grisseus 1 0,5 

Inia geoffrensis 1 0,5 

Kogia breviceps 2 1,1 

Kogia sima 7 3,9 

Lagenodelphis hosei  2 1,1 

Megaptera novaeangliae 2 1,1 

Mesoplodon europeus 1 0,5 

Orcinus orca 2 1,1 

Peponocephala electra 5 2,8 

Physeter macrocephalus 3 1,7 

Pontoporia blainvillei 105 56,5 

Sotalia guianensis 26 13,7 

Stenella clymene 6 3,3 

Stenella coeruleoalba 2 1,1 

Stenella frontalis 6 3,3 

Stenella longirostris 6 3,3 

Steno bredanensis 3 1,7 

Total  186 100 

 

Os animais estudados foram provenientes de toda a costa brasileira sendo sua 

maior concentração nas regiões sul (45,1%; 84/186), sudeste (29,5%; 55/186) e 

nordeste (25,2%; 47/186) respectivamente demonstrados na Figura 3. Dos animais 

testados, 54,8% (102/186) eram machos, 36 % (67/186) fêmeas e 9,1% (17/186) não 

foram identificados. 
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Figura  3 - Mapa de distribuição das instituições de pesquisa onde foram realizadas as colheitas das 
amostras que contribuíram para a realização do presente trabalho. 

 

 

Fonte: (COSTA-SILVA, S., 2015) 

Legenda: Aquasis (Associação de Pesquisa e Conservação de Ecossistemas Aquáticos); 
BIOPESCA (Projeto Biopesca); CGR (Centro Golfinho Rotador); CRAM (Centro de 
Recuperação de Animais Marinhos); GEMARS (Grupo de Estudos de Mamíferos 
Aquáticos do Rio Grande do Sul); IBJ (Instituto Baleia Jubarte); IPEC (Instituto de 
Pesquisas Cananéia); MAQUA (Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores: 
Profa. Izabel Gurgel); MO-FURG (Museu Oceanográfico da Universidade Federal de 
Rio Grande); PBF (Projeto Baleia Franca); UNIVILLE (Universidade de Joinville). 
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Nesse estudo foram avaliados, a partir de 186 animais, material representativo de 

179 fígados, 122 rins, 23 pulmões, 14 baços, 10 músculos esqueléticos, 6 

linfonodos, 4 úteros, 4 adrenais, 4 cérebros, 3 intestinos e 3 corações.  Os animais 

testados, correspondentes órgãos e os resultados para cada indivíduo estão 

discriminados no Anexo 1.  

Foram identificados dois animais positivos para o T. gondii ao exame imuno-

histoquímico e com lesões compatíveis à toxoplasmose: uma orca (O. orca), 

MM#452, mantida em cativeiro, e um golfinho-nariz-de-garrafa (T. truncatus) 

MM#178, de vida-livre, sua localização está representada na Figura 4.  
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Figura  4 - Mapa da distribuição dos animais testados e respectivos resultados para o exame  
imuno-histoquímico.  

 

Fonte: (COSTA-SILVA, S., 2015) 
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A orca (MM#452) se tratava de um animal macho, de cinco a seis anos de idade 

(aproximadamente) e consequentemente considerado um animal juvenil, com peso 

estimado em 2.500 kg no momento da necropsia. Esse animal foi capturado na 

Islândia em 1983 (GEMMLAGOS, 2015) e foi trazido a cidade de São Paulo, Brasil, 

um ano depois da sua captura. Aqui, foi mantido em cativeiro em um parque de 

entretenimento durante quatro anos ao longo da década de 80. O animal veio a óbito 

e o exame necroscópico foi realizado pelo Serviço de Patologia Animal da 

FMVZ/USP em 07/03/1988. Todo o material proveniente desse indivíduo ficou 

armazenado em blocos de cera de abelha, e no momento de realização do presente 

trabalho foi embebido em parafina para subsequente confecção de lâminas, 

valendo-se para tanto das técnicas histológicas rotineiras.  

Os órgãos representados para este indivíduo foram fígado, rim, pulmão, intestino 

grosso, estômago glandular, músculo esquelético, tireoide, linfonodo e baço. À 

necropsia o único achado reportado foi a ocorrência de um cisto suprarrenal. Ao 

exame microscópico o animal apresentava as seguintes alterações: fígado, hepatite 

necrotizante multifocal a coalescente aleatória moderada com infiltrado linfo-

plasmocítico (Figura 6); rim, nefrite intersticial aguda multifocal com infiltrado misto 

discreto-moderado; glomerulo-nefrite membranosa discreta-moderada (Figura 5); 

pulmão, broncopneumonia fibrinossupurativa hemorrágica (Figura 5), moderada-

severa, com presença de estruturas compatíveis com cistos de T. gondii (Figura 6) e 

presença de moderada quantidade de colônias bacterianas; estômago, gastrite 

granulocítica multifocal a coalescente discreta-moderada; músculo, rabdomiólise 

discreta; tireoide, tireoidite multifocal a coalescente linfo-plasmocítica discreta; 

linfonodo, linfadenite necrótica supurativa severa associada a marcante linfocitólise 

difusa (Figura 6) e presença de estruturas compatíveis com taquizoítos de T. gondii. 

Um outro fragmento de linfonodo apresentava hipoplasia linfoide, vasculite fibrinóide 

aguda com infiltrado predominantemente mononuclear e linfadenite discreta-

moderada granulocítica. O Intestino delgado exibia enterite mista discreta-moderada 

difusa com presença de microabscedação criptal. O pâncreas estava parcialmente 

autolisado, impossibilitando sua avaliação.  
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Figura  5 - Fotomicrografia de tecidos de Orcinus orca, caso MM#452, HE. A Rim: glomérulo nefrite 
membranosa, 40x; B: Rim: glomerulite 100x. C e D: Pulmão, broncopneumonia 
fibrinosupurativa hemorrágica, 40x e 100x.  

  

 

  

Fonte: (COSTA-SILVA, S., 2015)  

D C 

A B 
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Figura  6 - Fotomicrografia de tecidos de Orcinus orca, caso MM#452 HE. A: Pulmão, 
broncopneumonia fibrinossupurativa hemorrágica com presença de cisto de Toxoplasma 
gondii, (seta) 200x; B: Detalhe do cisto e do exsudato inflamatório (seta), 400x. Fígado, 
hepatite necrotizante multifocal, 40x (C) e 100x (D). Linfonodo, linfadenite necrótica 
multifocal supurativa, 100x (E) e 200x (F).  

   

  

   

Fonte: (COSTA-SILVA, S., 2015) 

B A 

D C 

E F 
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Ao exame de IHQ foram encontrados cistos compatíveis com Toxoplasma gondii em 

fígado, pulmão e linfonodo (Figura 7). 
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Figura  7 - Fotomicrografia, IHQ. A: controle positivo da imuno-histoquímica para anticorpo 
policlonal anti-Toxoplasma gondii, Adrenal 800x, Sotalia guianensis (caso originalmente 
descrito por Gonzales-Viera et al, 2012). Orcinus orca caso MM#452, contra-coloração 
com hematoxilina de Mayer marcação positiva em fígado 200x (B) e pulmão, 400x. (C) 

       

  

Fonte: (COSTA-SILVA, S., 2015) 

 

C 

A 

B 
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O indivíduo MM#178 se tratava de um golfinho-nariz-de-garrafa (T. truncatus), 

macho, juvenil (2,43 m de comprimento total), que encalhou vivo no dia 29 de 

outubro de 2001 na Região dos Lagos, Saquarema, Rio de Janeiro (22°56’ S / 

42°19’ W). O material colhido durante o exame necroscópico foi pulmão, fígado, rim 

e intestino grosso.  Não há descrição necroscópica do caso. 

Ao exame microscópico contatou-se as seguintes lesões: Pulmão: 

broncopneumonia fibrinosa moderada-severa, difusa com infiltrado mononuclear 

com discreta presença de neutrófilos; congestão e hemorragia difusa, discreta-

moderada e edema moderado; carneificação multifocal discreta (Figura 8); Fígado: 

hepatite necrotizante multifocal a coalescente aleatória moderada-severa, com 

infiltrado predominantemente mononuclear; congestão e hemorragia discretas 

(Figura 8); Rim: doença glomerular cística primária, discreta; Cólon: parcialmente 

autolisado impossibilitando a avaliação histopatológica. 

  



52 

 

Figura  8 - Fotomicrografia, Tursiops truncatus, caso MM#178, HE. A: Fígado, hepatite necrotizante 
multifocal, 40x; B: detalhe do infiltrado inflamatório, 100x. C: Pulmão, broncopneumonia 
fibrinosa, 40x; D: Pulmão, área de carneificação (asterisco), 100x. 

  

 

  

Fonte: (COSTA-SILVA, S., 2015) 

Ao exame de IHQ foram encontrados cistos de Toxoplasma gondii em fígado 

(Figura 9). 

  

A B 

C D 
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Figura  9 - Fotomicrografia, IHQ. A: Sotalia guianensis, caso MM#075, controle positivo da imuno-
histoquímica para anticorpo policlonal anti-Toxoplasma gondii Sotalia guianensis (caso 
originalmente descrito por Gonzales-Viera et al, 2012)., Adrenal 1200x. Tursiops 
truncatus caso MM#178. B: Fígado 200; C: Fígado, 400x.  

 

  

Fonte: (COSTA-SILVA, S., 2015) 

  

 

B C 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 
Boto-cinza (Sotalia guianensis) 

Fonte: (WEDEKIN, L. L., 2010) 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

Há, na literatura especializada, estudos da ocorrência de T. gondii em mamíferos 

marinhos na costa brasileira. Os relatos feitos com descrições histopatológicas foram 

realizados por Bandoli e Oliveira, 1977, que pesquisou este protozoário em um boto-

cinza (S. guianensis) encalhado morto na baía de Guanabara, além de outro 

indivíduo da mesma espécie em Paranaguá (GONZALES-VIERA et al., 2013). 

Estudos sorológicos também foram realizados em boto-rosa-da-Amazônia (Inia 

geoffrensis), nos quais foi encontrado positividade em 86,3% dos animais testados 

(SANTOS et al., 2011).   

Porém, a amplitude e abrangência da presente investigação, com mais de 180 

animais estudados, é, até onde sabemos, inédita no país. As espécies golfinho-

nariz-de-garrafa (T. truncatus) e baleia-orca (O. orca) nunca tinham sido descritas 

com a presença de T. gondii nas águas brasileiras, nem por meio de pesquisas 

sorológicas e nem com presença de cistos teciduais. Tais resultados acrescentam 

duas novas espécies as encontradas com toxoplasmose no Brasil.  

No nosso trabalho, apesar da espécie S. guianensis (boto-cinza) ter sido a 

segunda com maior número de exemplares testados para T. gondii, não foi 

encontrado nenhum indivíduo desta espécie positivo para o agente. Algumas 

circunstâncias podem ser levantadas para explicar esta ausência de positividade, 

tais como a qualidade do material analisado tendo em conta o período de 

armazenamento em formalina, ou o fato de algum desses animais não possuírem 

dentre os tecidos disponíveis aqueles tidos como os mais representativos ou 

importantes para o diagnóstico histopatológico e/ou imuno-histoquímico da 

toxoplasmose (por exemplo, pulmão, fígado, encéfalo e/ou órgãos linfáticos). Vale 

salientar que, de acordo com a literatura, dentre as lesões mais comuns de se 

encontrar em cetáceos com T. gondii está a meningoencefalite não supurativa 

(DUBEY et al., 2003; DI GUARDO et al., 2010; SIERRA et al., 2014), porém somente 

em quatro casos o encéfalo estava disponível para avaliação. 
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A espécie com maior frequência de exemplares desse estudo foi a P. blainvillei, 

também conhecida no Brasil como toninha ou franciscana; semelhantemente ao 

observado com a S. guianenses, nenhum indivíduo desta espécie revelou-se 

positivo para o agente. Tal resultado, somado ao fato de não haver relato da 

existência de casos confirmados de toxoplasmose nestes animais, pode ter várias 

interpretações, incluindo desde a não exposição dos espécimes analisados ao 

protozoário ou até a possibilidade de se tratar de uma espécie que apresente uma 

resistência natural ao T. gondii. Estudos complementares são imprescindíveis para 

avançar-se na compreensão deste panorama.  

As espécies golfinho-nariz-de-garrafa (T. truncatus) e orca (O. orca) já haviam 

sido reportadas com T. gondii em outros locais do mundo, como na Inglaterra e no 

Japão (CRUICKSHANK et al., 1990; MURATA et al., 2004). Porém, os relatos 

existentes em orcas não descrevem as alterações histopatológicas decorrentes da 

enfermidade, como aqueles apresentados aqui.  

O nosso estudo descreve a primeira ocorrência de toxoplasmose em um cetáceo 

proveniente de cativeiro no Brasil, e trata-se do primeiro relato das alterações 

patológicas na espécie (O. orca). Os estudos disponíveis na literatura mostram a 

presença de T. gondii em um filhote de O. orca que encalhou viva no Japão em 1988 

(MURATA et al., 2004). Em outro estudo realizado por Omata et al. (2006), oito 

espécimes foram testados para T. gondii e outros agentes, após um encalhe em 

massa no Japão, mas em nenhum indivíduo foi detectado a presença desse agente. 

No caso ora apresentado, além de o agente ter sido evidenciado microscopicamente 

e marcado por meio da IHQ, vários dos órgãos estudados exibiram alterações muito 

semelhantes àquelas descritas como características desta protoparasitose em 

hospedeiros diversos, tais como esplenite e linfadenite necrotizantes e 

broncopneumonia (CRUICKSHANK et al., 1990; RESENDES et al., 2002; 

EPIPHANIO; SINHORINI; CATÃO-DIAS, 2003; MAZZARIOL et al., 2012; DI 

GUARDO; MAZZARIOL, 2013). Em virtude do histórico do animal, somado aos 

achados patológicos caracterizados por processos necro-inflamatórios generalizados 

em vários dos órgãos e tecidos avaliados, acreditamos que o agente pode ter sido 

determinante para a causa de morte deste animal.  Ainda, por se tratar de um animal 

de vida livre e que foi capturado para manutenção em cativeiro  (GEMLAGOS, 
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2015), apesar de pouco provável em virtude do que se conhece para fisiopatologia 

da toxoplasmose em hospedeiros pouco adaptados (CATÃO-DIAS; EPIPHANIO; 

KIERULFF, 2013), não é possível descartar a possibilidade desta infecção ter 

ocorrido ainda quando em liberdade, com o estabelecimento de um estado de 

quiescência  do agente cujo equilíbrio poderia ter sido rompido em decorrência do 

estresse de cativeiro e/ou outros fatores predisponentes  (LINDSAY et al., 2003; 

AUBERT; VILLENA, 2009).  

Por outro lado, e tendo em conta a história natural da toxoplasmose para a 

maioria dos hospedeiros pouco adaptados, é mais crível supor que a infeção tenha 

decorrido da contaminação da água do recinto por formas infectantes (oocistos 

esporulados) de T. gondii, visto que os mesmos podem ficar viáveis na água salgada 

por até dois anos (AUBERT; VILLENA, 2009). Finalmente, também é possível 

especular que a infeção tenha decorrido da contaminação do pescado que era 

fornecido para alimentação dos animais em cativeiro.  

 Os estudos sorológicos realizados a partir de material obtido de mamíferos 

marinhos mantidos em cativeiro revelam uma grande quantidade de cetáceos 

positivos. Trabalho conduzido no México mostrou que 83% dos golfinhos-nariz-de-

garrafa (T. truncatus) avaliados eram positivos para o agente (ALVARADO-

ESQUIVEL; SÁNCHEZ-OKRUCKY; DUBEY, 2012). No Brasil não há trabalhos 

disponíveis uma vez que a legislação vigente não permite cetáceos em cativeiro 

desde 1992. 

Com relação ao outro caso, o presente trabalho é o primeiro relato da ocorrência 

desse patógeno em golfinho-nariz-de-garrafa no Brasil. Porém estudos em outras 

partes do mundo descrevem a susceptibilidade dessa espécie ao T. gondii, tanto por 

técnicas sorológicas, IHQ e histopatológico (CRUICKSHANK et al., 1990; INSKEEP 

et al., 1990; PROFETA et al., 2015). Desta forma, nossos resultados corroboram os 

dados encontrados na literatura internacional para esta espécie. 

Infelizmente, não foi possível elaborar inferências sobre a distribuição do 

patógeno nas águas territoriais brasileiras, pois o número de animais positivos, foi 

reduzido e impossibilitou esse tipo de análise. Porém estudos com bivalves e 

infecções em lontras marinhas mostram que áreas mais poluídas ou mais próximos 
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a costa podem contribuir para a presença desse protozoário (VAN BRESSEM et al., 

2009; SHAPIRO et al., 2015). Com base nestas afirmações, e no fato de que os dois 

casos conhecidos de toxoplasmose em mamíferos marinhos de vida livre no Brasil 

(S. guianensis descrito por Gonzales-Viera (2012), e o T. truncatus apresentado no 

atual trabalho) ocorreram em animais encontrados em áreas costeiras urbanizadas, 

é crível supor que a mesma situação ocorra nas costas brasileiras. Trabalhos futuros 

são necessários para corroborar esta hipótese. 

Ainda, julgamos importante salientar que dos nove animais com diagnóstico 

histopatológico de hepatite necrotizante descritos na dissertação de mestrado do 

Gonzales-Viera (2012), apenas um desses foi positivo na IHQ para T. gondii 

(MM#178) (Figura 2). O outro animal positivo apresentado no presente trabalho era 

proveniente de cativeiro e não havia sido descrito anteriormente por Gonzales-Viera, 

(2012). 

A presença do T. gondii em mamíferos marinhos deve ter uma atenção especial, 

e acredita-se que em determinadas populações, como as do golfinhos-de-Maui 

(Cephalorhyncus hectore maui) que é considerada uma subespécie de golfinho-de-

hector (Cephalorhyncus hectore), a toxoplasmose seja tão importante que deveria 

ser usada como variável nos estudos populacionais para essa espécie, por causar 

lesões graves e levar os animais a óbito (ROE et al., 2013). No Brasil mais 

pesquisas serão necessárias para tentar entender melhor a atuação do agente e sua 

distribuição e implicações para a conservação das espécies que ocorrem na costa 

brasileira. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) 

Fonte: (WEDEKIN, L. L., 2010) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  Este foi o primeiro estudo abrangente realizado no Brasil referente a pesquisa 

de T. gondii em mamíferos marinhos, que encalharam mortos e/ou vieram a óbito em 

cativeiro, ou durante o processo de reabilitação. O trabalho envolveu amostras de 

toda costa brasileira, com dados desde 1988 até 2014, correspondendo a mais de 

quatro décadas de colheita de material e parceria entre várias instituições em 

colaboração com o nosso laboratório, o que possibilitou resultados importantes para 

tentar ampliar o nosso conhecimento em relação ao agente e os cetáceos. 

 O fato de um dos animais positivos ser proveniente de um parque temático 

vem salientar a importância para a adoção de rígidas medidas preventivas e controle 

naqueles países que ainda permitem a manutenção em cativeiro destes animais 

(que não é mais o caso do Brasil), seja no tratamento da água dos recintos e 

alimentos ofertados, assim como na mitigação do estresse decorrente do tipo 

manutenção.  

Por outro lado, as lesões encontradas no T. truncatus de vida livre sugerem 

que a infecção causada pelo protozoário teria importante contribuição com o óbito 

deste indivíduo, sendo provavelmente um importante fator para encalhe/óbito dessa 

ordem animal. 

Infelizmente não foi possível fazer inferências consistentes em relação a 

epidemiologia do parasita por ausência de um número maior animais comprometidos 

pelo o agente. 

 A abrangência do atual trabalho e os resultados alcançados claramente 

indicam que ainda são necessários mais estudos referentes a ocorrência desse 

parasita nos cetáceos e a sua real importância para a conservação destes animais. 

Pesquisas no Brasil e no mundo estão em processo de desenvolvimento para 

entender melhor esse agente e suas implicações ecológicas nas diferentes espécies 

de cetáceos. 
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ANEXO A: Lista dos animais avaliados por meio de ensaios imuno-histoquímicos, distribuídos em função do número de registro, espécie, resultado e órgãos 

analisados. 

Registo MM Nome científico IHQ Toxo Órgãos testados 

2 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

5 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado, rim e baço 

7 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

8 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

10 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

11 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

14 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

15 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

18 Arctocephalus australis Negativo Pulmão e coração 

20 Arctocephalus australis Negativo Intestino, fígado, pulmão e baço 

21 Arctocephalus australis Negativo pulmão 

24 Arctocephalus australis Negativo pulmão 

25 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado 

26 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

30 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

31 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

32 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 
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35 Stenella clymene Negativo Fígado e rim 

43 Pontoporia blainvillei Negativo Útero, fígado e rim 

61 Sotalia guianensis Negativo Fígado e rim 

63 Sotalia guianensis Negativo Fígado e rim 

65 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

66 Stenella frontalis Negativo Adrenal 

69 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

72 Sotalia guianensis Negativo Baço e linfonodo 

80 Sotalia guianensis Negativo Fígado e rim 

81 Sotalia guianensis Negativo Fígado e rim 

82 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado, Linfonodo, músculo e rim 

83 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

84 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

85 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

86 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

87 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

88 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

90 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado  

92 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

93 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

95 Sotalia guianensis Negativo Pulmão e músculo 
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96 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado 

97 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

109 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

116 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

120 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

122 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado, baço e rim 

123 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

125 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

127 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

128 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

129 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

130 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

131 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

134 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

135 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

136 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

137 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

138 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

139 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

141 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

142 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 
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143 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

144 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

145 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

146 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

149 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

150 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

151 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

152 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

153 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado  

154 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

155 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

156 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

158 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

159 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

160 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

161 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

166 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

167 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

168 Tursiops truncatus Negativo Fígado e rim 

169 Stenella frontalis Negativo Fígado e rim 

170 Stenella frontalis Negativo Fígado e rim 
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173 Steno bredanensis Negativo Fígado, baço e rim 

177 Kogia sima Negativo Fígado e pulmão 

178 Tursiops truncatus Positivo Fígado, rim, intestino delgado e pulmão 

179 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

205 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

207 Sotalia guianensis Negativo Fígado e rim 

208 Stenella longirostris Negativo Fígado e rim 

218 Tursiops truncatus Negativo Fígado e rim 

219 Steno bredanensis Negativo Fígado e rim 

220 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado 

227 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

230 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

231 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

232 Sotalia guianensis Negativo Fígado, músculo e pulmão 

250 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

252 Sotalia guianensis Negativo Fígado e rim 

259 Sotalia guianensis Negativo Fígado e rim 

260 Sotalia guianensis Negativo Fígado e rim 

261 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

262 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

263 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 
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281 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

284 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

285 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

311 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

313 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

323 Stenella coeruleoalba Negativo Fígado e rim 

324 Lagenodelphis hosei Negativo Fígado e rim 

325 Globicephala 

macrorhynchus 

Negativo Fígado 

326 Megaptera novaeangliae Negativo Baço, estomago e músculo 

327 Peponocephala electra Negativo Fígado, ovário, pulmão e rim 

328 Stenella longirostris Negativo Fígado e rim 

329 Sotalia guianensis Negativo Fígado e rim 

330 Megaptera novaeangliae Negativo Fígado 

332 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

335 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

338 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

339 Sotalia guianensis Negativo Fígado e rim 

340 Sotalia guianensis Negativo Fígado e rim 

341 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

345 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 
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348 Delphinus sp Negativo Fígado 

349 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

353 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

357 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

358 Steno bredanensis Negativo Fígado e cérebro 

361 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

364 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

367 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado, rim, linfonodo, pele, e músculo 

371 Sotalia guianensis Negativo Fígado e rim 

374 Stenella frontalis Negativo Fígado e rim 

375 Stenella coeruleoalba Negativo Fígado e rim 

376 Kogia breviceps Negativo Fígado e rim 

377 Stenella longirostris Negativo Pulmão, esôfago, fígado, cerebelo e baço 

378 Stenella clymene Negativo Fígado, pulmão e rim 

379 Kogia sima Negativo Fígado e rim 

380 Physeter macrocephalus Negativo Fígado, pulmão, olho e rim 

381 Lagenodelphis hosei Negativo Fígado e pulmão 

382 Mesoplodon europeus Negativo Fígado, pâncreas e rim 

383 Stenella clymene Negativo Fígado, músculo cardíaco, pâncreas, músculo esquelético, adrenal e rim 

385 Stenella clymene Negativo Fígado e rim 

386 Stenella longirostris Negativo Pulmão 
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387 Stenella longirostris Negativo Pulmão 

389 Stenella longirostris Negativo Pulmão e músculo 

391 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

392 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

394 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

396 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

403 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

405 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

406 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

407 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado e rim 

422 Pontoporia blainvillei Negativo Linfonodo, fígado e pulmão 

435 Stenella frontalis Negativo Fígado, baço e adrenal 

450 Inia geofrensis Negativo Pulmão, intestino grosso, estomago, linfonodo, pâncreas, útero, rim, traqueia, 

adrenal, coração e fígado 

451 Tursiops truncatus Negativo Pulmão e fígado 

452 Orcinus orca Positivo Fígado, baço, intestino delgado, pâncreas, tireoide, músculo, linfonodo, pulmão 

e rim 

464 Stenella frontalis Negativo Pulmão e medula 

478 Sotalia guianensis Negativo Pulmão e rim 

479 Sotalia guianensis Negativo Fígado e rim 

480 Sotalia guianensis Negativo Fígado e rim 
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481 Stenella clymene Negativo Fígado 

482 Physeter macrocephalus Negativo Fígado e baço 

483 Kogia breviceps Negativo Pulmão  

484 Sotalia guianensis Negativo Baço 

485 Stenella clymene Negativo Fígado 

486 Pontoporia blainvillei Negativo Cérebro 

519 Globicephala 

macrorhynchus 

Negativo Músculo, estômago e baço 

520 Globicephala 

macrorhynchus 

Negativo Músculo, rim e fígado 

521 Sotalia guianensis Negativo Fígado, baço, músculo e pâncreas 

522 Peponocephala electra Negativo Fígado, baço e rim 

556 Kogia sima Negativo Cérebro 

557 Kogia sima Negativo Fígado  

558 Peponocephala electra Negativo Fígado 

559 Kogia sima Negativo Fígado  

560 Peponocephala electra Negativo Fígado e rim 

561 Kogia sima Negativo Fígado  

562 Peponocephala electra Negativo Pulmão 

563 Grampus griseus Negativo Fígado e rim 

579 Kogia sima Negativo Fígado e cérebro 
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600 Arctocephalus australis Negativo Fígado 

643 Sotalia guianensis Negativo Fígado 

644 Sotalia guianensis Negativo Fígado 

647 Pontoporia blainvillei Negativo Fígado 

OC 325 Orcinus orca Negativo Fígado e cerebelo 

OC 132 Sotalia guianensis Negativo Fígado, cérebro, pulmão,  

 




