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Resumo 

RAGOZO, A. M. A. Isolamento e caracterização biológica e genotipica de Toxoplasma gondii de 
ovinos e caprinos. [Isolation and biological and genotypic characterization of Toxoplasma gondii from 
sheep and goats]. 2007 114 f. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2007. 
 

O objetivo deste estudo foi o isolamento de Toxoplasma gondii de ovinos e caprinos e posterior 

caracterização genotípica desses isolados. Amostras de soros ovinos (495) de 36 Municípios do 

Estado de São Paulo e de caprinos (143) de seis Municípios dos Estados da Bahia (10), Paraíba 

(12), Rio Grande do Norte (7) e São Paulo (114) foram testadas, através do Teste de Aglutinação 

Modificado (MAT≥25) à presença de anticorpos anti-T. gondii. Dos animais amostrados, 24,2% e 

32,2% dos ovinos e caprinos respectivamente, apresentaram-se positivos com títulos que 

variaram de 25 a 3200 em ambas espécies. Dentre os ovinos houve associação (p<0,001) entre 

sexo, idade e sistema de produção com a presença de anticorpos anti-T. gondii. Os caprinos 

apresentaram associação entre idade, sistema de produção, e raça com a soropositividade. Para 

o isolamento do agente o bioensaio em camundongos foi realizado utilizando-se pool de tecidos 

de ovinos (cérebro, coração e diafragma) e caprinos soropositivos (cérebro, coração e diafragma 

e masseter). Dos 82 bioensaios realizados com amostras de ovinos, 16 isolados (19,5%) foram 

obtidos. Houve associação entre o título de anticorpos anti-T. gondii e o isolamento do agente 

(p<0,001) com maior quantidade de isolados obtidos de animais com títulos mais altos. Para a 

caracterização genotípica das amostras utilizou-se a análise de polimorfismo de comportamento 

dos fragmentos de DNA gerados por enzimas de restrição (RFLP) sobre produtos do locus SAG2 

amplificados pela PCR, que as identifica em genótipos I, II e III. Amostras do tipo I (87,5% dos 

ovinos e 100 % dos caprinos) e do tipo III (12,5% dos isolados de ovinos) foram obtidas e não 

houve o encontro de isolados tipo II ou mistas. Nos tecidos dos animais com títulos de anticorpos 

superiores a 400, e dos quais não se obteve o isolamento do agente pelo bioensaio (21 amostras 

de ovinos), foi realizada a nested-PCR das amostras primárias (homogeneizado de tecidos), não 

sendo obtida nenhuma amplificação. Amostras do tipo III não causaram óbitos nos camundongos 

e as tipo I causaram óbitos em 51,0% e 83,4% dos isolados de ovinos e caprinos, 

respectivamente. Houve associação entre a sobrevida dos camundongos infectados com o 

genótipo I de caprinos e ovinos (p<0,001). 

 

 

Palavras-chave: Toxoplasma gondii. Genótipos. Ovinos. Caprinos. Caracterização 

Molecular. 



 

 

ABSTRACT 
 
RAGOZO, A. M. A. Isolation and biological and genotypic characterization of Toxoplasma 
gondii from sheep and goats. [Isolamento e caracterização biológica e genotípica de Toxoplasma 
gondii de ovinos e caprinos]. 2007 114 f. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2007. 
 

The aim of this study was to analyze the SAG2 locus of Toxoplasma gondii isolated from sheep 

and goats in order to determine the frequency of occurrence of the three different lineages (types 

I, II and III). Serum samples of sheep (495) from 36 counties in São Paulo State and goat (143) 

from six counties in States of Bahia (10), Paraíba (12), Rio Grande do Norte (7) and São Paulo 

(114) were analyzed by the modified agglutination test (MAT≥25) for the detection of antibodies 

anti-T. gondii. Occurrence of antibodies anti-T. gondii was 24.2% and 32.2% in sheep and goats, 

respectively. The titers varied from 25 to 3200 in both species. Among sheeps, association of 

seropositivity (p<0,001) with sex, age, production system and presence of antibodies anti-T. 

gondii was observed. Association was also observed between the frequency of seropositive goats 

and age, production system and breed. For T. gondii isolation, pool of tissues of each 

seropositive sheep (brain, heart and diaphragm) and goat (brain, heart, diaphragm and masseter) 

were bioassayed in mice. From a total of 82 bioassay performed with sheep samples, 16 isolates 

(19.5%) were obtained. Association between antibodies anti-T. gondii titers and isolation was 

observed (p<0.001). Considering the goats, 12 isolates (42.6%) were obtained from 26 

bioassays. For the genotypic characterization (genotype I, II and III), the restriction fragment 

length polymorphism (RFLP) was performed on fragments of the locus SAG2 amplified by PCR. 

Samples of type I (87.5% from sheep and 100% from goats) and type III (12.5% from sheep) was 

observed. Neither type II nor mixed samples were observed. In tissues samples from animals 

with antibodies titers above 400 in which T. gondii was not isolated (21 sheep sample), nested-

PCR was performed and no amplification was observed. Mortality was not observed in the mice 

infected by the isolates type III. The isolates of type I from sheep and goats, respectively, killed 

51.0% and 83.4% of the infected mouse. Association was also observed between mortality rate in 

infected mice and genotype I of sheep and goat (p<0.001). 

 
 
 
 
Key-Words: Toxoplasma gondii. Genotypes. Sheep. Goat. Characterization Molecular. 
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1 - INTRODUÇÃO  

 
A toxoplasmose é uma zoonose de caráter cosmopolita, causada pelo 

Toxoplasma gondii, parasito intracelular obrigatório, que acomete o homem e outras 

espécies de mamíferos e aves (DUBEY; BEATTIE, 1988; REMINGTON; MCLEOD; 

DESMONTS, 1995). Por sua importância médica e veterinária, o T. gondii tem sido o 

parasito mais intensamente estudado entre os coccídios. No entanto, muitos 

aspectos de sua biologia, ciclo biológico e epidemiologia continuam sendo 

investigados, destacando-se a utilização de métodos moleculares para o seu estudo 

(TENTER; HECKEROTH; WEISS, 2000).  

As primeiras descrições deste protozoário foram realizadas na França por 

Nicolle e Manceux, em 1908, em roedor silvestre (Ctenodactylus gundi). 

Concomitantemente, no Brasil, Splendore o descreveu em coelhos. O termo 

Toxoplasma deriva do grego e decorre de seu formato em arco crescente (toxon = 

arco, plasma = forma), e a palavra gondii é uma referência ao roedor no qual 

inicialmente foi descrito. Em 1909 foi introduzido o gênero Toxoplasma no filo 

Apicomplexa (DUBEY; BEATTIE, 1988). 

Os três meios primários para a difusão deste protozoário são a 

transmissão transplacentária, a ingestão de tecidos animais contendo cistos 

infectantes e a ingestão de alimentos e água contaminados com fezes de gatos 

contendo oocistos esporulados. Atualmente não há métodos que determinem se um 

hospedeiro se infectou pela ingestão de cistos teciduais ou de oocistos esporulados 

(DUBEY, 1994; DUBEY, 2001).  

Os estágios infectantes do parasita são: os taquizoitos (forma de 

multiplicação rápida) caracterizando a infecção aguda; os bradizoitos (forma de 

multiplicação lenta) em cistos teciduais, presentes na fase crônica ou latente da 

infecção e os esporozoítos, presentes nos oocistos que são eliminados nas fezes de 

felídeos infectados com o agente (DUBEY; DESMONTS, 1987a).  

O ciclo biológico do T. gondii é heteroxeno facultativo. A fase sexuada de 

desenvolvimento ocorre somente nos felídeos (silvestres e gatos domésticos), 

hospedeiros definitivos do agente. Com o desenvolvimento enteroepitelial nessas 

espécies, há a formação de oocistos os quais são eliminados juntamente com as 

 



   

1ARAUJO, F.G. Anticorpos anti-Toxoplasma gondii em doadores de sangue. Revista Instituto de Medicina Tropical de São 
Paulo, v.12, p.105, 1970 
2SOUZA, W.J.S.; COUTINHO, S.G.; LOPES, C.W.G.; DOS SANTOS, C.S.; NEVES, N.M.; CRUZ, A.M. Epidemiological aspects 
of toxoplasmosis in school children residing in localities in the urban or rural characteristics within the city of Rio de Janeiro. 
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, v.82, p.457, 1987. 
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fezes contaminando o meio ambiente; porém nesses animais, também pode ocorrer 

paralela ou simultaneamente, a multiplicação extra intestinal assexuada (taquizoítos 

e bradizoítos). Nos hospedeiros intermediários, como o homem, ovinos e caprinos, 

ocorre unicamente a forma de multiplicação assexuada (DUBEY, 1986b).  

A infecção determinada pelo T.gondii é uma das mais importantes 

infecções parasitárias do homem, estima-se que até um terço da população humana 

no mundo tenha sido exposta ao agente (JACKSON; HUTCHISON, 1989; 

ASHBURN, 1992; DUBEY, 1998a), porém a toxoplasmose geralmente apresenta-se 

assintomática ou de forma branda em indivíduos imunocompetentes. 

O parasito ocorre de forma cosmopolita e sua prevalência varia nas 

populações. Nos EUA, em humanos, estima-se a ocorrência de aproximadamente 

30% (MORGAN et al., 2000); há relatos, nos países da Europa Central, de valores 

entre 37 a 58% de soropositividade em crianças e mulheres gestantes (TENTER; 

HECKEROTH; WEISS, 2000). No Brasil, a prevalência é mais elevada, variando de 

50 (ARAÚJO1, 1970 apud DUBEY; BEATTIE, 1988) a 80% (SOUZA2 et al., 1987 

apud DUBEY; BEATTIE, 1988).  

As diferenças observadas nos valores de prevalência do agente entre os 

grupos étnicos pela pesquisa de anticorpos séricos, está intimamente ligada a 

aspectos ambientais e sócio-culturais como hábitos alimentares e condições 

higiênico-sanitárias, refletindo na epidemiologia do T. gondii (TENTER; 

HECKEROTH; WEISS, 2000). 

Normalmente, T. gondii parasita o hospedeiro sem produzir sinais clínicos, 

mas leva à formação de cistos latentes que podem persistir durante a vida do 

indivíduo. Os maiores problemas clínicos da toxoplasmose referem-se à (1) infecção 

primária durante a gestação, que pode resultar em infecção congênita do feto, 

levando a quadros neurológicos e oculares variados, como retardo mental e 

cegueira em crianças. Em ovinos, caprinos e suínos, leva a abortamentos e 

mortalidade neonatal; (2) reativação de infecções latentes em indivíduos 

imunossuprimidos, levando a quadros clínicos severos e às vezes fatais (DUBEY; 

BEATTIE, 1988; LÜDER; GROSS, 1998; TENTER; HECKEROTH; WEISS, 2000). 
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A toxoplasmose é relativamente comum em pequenos ruminantes 

(MAINAR et al., 1996) sendo responsável por problemas reprodutivos gerando 

grandes perdas econômicas em rebanhos de ovinos e caprinos, onde a infecção 

torna-se a principal causa de abortamentos, malformações fetais, nascimento de 

animais prematuros e mortes neonatais (MALIK; DREESEN; CRUZ, 1990).  

Os sinais clínicos observados em ovinos diferem de acordo com o estágio 

reprodutivo da ovelha no momento da infecção. Ovelhas não gestantes susceptíveis 

geralmente não apresentam sintomas (VAUGHAN, 1996), ocorrendo a formação de 

cistos em tecidos nervoso e muscular (MARCA et al., 1996). A infecção de ovelhas 

com dois a quatro meses de gestação pode resultar em placentite severa, infecção 

fetal levando o feto à morte, mumificação e abortamento (VAUGHAN, 1996). 

Os caprinos são considerados os mais susceptíveis ao agente dentre os 

animais de produção (DUBEY et al., 1980; DUBEY, 1987b). Nesta espécie, além de 

distúrbios reprodutivos, o T.gondii pode causar encefalite, nefrite, hepatite, enterite e 

cistite em animais adultos (MEHDI; KAZACOS; CARLTON, 1983). Entretanto, na 

maioria dos caprinos adultos, os sinais clínicos da toxoplasmose se restringem ao 

trato reprodutivo, levando a quadros de abortamentos, morte, absorção ou retenção 

fetal, nascimento de cabritos prematuros, fracos ou debilitados e morte de animais 

jovens (DUBEY, 1987b). 

O Brasil conta com rebanho ovino e caprino que somados representam 

aproximadamente 28 milhões de cabeças (IBGE, 2006), equivalente a 1,02 % do 

efetivo mundial que é de aproximadamente 2.800.000 milhares de cabeças de 

ovinos e caprinos (ANUALPEC, 2006). No período que compreende os anos de 

1999 a 2004; o crescimento da criação de ovinos e caprinos no Brasil foi de 

aproximadamente 4,6% e 16,5% respectivamente (IBGE, 2006). 

O rebanho ovino brasileiro é estimado em aproximadamente 15 milhões 

de cabeças; sendo 493 mil animais mantidos na região sudeste e destes, 55,7% 

localizados no Estado de São Paulo, sendo considerado o maior criador da espécie 

na região. Nos últimos cinco anos a ovinocultura paulista apresentou um 

crescimento de 29,5% (IBGE, 2006). 

O rebanho caprino é estimado em 10 milhões de cabeças (IBGE, 2006) e 

um crescente mercado consumidor dos seus produtos e derivados. Nos últimos
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anos, intensificou-se o interesse pela caprinocultura como alternativa ao leite de 

origem bovina (CORDEIRO, 1998).  

Apesar do consumo médio de carne ovina e caprina no Brasil ser muito 

baixo, cerca de 700 g por habitante/ano nos últimos anos, este produto considerado 

nobre, vem sendo encontrado em supermercados, boutiques de carnes, açougues e 

restaurantes finos das grandes cidades, quebrando o paradigma do consumo 

apenas rural e em pequenas cidades do interior. As estimativas de consumo interno 

são crescentes tanto para carne ovina como caprina, apesar dos dados serem 

inferiores à realidade, devido a informalidade na criação dessas espécies ser alta. 

No período de 1992 a 2000, a taxa de crescimento do mercado foi de 1,8 t/ano para 

a carne ovina e 911,4 kg/ano para a carne caprina (COUTO, 2001). 

Levando em consideração que uma das formas de transmissão do T. 

gondii é pela ingestão de carne crua ou mal cozida, ou através do leite in natura, os 

caprinos e ovinos podem representar uma fonte de infecção para o homem e para os 

animais carnívoros (DUBEY, 1980; CHIARI; NEVES, 1984; VITOR et al., 1991). 

Bonametti et al. (1997) relataram um surto de toxoplasmose aguda humana 

adquirida após a ingestão de carne crua de ovino. Todos os animais da propriedade 

foram testados para a detecção de anticorpos anti- T. gondii e 23,1% foram 

soropositivos.  

A eliminação do parasito no período de lactação já foi observada em cabras, 

infectadas experimentalmente, havendo eliminação do T. gondii em 12,7% (9/71) 

das cabras (VITOR et al., 1991) e determinando que este pode sobreviver no leite 

por sete dias à temperatura de 4ºC (WALSH et al., 1999). Há relatos de infecção de 

indivíduos pelo T. gondii pela ingestão de leite de cabra in natura. Num surto de 

toxoplasmose numa propriedade rural na Califórnia, foi observada associação entre 

o consumo de leite in natura e a toxoplasmose aguda em 10 indivíduos da 

localidade. Anticorpos anti-T. gondii (IgM e IgG) foram observados apenas em duas 

cabras que produziam leite para o consumo dos envolvidos, nos demais animais não 

foi observada soropositividade (SACKS et al., 1982). 

Em Minas Gerais, também houve relato de um surto de toxoplasmose em 

membros da mesma família devido à ingestão de leite de cabra in natura. Anticorpos 
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anti-T.gondii foram detectados nos caprinos e pela inoculação do leite foi possível o 

isolamento do parasito em camundongos (CHIARI et al., 1984). 

Relatos da prevalência de anticorpos anti-T.gondii em ovinos e caprinos têm 

sido descritos em vários países, numa revisão realizada por Tenter; Heckeroth; 

Weiss (2000) observaram valores que variam de 23 a 72% em ovinos e de 3 a 69% 

dentre os caprinos em estudos de soroprevalência em 40 países entre os anos de 

1990 a 2000.  

No Brasil, foi observada uma variação na soropositividade de 14,5 

(MAINARDI et al, 2003) a 44,8% (SILVA et al., 2006) em ovinos e entre 8,0 (SILVA 

et al., 2002) a 40,4% (SILVA et al., 2002) em caprinos procedentes de diversos 

Estados. No quadro 1 podem ser observados valores de soroprevalência do T. 

gondii  em ovinos e caprinos. 
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Estado Espécie No. Examinados/ 
No. Positivos 

Ocorrência 
(%) 

Teste Autor 

Bahia ovina 45/240 18,8 LAT Gondim et al. (1999) 

 caprina 127/439 28,9 LAT  

Distrito Federal ovina 364/1028 38,2 RIFI Ueno et al. (2005) 

Minas Gerais caprina 34/174 19,5 RIFI Figueiredo et al. (2001) 

Paraná ovina 157/305 51,4 RIFI Romanelli (2002) 

Pernambuco caprina 42/100 42,0 RIFI Oliveira et al. (1995) 

 ovina 61/173 35,3 RIFI Silva et al. (2003) 

 caprina 50/123 40,4 RIFI  

Rio Grande do 
Sul 

ovina 39/87 44,8 
 

RIFI Silva et al. (2006) 

Rondônia ovina 66/141 46,8 RIFI Cavalcante et al.(2004) 

São Paulo ovina 23/100 23,0 RIFI Silva et al. (2002) 

 caprina 8/100 8,0 RIFI  

 ovina 62/200 31,0 RIFI Meireles (2003) 

 caprina 34/200 17,0 RIFI  

 ovina 64/442 14,5 RIFI Mainardi et al. (2003) 

 ovina 207/597 34,7 RIFI Figliuolo et al. (2004a) 

 caprina 113/394 28,7 RIFI Figliuolo et al. (2004) 

 caprina 216/923 23,4 RIFI Stachissini (2005) 

LAT: teste de aglutinação em látex, RIFI: Reação de Imunofluorescência Indireta 

Quadro 1 – Soroprevalência de anticorpos anti-T. gondii de ovinos e caprinos em 
diferentes Estados Brasileiros 

 
 

Para a detecção dos cistos teciduais nos órgãos dos hospedeiros, o 

método de digestão de tecidos seguido de bioensaio em camundongos pode ser 

utilizado a fim de aumentar a taxa de recuperação do parasito (DUBEY, 1998b). O 

bioensaio em camundongos é importante, pois o número de cistos em animais 

maiores é baixo, ao redor de um cisto por 25-250 g de órgão. A digestão dos tecidos 

com tripsina ou pepsina permite o exame de maior quantidade de material, levando à 

dissolução da parede dos cistos, liberando os bradizoítos. Um cisto de T. gondii 

contém quatro a centenas de bradizoítos, dependendo da amostra, do hospedeiro e 

do tempo de infecção (DUBEY; BEATTIE, 1988; DUBEY et al., 1997a).  

A seleção de tecidos examinados também é um fator importante. Apesar 

dos estudos experimentais mostrarem que o T. gondii tem uma maior persistência no 

cérebro, em gatos naturalmente infectados estes tem sido mais prevalentes em 
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tecidos musculares (DUBEY et al. 2004g; PENA; 2004). Em ovinos 

experimentalmente infectados foi observada a maior ocorrência do agente no 

coração e cérebro pela histopatologia, pelo bioensaio em camundongos e pela 

reação em cadeia pela polimerase (PCR) (ESTEBAN-REDONDO; INNES, 1998; 

ESTEBAN-REDONDO et al., 1999). Silva e Langoni (2001) observaram melhores 

índices de isolamento pelo bioensaio em camundongos, utilizando cérebro e 

diafragma de ovinos naturalmente infectados. 

Em caprinos experimentalmente infectados, há relatos de maior detecção 

de cistos teciduais na musculatura esquelética, diafragma, coração e cérebro 

(DUBEY et al.,1980). Nishi; Kasai e Gennari (2001) observaram maior freqüência de 

isolamento do agente nos bioensaios em camundongos pela inoculação de tecidos 

da musculatura e cérebro de caprinos infectados experimentalmente com o parasito. 

Há considerável variabilidade em relação à virulência nos diferentes 

isolados de T. gondii, sejam de origem humana como de animais. O camundongo 

(Mus musculus) é o principal animal de laboratório usado como modelo experimental 

da toxoplasmose e através da realização de bioensaios nessa espécie animal, 

resultou em vários estudos de observação da virulência das amostras obtidas 

durante o isolamento do agente (DUBEY; BEATTIE, 1988). 

Além da quantidade de parasitos encontrados nos tecidos, há relatos de 

diferença entre os diversos tipos de hospedeiros (COSTA et al., 1977; ESTEBAN-

REDONDO; INNES, 1997). Segundo Costa et al. (1977), apesar de serem 

considerados resistentes ao agente por não apresentarem abortamentos como os 

ovinos, os bovinos também são susceptíveis à infecção quando inoculados 

experimentalmente, apresentando sinais clínicos evidentes e desenvolvendo lesões 

oculares e detecção de anticorpos, porém o isolamento do agente foi observado 

apenas nos linfonodos, nos tecidos do cérebro, coração, pulmão e fígado não foi 

detectado parasitismo. 

Comparando a resposta imune entre ovinos e bovinos foi observado que 

nos bovinos, esta é mais efetiva do que nos ovinos, no entanto a primoinfecção nas 

ovelhas resulta em abortamento ou nascimento de animais debilitados porém em 

bovinos o parasito é eliminado rapidamente dos tecidos e não há relatos de 

abortamento pelo T. gondii (ESTEBAN-REDONDO; INNES, 1997). 
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Também são observadas diferenças nas manifestações clínicas da 

toxoplasmose. Em humanos imunocompetentes cronicamente infectados pelo T. 

gondii, a doença é tipicamente assintomática ou apresentam sinais clínicos 

moderados (SIBLEY; BOOTHROYD, 1992; MORGAN et al., 2000), entretanto há 

indivíduos infectados que apresentam sinais clínicos da toxoplasmose (MOURA et. 

al., 2006). Aproximadamente, metade dos indivíduos portadores do vírus da 

imunodeficiência adquirida, e infectados pelo T. gondii, apresentam principalmente 

encefalite toxoplásmica (SIBLEY; BOOTHROYD, 1992).  

Para o estabelecimento experimental da associação entre genótipo do 

parasito com a respectiva virulência aguda em camundongos (fenótipo), é realizada 

a inoculação intraperitoneal em camundongos de quantidade previamente conhecida 

de taquizoitos de T. gondii. Apesar da virulência das amostras pode ser influenciada 

por vários fatores, incluindo via de inoculação, estágio do parasito, espécie animal e 

genótipo do parasito (DARDÉ; BOUTEILLE; PESTRE-ALEXANDRE, 1992; HOWE; 

SIBLEY, 1995; DUBEY et al., 2004b), há relatos de heterogeneidade do 

comportamento biológico de diferentes isolados do agente sugerindo a existência de 

polimorfismos de DNA, influenciando na patogenicidade da infecção pelo T. gondii 

(CRISTINA et al., 1991; HOWE; SIBLEY, 1995). 

Em camundongos, os isolados de T.gondii também diferem em sua 

virulência. Nesses animais a virulência é medida pela taxa de mortalidade, 

morbidade e o tempo até a morte de camundongos experimentalmente infectado 

com inóculos do parasito. Essas observações têm levado à classificação das 

amostras como altamente virulentas, não-virulentas ou de virulência intermediária 

(DUBEY; BEATTIE, 1988)  

Estudos in vitro com amostras virulentas para camundongos revelaram 

variação na capacidade de penetração celular, na taxa de crescimento e na 

interconversão taquizoíto-bradizoíto, demonstrando a heterogeneidade no fenótipo 

de virulência entre amostras de T. gondii (APPLEFORD; SMITH, 1997; DARDÉ, 

2004). 

Além dos estudos de virulência, Sibley et al. (1995) consideram o T.gondii 

um importante modelo para estudos genéticos devido as seguinte características: (1) 

facilmente mantido em laboratório, (2) seu crescimento não é seletivo em relação à 
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linhagem celular, (3) há produção de mutantes que podem ser clonados e (4) 

apresenta disponibilidade de mapas genéticos, uma vez que dezenas de genes 

constitutivos, codificadores de antígenos de superfície e proteínas secretoras e 

genes ribossomais já foram clonados e caracterizados. 

Nos primeiros estudos de genotipagem de T. gondii os autores 

observaram que mesmo diferindo em algumas propriedades biológicas, apresentar 

uma fase sexual no seu ciclo biológico com oportunidade de recombinação genética 

no hospedeiro definitivo (DARDÉ et al., 1992; SIBLEY; BOOTHROYD, 1992; HOWE; 

SIBLEY, 1995) e apresentar distribuição mundial; as amostras conhecidas de T. 

gondii são similares antigenicamente, morfologicamente, na sua capacidade de 

infectar uma variedade de hospedeiros e ainda apresentaram baixa variação 

genética quando diferentes amostras foram analisadas através do polimorfismo do 

comprimento de fragmentos gerados por enzimas de restrição (RFLP) (CRISTINA et 

al., 1991; SIBLEY; BOOTHROYD, 1992) ou marcadores isoenzimáticos (DARDÉ et 

al., 1992), revelando, nessas amostras, uma estrutura populacional clonal (HOWE; 

SIBLEY, 1995). 

Ainda baseados nesses estudos com amostras da Europa e EUA, Sibley e 

Boothroyd (1995), comentaram que a transmissão horizontal do parasito através da 

cadeia alimentar pode ter contribuído para a difusão das linhagens clonais. A 

clonalidade dos isolados de T. gondii, é manifestada pelo isolamento repetitivo do 

mesmo genótipo em amostras não relacionadas e pela ausência dos vários 

genótipos recombinantes possíveis. Assim observaram que amostras do agente 

isoladas do homem e dos animais podiam ser agrupadas em três linhagens clonais, 

designadas como tipos I, II e III. (DARDÉ et al., 1992; HOWE; SIBLEY, 1995).  

Modelos de evolução clonal na população são constituídos por organismos 

que geram progênie idêntica ou quase idêntica, de forma que os genótipos se 

propagam pelas gerações e são estáveis por longos períodos, sendo mínimas as 

modificações genotípicas (SOARES, 2004). A grande vantagem do baixo grau de 

variabilidade genética é que os marcadores desenvolvidos para uma determinada 

amostra podem ser úteis para todas as amostras (SIBLEY et al, 1995). 

A caracterização genotípica de diferentes isolados de T.gondii através de 

métodos moleculares tem sido realizada com amostras de humanos e animal. 
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Segundo Dardé (2004), várias técnicas moleculares têm sido utilizadas 

para estudar a diversidade genotípica entre amostras de T. gondii como a 

eletroforese isoenzimática, a amplificação aleatória de DNA polimórfico (RAPD), 

PCR-RFLP e marcadores microssatélites (seqüências simples repetidas – SSR). 

Os primeiros relatos da existência de linhagens bem definidas dentre os 

isolados de T. gondii foram demonstradas inicialmente pelos perfis eletroforéticos de 

isoenzimas (DARDÉ et al., 1992; DARDÉ et al., 1998). 

A técnica de RAPD – PCR é baseada na amplificação de fragmentos de 

DNA por iniciadores únicos, curtos e de seqüência aleatória. O método detecta 

polimorfismos que podem ser utilizados para aplicação de mapeamento genético, 

diagnóstico e comparação genética inter e intra-especifica (WILLIAMS et al., 1993). 

Os marcadores microssatélites, representam outra classe de marcadores genéticos 

que consistem de pequenas seqüências com dois a seis nucleotídeos de 

comprimento, repetidas em tandem (OLIVEIRA et al., 1997; AJZENBERG et al., 

2002). Os microssatélites são altamente polimórficos devido à variabilidade no 

número de repetições e, conseqüentemente, à existência de múltiplos alelos que os 

tornam muito informativos para diferenciação e caracterização de espécies, estudos 

de diversidade genética ou estabelecimento de relações filogenéticas (RODRIGUES 

et al., 1997; AJZENBERG et al., 2002). 

Apesar do uso de microssatélites ser mais específico do que outros 

métodos utilizados na genotipagem, a PCR-RFLP ainda é a técnica mais utilizada 

mundialmente para caracterização genotípica de T. gondii. A utilização de estudos 

baseados na RFLP, contribuíram positivamente na caracterização genotípica de 

isolados de T. gondii do mundo todo (HOWE; SIBLEY, 1995). 

Vários marcadores genéticos com baixo polimorfismo já foram caracterizados; entre 

eles há marcadores de antígenos de superfície (SAG1, SAG2, SAG3, SAG4, BSR4, 

SRS1), de antígenos constitutivos (GRA1, GRA2, GRA3, GRA4, GRA6, ROP1), de 

função ainda desconhecida (TUB1, B10, FOL1) e microssatélites (TUB2, TgM-A) 

(DARDÉ, 2004). 
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A análise de RFLP vem sendo utilizada para o estudo de diferentes 

protozoários como o Trypanosoma, Plasmodium, Naegleria e Acanthamoeba, e 

helmintos como Schistosoma, Acantamoeba e Taenia (CRISTINA et al., 1991). O 

Polimorfismo por Tamanho de Restrição é um método que detecta variações 

mínimas em um gene, onde uma única substituição de bases pode criar ou extinguir 

um sítio capaz de ser digerido por uma endunuclease (SINGH et al., 1997).  

Como o nome sugere, RFLPs são encontrados como o resultado da 

clivagem do DNA com enzimas de restrição. Cada enzima de restrição reconhece 

uma seqüência específica de quatro, seis ou oito bases. Se houver a mudança de 

uma única base dentro dessa seqüência, a enzima não será capaz de clivar o DNA. 

Quando se examina a mesma região de um cromossomo de dois organismos 

relacionados, mas não idênticos, observa-se que a seqüência de DNA é similar, mas 

não exatamente a mesma. A quantidade dessa diferença depende de quão 

relacionados são os organismos. Assim, sítios de restrição que estão presentes na 

seqüência de uma amostra, podem estar faltando na amostra semelhante. Ao se 

clivar duas moléculas de DNA relacionadas, mas diferentes, com a mesma enzima 

de restrição, podem ser obtidos segmentos de comprimentos diferentes, que quando 

separados em um gel, originam bandas de diferentes pesos moleculares (CLARK 3; 

RUSSEL, 1997 apud PENA, 2004) 

Relativamente à pesquisa genética com T. gondii, com o desenvolvimento 

das técnicas de PCR, tornou-se possível amplificar loci genéticos específicos para a 

análise de RFLP a partir de um número muito pequeno de células, tornando a 

técnica menos laboriosa, além de permitir a análise direta de amostras sem a 

necessidade de cultivo prolongado dos isolados, e uma possível alteração da 

amostra fora do seu hospedeiro original (SIBLEY et al., 1995). 

Literák et al. (1998) caracterizaram pela RFLP utilizando a sonda TGR1E, 22 

isolados de T. gondii de animais e observaram que apenas um isolado pertencia a 

uma linhagem virulenta a camundongos, posteriomente foi avaliada a possibilidade 

de uso de variantes gênicos TGR como marcadores na identificação de isolados de 

T. gondii, parecendo ser um alvo promissor para tipagem e estudos de distância 

genética entre isolados do agente (HOGDAL et al., 2000). 

 



 

 

32

Sibley e Boothroyd (1992) utilizaram sondas de genes cópias – SAG1, que 

codifica a proteína P30, principal antígeno de superfície de taquizoítos de T. gondii, 

a 850, obtida de uma biblioteca de cDNA de clone 850, cuja função codificadora não 

é conhecida e uma sonda derivada de um fragmento repetitivo, BS, também com 

função codificadora desconhecida. Esses estudos sugeriram que isolados virulentos 

de T. gondii compreendiam uma única linhagem clonal, enquanto isolados não 

virulentos possuíam um genótipo heterogêneo. 

Analisando 25 isolados de T. gondii por PCR-RFLP em três locus (v22, 

fragmento interno de 438 pb do gene P22, ou SAG2, que codifica para o segundo 

principal antígeno de superfície de taquizoítos, SAG1 e 850), foi também 

considerada a possibilidade de haver três linhagens clonais entre as amostras, 

denominadas grupo A (composto por amostras virulentas para camundongos), grupo 

B e grupo C (compostos por cepas não virulentas)) (PARMLEY et al., 1994). 

Howe e Sibley (1995) analisaram 106 isolados de T. gondii de várias 

espécies procedentes de cinco continentes para determinar a estrutura populacional 

de T. gondii e avaliar a correlação entre o genótipo do parasito e a toxoplasmose 

humana e animal. Os resultados, obtidos por análise de RFLP em seis fragmentos 

de DNA (SAG1, SAG2, ROP1, 850, L328 e 62), mostraram que o T. gondii 

apresentava uma estrutura populacional clonal, constituída de três linhagens 

predominantes, designadas Tipo I (virulenta), Tipo II e Tipo III (não virulentas). 

Em 1997, Howe et al. determinaram os genótipos de 68 amostras 

humanas de pacientes com toxoplasmose pela análise de restrição de fragmentos 

do gene SAG2 amplificado por nested PCR, e o genótipo II foi encontrado em 80% 

das amostras. 

Vários estudos de isolados de T. gondii de origem humana e animal 

realizados mundialmente, correlacionando a severidade da doença com a 

genotipagem no SAG2 através da PCR – RFLP (MONDRAGON et al., 1998; 

FUENTES et al., 2001; GRIGG; SUZUKI, 2003; ASPINALL et al., 2003), relatam que 

os isolados tipo I têm se apresentado extremamente virulentos em camundongos 

com alta parasitemia quando comparados aos tipo II ou III (DUBEY et al., 2002 

DUBEY et al., 2006f) e com uma possível correlação entre tipo I e infecções 

congênitas em humanos (FUENTES et al., 2001).  
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Já isolados do tipo II foram os mais prevalentes em várias partes do 

mundo, seja em humanos ou em animais, havendo uma possível correlação com a 

reativação da doença em pacientes imunocomprometidos ou infecções congênita 

(HOWE et al., 1997; MONDRAGON et al., 1998; FUENTES et al., 2001, GRIGG, 

SUZUKI, 2003). Isolados tipo III parece ser menos comum em humanos, porém vêm 

sendo mais encontrado em animais (HOWE; SIBLEY, 1995; OWEN; TREES, 1999; 

DUBEY et al.; 2002; DUBEY et al. 2005a; DUBEY et al., 2006a). É importante 

ressaltar que a grande maioria de isolados de origem humana provém de casos de 

indivíduos com toxoplasmose clínica, enquanto as oriundas de animais provêm, na 

maior parte, de animais assintomáticos (SOARES, 2004). 

Aspinall et al. (2003), através da PCR – RFLP no SAG2, observaram 

infecções únicas (tipo I ou tipo II) ou simultâneas (tipo I e tipo II) em amostras 

oriundas de humanos com infecção congênita ou de pacientes imunocomprometidos 

apresentando encefalite toxoplásmica. Não foi possível associar os genótipos 

encontrados com as manifestações clínicas apresentadas, demonstrando que a 

correspondência entre virulência e padrão genotípico não necessariamente deve ser 

observada em todos os hospedeiros (GRIGG; SUZUKI, 2003). 

Contrariando as expectativas sobre o padrão genotípico de amostras de 

T.gondii de origem animal, Dubey et al. (2002) encontraram, em amostras de 

galinhas provenientes de criações domésticas do Estado de São Paulo, 64% (16/25) 

de positividade para o tipo I e o restante para o tipo III. A partir deste relato, iniciaram 

vários estudos de genotipagem de isolados de T. gondii em galinhas do mundo todo 

(Quadro 2). Esses animais foram escolhidos devido ao íntimo contato com o meio 

ambiente ao se alimentarem, podendo ser considerados sentinelas de contaminação 

ambiental (DUBEY et al., 2002). 

Comparando os isolados obtidos de galinhas de diferentes paises, pela 

PCR – RFLP no SAG 2, pode-se observar que os isolados obtidos da Colômbia, 

Costa Rica, México e Peru apresentaram perfil semelhante à maioria dos isolados 

obtidos no Brasil, não sendo observada a ocorrência do genótipo tipo II. A ocorrência 

dos três genótipos é relatada em isolados procedentes da Argentina, Congo, 

Grenada e Nicarágua. Nos demais países observou-se características semelhantes 
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 às encontradas nas amostras dos E.U.A. e países europeus, não ocorrendo o tipo I 

(Quadro 2). 
 

Genótipos 
 

 
Referência 

 
País 

No de 
isolados 

genotipados 
Tipo I Tipo II Tipo III Tipo I + Tipo III  

Argentina 9 1 1 7 0 Dubey et al. (2003a) 

Argentina 17 4 3 10 0 Dubey; Marcet; Lehmann. 
(2005c) 

Áustria 67 0 67 0 0 Dubey et al. (2005a) 

Brasil (AM) 24 14 0 10 0 Dubey et al. (2006) 

Brasil (MG) 11 07 0 4 0 Ferreira et al. (2006) 

Brasil (PA)** 11 6 1 4 0 Dubey et al. (2007) 

Brasil (PR) 13 7 0 6 0 Dubey et al. (2003e) 

Brasil (RJ) 48 34 0 13 1 Dubey et al. (2003d) 

Brasil (RS)** 07 3 0 4 0 Dubey et al. (2007) 

Brasil (SP) 25 16 0 9 0 Dubey et al. (2002) 

Burkina Faso 1 0 1 0 0 Dubey et al. (2005) 

Chile* 22 0 17 14 0 Dubey et al. (2006a) 

Colômbia  24 07 0 17 0 Dubey et al. (2005b) 

Costa Rica* 12 10 0 2 0 Dubey et al. (2006b) 

Egito 20 0 3 17 0 Dubey et al. (2003b) 

Estados Unidos 19 0 5 14 0 Dubey et al. (2003c) 

Congo 10 1 1 8 0 Dubey et al. (2005) 

Grenada 36 5 1 29 1 Dubey et al. (2005d) 

Índia 7 0 2 5 0 Sreekumar et al. (2003) 

Israel 19 0 16 3 0 Dubey et al. (2004) 

Kenya 1 0 1 0 0 Dubey et al. (2005) 

México 06 1 0 5 0 Dubey; Morales; Lehmann 
(2004a) 

Nicarágua* 48 30 3 14 1 Dubey et al. (2006f) 

Peru 10 7 0 3 0 Dubey et al. (2004b) 

Portugal 12 0 8 4 0 Dubey et al. (2006e) 

Sri Lanka 12 0 6 6 0 Dubey et al. (2005f) 

Venezuela 13 0 3 10 0 Dubey et al. (2005e) 

*SAG1, SAG2, SAG3, BTUB, GRA6 
** SAG1, SAG2, SAG3, BTUB, GRA6, c22-8, C-29-2, L358, PK1 e new SAG2 

Quadro 2 – Genotipagem de isolados de Toxoplasma gondii de galinhas de diferentes 
países no período de 2002-2007 pela análise no locus SAG2 
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Estudo de caracterização genotípica do parasito também foi realizado na 

espécie suína. Em Portugal foram obtidos 15 isolados de porcos (Sus scorfa) 

mantidos no sistema de criação semi-intensivo. A caracterização genotípica no 

SAG2 resultou em isolados do tipo II (11) e do tipo III (4). Nenhum isolado tipo I foi 

observado dentre as amostras (SOUSA et al., 2006). 

Em gatos provenientes da Colômbia, foram isolados 35,7% (15/42) do 

agente através do bioensaio em camundongos; destes foram obtidas amostras dos 

três tipos (I, II e III) quando analisadas no SAG2, sendo 10 isolados do tipo I, quatro 

do tipo III e apenas um do tipo II. Quando utilizando outros marcadores (SAG1, 

SAG3, BTUB E GRA6), foi observada a ocorrência de amostras recombinantes 

(DUBEY et al., 2006g). 

Até o momento há poucos estudos de caracterização genotípica de 

amostras do agente dentre os ruminantes, como os ovinos e caprinos. Owen e Trees 

(1999) detectaram o T. gondii em tecidos (placenta) de 13 ovelhas que abortaram e 

de duas amostras proveniente de musculatura cardíaca de cordeiros com 

toxoplasmose no Reino Unido. Através da PCR- RFLP no SAG 2, a caracterização 

genotípica do agente resultou em todas as amostras do tipo II.  

Na França, foram coletadas amostras de sangue e tecidos de ovinos em 

abatedouros. Anticorpos anti-T.gondii foram observados em 37,3% (97/260) e dentre 

os soropositivos foram realizados 30 bioensaios resultando em oito isolados do 

agente. Para a análise genotípica do parasito, foram utilizados cinco marcadores 

(TUB2, TgM-A, W35, B17, B18) e todos exibiram a ocorrência do genótipo II do T. 

gondii e todas avirulentas para camundongos (DUMÈTRE et al., 2006). 

Aspinall et al. (2002) examinaram 71 produtos alimentícios a base de 

carne ovina, bovina ou suína, provenientes de mercados do Reino Unido; foram 

detectadas, (PCR- RFLP no SAG2), 27 amostras positivas; sendo que 21 

apresentaram o genotipo I e seis tinham o tipo I e o II. Dentre as seis amostras de 

ovino foram observados tipo I em quatro e tipo I e II em duas delas.  

No Brasil, há alguns trabalhos que relatam a genotipagem do T. gondii em 

animais e humanos. Vallochi et al. (2005), utilizando 92 amostras de um banco de 

olhos provenientes do Município de São Paulo de pacientes que apresentavam 

retinocoroidite e de duas amostras de Erechim, Rio Grande do Sul, realizaram 
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estudos moleculares através da PCR-RFLP no SAG2 e detectaram DNA para 

T.gondii em 11 amostras, todas compatíveis com o genótipo I.  

Num surto de toxoplasmose em Santa Isabel do Ivaí, Paraná, em 2002, 

426 indivíduos foram acometidos, apresentando anticorpos anti-T.gondii. Sinais 

clínicos de toxoplasmose foram relatados em 155 indivíduos e lesões oculares em 

aproximadamente 10% (40/408) das pessoas que realizaram exames oftalmológicos. 

O agente foi isolado da água do reservatório de abastecimento do Município e pela 

análise genotípica no locus SAG2 foi caracterizado como tipo I (MOURA et al., 

2006). 

Recentemente, no Brasil houve o primeiro relato da ocorrência do genótipo 

II do agente em humanos num estudo de caracterização genotípica do parasito pela 

nested PCR-RFLP no locus SAG2 em individuos HIV-positivos que apresentavam 

toxoplasmose cerebral. Apesar de ser o primeiro relato do genótipo em humanos no 

Brasil, a maioria das amostras (91%) genotipadas eram do tipo I (FERREIRA et al., 

2006).  

Dubey et al. (2004g) estudaram a prevalência de T. gondii em gatos 

procedentes de um único Município (Santa Isabel do Ivaí, PR), através de 

isolamento do agente e posterior genotipagem pela PCR – RFLP no locus SAG 2. 

Dos 37 isolados obtidos, 15 eram do tipo I e 22 do tipo III. Nenhuma amostra mista 

ou tipo II foi observada. 

Utilizando método molecular semelhante, foram analisados isolados de T. 

gondii de gatos do Estado de São Paulo. Dentre as 47 amostras de gatos 

provenientes de 15 municípios, foram observados 72,4% (34) do tipo I, 25,5% (12) 

do tipo III e uma infecção mista tipo I e tipo III (PENA et al., 2006).   

Num estudo realizado em 111 cães com sintomatologia nervosa no Estado 

de São Paulo, 34 apresentaram-se soropositivos para o T.gondii, sendo obtidos 

nove isolados para o agente e a análise através da PCR-RFLP no SAG 2, mostrou 

que quatro eram do tipo I e cinco do tipo III (SILVA et al., 2005). Em Minas Gerais, 

num estudo de genotipagem de T. gondii obtidos de tecidos de oito cães 

cronicamente infectados, (nested-PCR no locus SAG 2), também encontrou-se os 

genótipos I (6) e III (2) (BRANDÃO et al., 2006) 

. 
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Em 118 cães capturados no Município de São Paulo, foram detectados 

anticorpos anti-T. gondii em 35,8%. Dos 42 animais cronicamente infectados, foram 

realizados 36 bioensaios em camundongos e/ou gatos, resultando em 19 

isolamentos do agente. Foi observada mais uma vez a ocorrência dos genótipos tipo 

I e III em 11 e oito amostras respectivamente através da análise genotípica dos 

isolados no locus SAG 2 (DUBEY et al, 2007a). As mesmas amostras analisadas 

utilizando outros marcadores (SAG1, SAG3, BTUB, GRA6, c22-8, c29-2, L358, PK1 

e novo SAG2), resultou a ocorrência de variabilidade genotípica dos isolados 

obtidos, indicando grande possibilidade destas amostras serem recombinantes. 

Em sete isolados de suínos procedentes do Estado de São Paulo também 

foram observados o tipo I e tipo III, em dois e cinco isolados, respectivamente 

(SANTOS et al., 2005). Em 70 amostras de lingüiças suínas de 55 estabelecimentos 

comerciais do Município de Botucatu, São Paulo, Silva et al. (2005b) encontraram 

em 27,14% o agente através da PCR-RFLP, 14 amostras do tipo I (73,7%) e cinco 

do tipo III (26,3%). 

Cavalcante et al. (2006), através do bioensaio em camundongos, 

obtiveram apenas dois isolados de T. gondii tecidos de caprinos procedentes do 

Ceará e a realização da caracterização genotipica das amostras foi pela PCR-RFLP 

multilocus (SAG2, SAG3, GRA6 e L363) e detectaram a ocorrência de perfil atípico 

ou recombinante tipo I/III. No Distrito Federal, foram coletadas 11 amostras de 

tecidos cerebrais de ovino, sendo detectada a ocorrência do genótipo I em uma 

única amostra (9,09%) pela nPCR-RFLP no locus SAG2 (UENO, 2005) 

Foram analisadas 20 amostras de origem humana e animal procedentes 

dos Estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, quatro amostras foram oriundas 

de pacientes com toxoplasmose congênita e 16 de origem animal (uma de coelho, 

uma de camundongo, uma de caprino, três de galinhas e 10 de cães). De acordo 

com a genotipagem no locus SAG2, todas as amostras pertenciam ao genótipo I 

porém ao analisarem o polimorfismo em outros sete loci através da PCR-RFLP 

multilocus, pela técnica de PCR-RAPD e PCR-SSR observaram que as amostras 

brasileiras apresenta padrão recombinante (FERREIRA et al., 2004; FERREIRA et 

al., 2006). 
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Khan et al. (2006), analisando 25 amostras (17 humanas e oito animal) 

procedentes dos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 

Paulo, observaram através da análise genotípica pela nested-PCR multilocus 

(SAG2, SAG3, BTUB e GRA6), a ocorrência de amostras recombinantes ou atípicas.  

Num outro estudo de genotipagem do T. gondii utilizando a PCR-RFLP 

multilocus com os marcadores SAG2, GRA6, SAG3 e BTUB, com 11 amostras de 

pacientes soropositivos para HIV que apresentavam lesões neurológicas também foi 

observada a ocorrência de padrões recombinantes (KHAN et al., 2005). 

T. gondii foi anteriormente descrito com uma estrutura clonal com baixa 

variabilidade genética, porém essas informações foram provenientes de isolados 

obtidos na Europa e América do Norte. Recentes estudos, com isolados de outras 

regiões, em especial das Américas Central e do Sul,  revelaram que o T. gondii 

apresenta um polimorfismo e utilizando novos marcadores para caracterização 

genotipica, foi observada grande variabilidade genotípica, fato que anteriormente 

não havia sido descrito (AJZENBERG et al., 2004; LEHMANN et al., 2004). 

O uso de métodos de caracterização molecular de T. gondii através de 

marcadores com maior grau de polimorfismo vem indicando a existência de 

linhagens recombinantes (AJZENBERG et al.; 2002, LEHMANN et al., 2004; 

FERREIRA, 2006), mesmo assim, o reconhecimento das linhagens I, II e III já é uma 

condição consagrada pela comunidade cientifica em todo mundo e mantém em uso 

até o momento (DUBEY et al., 2002; DUBEY; MORALES; LEHMANN, 2004a; 

SREEKUMAKER, et al., 2003; DUBEY et al; 2005). 

Outra hipótese para a ocorrência de amostras atípicas é o fato das 

amostras de T. gondii derivarem de um ancestral comum, que por sua vez deve ter 

emergido da recombinação meiótica entre duas linhagens primárias (BOOTHROYD; 

GRIGG, 2002; GRIGG; SUZUKI, 2003), resultando nos três genótipos (I, II, III) 

observados em estudos de caracterização genotípica do agente (GRIGG; 

BOOTHROYD, 2001). Segundo Lehmann et al. (2006), no Brasil poderia estar 

ocorrendo o encontro das duas amostras arquétipos com maior freqüência do que 

na Europa e América do Norte, resultando na maior ocorrência de amostras 

recombinantes ou atípicas, porém até o momento ainda não está esclarecido o nível 

da diversidade nos isolados de T. gondii obtidos no Brasil, resultando em



 

4OWEN. M. R.: TREES, A. J. Genotyping of Toxoplasma gondii associated with abortion in sheep. .Journal of Parasitology, v. 
85, n. 2. p. 382-384, 1999. 
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 recombinações gênicas ou uma grande variedade de linhagens do agente (DUBEY, 

et al., 2007a).  

A virulência observada entre as amostras de T. gondii obtidas no Brasil, 

tem se apresentado diferente da observada em isolados de outras localidades. 

Dubey et al. (2006) sumariza os estudos de caracterização genotipica e biológicas 

realizados em galinhas procedentes de várias localidades do Brasil (São Paulo, Rio 

de Janeiro, Paraná e Amazônia) e observaram que dos 126 isolados obtidos nesses 

estudos, 83,3% causaram mortalidade nos camundongos infectados, sendo a 

grande maioria dos óbitos (96,3%) entre os dias 10 e 28 P.I., enquanto isolados 

obtidos em galinhas de outras localidades comportam-se, geralmente, de forma 

avirulenta (DUBEY et al., 2005a; DUBEY et al., 2005e; DUBEY et al., 2006b). 

Em virtude do grande potencial zoonótico da toxoplasmose, pode ser de 

grande valor informativo a investigação de genótipos provenientes de infecções em 

animais e de genótipos de produtos de origem animal, seja para a verificação de 

correlação entre a variante encontrada e as propriedades biológicas, seja no 

rastreamento epidemiológico do agente para identificação de fontes de infecção ou 

vias de transmissão (OWEN; TREES4, 1999 apud SOARES, 2004). 

É certo que métodos para caracterização genotípica do T. gondii com 

maior resolução que aqueles capazes de reconhecer as três linhagens arquétipos (I, 

II, III) são desejáveis, especialmente em situações onde seja necessário a 

rastreabilidade do agente ou uma capacidade mais refinada de associação entre o 

genótipo e a apresentação clínica da infecção (BLACKSTON et al., 2001; 

AJZENBERG et al., 2002; SOARES, 2004). Entretanto, segundo Ajzenberg et al. 

(2002), esses objetivos somente poderão ser alcançados na medida que marcadores 

moleculares com elevado poder de resolução sejam investigados bem como seja 

investido no conhecimento da estrutura populacional do agente no meio em que se 

encontra. 

É certo que métodos para caracterização genotípica do T. gondii com 

maior resolução que aqueles capazes de reconhecer as três linhagens arquétipos (I, 

II, III) são desejáveis (BLACKSTON et al., 2001; AJZENBERG et al., 2002; 

SOARES, 2004), porém há a necessidade de padronização dos marcadores 

utilizados para possibilitar comparações de genotipagem e atributos biológicos (SU;
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ZHANG; DUBEY, 2006) como vem sendo realizado através da PCR-RFLP no locus 

SAG 2 com amostras de animais e humanos no mundo todo. 
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2 OBJETIVOS 
 

Devido à importância dos ovinos e caprinos, como potenciais hospedeiros 

intermediários do T. gondii e à falta de informações sobre as características 

biológicas e genotípicas dos isolados de T.gondii no país, o estudo teve como 

objetivos: 

 

 
 Isolamento e caracterização biológica de T. gondii de ovinos e caprinos 

naturalmente infectados do Estado de São Paulo, através de bioensaio em 

camundongos, e  

 

 caracterização genotípica dos isolados obtidos, pela utilização da técnica da 

Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR) pelo método de Polimorfismo por 

Tamanho de Fragmento de Restrição (RFLP), usando o marcador no locus 

SAG2. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
3.1 PROCEDÊNCIA DOS ANIMAIS 
 

Para coletar material de ovinos foi realizado primeiramente um contato 

com a Associação Paulista dos Criadores de Ovinos (ASPACO) a qual forneceu os 

endereços dos frigoríficos responsáveis pelo abate desses animais no Estado. A 

partir desta lista, foram realizadas coletas em frigoríficos localizados nos Municípios 

de: Araçatuba, Boituva, Leme e São Manoel. Vale lembrar que apesar do frigorífico 

estar localizado em um determinado Município, animais de outros locais do Estado 

são abatidos 

Para a espécie caprina a CAPRIPAULO (Associação dos Criadores de 

Caprinos do Estado de São Paulo) divulgou que não há frigoríficos que realizem 

abate desta espécie no Estado de São Paulo e que a maioria das propriedades 

possuem animais de aptidão leiteira ou para a obtenção de reprodutores. Deste 

modo foi feito o contato diretamente com os criadores. As propriedades que 

participaram do estudo localizam-se nos Municípios de: Botucatu, Marília e Ribeirão 

Preto. O abate desses animais não é realizado em grande escala, ocorrendo de 

acordo com a necessidade de consumo ou descarte, geralmente se concentrando 

no final do ano, e feito na própria propriedade. Após um ano do início das coletas 

nessas localidades, devido ao pequeno número de caprinos obtidos, os contatos 

foram ampliados e decidiu-se coletar material em outros Estados. Assim amostras 

de caprinos foram obtidos dos Estados do Rio Grande do Norte (Ouro Branco e 

Jardim de Seridó) e da Bahia (Jequié). 
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3.1.1 LOCAL DO EXPERIMENTO 
 
 
Todo o procedimento experimental foi realizado nos Laboratórios de 

Doenças Parasitárias do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde 

Animal (VPS) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da 

Universidade de São Paulo (USP). 

 

 

3.2 ANIMAIS EXPERIMENTADOS 
 
Ovinos 
 

No período de março de 2004 a julho de 2006, foram obtidos para o 

experimento 495 ovinos. Esses animais foram provenientes de frigoríficos e de 

criadores que autorizaram a coleta do material (sangue e amostras teciduais de 

cérebro, coração e diafragma).  

Do total de 495 ovinos, 451 (91,1%) eram machos e 44 (8,9%) eram 

fêmeas; destes, 457 (92,3%) possuíam menos de um ano de idade e 38 (7,7%) eram 

adultos. As raças amostradas foram: Hampshire Down (12), Ile de France (73), 

Santa Inês (102) Suffolk (59) e animais mestiços (249). Segundo sistema de 

produção os ovinos pertenciam ao sistema intensivo (353), semi-intensivo (94) e 

extensivo (48). Os ovinos foram provenientes de 36 Municípios do Estado de São 

Paulo como ilustrado no tabela 1 e mapa 1.  
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Caprinos 
 

No período de março de 2004 a setembro de 2006, foram obtidos 143 

caprinos, sendo os animais provenientes do Estado de São Paulo de criadores e os 

caprinos da Bahia e Rio Grande do Norte de frigoríficos. Sangue e amostras 

teciduais de cérebro, coração, masseter e diafragma foram coletados quando dos 

abates realizados nas propriedades. Em algumas oportunidades amostras de 

sangue foram obtidas antes do abate e a coleta de tecidos foi realizada somente dos 

animais positivos. 

Do total de 143 caprinos, 91 (63,6%) eram machos e 52 (36,4%) fêmeas, 

destes, 119 (83,2%) apresentavam idade inferior a um ano e 24 (16,8%) eram 

adultos. Dentre o aspecto racial; 44,8% (64/143) eram animais mestiços e 55,8% 

(79/143) puros das raças Pardo Alpina (55) e Saanen (24). Segundo sistema de 

produção os ovinos pertenciam ao sistema intensivo (62), semi-intensivo (52) e 

extensivo (29). Dos 143 animais, 114 (79,7%) foram provenientes do Estado de São 

Paulo, 10 (7%) da Bahia e 19 (13,3%) do Rio Grande do Norte (Tabela 2 e Mapa 2).  
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Tabela 1 – Número de ovinos no Estado de São Paulo, obtidos para detecção de 
anticorpos anti-T.gondii segundo Município de procedência, faixa etária e 
sexo. São Paulo - 2007 

Município  Número de ovinos examinados   

  <1 ano    ≥ 1 ano  Total 

 Macho Fêmea Total Macho Fêmea Total  

Araçariguama 38 0 38 0 0 0 38 
Araçatuba 87 0 87 0 0 0 87 
Areiópolis 07 0 07 0 0 0 07 

Assis 08 0 08 0 0 0 08 
Avaré 12 0 12 0 0 0 12 
Bauru 12 0 12 0 0 0 12 
Birigui 12 0 12 0 0 0 12 

Botucatu 08 0 08 0 0 0 08 
Cel Macedo 01 0 01 0 0 0 01 

Dracena 20 02 22 0 0 0 22 
Eng. Coelho 20 0 20 0 0 0 20 

Fartura 08 0 08 0 0 0 08 
Guararapes 03 0 03 0 0 0 03 
Holambra 04 0 04 0 0 0 04 
Itatinga 02 02 04 0 0 0 04 

Itu 20 0 20 0 0 0 20 
Laranjal 
Paulista 

04 0 04 0 0 0 04 

Lins 04 0 04 0 0 0 04 
Marília 0 0 0 0 12 12 12 
Mococa 15 0 15 0 0 0 15 

Morungaba 04 0 04 0 0 0 04 
Pardinho 03 01 04 0 0 0 04 

Pereira Barreto 04 0 04 0 0 0 04 
Pirassununga 09 0 09 0 0 0 09 

Porangaba 04 0 04 0 0 0 04 
Pratânea 03 05 08 4 22 26 34 

Pres. Prudente 06 0 06 0 0 0 06 
São Manoel 08 0 08 0 0 0 08 
Serra Negra 28 0 28 0 0 0 28 

Sumaré 02 0 02 0 0 0 02 
Suzanópolis 04 0 04 0 0 0 04 

Tatuí 04 0 04 0 0 0 04 
Tiete 67 0 67 0 0 0 67 

Tupi Paulista 04 0 04 0 0 0 04 
Urupês 04 0 04 0 0 0 04 

Valparaiso 08 0 08 0 0 0 08 
Total 447 10 457 04 34 38 495 
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Mapa 1 – Localização dos Municípios, no Estado de São Paulo, origem das 

amostras dos soros ovinos. São Paulo - 2007 
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Tabela 2 – Número de caprinos obtidos para detecção de anticorpos anti-T.gondii 
segundo Município e Estado de procedência, faixa etária e sexo. São 
Paulo - 2007 

Município  Número de caprinos examinados   

 <1 ano    ≥ 1 ano  Total 

 Macho Fêmea Total Macho Fêmea Total  

Marília - SP 35 1 36 0 0 0 36 

Botucatu - SP 27 27 54 0 16 16 70 
Ribeirão Preto - SP 0 0 0 0 08 08 08 

Jequié - BA 10 0 10 0 0 0 10 

Ouro Branco - RN 07 0 07 0 0 0 07 

Jd de Seridó - RN 12 0 12 0 0 0 12 

Total 91 28 119 0 24 24 143 
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Mapa 2 – Localização dos Municípios e Estados de origem das amostras de soros 

caprinos. São Paulo - 2007 
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3.3 COLETA DE SANGUE E ÓRGÃOS  
 

 

As amostras de sangue foram obtidas durante a sangria no momento do 

abate dos animais e quando possível antes da realização deste. Quando a coleta se 

deu previamente ao abate, o sangue foi obtido através da venopunção da jugular. 

O abate dos animais nos frigoríficos foi realizado através de pistola 

automática para sensibilização e posterior sangria. Depois de abatidos os tecidos 

foram coletados na linha de abate e acondicionados individualmente em sacos 

plásticos, armazenados em isopor com gelo e levados diretamente ao laboratório. 

Quando os abates foram realizados nas propriedades, era realizada a sangria, 

coleta e armazenamento dos órgãos. 

As amostras de sangue foram mantidas em temperatura ambiente até a 

chegada ao laboratório onde foram centrifugadas a 2000 g por 15 minutos para 

obtenção do soro.  

 

 

3.4 EXAME SOROLÓGICO PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgG ANTI-T. 

gondii  

 

 

Os soros dos ovinos e caprinos foram examinados para pesquisa de 

anticorpos anti-T.gondii através do Teste de Aglutinação Modificado (MAT) (DUBEY; 

DESMONTS, REMINGTON 1980). 

A diluição dos soros foi feita em microplaca (96 poços) usando solução 

salina tamponada, pH 7,2 (NaCl 0,146M; NaH2PO4 0,0026M; Na2HPO4 0,008M), 

filtrada em membrana de 45 µm de porosidade. 

Paralelamente foi preparada a solução para diluição do antígeno; 

composta de 2,5mL de solução salina tamponada, pH 8,95 (NaCl 0,12M; 0,12 H3BO3 

0,05M; NaN3 0,03m; albumina sérica bovina para uma solução uso a 0,4%), 35µL de 

mercaptoetanol 0,2M e 50µL de Azul de Evans 0,2%. Em seguida, foi acrescido 

100µL de antígeno-estoque (taquizoítos inteiros fixados em formalina). Essa mistura 

foi então homogeneizada e distribuída imediatamente em uma microplaca (96 poços) 

com fundo em “U”, resultando em 25µL de reagentes por poço. Os soros diluídos 
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foram transferidos para essa microplaca e misturados aos reagentes (v/v). A placa 

era selada com plástico adesivo para evitar evaporação e incubada durante a noite 

em estufa a 37oC. 

A formação de um botão de contorno definido na base do poço da placa 

era anotada como resultado negativo; um carpete completo ou um véu de contorno 

pouco definido era anotado como positivo (DESMONTS; REMINGTON, 1980). 

Os animais com títulos maiores ou iguais a 25 foram considerados 

positivos (WERRE, et al., 2002; KLUN et al., 2005). Inicialmente, para a triagem 

foram feitas diluições seriadas de 1:25 a 1:200. Os soros dos animais com títulos 

maiores ou iguais a 200 foram novamente diluídos seriadamente e testados até 

chegar ao título máximo da reação. 

Em todas as reações foram usados controles positivo e negativo, 

previamente conhecidos, e controle do antígeno. O antígeno foi fornecido 

gentilmente pelo Dr. J.P. Dubey do Laboratório de Biologia, Epidemiologia e 

Sistemática de Parasitos, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA), em Beltsville, Maryland, sendo enviado por via aérea.  

 
 

3.5 ISOLAMENTO DE T. gondii EM CAMUNDONGOS 

 

3.5.1 Digestão péptica de tecidos 
 

Os tecidos (cérebro, coração e diafragma) foram mantidos refrigerados até 

o resultado do MAT. Seguindo o protocolo preconizado por Dubey (1998b), os 

tecidos dos animais soropositivos foram primeiramente cortados em pequenos 

pedaços, sendo removidos a gordura e o tecido conectivo. De cada órgão foi 

utilizado, aproximadamente 16,6g até completar o total de 50g de tecidos. 

O pool de tecidos foi homogeneizado com cinco volumes de NaCl 0,15M 

(salina), sendo usado um homogeneizador de uso doméstico.  

Ao material homogeneizado adicionou-se o mesmo volume de uma 

solução de pepsina ácida, pH 1,1-1,2 (pepsina, 2,6g; NaCl, 5,0g; HCl, 7,0mL; água  
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destilada suficiente para 500mL de solução) recém preparada e aquecida em banho-

maria a 37oC. A mistura foi incubada em banho-maria sob agitação a 37oC por uma 

hora. 

Após incubação, a suspensão foi coada através de duas camadas de 

gaze, o coado transferido para cinco tubos cônicos de 50mL e centrifugado a 1200 g 

por 10 minutos. 

O sobrenadante foi desprezado e o sedimento de cada tubo foi então 

neutralizado pela adição gradual de bicarbonato de sódio 1,2%, pH~8,3, recém 

preparado (ao redor de 5mL por tubo). A neutralização foi percebida visualmente 

pela mudança da cor do sedimento. 

Após homogeneização, o material foi transferido para um único tudo 

cônico, completando-se o volume para 50mL com salina e centrifugando a 1200g 

por 10 minutos. 

Novamente, o sobrenadante foi desprezado e o sedimento ressuspendido 

com salina (v/v) contendo 2000U de penicilina e 200µg de estreptomicina por 

mililitro. 

Imediatamente a amostra foi inoculada nos grupos de camundongos. 

 

 

 

3.5.2 Bioensaio em camundongos 
 
 

Foram usados camundongos albinos Swiss, fêmeas, com idade ao redor 

de dois meses, provenientes do Biotério do VPS, FMVZ.  

Para as amostras de ovinos, cada grupo era constituído de cinco 

camundongos, individualmente identificados e alojados na mesma caixa. Cada 

camundongo foi inoculado subcutaneamente com 1,0 - 1,2 mL da amostra digerida, 

e identificados individualmente com números e/ou marcados em locais diferentes do 

corpo com ácido pícrico e observados diariamente.  

Devido ao baixo índice de isolamentos obtidos nos ovinos, os primeiros a 

serem ensaiados, e para aumentar a chance de isolamentos em caprinos, as 
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amostras foram divididas em dois grupos para a realização do bioensaio nessa 

última espécie. Um grupo composto de amostras teciduais de cérebro e coração e o 

outro de masseter e diafragma, compostos de 10 e cinco camundongos inoculados 

respectivamente. 

Os animais que vinham a óbito foram examinados para a pesquisa de 

T.gondii nos tecidos, como descrito em 3.5.2.1 Camundongos que sobreviviam até 

seis semanas pós-inoculação (P.I.) foram examinados sorologicamente para 

pesquisa de anticorpos anti-T.gondii, através do MAT, na diluição 1:25 (DUBEY, 

1997), como descrito no item 3.4. Para isso, a coleta de sangue foi feita pelo plexo 

retro-orbital, usando tubo capilar para microhematócrito, após a sedação dos 

camundongos com uma associação de quetamina 10% e xilazina 2% injetada pela 

via intraperitoneal. 

Os animais soropositivos permaneciam no experimento até dois meses 

P.I., quando então foram sacrificados e examinados para pesquisa de T.gondii; os 

soronegativos foram sacrificados após o resultado da sorologia e submetidos ao 

mesmo exame. O sacrifício dos camundongos foi feito através de deslocamento 

cervical. 

 

 

3.5.2.1 Pesquisa de T. gondii 
 

 

Todos os camundongos usados nos bioensaios foram examinados para a 

pesquisa de T.gondii nos tecidos, como descrito previamente por Dubey e Beattie 

(1988). 

Impressões de fragmentos de pulmão e cérebro dos animais que vinham a 

óbito foram examinados sob microscopia de luz, entre lâmina e lamínula, para 

pesquisa de estágios de T. gondii (taquizoítos e/ou cistos). Cortava-se um fragmento 

do pulmão, o excesso de sangue na superfície de corte era removido e essa 

superfície era aplicada sobre uma lamínula. Fragmentos de cérebro de 3-5mm2 eram 

comprimidos entre lâmina e lamínula e examinados para pesquisa de cistos. O 

cérebro dos animais soropositivos e dos soronegativos eram examinados da 

maneira descrita acima. 
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Foram considerados infectados com T. gondii, os camundongos em que 

estágios do parasito foram encontrados em seus tecidos. 

 

 

3.5.3 Congelamento dos Isolados de T. gondii  e Criopreservação 
 

Para a análise genotípica dos isolados de T. gondii, amostras do pulmão 

ou do cérebro dos camundongos positivos foram macerados com salina usando gral 

e pistilo, e cerca de 0,5 mL foi colocado em microtubo e conservado em freezer -

70ºC. 

Objetivando a preservação dos isolados o restante do material foi 

criopreservado em DMSO 50% em meio RPMI-1640 e BSA 16% em RPMI-1640 

(concentração final, DMSO 12,5% e BSA 4%) segundo Dubey e Beattie (1988).  

 

 

3.6 ANÁLISE GENOTÍPICA 
 
3.6.1 Extração e purificação do DNA 
 

A extração e purificação do DNA dos isolados de T. gondii foi baseada no 

protocolo de extração descrito por Ausubel et al. (1999). 

Alíquotas de 100µL foram separadas após descongelamento das 

amostras de camundongo e da amostra RH (SABIN, 1941). As amostras foram 

lavadas três vezes com tampão TE, pH 8,0 (Tris-HCl 10mM; EDTA 1mM), 

centrifugando-se a 12000g por 5 minutos. 

Após as lavagens foi acrescentado o tampão de extração que foi calculado 

para um volume final de 500µL (Tris-HCl 10mM; NaCl 100mM; EDTA 25mM; SDS 

1%; 10µL de proteinase K; água ultrapura autoclavada). As amostras foram 

homogeneizadas e incubadas durante a noite em banho seco, com agitação 

automática de 15 segundos a cada 15 minutos. 
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Após incubação foi adicionado fenol tamponado (v/v), o qual era então 

homogeneizado e centrifugado a 12000g por 5 minutos. Recuperava-se o máximo 

de sobrenadante (fase aquosa), evitando contaminação com fenol, aspirando a fase 

orgânica. 

Adicionou-se fenol e clorofórmio (v/v) às amostras, as quais foram 

homogeneizadas e centrifugadas a 12000g por 5 minutos, recuperando-se o máximo 

de sobrenadante, tomando-se cuidado de não aspirar a interface orgânica. 

Adiciona-se TE (v/v) e em seguida clorofórmio (v/v), homogeineiza-se e 

centrifuga-se por 5 minutos a 12000g. O máximo de sobrenadante foi recuperado, 

sendo o volume final de DNA obtido. Para insolubilização do DNA, acrescentou-se o 

acetato de sódio 3M (CH3COONa), pH 8,0, cujo volume foi calculado em 1/10 do 

volume da amostra. Em seguida foi acrescentado duas vezes esse volume de etanol 

absoluto. Após homogeneização as amostras foram deixadas em freezer a –20ºC 

durante a noite. 

As amostras foram centrifugadas a 12000g por 25 minutos a 4ºC. 

Despreza-se o sobrenadante e adiciona-se 1000µL de etanol a 70%. Centrifuga-se 

novamente e o sobrenadante descartado e os microtubos ficam em posição 

invertida, até secarem completamente, em temperatura ambiente. 

As amostras foram homogeneizadas em TE (1/10 do volume final de DNA 

obtido) e incubadas em banho seco (pré-aquecido) a 56ºC, por 10 minutos. As 

amostras foram então armazenadas em freezer a –20ºC para posterior amplificação. 

 

 

3.6.2 PCR-RFLP 
 
 

A determinação dos genótipos de T. gondii presentes nas amostras 

analisadas foi feita como descrito por Howe et al. (1997) utilizando como marcador a 

PCR-RFLP de segmentos do locus SAG2 que contém o gene codificador do 

antígeno de superfície p22. 

Resumidamente, dois fragmentos obtidos após amplificação em nested 

de dois fragmentos do locus gênico que contém o gene mencionado foram,
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 amplificados em PCR ou nested PCR, e submetidos à clivagem enzimática com as 

endonucleases MboI e Hin6I.  

Os produtos dos dois ensaios em PCR ou nPCR produzem fragmentos 

de 241 e 221 pares de bases para qualquer isolado do agente. O primeiro fragmento 

é oriundo da fração correspondente à região 5` e o segundo é correspondente à 

região 3`do locus SAG2. 

O maior fragmento é submetido à clivagem com enzima MboI e o menor 

à endonuclease Hin6I. A primeira enzima permite diferenciar o tipo III dos demais, 

pois somente fragmentos oriundos de alelos característicos do tipo III são clivados 

por esta enzima. Por outro lado, a enzima Hin6I somente cliva fragmentos oriundos 

de alelos característicos do tipo II. A determinação de genótipos proposta pode ser 

visualizada na figura 1 e quadro 3. 

 

 
 

 
 
 

Figura 1 Representação esquemática do sistema proposto por Howe et al. (1997) 
para genotipagem de T. gondii, baseado na PCR-RFLP de fragmentos do 
locus SAG2. Neste procedimento, dois produtos de nested-PCR são 
produzidos e submetidos à restrição enzimática 
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Genótipo 

Enzimas de Restrição 

 MboI Hin 6I 

Tipo I Fragmento 5’ NÃO clivado Fragmento 3’ NÃO clivado 

Tipo II Fragmento 5’ NÃO clivado Clivagem de fragmento 3’ 

Tipo III Clivagem de fragmento 3’ Fragmento 3’ NÃO clivado 

 

Quadro 3: Comportamento dos produtos de nested-PCR oriundos dos genótipos I, II 
e III frente à restrição enzimática com as enzimas MboI e Hin 6I 

 
 
3.6.2.1 Oligonucleotídeos iniciadores (primers)  

 
O quadro 4 relaciona os oligonucleotídeos iniciadores (primers) usados na 

PCR e nPCR. 

PCR 
 

Nome do primer SAG2 Seqüência de bases 
 

5 'PCR primária 

 

SAG2F4 

SAG2 R4 

(primers externos 1 e 2) 

5' GCTACCTCGAACAGGAACAC3' 5' 

GCA TCAACAGTCTTCGTTGC 3' 

 

3 'PCR primária 

 

SAG2 F3  

SAG2 R3 

(primers externos 1 e 2) 

5'TCTGTTCTCCGAAGTGACTCC3' 5' 

TCAAAGCGTGCATTATCGC 3' 

 

5'nested-PCR 

 

SAG2 F 

SAG2 R2 

(primers internos 1 e 2) 

5' GAAATGTTTCAGGTTGCTGC 3" 5' 

GCAAGAGCGAACTTGAACAC3' 

 

3'nested-PCR SAG2 F2 

SAG2 R 

(primers internos 1 e 2) 

5' ATTCTCATGCCTCCGCTTC 3' 5' 

AACGTTTCACGAAGGCACAC 3' 

 

*Fonte: Howe et al. (1997) 

Quadro 4 – Nomes e seqüências dos primers usados na PCR e nested-PCR para 
amplificação de fragmentos do gene SAG2 de Toxoplasma gondii 
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3.6.2.2 PCR 

 
Para o controle positivo do genótipo I, foi utilizada a amostra RH (SABIN, 

1941), mantida em camundongos no VPS, para o genótipo tipo II, foi utilizado um 

isolado de T. gondii de veado e para o genótipo III era de um isolado de gambá 

gentilmente cedido pelo Prof. Dr. J. P. Dubey (USDA, Beltsville, Maryland). 

Para as amostras de camundongos e para o controle positivo do genótipo 

tipo I não foi necessária a realização da nPCR, pois se obteve uma boa detecção 

apenas com uma amplificação. Assim, para essas amostras foi realizada a PCR 

diretamente com os primers internos tanto no ensaio para a região 5` como no 

ensaio para a região 3' do locus SAG2, obtendo-se diretamente os fragmentos 

amplificados de 241 e 221 pares de bases, respectivamente, necessários para a 

análise de restrição.  

Para as amostras primárias (homogeneizado de tecidos dos ovinos) e 

para os controles positivos dos genótipos II e III foi feita a PCR seguida da nPCR. A 

fim de evitar contaminações, os controles positivos dos genótipos tipo II e tipo III 

foram processados separadamente (10 amplificações para cada genótipo) em dias 

diferentes. Após análise do produto amplificado em gel de agarose a 2,0%, estes 

controles foram armazenados em freezer a -20°C até o uso na análise de restrição. 

Para aumentar o número de amostras de T.gondii genotipadas foi 

realizada a nPCR em amostras primárias de ovinos que apresentaram títulos acima 

de 200 nas quais o agente não foi isolado no bioensaio em camundongos, 

resultando em 21 amostras de ovino. Cada amostra foi realizada em duplicata. 

Para a realização da PCR para uma reação em 50µL foi utilizada a 

seguinte mistura: 
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• 25,2µL de água ultrapura autoclavada 

• 5,0µL de tampão de reação (KCI SOmM: Tris-HCI 10mM, pH 9,0) 

• 8,0µL da mistura de dNTPs (200µM de cada nucleotídeo: dATP. dTTP. dCTP. 

dGTP)  

• 2,5µL do primer interno ou externo I (10pmol/µL) 

• 2,5µL do primer interno ou externo 2 (10pmol/µL) 

• 1,5µL de MgCl2 (50mM) 

• 0,3µL de Taq DNA polimerase 

• 5,0/µL da amostra de DNA amplificado da PCR - para as amostras de pulmão 

e para a amostra RH. O DNA foi utilizado na diluição de 1:100; para as 

amostras de cérebro e para os controles tipos II e III, o DNA foi utilizado na 

diluição de 1:10 e para as amostras primárias o DNA foi utilizado não diluído. 
 

A cada corrida de PCR foi incluído um controle positivo (amostra tipo I - 

RH) e pelo menos dois controles negativos (água ultrapura autoclavada). Para as 

amostras primárias eram colocados pelo menos três controles negativos. 

 
3.6.2.3 Nested PCR 

 

Para a realização da nPCR para uma reação de 50µL, foi realizada a 

seguinte mistura: 

• 29,2µL de água ultrapura autoclavada 

• 5,0µL de tampão de reação (KCI 50mM: Tris-HCI 10mM. pH 9.0) 

• 8,0µL da mistura de dNTPs (200µM de cada nucleotídeo: dATP, dTTP. dCTP. 

dGTP)  

• 2,5µL do primer interno 1 (10pmol/L) 

• 2,5µL do primer interno 2 (10pmol/L) 

• 1,5µL de MgCl2 (50mM) 

• 0,3µL de Taq DNA polimerase 

• 1,0µL da amostra de DNA amplificado da PCR  

 

 



 

 
 

59

3.6.2.4 Ciclo empregado 
 

• Desnaturação inicial: 94°C por 30 segundos 

• Desnaturação: 94°C por 20 segundos 

• Hibridização: 60°C por 25 segundos 

• Extensão: 72°C por 25 segundos 
Esse ciclo se repete mais 39 vezes a partir da desnaturação.  

• Extensão final: 72°C por 5 minutos 
 
 
3.6.2.5 Análise do produto amplificado 

 

Os produtos originados pela PCR ou nPCR foram dispostos em um gel 

de agarose a 2,0% em cuba horizontal com solução tampão TBE, pH 8.0 (Tris-

borato 0,045M: EDTA 0,001M) juntamente com um marcador de peso molecular 

com fragmentos múltiplos de 100 pares de bases; em seguida submetidos à 

eletroforese. Foram analisadas alíquotas de 20µL de cada amostra. Após a 

corrida eletroforética o gel era corado com banho de solução de brometo de 

etídeo (solução a 0,5 ug/mL) por 30 minutos lavado em água destilada por 30 

minutos e observado sob transiluminação com luz ultravioleta para visualização 

das bandas.  
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3.6.2.6 RFLP 

 
A mistura para 20µL de reação era preparada segundo o protocolo descrito a 

seguir: 

 

• 1µL de enzima de restrição 

• 9µL de água ultrapura autoclavada 

• 10µL de DNA da amostra 

 

Esse protocolo foi utilizado para os isolados obtidos em camundongos e para 

as amostra do tipo I, tipo II e tipo III; as quais eram os controles positivos. 

As amostras eram incubadas em banho-maria a 37°C por duas horas. Após a 

incubação as amostras eram novamente submetidas à análise em gel de agarose a 

2,0% como descrito no item anterior. Em cada corrida eletroforética havia um 

controle positivo dos genótipos I, II e III.  

A foto-documentação do gel e análise de imagem foi realizada no analisador 

de imagem Alpha ImagerTM- Imaging System (Alpha Innotech). 
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4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
 

Possíveis associações entre a presença de anticorpos anti-T. gondii nos 

ovinos e caprinos, em relação a faixa etária, sexo, sistema de produção e aspecto 

racial dos animais foram verificadas através do teste qui-quadrado.  

Para verificar as possíveis associações entre a presença de anticorpos anti-T. 

gondii dos ovinos e caprinos e o isolamento do agente nos bioensaios em 

camundongos foi utilizado o teste de Mann-Whitney.  

Para a comparação da sobrevida dos camundongos entre os tipos de isolado 

(I/III) obtido, foi utilizado o teste de Kaplan-Meier.  

As diferenças entre os diferentes grupos foram consideradas estatisticamente 

significativas para p≤0,05.  

Foi utilizado o programa estatístico SPSS, versão 9.0. (SPSS, INC.) para 

todos os testes.  
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5 RESULTADOS 
 
5.1 OVINOS  
5.1.1 Sorologia 
 

Dos 495 ovinos examinados, 120 (24,2%) apresentaram anticorpos anti-T. 

gondii. Entre os animais adultos 63,2 % (24/38) foram positivos e dentre os animais 

com menos de um ano de idade, 21,0% (96/457) apresentaram soropositividade. 

Dentre os machos, 21,1% (95/451) foram soropositivos e dentre as fêmeas, 50,0% 

(22/44). Houve associação da soropositividade com a idade e o sexo, com maior 

ocorrência nos adultos e nas fêmeas (p<0,001). O gráfico 1 apresenta os valores de 

ocorrência nos ovinos por faixa etária e sexo. 
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Gráfico 1 - Ocorrência de anticorpos anti-T. gondii (MAT≥ 25), em ovinos, segundo 
idade e sexo - São Paulo - 2007 
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A distribuição de animais soropositivos segundo a raça encontra-se na 

tabela 3. Do total de 246 animais com raça definida e 249 mestiços, 54 (22,0%) e 66 

(26,5%), respectivamente, apresentaram animais soropositivos para o agente. 

Dentre os animais com raça definida, a soropositividade observada dentre as raças 

foi de 16,7% (2/12) para os Hampishire Down, 5,5% (4/73) para os Ile de France, 

19,6% para os Santa Inês (20/102) e 47,5% para os Suffolk (28/59). Não houve 

associação da soropositividade com a raça (p=0,24). 

 

 

Tabela 3 – Freqüência de ovinos soropositivos para Toxoplasma gondii (MAT≥25), 
segundo a raça. São Paulo - 2007 

Número de ovinos  
Raça Examinados Positivos % 

Hamphisire Down 12 2 16,7 

Ile de France 73 4 5,5 

Santa Inês 102 20 19,6 

Suffolk 59 28 47,6 

Mestiço 249 66 26,5 

Total 495 120 24,2 

 

 

Com relação ao sistema de produção dos ovinos, a maior soropositividade 

foi observada dentre os animais procedentes de criações semi-intensiva, com 47,9% 

de animais soropositivos. Houve associação da soropositividade com os sistemas de 

produção dos ovinos (p<0,001). A distribuição dos animais soropositivos segundo o 

sistema de criação encontra-se na tabela 4 e gráfico 2. 
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Tabela 4 – Freqüência de ovinos soropositivos para Toxoplasma gondii (MAT≥25), 
segundo a sistema de produção. São Paulo - 2007 

Sistema de Produção Soropositivo Total % 

Intensivo 58 353 16,4 

Semi-intensivo 45 94 47,9 

Extensivo 17 48 35,4 

Total 120 495 24,2 
p<0,001 
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Gráfico 2 - Ocorrência de anticorpos anti-T. gondii (MAT≥ 25), em ovinos, segundo 
sistema de produção - São Paulo - 2007 
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Os títulos de anticorpos variaram de 25 a 3200, sendo 71,7 (86/120) com 

títulos de 25 a 200 e 28,3% (34/120) com títulos de 400 a 3200. Os resultados 

referentes à distribuição de títulos de anticorpos encontram-se na tabela 5. 

 

 

Tabela 5 – Freqüência de ovinos soropositivos para Toxoplasma gondii (MAT≥ 25), 
segundo o título de anticorpos. São Paulo - 2007 

Titulo Número de Ovinos Soropositivos % 

25 35 29,2 

50 21 17,5 

100 22 18,3 

200 08 6,7 

400 06 5,0 

800 05 4,2 

1600 10 8,3 

3200 13 10,8 

Total 120 100 

 

 

 

Do total de 36 Municípios nos quais ovinos foram amostrados, 27 (75,0%) 

apresentaram pelo menos um ovino soropositivo para o agente. A distribuição dos 

ovinos soropositivos, segundo a localidade de procedência encontra-se na tabela 6. 
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Tabela 6 – Distribuição do número de ovinos examinados e soropositivos para 

anticorpos anti-T.gondii (MAT≥ 25), segundo idade e o Município de 
procedência no Estado de São Paulo. São Paulo - 2007 

Município Número de ovinos 
 Examinados Soropositivos 

 <1 ano ≥ 1 ano Total % 

Araçariguama 38 15 0 15 41,7 
Araçatuba 87 10 0 10 11,5 
Areiópolis 07 01 0 01 14,3 

Assis 08 03 0 03 37,5 
Avaré 12 02 0 02 16,7 
Bauru 12 03 0 03 25,0 
Birigui 12 02 0 02 16,7 

Botucatu 08 03 0 03 37,5 
Cel Macedo 01 01 0 01 100 

Dracena 22 03 0 03 13,6 
Eng. Coelho 20 13 0 13 65,0 

Fartura 08 02 0 02 25,0 
Guararapes 03 0 0 0 0 
Holambra 04 0 0 0 0 
Itatinga 04 02 0 02 50,0 

Itu 20 0 0 0 0 
Laranjal Paulista 04 02 0 02 50,0 

Lins 04 01 0 01 25,0 
Marília 12 0 11 11 91,7 
Mococa 15 03 0 03 20,0 

Morungaba 04 0 0 0 0 
Pardinho 04 01 0 01 25,0 

Pirassununga 09 03 0 03 33,3 
P. Barreto  04 01 0 01 25,0 
Porangaba 04 0 0 0 0 
Pratânea 34 0 13 13 38,2 

Pres.Prudente 06 02 0 02 33,3 
São Manoel 08 01 0 01 12,5 
Serra Negra 28 07 0 07 25,0 

Sumaré 02 0 0 0 0 
Suzanópolis 04 0 0 0 0 

Tatuí 04 0 0 0 0 
Tiete 67 12 0 12 17,9 

Tupi Paulista 04 01 0 01 25,0 
Urupês 04 0 0 0 0 

Valparaíso 08 2 0 02 25,0 
Total 495 96 24 120 24,2 
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5.1.2 Bioensaio em camundongos e isolamento de T.gondii 

 

A partir dos animais soropositivos (MAT≥25), foram realizados 82 

bioensaios em camundongos. Destes, foram obtidos 16 (19,5%) isolados de 

T.gondii, sendo 14 provenientes de animais jovens (<1ano) e apenas dois de 

adultos. Não houve associação entre o isolamento do agente e a faixa etária dos 

ovinos (p=0,90). 

Com relação ao sexo, 18,8% (03/16) e 81,3% (13/16) dos isolados obtidos 

foram provenientes de fêmeas e de machos, respectivamente. Não houve 

associação entre o isolamento e o sexo (p=0,63). Dentre as raças, a freqüência do 

isolamento do agente foi observada em 62,5% (10/16) e 37,5% (6/16) dos animais 

mestiços e com raça definida, respectivamente. Dos seis isolados obtidos dos ovinos 

com raça definida, um foi procedente de ovino Ile de France, dois de Suffolk e três 

de Santa Inês. Não houve associação do isolamento do agente e a raça do ovino 

(p=0,15). 

Dentre os sistemas de produção foi observado o isolamento de T. gondii 

em 50,0% (8/16), 43,8% (7/16) e 6,3% (1/16) de ovinos procedentes dos sistemas 

intensivo, semi-extensivo e extensivo. Não houve associação entre isolamento de T. 

gondii e o sistema de produção (p=0,67). 

Os títulos de anticorpos dos ovinos dos quais foi possível o isolamento do 

agente variaram de 25 a 3200, sendo 75,0% (12/16) dos isolados obtidos de ovinos 

com títulos altos (1600 e 3200), conforme apresentado na tabela 7 e gráfico 3. 

Houve associação entre os títulos de anticorpos anti-T.gondii obtidos e o 

isolamento do agente no bioensaio em camundongos (p<0,001), com maior número 

de isolados do agente em animais que apresentaram títulos de anticorpos de 1600 e 

de 3200. 
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Tabela 7 – Distribuição de bioensaios realizados e isolados obtidos, segundo o título 
de anticorpos anti-T. gondii (MAT≥ 25) em ovinos. São Paulo - 2007 

 Ovinos 

Título Nº de Bioensaios No de Isolados % 

25 11 0 0 

50 19 01 5,3 

100 19 03 15,8 

200 05 0 0 

400 05 0 0 

800 02 0 0 

1600 08 03 37,5 

3200 13 09 69,2 

Total 82 16 19,5 

 

 
Gráfico 3 - Distribuição dos anticorpos anti-T.gondii dos ovinos em relação ao 

bioensaio em camundongos. São Paulo - 2007 
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A tabela 8 apresenta o número de bioensaios realizados e de isolados de 

T. gondii obtidos de ovinos por Município de procedência no Estado de São Paulo. 

Foram obtidos isolados de T. gondii em nove dos 21 Municípios que 

tiveram ovinos examinados. 

 

 

Tabela 8 – Distribuição do número de bioensaios realizados e isolados de T. gondii 
obtidos de ovinos por Município de procedência no Estado de São Paulo. 
São Paulo - 2007 

Município No de bioensaios  No de isolados % 

Araçariguama 11 2 18,2 

Araçatuba 10 1 10,0 

Assis 1 0 0,0 

Avaré 2 0 0,0 

Bauru 2 0 0,0 

Birigui 2 0 0,0 

Botucatu 3 2 66,7 

Cel Macedo 1 1 100,0 

Dracena 3 1 33,3 

Eng. Coelho 6 3 50,0 

Fartura 2 0 0,0 

Itatinga 2 0 0,0 

Marília 11 2 18,2 

Mococa 3 0 0,0 

Pardinho 1 0 0,0 

Pirassununga 3 0 0,0 

P. Barreto  1 0 0,0 

Pres.Prudente 2 2 100,0 

Serra Negra 4 0 0,0 

Tiete 10 2 20,0 

Valparaíso 2 0 0,0 

Total 82 16 19,5 
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Para a realização dos 82 bioensaios em camundongos para o isolamento 

do T. gondii dos tecidos de ovinos, foram utilizados 410 camundongos. Destes 

12,0% (49/410) se infectaram e em 42,9% (21/49) dos infectados o agente foi fatal 

para os camundongos. Os óbitos dos camundongos por toxoplasmose ocorreram 

dos dias 18 a 32 pós infecção (P.I.), com média de 23,6 dias. 

A porcentagem de óbitos por toxoplasmose entre os camundongos 

infectados em três grupos foi de 20 a 80%, em seis grupos de 100% e em sete 

grupos não ocorreram óbitos (Gráfico 4). 

Todos os camundongos sorologicamente negativos não estavam 

infectados com T. gondii, não sendo encontrados cistos do parasito nos fragmentos 

cerebrais examinados microscopicamente. Nos camundongos que apresentaram 

anticorpos anti-T. gondii e que sobreviveram até o término do período de observação 

(60 dias), cistos cerebrais foram encontrados quando examinados 

microscopicamente. 
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Gráfico 4 – Número de isolados obtidos através do bioensaio em camundongos com 
tecidos de ovinos do Estado de São Paulo, por porcentagem de óbitos 
dos camundongos. São Paulo - 2007 
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5.1.3 Análise Genotípica 

 

5.1.3.1 PCR – RFLP  

 

Pela análise de restrição dos segmentos do locus SAG2, foram 

identificados os genótipos tipo I e tipo III em ovinos e em nenhum animal, isolados 

do tipo II ou infecções mistas foram encontrados. 

Na figura 2 podem ser visualizados os padrões observados na PCR-RFLP 

para a diferenciação dos genótipos de isolados de origem ovina obtidos em 

camundongos.  
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A 

 

B 

   
Figura 2 – PCR – RFLP do locus SAG2, em gel de agarose a 2%, para genotipagem e isolados de 

Toxoplasma gondii de ovinos naturalmente infectados. (A) Análise de restrição de 

produtos amplificados de fragmento 5` com a endonuclease MBOI, que distingue 

amostras do tipo III de amostras do tipo  I e II. (B) Análise de restrição de produtos 

amplificados do fragmento 3` com endunuclease Hin6I, que distingue amostras do tipo II 

de amostras do tipos I e III. Nas linhas estão os números dos ovinos, seguidos dos 

números dos camundongos correspondentes aos isolados analisados. Ov=Ovino, Linha 

I= controle tipo I (amostra RH), Linha II = controle tipo II (isolado de veado), Linha III = 

controle tipo III (amostra de gambá). M= marcador (peso molecular de 100pb, Fermentas) 
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5.1.3.2 PCR – RFLP - Amostras Primárias 

 

A nPCR foi realizada com 21 amostras de ovinos (amostras primárias, 

homogeneizados de tecidos), correspondendo aos bioensaios nos quais não foi 

conseguido o isolamento em camundongos apesar de apresentarem título de 

anticorpos acima de 200. Em nenhuma dessas amostras primárias ocorreu a 

amplificação. 

 

5.1.4 – Genótipos de T.gondii  

 

Do total de 16 isolados de T. gondii de ovinos, 14 (87,5%) eram tipo I e 

dois tipo III (12,5%). Os ovinos dos Municípios de Araçatuba (no 245) e de Tietê (no 

479) foram os únicos a apresentar isolados do tipo III, nos outros sete Municípios 

(Araçariguama, Botucatu, Coronel Macedo, Dracena, Engenheiro Coelho, Marília e 

Presidente Prudente) só foram encontrados isolados do tipo I e apenas um 

Município, Tietê, apresentou isolado do tipo I (no 485) e III (no 479). 

A localização dos Municípios de origem dos isolados de ovinos e a 

distribuição dos genótipos encontram-se no mapa 3. 

Na genotipagem dos isolados de T. gondii, foram observados em ovinos 

jovens amostras tipo I e tipo III em 85,7% (12/14) e 100%, respectivamente. Apenas 

dois (14,3%) isolados tipo I foram provenientes de ovinos adultos. Não houve 

associação entre a faixa etária dos ovinos e o isolamento do agente (p=0,76).  

Com relação ao sexo, 78,6% (11/14) e 21,4% (3/14) do genotipo I foram 

provenientes de machos e fêmeas respectivamente. Os dois genótipos tipo III 

observados foram provenientes de machos (p=0,65). Dentre as raças, genótipo tipo 

III ocorreu na mesma proporção (50,0%) dentre os animais mestiços ou com raça 

definida. Já o genótipo I foi observado em 64,3% (9/14) e 35,7% (5/14) dos isolados 

de T. gondii de ovinos mestiços e com raça definida, respectivamente. Não houve 

associação entre genotipagem e a raça do ovino (p=0,63). 
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Dos 14 genotipos tipo I, oito (57,1%), cinco (35,7%) e apenas um (7,2%) 

foram provenientes dos sistemas de produção semi-extensivo, intensivo e extensivo, 

respectivamente. Ambos genótipos tipo III foram provenientes do sistema intensivo. 

Não houve associação entre genotipagem de T. gondii e o sistema de produção 

(p=0,23). 

Os títulos de anticorpos dos ovinos dos quais foi possível o isolamento do 

agente variaram de 25 a 3200, sendo 75,0% (12/16) dos isolados obtidos de ovinos 

com títulos altos entre 1600 e 3200, conforme apresentado na tabela 7 e gráfico 3. 

Houve associação entre o título de anticorpos anti-T.gondii e o isolamento 

do agente no bioensaio em camundongos (p<0,001), com maior número de isolados 

do agente em animais que apresentaram títulos de anticorpos de 1600 e de 3200. 
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Mapa 3 – Localização dos Municípios no Estados de São Paulo, nos quais isolados 

de T. gondii foram obtidos e genótipos encontrados pela PCR-RFLP no 
locus SAG2. São Paulo - 2007 
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Com relação ao título de anticorpos dos ovinos nos quais foi possível o 

isolamento do agente; o genótipo tipo I, foi isolado de ovinos com títulos de 50 (2), 

100 (3), 1600 (2) e 3200 (8) e do genótipo tipo III de animais com títulos de 1600 (1) 

e 3200 (1). Não houve diferença estatística entre os títulos de anticorpos e os 

genótipos dos isolados de T. gondii obtidos de ovinos (p=0,75) 

Dentre os camundongos infectados dos 17 grupos dos bioensaios, 

88,7% (47/53) apresentavam genótipo tipo I e 11,8% (6/53) genótipo tipo III. A 

distribuição dos genótipos de T. gondii segundo a porcentagem de óbitos nos grupos 

de camundongos pode ser vista no gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Distribuição dos fenótipos de Toxoplasma gondii isolados de ovinos 
naturalmente infectados no Estado de São Paulo, segundo a 
porcentagem de óbitos por toxoplasmose nos grupos de camundongos. 
São Paulo - 2007 
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Dos sete grupos de camundongos que não apresentavam mortalidade, 

cinco estavam infectados com o genótipo I e dois com o genótipo III, resultando em 

18 camundongos sobreviventes do tipo I e três sobreviventes do tipo III; nenhum 

apresentava sinais clínicos da toxoplasmose. 

Em relação à sobrevida, 64,3% (9/14) dos camundongos com o genótipo 

tipo I tiveram óbitos entre o 20º e 30º dia P.I.. Dentre os isolados com genótipo tipo 

III, os camundongos infectados não apresentaram óbitos.  

Em relação à sobrevida, 80,1% (17/21) dos camundongos com o genótipo 

tipo I tiveram óbitos entre o 20º e 30º dia P.I. 

No gráfico 6 estão representadas as proporções de camundongos 

sobreviventes infectados com o genótipo tipo I e tipo III. 

 

 

Gráfico 6 – Proporção de camundongos sobreviventes infectados com os genótipos 
I e III de Toxoplasma gondii do dia 0 até o término do experimento (60 
dias). São Paulo - 2007 
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Não houve diferença na proporção de grupos com óbitos de 

camundongos no genótipo tipo I em relação ao genótipo tipo III (p=0,45). 

A tabela 9 apresenta os resultados dos bioensaios em camundongos dos 

tecidos dos ovinos por Municípios de origem. 

 
Tabela 9 – Isolamento de Toxoplasma gondii de ovinos através do bioensaio em 

camundongos, segundo Município de procedência no Estado de São 
Paulo e título de anticorpos anti-Toxoplasma gondii dos ovinos. São 
Paulo - 2007 

Bioensaio em camundongos 

Título de 
anticorpos  

No do 
ovino 

No de óbito/ 
No infectado 

% de 
óbitos 

Sobrevida  
(dias P.I.) 

Média 
(dias) 

Procedênc
ia 

Genó 
tipo 

50 472 1/1 100 20 20,0 P. Prudente I 

100 476 2/2 100 20; 28 24,0 P.Prudente I 

 07 2/2 100 23; 26 24,5 Araçariguama I 

 16 1/3 33,3 21 21,0 Araçariguama I 

1600 245 0/4 0 sobreviveram 0,0 Araçatuba I 

 191 0/1 0 sobreviveram  0,0 Marilia III 

 196 0/2 0 sobreviveram  0,0 Marília I 

3200 81 3/3 100 19; 19; 25 21,0 Botucatu I 

 83 4/5 20 18; 20; 21; 30 22,3 Botucatu I 

 01 3/3 100 15; 19; 20 18,0 Cel. Macedo I 

 497 4/4 100 31; 31; 32; 34 32,0 Dracena I 

 108 0/5 0 sobreviveram 0,0 Eng. Coelho I 

 112 1/5 25 23 23,0 Eng. Coelho I 

 115 0/5 0 sobreviveram 0,0 Eng. Coelho I 

 479 0/2 0 sobreviveram  0,0 Tietê III 

 485 0/2 0 sobreviveram  0,0 Tietê I 

P.I.= pós inoculação 
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5.2 CAPRINOS 

 

5.2.1-Sorologia 
 

Do total de 143 caprinos examinados, 46 (32,2%) apresentaram 

anticorpos anti-T. gondii. Dentre os animais adultos 66,7 % (16/24) foram positivos e 

dentre os com menos de um ano de idade, 25,2% (30/119). Houve associação da 

positividade na sorologia com a idade, com os adultos apresentando maior 

ocorrência (p<0,001). 

Em relação ao sexo, do total de 52 fêmeas e 91 machos, 18 (34,6%) e 28 

(30,8%) dos animais, respectivamente, apresentaram anticorpos anti-T. gondii. Não 

houve associação da positividade na sorologia com o sexo (p=0,64). 

A distribuição dos animais segundo idade e sexo e a presença de 

anticorpos anti-T. gondii encontra-se no gráfico 7. 
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Gráfico 7 - Ocorrência de anticorpos anti-T. gondii (MAT≥ 25), em caprinos, segundo 
idade e sexo - São Paulo - 2007 
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Do total dos 64 animais mestiços e 78 de raça definida, 10 (15,6%) e 36 

(46,2%), respectivamente, apresentaram-se soropositivos para o agente. Dentre os 

animais com raça definida, a soropositividade foi de 54,5% (30/55) para a Pardo 

Alpina e 25,0% (6/24) para a Saanen. Houve associação da positividade na 

sorologia com a raça dos animais com caprinos de raça definida apresentando maior 

ocorrência de anticorpos anti-T. gondii (p<0,001). 

A distribuição dos animais segundo a raça e a presença de anticorpos 

anti-T.gondii encontra-se na tabela 10. 

 

 

Tabela 10 – Freqüência de caprinos soropositivos para T.  gondii (MAT≥ 25), 
segundo a raça. São Paulo - 2007 

Número de caprinos  
Raça Examinados Positivos % 

Pardo Alpino 55 30 54,5 

Saanen 24 6 22,2 

Mestiço 64 10 15,6 

Total 143 46 32,2 

 

 

 

Com relação ao sistema de produção dos caprinos, a maior 

soropositividade foi observada dentre os animais procedentes de criações intensiva, 

com 48,4% de animais soropositivos, havendo associação entre os sistemas de 

criação dos ovinos (p<0,001). A distribuição dos animais soropositivos segundo o 

sistema de criação encontra-se na tabela 11 e gráfico 8. 
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Tabela 11 – Freqüência de caprinos soropositivos para T. gondii (MAT≥ 25), 

segundo a sistema de produção. São Paulo - 2007 
Sistema de Produção Soropositivo Total % 

Intensivo 30 62 48,4 

Semi-intensivo 11 52 21,2 

Extensivo 5 29 17,2 

Total 46 143 31,5 
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Gráfico 8 - Ocorrência de anticorpos anti-T. gondii (MAT≥ 25), em caprinos, segundo 

sistema de produção - São Paulo - 2007 
 

 

Os títulos de anticorpos variaram de 25 a 3200, com títulos de 25 a 200 

em 91,3% (42/46) e de 800 a 3200 em 8,7% (04/46) dos caprinos. A distribuição dos 

títulos de anticorpos anti-T.gondii apresenta-se na tabela 12. 
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Tabela 12 – Freqüência de caprinos soropositivos para T. gondii (MAT≥25), segundo 

título de anticorpos. São Paulo - 2007 
Titulo Número de Caprinos Soropositivos % 

25 18 39,1 

50 14 30,4 

100 07 15,2 

200 03 6,5 

1600 02 4,4 

3200 02 4,4 

Total 46 100 

 

Dos seis Municípios amostrados, quatro (66,7%) apresentaram animais 

soropositivos para o T. gondii. A distribuição dos caprinos soropositivos segundo a 

localidade de procedência encontra-se na tabela 13. 

 

 

Tabela 13 – Freqüência de caprinos soropositivos para T. gondii (MAT≥ 25), 
segundo Município e Estado de procedência e idade. São Paulo - 
2007 

Município/ 
Estado 

Nº de caprinos 
examinados 

Caprinos soropositivos 

 <1 ano ≥ 1 ano Total % 

Marília - SP 36 14 0 14 38,6 

Botucatu - SP 70 11 16 27 38,9 

Ribeirão Preto - SP 08 0 0 0 0 

Jequié – BA 10 0 0 0 0 

Ouro Branco - RN 07 03 0 03 42,8 

Jd. de Seridó - RN 12 02 0 02 16,7 

Total 143 30 16 46 31,5 
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5.2.2 Bioensaio em camundongos e isolamento de T.gondii 

 

A partir dos caprinos soropositivos foram realizados 26 bioensaios em 

camundongos. Destes foram obtidos 12 isolados, sendo nove dos isolamentos 

provenientes de animais adultos e apenas dois de caprinos com menos de um ano 

de idade. Houve associação entre a idade e o isolamento do agente (p=0,02) com 

maior número de isolados entre os adultos. 

Com relação ao sexo, dos 12 isolados de T. gondii obtidos, dois foram 

provenientes de machos (16,7%) e 10 de fêmeas (66,7%). Houve associação do 

isolamento do agente e o sexo (p=0,02), com maior número de isolados 

provenientes de fêmeas. 

Dentre as raças, a freqüência do isolamento do agente foi observada em 

25% (3/12) e 75% (9/12) dos animais mestiços e com raça definida, 

respectivamente. Os nove isolados obtidos dos animais com raça, foram 

provenientes da raça Pardo Alpina. Não houve associação entre animais mestiços e 

com raça em relação ao isolamento do agente (p=0,84). 

Dentre os sistemas de produção foi observado 75,0% (9/12) e 8,3 (1/12) 

de caprinos de sistema intensivo e extensivo, respectivamente. Dois isolados 

pertenciam a rebanhos que não foi possível obter a informação do sistema de 

produção. Não houve associação entre isolamento de T. gondii e o sistema de 

produção (p=0,95). 

O título de anticorpos dos caprinos dos quais foi possível o isolamento do 

T. gondii variou de 25 a 3200, não sendo observados caprinos com títulos de 400 e 

800 (Tabela 14 e Gráfico 9).  
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Tabela 14 – Distribuição do número bioensaios realizados e isolados de T. gondii 
obtidos de caprinos, segundo o título de anticorpos anti-T. gondii. São Paulo - 2007 
 Caprinos 

Título Nº de Bioensaios No de Isolados % 

25 08 02 25,0 

50 07 02 28,6 

100 05 02 40,0 

200 02 02 100 

1600 02 02 100 

3200 02 02 100 

Total 26 12 46,2 

 

 

 
 

Gráfico 9 – Distribuição dos anticorpos anti-T.gondii dos caprinos em relação ao 
bioensaio em camundongos. São Paulo - 2007 
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Não houve associação entre o título de anticorpos anti-T.gondii dos 

caprinos e o isolamento do agente no bioensaio em camundongos (p=0,052). 

A tabela 15 apresenta a distribuição do número de bioensaios realizados e 

isolados obtidos segundo a localização do Município e Estado de origem dos 

caprinos. 

 

 

Tabela 15 – Distribuição do número de bioensaios realizados e isolados de T. gondii 
obtidos de caprinos por Município e Estado de procedência. São Paulo 
- 2007 

Município No de bioensaios  No de isolados % 

Marília - SP 05 0 0 

Botucatu - SP 18 10 55,6 

Ouro Branco - RN 3 1 33,3 

Jd. de Seridó - RN 2 1 50,0 

Total 26 12 46,2 

 

 

Para os 26 bioensaios realizados com tecidos de caprinos, foram 

inoculados 720 camundongos; 48 (6,2%) se infectaram e destes, em 36 (75%) a 

infecção levou o animal a óbito que ocorreram dos dias 13º ao 30º.P.I. com média de 

19,9 dias P.I.. 

A porcentagem de óbitos por toxoplasmose entre os camundongos 

infectados foi de 80 a 100% em 10 grupos de animais infectados e em dois grupos 

não ocorreram óbitos (Gráfico 10). 

Todos os camundongos sorologicamente negativos não estavam 

infectados com T.gondii, não sendo encontrados cistos do parasito nos fragmentos 

cerebrais examinados microscopicamente. Nos camundongos que apresentaram 

anticorpos anti-T. gondii e que sobreviveram até o término do período de observação 

(60 dias), cistos cerebrais foram encontrados quando examinados 

microscopicamente. 
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Gráfico 10 – Número de isolados obtidos através do bioensaio em camundongos 
com tecidos de caprinos, por porcentagem de óbitos dos 
camundongos. São Paulo - 2007 

 

 

5.2.3 Análise Genotípica 

 

5.2.3.1 PCR – RFLP  

 

Pela análise de restrição em segmentos do locus SAG2, foi identificado 

apenas tipo I de T.gondii em caprinos. Em nenhum animal, isolados do tipo II, III ou 

infecções mistas foram encontrados. 

Na figura 3 podem ser visualizados os padrões observados na PCR-RFLP 

para a diferenciação dos genótipos de isolados de origem caprina obtidos em 

camundongos.  
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 A 

 

B 

 

Figura 3 – PCR – RFLP do locus SAG2, em gel de agarose a 2%, para genotipagem e isolados de T gondii 

de caprinos naturalmente infectados. (A) Análise de restrição de produtos amplificados de 

fragmento 5` com a endonuclease MBOI, que distingue amostras do tipo III de amostras do tipo I e 

II. (B) Análise de restrição de produtos amplificados do fragmento 3` com endunuclease Hin6I, que 

distingue amostras do tipo II de amostras do tipos I e III. Nas linhas estão os números dos caprinos 

seguido pelo número dos camundongos correspondentes aos isolados analisados. Capri= caprino, 

Linha I= controle tipo I (amostra RH), Linha II = controle tipo II (isolado de veado), Linha III = 

controle tipo III (amostra de gambá). M= marcador (peso molecular de 100pb, Fermentas) 
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5.2.4 – Genótipos de T.gondii em caprinos 

 

Dentre os caprinos, todos os isolados obtidos pertencem ao genótipo tipo 

I. Dentre os seis Municípios estudados, de três foram obtidos isolados: Botucatu - 

SP, Jardim de Seridó - RN e Ouro Branco – RN (Mapa 4).  

Não foi possível fazer associações entre idade, sexo, raça e sistema de 

produção dos caprinos e a genotipagem de isolados de T. gondii, devido a 

observação apenas do genótipo tipo I. 
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Mapa 4 – Localização dos Municípios e Estados nos quais isolados de T. gondii 
foram obtidos de caprinos. São Paulo - 2007 
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Nos dois grupos de camundongos que apresentavam animais 

sobreviventes, 12 dos 15 camundongos inoculados estavam infectados com o 

agente e apresentavam-se debilitados e com sinais clínicos da toxoplasmose. 

Em relação à sobrevida, 62,7% (30/48) dos camundongos tiveram óbitos 

entre o 15º e 30º dia P.I.. No gráfico 11 está representada a distribuição das 

proporções de sobrevida dos camundongos infectados com o isolado de T. gondii de 

caprinos naturalmente infectados. 

 

 

 

Gráfico 11 – Proporção de camundongos sobreviventes infectados com os isolados 
de Toxoplasma gondii de caprinos naturalmente infectados do dia 0 até 
o término do experimento (60 dias). São Paulo - 2007 

 

 

 

 



 

 
 

91

A tabela 16 apresenta os resultados dos bioensaios em camundongos dos 

caprinos por Município e Estado de origem. 

 

 

Tabela 16 – Isolamento de T. gondii de caprinos através do bioensaio em 
camundongos, segundo Município e Estado de procedência e título 
de anticorpos anti-T. gondii dos caprinos. São Paulo - 2007 

 Bioensaio em camundongos 

Título de 
anticorpos  

No do 
caprino 

No de óbito/ 
No infectado 

% de 
óbitos 

Sobrevida 

(dias P.I.) 

Média

(dias)

Procedência Genó

tipo 

25 113§ 7/7 100 20; 21; 22; 

23; 23; 25; 
26 

22,9 Botucatu - SP I 

 117** 1/1 100 31 31,0 Botucatu - SP I 

50 119* 5/5 100 13; 14; 14; 

 19; 19 

15,8 Botucatu - SP I 

 124** 10/10 100 14; 14; 16; 
16; 16; 16; 
16; 17; 18; 

25 

16,8 Botucatu - SP I 

100 114** 2/2 100 19; 19 19,0 Botucatu - SP I 

 115* 1/1 100 27 27,0 Botucatu - SP I 

200 126** 2/2 100 23; 24 23,5 Botucatu - SP I 

 67* 0/1 0 sobreviveu 0,0 Jd. de Seridó -RN I 

1600 125** 1/1 100 30 30,0 Botucatu - SP I 

 79§ 0/11 0 sobreviveram 0,0 Ouro Branco - RN I 

3200 51§ 2/2 100 20; 24 22,0 Botucatu - SP I 

 137* 5/5 100 17; 17; 18; 
20; 20 

18,4 Botucatu - SP I 

P.I.= pós inoculação, * Diafragma e masseter, ** coração e cérebro, § em ambos grupos (Diafragma, Masseter, Coração e 

Cérebro).  
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5.3 SOBREVIDA DOS CAMUNDONGOS DO GENÓTIPO TIPO I DE OVINOS E 

CAPRINOS 

 

Comparando a sobrevida dos camundongos infectados com o genótipo I 

em ambas espécies, pôde-se observar que as médias foram de 19,9 e 23,6 dias, 

respectivamente para caprinos e ovinos como apresentado no gráfico 12. 

 

Gráfico 12 - Proporção de camundongos sobreviventes infectados com o genótipo I 
de Toxoplasma gondii de ovinos e caprinos do dia 0 até o término do 
experimento (60 dias). São Paulo, 2006 

 

Houve associação entre a sobrevida dos camundongos infectados com o 

genótipo I de caprinos e ovinos (p<0,001), com os isolados do tipo I de caprinos 

sendo mais letais para os camundongos e com menor intervalo de tempo entre a 

infecção e o óbito dos camundongos. 
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6 – DISCUSSÃO 
 

As amostras de ovinos e caprinos foram coletadas de acordo com o fluxo 

de abate dos frigoríficos e das necessidades dos proprietários sendo assim, uma 

amostragem por conveniência, não havendo cálculo estatístico prévio para coleta de 

material segundo sexo, raça, idade e origem dos mesmos. Os valores de ocorrência 

obtidos são dados complementares ao estudo de isolamento e genotipagem de T. 

gondii nessas espécies animais. Anticorpos anti-T. gondii foram encontrados em 

24,2% dos ovinos e 32,2% dos caprinos. 

A prevalência da toxoplasmose, nas diferentes regiões do mundo, varia de 

acordo com as condições climáticas, presença de felinos, com o tipo de criação e 

com o manejo dos rebanhos. Em ovinos, estudos de ocorrência vêm sendo 

realizados no mundo todo, e apresentam uma variação de 23 a 72% (TENTER; 

HECKEROTH; WEISS, 2000). No Brasil, a soropositividade observada nesta mesma 

espécie variou entre 14,5% (MAINARDI et al., 2003) a 44,8% (SILVA et al., 2006) e 

no Estado de São Paulo a ocorrência foi observada de 34,7% (FIGLIUOLO et al., 

2004). 

Não foi possível obter com exatidão a idade dos ovinos, sendo 

considerados jovens, os ovinos com até um ano de idade e adultos aqueles com 

mais de um ano de idade. Foram observadas diferenças (p<0,001) entre os grupos 

em questão, com maior soropositividade nos adultos (63,2%) do que os jovens 

(21,0%). Garcia et al. (1999) e Figliuolo et al. (2004) no Brasil observaram que a 

soropositividade aumentou com a idade dos animais. Outros autores (LUNDÉN; 

NÄSHOLM; UGGLA, 1994; GORMAN et al., 1999; VAN DER PUIJE et al., 2000) 

também obtiveram resultados semelhantes e sugeriram que com a idade aumenta 

as chances de contato com as formas do parasito no ambiente, ocorrendo a infecção 

e soroconversão dos hospedeiros. 

Apesar da grande diferença entre o número de ovinos amostrados com 

relação ao sexo (número maior de machos em relação às fêmeas), diferença 

(p<0,001) foi observada com maior soropositividade dentre as fêmeas (50,0%) do 

que entre os machos (21,3%). Silva et al. (2003) observaram maior ocorrência entre 

os machos, apesar do número de machos amostrados (38) ter sido superior ao de 

fêmeas (135). 
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Os ovinos mestiços apresentaram maior soropositividade ao agente 

(26,5%); que aqueles com raça pura (22,0%), porém esta diferença não foi 

significativa (p=0,24). Dentre os animais com raça definida, os Sulffolk foram os que 

apresentaram um maior número de animais soropositivos (47,6%) porém, devido ao 

baixo número de ovinos dentre de cada raça estudada, associação só foi possível de 

ser determinada entre os mestiços e os com raça,  Silva et al. (2003) encontraram a 

mesma diferença entre os ovinos de raça definida e mestiços e relatam que esta 

associação poderia estar ocorrendo devido ao menor cuidado no manejo higiênico-

sanitário das criações de animais mestiços. 

No presente trabalho, foi observada associação em relação ao sistema de 

produção (p<0,001), com maior ocorrência de ovinos soropositivos no sistema semi-

intensivo (47,9%) em relação ao sistema intensivo (16,4%) e extensivo (35,4%), 

demonstrando que a soropositividade para T. gondii pode estar associada ao 

manejo. Segundo Engeland et al. (1996), na Noruega, a pastagem contaminada 

pode ser considerada como a principal fonte de infecção para os herbívoros. 

Estudos de prevalência do T. gondii em fazendas de ovinos com manejo intensivo 

no Reino Unido ressaltam a importância da transmissão congênita e relatam que o 

risco de outras vias de infecção é reduzido, podendo ser a transmissão congênita 

suficiente para explicar a manutenção do agente nessas populações (ENGELAND et 

al., 1996; DUNCANSON et al., 2001). Entretanto, o aumento, em nosso meio, de 

ovinos soropositivos com o avançar da idade em nosso meio, indica que, em nossas 

condições, a via vertical de infecção tem menor importância. 

Nos ovinos, os títulos de anticorpos variaram de 25 a 3200, com 71,7% 

dos animais com títulos baixos, entre 25 a 200. Ovinos soropositivos foram 

observados em 72,2% das localidades de procedência das amostras. Gondim et al. 

(1999) também observaram diferenças na soropositividade em amostras de ovinos e 

caprinos procedentes de regiões distintas do Estado da Bahia, com influência 

provável da região e do manejo adotado nas criações desses animais. 

As amostras dos caprinos foram colhidas principalmente de animais de 

descarte em propriedades de leite. Anticorpos anti-T.gondii foram observados em 

31,5%. Os títulos de anticorpos variam de 25 a 3200 e 66,7% dos Municípios dos 

quais caprinos foram amostrados apresentaram pelo menos um animal soropositivo.  

Estudos de soroprevalência em caprinos também vêm sendo realizados 

no mundo todo, na revisão de Tenter; Heckeroth; Weiss (2000), uma variação de 3 a 
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75%, nos valores de ocorrência já foram observadas em diversos países. No Brasil, 

a soropositividade nesta espécie variou entre 8,0 (SILVA et al., 2002) a 40,8% 

(SILVA et al., 2003). Nos Estados de São Paulo e Bahia, valores similares de 

ocorrência de anticorpos anti-T. gondii foram observados, com 28,7% (FIGLIUOLO 

et al., 2004) e 28,5% respectivamente (GONDIM et al., 1999). Entretanto, vale 

lembrar que no presente estudo a amostragem foi por conveniência. 

Os caprinos também apresentam importante papel na epidemiologia da 

toxoplasmose. Além da possibilidade de transmissão ao homem pela ingestão de 

carne contaminada com o parasito, estes também podem transmitir o T. gondii 

através do leite. Surtos de toxoplasmose relacionados ao consumo de leite cru de 

cabras infectadas já foram relatados (RIEMANN et al., 1975; SACKS et al., 1982; 

CHIARI; NEVES, 1984; SKINNER; TIMPERLEY; WIGHTMAN , 1990).  

Como nos ovinos, também não foi possível obter com exatidão a idade dos 

caprinos, sendo os animais igualmente separados por faixa etária em dois grupos, 

jovens (até um ano) e adultos (maior que um ano). Foi observada diferença 

(p<0,001) entre os grupos em questão; com maior soropositividade nos adultos 

(66,7%) do que nos jovens (25,2%). A associação positiva entre presença de 

anticorpos e caprinos adultos também foi observada por outros autores no Estado de 

São Paulo (FIGLIUOLO et al., 2004; STACHISSINI, 2005) e Minas Gerais 

(FIGUEIREDO et al., 2001). 

A caprinocultura no Brasil está mais voltada para a produção leiteira, 

havendo maior proporção de fêmeas em relação a machos e sistema de produção 

intensivo. Segundo Silva et al. (2003) esses fatores podem influenciar na 

soropositividade do T. gondii em relação ao sexo. No presente estudo foi observada 

maior proporção de fêmeas soropositivas, porém não observou-se diferença 

estatística (p=0,64) com 34,6% e 30,8%, respectivamente de fêmeas e machos 

positivos. Stachissini (2005) também não observou diferenças entre a 

soropositividade ao T. gondii e sexo dos caprinos do Estado de São Paulo. 

Em relação ao aspecto racial dos caprinos, foi observada associação 

(p<0,001) da soropositividade entre animais com raça pura (46,2%) e mestiços 

(15,6%). Dentre as raças caprinas, a Pardo Alpina foi a que apresentou a maior 

ocorrência de animais soropositivos (54,4%), porém, como já discutido 

anteriormente, para os ovinos, os dados obtidos para cada uma das raças não foram 

possíveis de análise estatísticas. Os títulos de anticorpos variaram de 25 a 3200, e 
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na distribuição dos títulos foi observada a ocorrência de 91,3% dos caprinos com 

títulos baixos (25 a 200).  

Como já discutido, a soropositividade para T. gondii pode estar associada 

ao manejo, e dentre os caprinos, foi observada maior ocorrência de soropositivos no 

sistema intensivo (48,4%) em relação aos outros sistemas de produção: semi-

intensivo (21,2%) e extensivo (17,2%) (p<0,001), comportando-se diferentemente do 

observado nos ovinos, com maior soropositividade no sistema semi-intensivo 

(47,9%). 

O isolamento de T. gondii nos ovinos foi obtido em 19,5% (16/82), e 

aumentou significantemente (p<0,001) com o aumento dos títulos de anticorpos, 

sendo obtidos isolados de T. gondii em 75,0% (12/16) dos animais com títulos acima 

de 1600, indicando aumentar a probabilidade de isolamento conforme aumentam os 

títulos de anticorpos. No presente estudo o índice de recuperação pelo bioensaio 

(19,5%), foi relativamente baixo, indicando que havia poucos parasitos nos inóculos 

dos ovinos testados nos camundongos, porém resultado semelhante foi observado 

em isolamento do T. gondii de ovinos na França (DUMÈTRE et al., 2006).  

Silva (1999), através do bioensaio em camundongos, isolaram T. gondii 

em 85,0% das amostras de ovinos inoculados, porém o número de camundongos e 

a quantidade de tecido utilizada foi maior do que a do presente estudo, reforçando a 

importância do uso de um grande número de camundongos e de tecido utilizados 

para a recuperação do agente. Owen e Trees (1999) isolaram T. gondii de todas as 

amostras analisadas, porém estas eram provenientes de abortamento de ovinos, 

provavelmente material mais rico e favorável para o isolamento desse parasito. 

Dos 21 Municípios onde foram encontrados ovinos soropositivos e 

realizados bioensaios, em 42,9% desses foi obtido, pelo menos, um isolado de T. 

gondii. Neste estudo, apesar do maior número de isolamentos ter sido obtido de 

ovinos mestiços (p=0,15), machos (p=0,63) e jovens (p=0,90), não houve associação 

entre o isolamento do agente e essas variáveis.  

Dubey; Thulliez; Powell (1995), através de bioensaios em camundongos, 

relatam que o número de parasitos encontrados nos tecidos é baixo. Portanto, com a 

finalidade de se obter maior concentração do T. gondii no inóculo, os tecidos são 

digeridos em pepsina. Outro fato que contribui para o sucesso do isolamento do 

agente está relacionado com o número de camundongos inoculados, além da 

quantidade de tecido utilizada e a concentração do parasito nas amostras teciduais 
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(DUBEY et al., 2005). Neste estudo, foi escolhido um pool de tecidos (cérebro, 

coração e diafragma), baseado nos trabalhos de Dubey et al. (1986), Esteban-

Redondo; Innes (1998), Esteban-Redondo et al. (1999) e Silva e Langoni (2001). 

Nesses estudos a maior proporção de isolamentos foi observada em amostras 

oriundas do coração, cérebro (ESTEBAN-REDONDO; INNES, 1998) e diafragma 

(SILVA; LANGONI, 2001).  

Dentre os isolados de ovinos, em 43,8% (7/16) dos grupos de 

camundongos inoculados não foi observado nenhum óbito. Dos camundongos 

inoculados 12,0% (49) se infectaram e em 42,8% (21) destes, o isolamento do 

agente foi fatal. Os óbitos dos camundongos por toxoplasmose ocorreram dos dias 

18o a 32o P.I., com média de 23,6 dias. Em estudo semelhant, na França, não foram 

observados óbitos e 34,4% dos camundongos inoculados não se infectaram 

(DUMÈTRE et al., 2006).  

Dentre os caprinos, o isolamento de T. gondii foi obtido em 46,2% (12/26). 

Diferentemente aos ovinos, não foi observada associação (p=0,052) entre título de 

anticorpos e isolamento do agente, sendo obtidos dois isolados em cada título de 

anticorpos (25, 50, 100, 200, 1600 e 3200), indicando haver a mesma probabilidade 

de isolamento do agente, independente do titulo de anticorpo do caprino. Há fortes 

evidências de aumentarem as chances de isolamento de acordo com o aumento dos 

títulos de anticorpos, porém há relatos de isolamentos de T. gondii de galinhas com 

títulos bastante baixos (SREEKUMAR et al., 2003; DUBEY et al., 2003e). 

Há poucos estudos de isolamento de T. gondii em camundongos à partir 

de tecidos de caprinos. Cavalcante (2004) utilizando apenas a musculatura cardíaca 

e cinco camundongos inoculados por grupo, obtiveram 20% de isolamento 

resultando em apenas dois isolados de T. gondii de amostras de 10 caprinos 

soropositivos.  

Neste estudo os bioensaios iniciaram-se nos ovinos e foi observado que o 

índice de isolamento era baixo, assim nas amostras de caprinos, além do maior 

número de camundongos inoculados (de cinco para 15), também foi aumentada a 

quantidade de tecido utilizado (de 50g para 100g). A obtenção de maior 

porcentagem de isolamentos dos caprinos (46,2%) em relação aos ovinos (19,5%) 

provavelmente tenha ocorrido devido a essas alterações nos bioensaios. 

Com relação aos tecidos utilizados, nos caprinos há relatos de maior 

detecção do parasito na musculatura esquelética (DUBEY.,1980; NISHI; KASAI; 
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GENNARI, 2001). Neste estudo masseter foi acrescido, fazendo dois pools de 

tecidos: (1) masseter e diafragma e (2) cérebro e coração. Os isolamentos de T. 

gondii obtidos nos camundongos infectados com masseter mais diafragma e cérebro 

e coração foram de quatro e cinco isolados respectivamente, e em três o agente foi 

obtido nos dois grupos.  

Dentre os 12 isolamentos foram observados óbitos em dez grupos de 

camundongos (83,3%). Como observado nos ovinos, dentre os caprinos também 

não houve associação entre isolamento do agente e o sexo (p=0,02) e a raça 

(p=0,84). Com relação à faixa etária, foi observada associação (p=0,02) com maior 

número de isolamentos nos animais adultos como anteriormente discutido, 

provavelmente isso tenha ocorrido pela maior oportunidade de aquisição da infecção 

com a idade. 

Os valores de sobrevida e número de camundongos infectados foi inferior 

para os caprinos (19,9 dias e 6,7%, respectivamente) quando comparado aos ovinos 

(23,6 dias e 12,0%, respectivamente). Entretanto a taxa de mortalidade dos 

camundongos ensaiados com tecidos dos caprinos (75,0%) foi superior à dos ovinos 

(42,9%). 

Diferenças no comportamento biológico do T. gondii também podem ser 

influenciadas pela espécie do hospedeiro. Num estudo com infecção experimental 

do agente em ovinos e bovinos, observou-se que o parasita persistiu no tecido dos 

ovinos enquanto que nos bovinos, após seis semanas da infecção, T. gondii não foi 

mais observado (ESTEBAN-REDONDO et al., 1999). Outros estudos também 

relatam diferenças entre os diversos tipos de hospedeiros em relação ao 

comportamento biológico do T. gondii (COSTA et al., 1977; ESTEBAN-REDONDO; 

INNES, 1997).  

Os primeiros estudos com genotipagem do T. gondii de diferentes 

espécies, realizados com amostras dos EUA e Europa, relatam que o agente 

apresenta uma estrutura populacional clonal, fato este que forneceu, com grande 

confiabilidade, base inicial para a tipagem de amostras utilizando um único locus, 

prinicipalmente o SAG2 (SIBLEY; BOOTHROYD, 1992; HOWE; SIBLEY, 1995).  

Howe e Sibley (1995) subdividiram o T. gondii em três linhagens distintas 

denominadas tipo I, II e III, através da PCR-RFLP no lócus SAG2. Desde então 

vários estudos vêm sendo realizados para a genotipagem do T. gondii em diferentes 

partes do mundo com amostras humanas e animais, sendo encontrado os três 
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genótipos (I, II e III), apresentando freqüências diferentes. De modo geral, em 

humanos foram mais observadas amostras tipo I e em animais tipo II ou III, com 

maior freqüência de isolados do tipo II (HOWE et al., 1997; MONDRAGON et al., 

1998; OWEN; TREES; 1999; DUBEY et al.; 2005a; DUBEY et al.; 2005c). 

Em 2002, Dubey e colaboradores publicaram o primeiro de uma série de 

trabalhos de caracterização genotípica do T. gondii de galinhas. Este primeiro 

estudo foi realizado com aves do Estado de São Paulo, utilizando a PCR-RFLP no 

locus SAG2 e, contrariando as expectativas sobre o padrão genotípico das amostras 

de T.gondii de origem animal, foi observado 64% de positividade para o tipo I, 36% 

para o tipo III e nenhum isolado tipo II. 

Desde então vários trabalhos semelhantes vêm sendo realizados com 

amostras brasileiras de humanos e animais, sendo observado um padrão diferente 

do preconizado por Howe e Sibley (1995), como no presente estudo a ocorrência do 

tipo I, bastante elevada com 87,5% dos ovinos e 100 % dos caprinos e do tipo III 

com 12,5% dos ovinos e o não encontro da amostra tipo II.  

Estudos de genotipagem com outros marcadores moleculares vêm sendo 

utilizados em amostras brasileiras e de outros paises, em especial, da América 

Latina. Caracterização genotípica e isolados do parasito de galinhas do Chile 

(DUBEY et al., 2006a), Nicarágua (DUBEY et al., 2006f) e Costa Rica (DUBEY et al., 

2006b), utilizando cinco marcadores (SAG1, SAG2, SAG3, BTUB e GRA6) 

observaram a ocorrência de amostras atípicas ou recombinantes, ocorrendo 

genótipos múltiplos (I/III) no mesmo isolado. 

No Brasil, em amostras de humanos também foi observada a ocorrência 

de isolados atípicos ou recombinantes quando analisados outros marcadores além 

do SAG2 (FERREIRA et al., 2006; KHAN et al., 2006).  

Estudo semelhante foi realizado com galinhas do Pará e do Rio Grande do 

Sul, porém foram utilizados, além dos cinco marcadores citados anteriormente, mais 

seis (c2-8, c29-2, L358, PK1, new SAG2 e Apico), observando que apenas um 

isolado de T. gondii comportou-se de forma idêntica em todos os marcadores 

(linhagem clonal tipo I). Todos os outros isolados comportaram-se de forma atípica 

ou recombinante (DUBEY, et al.; 2007). 

Num estudo com amostras de T.gondii de cães do Município de São 

Paulo, também foi detectada ocorrência de variabilidade genotípica dos isolados 

obtidos, sendo observada a ocorrência de isolado tipo III nos 11 marcadores 
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utilizados em apenas uma amostra, enquanto os outros 18 isolados foram 

considerados atípicos ou recombinantes (DUBEY et al.; 2007a).  

Ainda no Brasil, foi observado perfil atípico ou recombinante (I/III) na 

caracterização genotípica de dois isolados de caprinos obtidos no Ceará, 

(CAVALCANTE et al., 2006) utilizando seis marcadores (SAG2, SAG3, GRA6, L363, 

cS10-A6, cB21-4). Essas amostras quando analisada no pela PCR-RFLP no SAG2, 

apresentaram perfil tipo I e tipo III. Em Minas Gerais em uma única amostra de T. 

gondii obtida de caprino também foi detectada a ocorrência de genótipo 

recombinante (FERREIRA et al., 2006). 

Através dos estudos de genotipagem do T. gondii das amostras 

brasileiras, pode-se observar um comportamento diferente dos isolados de outros 

paises. Em nenhum estudo de caracterização genotipica do parasito pela PCR-RFLP 

no locus SAG2, a ocorrência do tipo II foi observada, porém em outras localidades 

este é considerado o genótipo mais prevalente em isolados de animais e, mesmo 

utilizando marcadores com maior capacidade de detecção de heterogeneidade, o 

tipo II não vem sendo observado nos isolados de T. gondii de amostras brasileiras.  

É certo que a utilização de um único locus é menos específica do que 

marcadores com maior grau de polimorfismo, porém a PCR- RFLP no locus SAG 2, 

utilizada no presente estudo, possibilitou a observação de heterogeneidade na 

genotipagem e no comportamento biológico dos isolados obtidos de ovinos, uma vez 

que dados de isolamento, caracterização biológica e genotipica de T. gondii de 

ovinos e caprinos eram praticamente inexistente no país. 

Vale ressaltar que todos os estudos nos quais além do SAG2, outros 

marcadores foram utilizados, são bastante recentes, (de 2005 a 2007). Quando da 

realização do projeto deste estudo, ainda acreditava-se que os três arquétipos do T. 

gondii seguiam o padrão clonal, entretanto as observações do fenótipo (sobrevida 

dos camundongos) e o genótipo do SAG2 vem trazendo grandes evidencias de que, 

em nosso país esse comportamento clonal não esteja ocorrendo. O comportamento 

fenotípico observado com os isolados do presente estudo trazem grandes 

evidências que as amostras de T. gondii se analisadas por mais marcadores, 

apresentariam, em sua maioria, um padrão misto ou recombinante. 

No presente estudo como todos os isolados dos caprinos foram tipo I, 

associação entre, sexo, idade, raça, sistema de produção e títulos de anticorpos e a 

genotipagem não foram analisadas. Já para os ovinos, apesar de 75,0% dos 
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isolados obtidos serem de animais com títulos maiores que 1600, não houve 

associação entre o título e a obtenção de isolados. (p=0,745). Pena (2004) observou 

diferença na resposta de anticorpos anti-T. gondii em camundongos infectados com 

o genotipo I e III, apresentando maiores títulos de anticorpos em camundongos com 

o genótipo I.  

Apesar dos isolados de T. gondii dos ovinos apresentarem maior número 

de genotipo I dentre os machos, jovens, mestiços e de sistema de criação semi-

intensivo e o genotipo III em machos, jovens e sistema de produção intensiva, não 

houve associação entre sexo, idade, raça, sistema de produção e a genotipagem 

dos isolados de T. gondii dos ovinos (p<0,001). 

São poucos os trabalhos de genotipagem de T. gondii de origem de ovina 

e caprina. Em amostras de abortamentos de ovinos ocorridos no Reino Unido 

detectaram amostras tipo II (OWEN; TREES, 1999). Tecidos de produtos 

alimentícios de origem ovina no País de Gales apresentaram os genótipos I e II 

(ASPINALL et al., 2002). Na França, mesmo utilizando cinco marcadores (TUB2, 

TgM-a, W35, B17, B18), a ocorrência observada foi apenas do genótipo II 

(DUMÈTRE, et al., 2006).  

Para aumentar a quantidade de amostras genotipadas, foi realizada a 

nPCR em amostras primárias dos ovinos, porém não foi possível a amplificação em 

nenhum dos homogeneizados dos tecidos, provavelmente devido a pouca 

quantidade do parasito nesses tecidos. Owen e Trees (1999) conseguiram obter 

100% de amplificação pela PCR, porém eram amostras ricas em T. gondii devido 

serem proveniente de abortamento de ovelhas determinado pelo parasito.  

Se somente o SAG2 for analisado, observa-se que o perfil da 

caracterização genotípica dos ovinos e caprinos obtidos no presente estudo foi 

semelhante aos dados obtidos anteriormente em estudos semelhantes realizados no 

Brasil em outras espécies animais como em cães (SILVA et al, 2005; BRANDÃO et 

al., 2006), galinhas (DUBEY et al., 2002; DUBEY et al., 2003d; ; DUBEY et al., 

2003e), gatos (DUBEY et al., 2003; PENA et al., 2006), suínos (SANTOS et al., 

2005, SOUSA et al., 2006) e capivaras (YAI et al., 2006), ocorrendo de forma 

predominante os genótipos I ou III, quando o locus SAG2 é utilizado na 

genotipagem. Em humanos há relatos da ocorrência principalmente de amostras tipo 

I (VALLOCHI et al., 2005; FERREIRA et al., 2004; MOURA et al., 2006), entretanto 

grande parte dessas amostras são de pacientes com casos clínicos de 
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toxoplasmose, enquanto as amostras animais são de indiviudos clinicamente 

normais. 

Esta marcante diferença no perfil de isolamentos do SAG2 associada à 

observação de mortalidade de camundongos em todos os haplótipos encontrados 

(tipo I e III), também de forma diversa à anteriormente preconizada, traz evidências 

de que as amostras brasileiras apresentem maior polimorfismo de DNA e que um 

único marcador, como o SAG2 não está detectando essas diferenças. 

Desde a classificação por Howe e Sibley (1995) das amostras de T. gondii 

em tipo I, II e III, vêm sendo realizados vários estudos para correlacionar o genótipo 

do parasito com a severidade da doença em isolados de origem humana e animal 

(MONDRAGON et al.,1998; FUENTES et al., 2001; ASPINALL et al., 2003). Os 

isolados tipo I têm se apresentando virulentos a camundongos com alta parasitemia 

quando comparados com os outros genótipos e com uma possível correlação com 

infecção congênita em humanos. Isolados tipo II foram os mais prevalentes tanto em 

humanos como em animais em várias partes do mundo, havendo uma possível 

correlação com reativação da toxoplasmose em indivíduos imunocomprometidos 

(HOWE et al., 1997; MONDRAGON et al.,1998; FUENTES et al., 2001). Isolados 

tipo III parecem ser menos freqüentes em humanos porém, comumente encontrados 

em animais (HOWE, SIBLEY, 1995). 

Os resultados observados na genotipagem de T. gondii de galinhas 

caipiras assintomáticas do Estado de São Paulo, também apresentaram-se 

diferentemente em relação à virulência em camundongos, com o tipo I nem sempre 

causando mortalidade em camundongos e tipo III algumas vezes apresentando-se 

virulento. A partir deste relato, iniciaram vários trabalhos de genotipagem em 

galinhas procedentes de criações domésticas e do total de 139 amostras obtidas de 

várias localidades do Brasil, 62,5% eram tipo I, não foi observado tipo II e o tipo III 

apresentou-se virulento a camundongos (DUBEY et al., 2002, DUBEY et al., 2003d, 

DUBEY et al., 2003e, DUBEY et al., 2006; FERREIRA et al., 2006, DUBEY et al. 

2007). Outras espécies animais estudadas no Brasil, também apresentaram perfil 

semelhante (DUBEY et al., 2004, SANTOS et al., 2005, PENA et al, 2006, YAI, et al., 

2006).  

Isolados T. gondii de galinhas de alguns paises da América Latina como 

Costa Rica, México e Peru, apresentam perfil semelhante às das amostras 

brasileiras (DUBEY; MORALES; LEHMANN, 2004a; DUBEY et al., 2004b; DUBEY et 
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al., 2006b), porém na Argentina, apesar da proximidade, a maioria dos isolados 

obtidos não foram patogênicos para os camundongos e isolado tipo II foi encontrado.  

No presente estudo, foi observada diferença na taxa de mortalidade dos 

camundongos infectados com amostras de tecido dos ovinos, com isolados tipo I 

apresentando-se virulentos a camundongos, causando mortalidade em 51,0% 

destes, porém 42,9% das amostras tipo I não causaram mortalidade e apresentaram 

poucos cistos teciduais no cérebro dos camundongos infectados. Genótipo tipo III 

não causou mortalidade nos camundongos infectados. Apesar de não ser observado 

mortalidade no genótipo tipo III, não houve associação entre óbitos e genótipos I e III 

(p=0,45), podendo ser influenciado pela diferença entre os números de isolados 

obtidos do genótipo I (14) e genótipo III (2).  

Dentre os caprinos, apesar de todas as amostras apresentarem o perfil 

tipo I, foi observada diferença na taxa de mortalidade dos camundongos, com 

mortalidade em 83,4% dos grupos inoculados e dois grupos não apresentaram 

mortalidade.  

Os óbitos dos camundongos infectados ocorreram em média em 23,6 dias 

e 19,9 dias nos ovinos e caprinos respectivamente. Quando comparadas às 

sobrevidas dos camundongos dos isolados tipo I dos ovinos com os dos caprinos, 

pode-se observar que não há associação (p<0,001), porém os isolados de T. gondii 

tipo I dos caprinos causaram maior mortalidade com média de sobrevida inferior. Os 

resultados obtidos no presente estudo confirmam que em nosso meio, a avaliação 

do fenótipo e a correlação com o genótipo pelo SAG2, nem sempre corresponde ao 

anteriormente observado com amostras européias e norte americanas. 

Pena (2004) obteve resultado semelhante aos obtidos nos isolados dos 

caprinos, na média de sobrevida dos camundongos inoculados com amostras de 

tecidos de gatos e relata que não foi possível determinar previamente a quantidade 

de parasitos inoculados, podendo esta quantidade estar influenciando o fenótipo 

expresso nos camundongos infectados. A mesma observação é valida no presente 

estudo, no qual também não pode controlar a quantidade de parasitos inoculados. 

Embora o reconhecimento das linhagens I, II e III seja uma condição 

consagrada pela comunidade cientifica em todo mundo, há demonstrações da 

existência, no Brasil, de linhagens divergentes das três linhagens arquétipos, bem 

como linhagens recombinantes ou atípicas (LEHMANN et al., 2004; SU; ZHANG; 

DUBEY, 2006; FERREIRA et al., 2006). Vale ressaltar que a genotipagem de  
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amostras de T. gondii baseada na identificação de polimorfismo num único locus não 

permite o conhecimento da ocorrência de isolados recombinantes ou atípicos 

(GENNARI; SOARES, 2006). Blackston et al. (2001) e Ajzenberg et al. (2002) 

preconizam que em situações de rastreabilidade do T. gondii ou para associar o 

genótipo e a apresentação clinica, é indicada a utilização de métodos com maior 

resolução que aqueles capazes de reconhecer apenas as três linhagens arquétipos, 

porém esses não foram os objetivos da presente estudo.  

Utilizando métodos moleculares com maior resolução, é observada a 

ocorrência de padrões recombinantes ou atípicos entre as amostras brasileiras 

(CAVALCANTE et al., 2006b; DUBEY et al. 2007; DUBEY et al., 2007a). É certo que 

a utilização de um único locus é menos especifica do que marcadores com maior 

grau de polimorfismo, porém a PCR- RFLP no locus SAG 2, utilizada no presente 

estudo, possibilitou a observação de heterogeneidade na genotipagem e no 

comportamento biológicos dos isolados obtidos de ovinos, uma vez que dados de 

isolamento, caracterização biológica e genotipica de ovinos e caprinos eram 

praticamente inexistente. 

Os resultados baseados em métodos de tipagem de isolados de T. gondii, 

indicam que ainda há muito para se conhecer sobre a epidemiologia deste parasito e 

seus genótipos nos humanos e nos animais. Apesar da alta clonalidade dos isolados 

de T. gondii encontrada em vários estudos (HOWE; SIBLEY, 1995; DUBEY et al., 

2002; DUBEY, et al., 2003c; SREEKUMAR et al., 2003; DUBEY; MARCET; 

LEHMANN, 2005c), Mondragon et al. (1998) observaram que a clonalidade não 

exclui a recombinação genotípica e não significa que os isolados de um mesmo tipo 

sejam absolutamente idênticos.  

É certo que métodos para caracterização genotípica do T. gondii com 

maior resolução que aqueles capazes de reconhecer as três linhagens arquétipos (I, 

II, III) são desejáveis (BLACKSTON et al., 2001; AJZENBERG et al., 2002; 

SOARES, 2004), porém Su; Zhang; Dubey (2006) recomendam a padronização dos 

marcadores utilizados para possibilitar comparações de genotipagem e atributos 

biológicos do T. gondii isolado em diferentes partes do mundo como foi inicialmente 

realizado através da PCR-RFLP no locus SAG2 com amostras de animais e 

humanos e que vêm sendo, mais recentemente ampliado para seis e até onze 

marcadores. 
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7 CONCLUSÕES 
 
Com base nos resultados obtidos no presente estudo, conclui-se que: 

 

• Toxoplasma gondii encontra-se presente na população ovina do Estado de 

São Paulo e caprina dos Estados de São Paulo e Rio Grande do Norte  

 

• O título de anticorpos anti-T. gondii é um fator relevante na seleção de ovinos 

para o bioensaio em camundongos. 

 

• Os genótipos tipo I e III estão distribuídos na população ovina do Estado de 

São Paulo. 

 

• Os genótipos I e III dos isolados dos ovinos apresentaram comportamento 

biológico diferente nos camundongos, sendo a linhagem tipo III avirulenta a 

camundongos e a linhagem tipo I apresentando isolados virulentos e não 

virulentos a camundongos 

 

• A utilização da nPCR não permitiu detectar T. gondii pela análise direta nos 

homogeneizados de tecidos de ovinos. 

 

• Foi encontrado apenas o genótipo I na população caprina estudada, sendo 

observada diferenças no comportamento biológico nos camundongos 

 

• A idade é um fator que deve ser considerado na seleção de caprinos para o 

bioensaio em camundongos, 

 

• Amostras tipo I de caprinos apresentou-se mais virulenta a camundongos que 

as do tipo I de ovinos 
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