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RESUMO 
 

Pinto CTB. Monitoramento de protozoários pertencentes à família Sarcocystidae com 
potencial zoonótico em amostras comerciais de coração bovino destinadas ao 
consumo humano [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo; 2022. 

 

As zoonoses parasitárias transmitidas por alimentos vêm se tornando cada vez mais 
difundidas mundialmente devido à globalização do comércio de produtos de origem 
animal, em especial, da carne bovina e seus subprodutos. Isto reforça a importância 
do monitoramento sanitário da carne, já que este alimento é uma importante fonte de 
transmissão de protozooses, como a toxoplasmose e a sarcocistose, que além de 
serem responsáveis por problemas recorrentes de Saúde Pública, também, ocasionam 
grandes prejuízos à pecuária bovina e à indústria de alimentos. O Brasil carece de um 
programa nacional de monitoramento laboratorial da carne bovina para identificação 
destas parasitoses. Neste projeto, visamos a identificação de Toxoplasma gondii e 
Sarcocystis spp. pelo uso de diferentes abordagens laboratoriais, tais como métodos 
parasitológicos, histológicos, sorológicos e moleculares em 40 amostras de coração 
bovino obtidos do comércio varejista da cidade de São Paulo. A pesquisa 
parasitológica para detecção de cistos foi realizada por microscopia óptica 
convencional e microscopia invertida de contraste após trituração do tecido cardíaco 
por processamento mecânico. Amostras de tecido cardíaco (n=10) com alta 
quantidade de cistos detectáveis no exame parasitológico foram inoculadas em 
camundongos para isolamento dos parasitas. A pesquisa histológica de cistos foi 
realizada em fragmentos de tecido cardíaco bovino corados por hematoxilina - eosina 
e a detecção de ácidos nucleicos foi realizada por PCR, utilizando-se iniciadores 
específicos para o gene COX1 de Sarcocystis spp. e gene B1 de T. gondii. A pesquisa 
sorológica para detecção de anticorpos IgG foi feita por ELISA, utilizando o exsudato 
cárneo como material biológico. Nossos dados demonstraram a presença de S. cruzi 
em 100% das amostras analisadas, porém T. gondii não foi detectado em nenhuma 
amostra de carne avaliada pelas diferentes abordagens diagnósticas. Foi possível 
realizar o isolamento de S. cruzi em 20% (2/10) das amostras submetidas ao 
bioensaio. A sorologia foi a abordagem diagnóstica de menor sensibilidade, 
apresentando resultados falso-negativos. Os métodos parasitológicos e histológicos 
foram eficientes na detecção de cistos teciduais, porém apresentaram limitações para 
diferenciação dos protozoários. Os métodos moleculares apresentaram maior 
sensibilidade e especificidade, permitindo a identificação das espécies de Sarcocystis 
spp. e o diagnóstico diferencial com T. gondii. Estes achados fornecem contribuições 
promissoras para o monitoramento e controle sanitário da carne bovina, fornecendo 
ferramentas importantes de diagnóstico que poderão auxiliar não só nas tomadas de 
decisões políticas e alocação de recursos voltados para Segurança Alimentar, mas 
também na prevenção e controle dessas doenças no homem. 

 

Descritores: Sarcocystis spp; Toxoplasma gondii; Bovinos; Coração; Exsudato 

cárneo; Doenças transmitidas por alimentos; Segurança alimentar; Microscopia; 
Reação em cadeia da polimerase; Ensaio de imunoadsorção enzimática. 



ABSTRACT 
 

Pinto CTB. Monitoring of protozoa belonging to the Sarcocystidae family with zoonotic 
potential in commercial samples of bovine heart destined for human consumption 
[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022. 

 
Foodborne parasitic zoonosis have become increasingly widespread worldwide due to 
the globalization of trade in animal products, especially beef. This reinforces the 
importance of sanitary monitoring of meat, since this food is an important source of 
transmission of protozoosis, such as toxoplasmosis and sarcocystosis, which are 
responsible for recurrent Public Health problems and cause great damage to livestock 
and the food industry. Brazil does not have a national program for laboratory monitoring 
of beef to identify these parasites. In this project, we aim to identify Toxoplasma gondii 
and Sarcocystis spp. by the use of different laboratory approaches, such as 
parasitological, histological, serological and molecular methods in 40 samples of 
bovine heart obtained from retail trade in the city of São Paulo. Parasitological research 
for detection of cysts was performed by conventional optical microscopy and inverted 
contrast microscopy after grinding cardiac tissue by mechanical processing. Heart 
tissue samples (n=10) with a high amount of detectable cysts in the parasitological 
examination were inoculated in mice to isolate the parasites. The histological 
investigation of cysts was performed on fragments of bovine cardiac tissue stained with 
hematoxylin - eosin and the detection of nucleic acids was performed by PCR, using 
specific primers for the COX1 gene of Sarcocystis spp. and the B1 gene of T. gondii . 
Serological research for IgG antibodies was performed by ELISA using meat juice as 
biological material. Our data demonstrated the presence of S. cruzi in 100% of the 
samples analyzed, but T. gondii was not detected in any meat sample evaluated by the 
different diagnostic approaches. It was possible to isolate S. cruzi in 20% (2/10) of the 
samples submitted to the bioassay. Serology was the diagnostic approach with the 
lowest sensitivity, with false-negative results. The parasitological and histological 
methods were efficient in the detection of tissue cysts, but they presented limitations 
for the differentiation of parasites. Molecular methods showed greater sensitivity and 
specificity, allowing the identification of Sarcocystis species and the differential 
diagnosis with T. gondii. These findings provide promising contributions to the 
monitoring and sanitary control of beef, providing important diagnostic tools that can 
help not only in political decision-making and in allocation of resources for Food 
Security, but also in the prevention and control of these diseases in humans. 

 
Descriptors: Sarcocystis spp; Toxoplasma gondii; Cattle; Heart; Meat juice. 

Foodborne diseases; Food security; Microscopy; Polymerase chain reaction; Enzyme- 
linked immunosorbent assay. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) apresentam grande relevância 

em Saúde Pública, pois repercutem diretamente na qualidade de vida da população, 

além de sobrecarregarem os serviços públicos de saúde1. De acordo com o Centro de 

Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, um em cada seis americanos se 

infectam com patógenos provenientes de alimentos2. Na América do Sul, vários surtos 

já foram descritos na literatura envolvendo diferentes microrganismos e parasitas 

associados às DTAs, representando um problema recorrente de morbidade e 

mortalidade em diferentes países, incluindo o Brasil3,4. Todavia, as doenças 

infecciosas ocasionadas pela ingestão da carne e seus subprodutos, sobretudo do 

gado bovino, vem sendo objeto de discussão frequente em Saúde Pública, e em 

indústrias de alimentos e frigoríficos, uma vez que muitas dessas doenças não 

possuem notificação obrigatória e, portanto, não refletem a verdadeira prevalência ou 

incidência na população. Além disso, o aumento da globalização do comércio e as 

mudanças nos hábitos alimentares da população contribuem como fator de risco para 

aquisição de DTAs5. 

A importância da bovinocultura brasileira no cenário mundial é indubitável, uma 

vez que o Brasil é considerado o maior produtor e exportador de carne bovina no 

mundo6. Apesar da pandemia do COVID-19 ter impactado negativamente a economia 

em diversos outros setores, as exportações do agronegócio brasileiro não foram 

afetadas drasticamente, observando-se um aumento da exportação em 13,3% entre 

o mês de março de 2020 em relação à 2019, com destaque para carne bovina que foi 

considerada a principal proteína exportada6. Além disso, a preocupação com a 

sanidade animal aumentou substancialmente, já que instituições sanitárias globais 

estão exigindo sistemas de vigilância sanitária cada vez mais rigorosos com a 

finalidade de impedir que infecções por agentes patogênicos atinjam o ser humano 

pelo consumo da carne bovina e seus subprodutos7. De acordo com a Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), cada cinco quilos de carne 

bovina comercializada no mundo são de origem brasileira8. Este fato faz com que a 

inocuidade e a qualidade sanitária de alimentos cárneos e seus subprodutos adquira 

maior atenção dos países importadores9. A China recorreu à importação da carne 

brasileira em 2018, sobretudo, da carne bovina para suprir a escassez da carne suína, 
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que é a mais consumida no país, devido ao surto da Peste Suína Africana que 

acometeu o rebanho suíno asiático, dizimando 7,5 milhões de animais em toda Ásia10. 

Livre da Peste Suína, o Brasil também é um grande exportador de carne suína, além 

da carne de frango e bovina, assumindo um papel mundial importante, já que é o 

principal fornecedor de produtos cárneos no mundo11. 

Por estas razões, a inspeção sanitária em todas as etapas da cadeia produtiva 

da carne bovina no Brasil é de suma importância para o controle da sanidade animal 

e segurança alimentar, já que a detecção de lesões causadas por doenças infecciosas 

de origem parasitária como cistecercose12, fasciolose13, hidatiose14, toxoplasmose15 e 

sarcocistose16 comprometem diretamente o agronegócio, uma vez que resultam no 

descarte de toneladas de carcaças anualmente, causando grandes prejuízos 

econômicos. Além disso, estas parasitoses também afetam, consideravelmente, a 

Saúde Pública e a medicina veterinária em decorrência das afecções graves que estes 

parasitas podem ocasionar ao homem e aos animais5,17. Neste contexto, os coccídeos 

pertencentes à família Sarcocystidae, como Toxoplasma gondii e Sarcocystis spp., 

responsáveis pela toxoplasmose e sarcocistose, respectivamente, são de extrema 

importância, já que a infecção ocasionada por estes agentes está diretamente 

relacionada às condições sanitárias dos rebanhos de corte, impactando diretamente 

na agropecuária do país, além de terem potencial zoonótico. 

Sabe-se que indústrias alimentícias e grandes frigoríficos estão cada vez mais 

focados no controle da sarcocistose, já que os cistos musculares e o quadro de miosite 

eosinofílica ocasionados por Sarcocystis spp. podem ser detectados na linha de 

inspeção do abate bovino. Contudo, quando certos parasitas, como T. gondii, 

desenvolvem cistos microscópicos, estes acabam passando despercebidos durante a 

inspeção, já que não são observados ao olho nu, comprometendo a qualidade 

sanitária da carne18,16. Cabe ressaltar que, nesta situação, mesmo com a utilização de 

Procedimentos Operacionais Padrão e Boas Práticas de Higiene nos processos de 

abate, a infecção humana pelo consumo da carne crua ou malcozida não é prevenida, 

uma vez que a carne está contaminada com cistos microscópicos decorrentes da 

infecção prévia do animal por T. gondii e Sarcocystis spp. 

 

Dentre as 200 espécies de Sarcocystis spp. descritas na literatura, sabe-se que 
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apenas três espécies têm potencial zoonótico e apresentam o homem como 

hospedeiro definitivo, das quais destacam-se Sarcocystis hominis e Sarcocystis 

heydorni, provenientes da carne bovina e Sarcocystis suihominis, proveniente da 

carne suína16. Todavia, na população animal é importante ressaltar que existem sete 

espécies que podem parasitar o gado bovino, considerado hospedeiro intermediário, 

ocasionando sintomatologia variável de acordo com a espécie infectante, sendo 

Sarcocystis cruzi a espécie que apresenta pior prognóstico para bovinos16. Os bovinos 

também podem ser parasitados pelo Sarcocystis hirsuta, que da mesma forma que o 

S. cruzi, apresenta caráter eurixeno e é bastante adaptável, sobretudo, às condições 

ambientais. Os canídeos e felídeos são hospedeiros definitivos de S. cruzi e S. hirsuta, 

respectivamente, e merecem atenção por serem animais frequentemente encontrados 

em instalações de criação de bovinos, facilitando a perpetuação do ciclo do parasita 

e aumentando, assim, as chances dos bovinos se reinfectarem19. 

O potencial de transmissão de T. gondii pelo consumo de carne crua ou 

malcozida fez com que a toxoplasmose assumisse o quarto lugar no ranking global de 

doenças parasitárias de origem alimentar e o segundo lugar no ranking do continente 

europeu20. Isto ocorre devido à distribuição mundial e ao caráter eurixeno de T. gondii 

que é influenciado por fatores que favorecem sua disseminação e sobrevida, como 

condições climáticas e hábitos alimentares da população21. 

Em relação à soroprevalência da toxoplasmose bovina no Brasil, estudos relatam 

que a taxa de infecção bovina por T. gondii pode chegar a 89,1% de acordo com a 

região estudada22. Entretanto, a importância da carne bovina na transmissão da 

toxoplasmose para o homem tem sido objeto de discussão entre a comunidade 

cientifica, uma vez que muitos dados encontrados na literatura são controversos, 

especialmente, pela baixa prevalência e pouca persistência de estruturas císticas 

alojadas na musculatura desses animais 23,24. Além disso, os bovinos são 

considerados, naturalmente, mais resistentes à infecção pelo parasita25. Por estas 

razões, alguns autores sugerem que as altas prevalências de toxoplasmose bovina 

descritas por alguns países sejam decorrentes de reações sorológicas cruzadas com 

outros coccídeos pertencentes à família Sarcocystidae, sugerindo que muitos dados 

descritos na literatura sobre a toxoplasmose bovina possam ter sido interpretados de 

forma equivocada26. Contudo, diante destas conjecturas, é importante ressaltar que 
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vários surtos mundiais e nacionais de toxoplasmose humana têm sido atribuídos à 

carne bovina27, enfatizando a importância do monitoramento desta carne. 

Uma alternativa factível para identificar esses parasitas durante o monitoramento 

sanitário da carne seria o emprego de técnicas parasitológicas de triagem que 

pudessem identificar e concentrar os cistos presentes no tecido cárneo como proposto 

por da Silva et al.28. Assim, após processamento mecânico da carne, a pesquisa de 

cistos no material a fresco poderia ser realizada por microscopia óptica. Nestas 

condições, os cistos de Sarcocystis spp. seriam visualizados em formato fusiforme que 

se assemelham a “charutos”, enquanto os cistos de T. gondii seriam mais 

arredondados18,21. Todavia, como a morfologia dos cistos de Sarcocystis spp. e T. 

gondii podem ser semelhantes entre si e com outros coccídeos da família 

Sarcocystidae, como Neospora spp.18, os cistos detectados pela triagem 

parasitológica deveriam ser submetidos a testes moleculares para diferenciação das 

espécies de potencial zoonótico. 

 

Desta forma, visando à padronização de abordagens diagnósticas para 

monitoramento da carne, o emprego de métodos moleculares para detecção de ácidos 

nucleicos de T. gondii e Sarcocystis spp. proporcionaria dados valiosos sobre a real 

prevalência dessas parasitoses, além da determinação da cepa/espécie dominante 

em nosso meio, fornecendo uma ferramenta importante para programas voltados ao 

controle sanitário da carne. Além disso, esta informação seria importante também, 

para auxiliar a conduta terapêutica, já que infecções causadas por T. gondii podem 

ocasionar quadros severos em indivíduos imunossuprimidos e sequelas graves em 

fetos decorrentes da infecção congênita, quando comparado às infecções humanas 

por Sarcocystis spp.23,29. 

 

Em um estudo prévio, realizado por nosso grupo em amostras de coração bovino 

obtidas no comércio varejista da cidade de São Paulo, verificamos pelo emprego de 

métodos moleculares, histológicos e sorológicos uma alta prevalência de sarcocistose 

bovina em nosso meio com 100% das amostras avaliadas contendo cistos teciduais 

de Sarcocystis spp.30. Por outro lado, nenhuma amostra apresentou cistos de T. gondii 

detectáveis pelos testes moleculares. Entretanto, quando submetidas ao diagnóstico 

sorológico, 20% destas amostras apresentaram resultado positivo para T. gondii, 
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corroborando com outros trabalhos que sugerem a possibilidade de reações 

sorológicas cruzadas entre coccídeos pertencentes à família Sarcocystidae, 

sobretudo, entre T. gondii e Sarcocystis spp., já que ambos apresentam estruturas 

antigênicas semelhantes entre si29. 

Por essas razões, neste estudo procuramos detectar por métodos 

parasitológicos, histológicos, sorológicos e moleculares a presença de T. gondii e de 

espécies de Sarcocystis spp. que possuem potencial zoonótico em amostras de 

coração bovino destinadas ao consumo humano. Para tal, estabelecemos um 

algoritmo, prevendo que todas as amostras seriam, inicialmente, triadas por métodos 

parasitológicos para identificação e concentração de cistos e avaliadas por histologia 

para visualização da espessura da parede cística e estruturas internas dos cistos. Em 

seguida, as amostras com maior quantidade de cistos seriam submetidas ao bioensaio 

em camundongos para isolamento de T. gondii e Sarcocystis spp. e por fim, as 

amostras seriam avaliadas por métodos moleculares pelo emprego de 

oligonucleotídeos espécie-específicos desenhados pelo nosso grupo para 

caracterização das espécies de interesse de Sarcocystis spp., como S. cruzi e S. 

hominis, utilizando o gene mitocondrial citocromo oxidase I (COX-I) e o gene B1 para 

identificação de T. gondii. Paralelamente à identificação microscópica e 

caracterização genética dos cistos, foi realizada a detecção de anticorpos IgG anti - 

T. gondii e anti - Sarcocystis spp. por ELISA, utilizando exsudato cárneo obtido pelo 

descongelamento do tecido cardíaco. 

 

Os resultados advindos deste projeto podem trazer novas contribuições para o 

monitoramento sanitário da carne utilizando abordagens diagnósticas laboratoriais 

que são imprescindíveis, não apenas para auxiliar as tomadas de decisões políticas e 

alocação de recursos voltados para segurança alimentar, mas também na contribuição 

da prevenção, controle e tratamento dessas doenças no homem 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 Sarcocistose 

 
2.1.1 Aspectos gerais do parasita e breve histórico 

 
O filo Apicomplexa compreende mais de 5.000 mil protozoários estruturalmente 

complexos de caráter intracelular obrigatório e de suma importância em Saúde Pública 

e Medicina Veterinária. Para adesão e invasão à célula hospedeira, estes agentes 

utilizam uma estrutura específica, denominada complexo apical, que possui organelas 

específicas, cujas funções estão associadas à manutenção e sobrevivência do 

parasita no interior da célula hospedeira desde o momento da invasão31,32. 

Considerando suas vias de transmissão e a sua ampla distribuição geográfica, 

Sarcocystis spp. vem ganhando destaque, sobretudo, pelo seu caráter eurixeno, visto 

que é capaz de infectar uma grande variedade de espécies animais, incluindo o 

homem. A sarcocistose ou sarcosporidiose é uma doença de grande relevância em 

medicina humana e veterinária, cuja importância está associada, especialmente, ao 

controle sanitário e à qualidade da carne destinada ao consumo humano33. Até 

meados do século XIX, o conhecimento sobre a sarcocistose era restrito, pois não 

havia um consenso em relação à atividade biológica de Sarcocystis spp. As primeiras 

descrições sobre a estrutura e organelas de Sarcocystis spp. ocorreram na Suíça, em 

1843, pelo pesquisador Meischer, que observou cistos brancos, longos e finos na 

musculatura de roedores do gênero Peromyscus34. 

Em 1865, Khun observou estruturas similares àquelas que Meischer havia 

descrito nos tecidos de murinos até então denominados de Túbulos de Meischer. No 

entanto, a observação que Khun havia realizado foi feita em musculatura suína, 

sugerindo o nome de Synchytrium miescherianum. Somente no ano de 1899, o 

pesquisador e médico Labbel propôs o nome do gênero de Sarcocystis34. No 

decorrer dos anos seguintes, com o avanço de pesquisas sobre a identificação de 

novos microrganismos de diferentes classes, houve um equívoco quando 

associaram Sarcocystis spp. como um organismo fúngico. Este fato, muito provável, 

aconteceu na tentativa de isolá-lo em cultura, onde a observação de micélios e hifas 

provenientes de uma possível contaminação fez com que muitos pesquisadores 
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erroneamente acabassem o incluindo na família dos fungos. Somente no ano de 

1967, com o auxílio da microscopia eletrônica foi possível constatar que os 

sarcocistos (também denominados de cistos teciduais) encontrados na musculatura 

de hospedeiros parasitados eram de fato semelhantes àqueles que faziam parte do 

filo Apicomplexa, dada a presença do complexo apical eliminando quaisquer 

associações à taxonomia fúngica35,18. 

Após a realização do cultivo celular por meio do uso de cistos teciduais 

previamente desprendidos da musculatura de aves do gênero Quiscalus quiscula, em 

1970, foi possível descrever os estágios evolutivos associados ao ciclo sexual de 

Sarcocystis spp. pela primeira vez. Neste período, o perfil parasitário heteroxeno e 

eurixeno de Sarcocystis spp. também foi caracterizado por estudos que na época 

demonstraram o envolvimento de dois hospedeiros do tipo presa-predador na 

manutenção do ciclo biológico do agente para perpetuação da espécie. Estes 

trabalhos utilizaram tanto animais homeotérmicos como pecilotérmicos36. Em 1972, 

pesquisas voltadas ao conhecimento da transmissão da sarcocistose conseguiram 

demonstrar indícios de que ruminantes, sobretudo os bovinos, portavam-se como 

hospedeiros intermediários de algumas espécies importantes de Sarcocystis spp. 

denominadas, a priori, de Sarcocystis bovicanis, S. bovifelis e S. bovihominis, tendo 

como hospedeiro definitivo cães, gatos e o ser humano, respectivamente. 

Posteriormente, essas espécies foram reclassificadas e denominadas de S. cruzi, S. 

hirsuta e S. hominis 37,18,16. 

2.1.2 Taxonomia 

 
O agente responsável pela sarcocistose é um protozoário intracelular obrigatório 

que infecta uma grande variedade de animais domésticos e selvagens, ocasionando 

perdas econômicas para animais de produção em todo o mundo. Além disso, o 

parasita apresenta importância em Saúde Pública, já que possui espécies de potencial 

zoonótico responsáveis por causar doença no homem. O parasita Sarcocystis spp. 

pertence ao filo Apicomplexa, classe Sporozoea, subclasse Coccidia, família 

Sarcocystidae38,39 com aproximadamente 200 espécies descritas na literatura40, 

sendo, portanto, o coccídeo da família Sarcocystidae com maior número de espécies 

relatadas. A relação de parasitismo de Sarcocystis spp. com as diferentes espécies 
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de animais que participam do seu ciclo biológico sugere um traço de coevolução entre 

parasita - hospedeiro ao longo do tempo, que resultou em um alto número de espécies 

do agente41. A seguir, está representado o esquema taxonômico postulado para 

Sarcocystis spp. por Levine42. 

Filo: Apicomplexa 

 
Classe: Coccídea 

  
Ordem: Eucoccidiorida 

Família: Sarcocystidae 

Gênero: Sarcocystis spp. 

 
Contudo, diante do perfil eurixeno e do advento de novos métodos moleculares, 

a taxonomia de Sarcocystis spp., ainda, é controversa e está em constante revisão em 

relação aos parâmetros filogenéticos que caracterizam novas espécies, ou 

reclassificam àquelas já descobertas. Como Sarcocystis dispõe de um ciclo de vida 

complexo do tipo presa-predador, estudos experimentais visando determinar novas 

espécies do parasita têm sido cada vez mais escassos e limitados na literatura, já que 

envolvem não apenas preceitos éticos, mas, também, por serem bastante onerosos e 

laboriosos. Nesse sentido, abordagens diagnósticas alternativas, como métodos 

moleculares associados com descrições fenotípicas de cistos de Sarcocystis spp., são 

imprescindíveis para facilitar o entendimento da dinâmica interação entre os 

hospedeiros intermediários e definitivos do agente43. Todavia, além dos aspectos 

morfológicos dos cistos teciduais que auxiliam na identificação das diferentes espécies 

de Sarcocystis spp., existem outras características distintas entre as espécies deste 

protozoário que servem como critério para diferenciá-las, tais como a morfologia dos 

esporocistos, características ultraestruturais dos estágios de desenvolvimento ao 

longo do ciclo, relação entre parasita e hospedeiro, bem como a presença, ou não, de 

septos que lembram “favos de mel” (Fig.5), observados no interior dos cistos deste 

parasita. Não obstante, por um bom tempo, os aspectos morfológicos gerais e 

ultraestruturais da parede que compõe os cistos teciduais, observados por 

microscopia convencional e eletrônica, foram considerados como 
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referência na diferenciação das espécies de Sarcocystis spp.34. Contudo, 

posteriormente, observou-se que tal aplicabilidade era questionável, já que a parede 

que compõe o cisto tecidual do agente pode estar sujeita a alterações com o passar 

tempo, dificultando a caracterização da espécie envolvida42,18, 16. 

Os genes ssrRNA, citocromo oxidase 1 (COX1) e o espaçador transcrito interno 

(ITS) vêm sendo os principais marcadores utilizados em métodos moleculares para 

identificação das espécies de Sarcocystis spp. A identificação do gene nuclear ssrRNA 

foi considerado um avanço nas pesquisas voltadas para distinção de espécies 

taxonomicamente distantes do protozoário, entretanto, estudos mais recentes 

demonstraram que o gene mitocondrial COX1 é superior ao gene ssrRNA, permitindo 

a identificação de espécies geneticamente mais próximas do gênero Sarcocystis 

spp.44,45. A identificação de espécies de Sarcocystis spp. que possuem potencial 

zoonótico tem sido foco de alguns estudos filogenéticos, porém a ausência de novos 

marcadores moleculares é fator limitante para caracterização das novas espécies do 

parasita45. 

2.1.3 Características estruturais e ciclo biológico 

 
Sarcocystis spp. apresenta perfil eurixeno e heteróxeno obrigatório, com 

ampla distribuição mundial, podendo ser encontrando em diferentes nichos 

ecológicos. O ciclo biológico do agente necessita, obrigatoriamente, de um hospedeiro 

intermediário (presa) e de um hospedeiro definitivo (predador) para sua perpetuação. 

Como mencionado anteriormente, existem mais de 200 espécies de Sarcocystis spp. 

envolvidas na infecção de diferentes hospedeiros, porém apenas 26 espécies 

apresentam seus ciclos de vida completamente elucidados46. Dependendo da 

dinâmica entre os hospedeiros, as principais formas evolutivas encontradas durante o 

ciclo de vida de Sarcocystis spp. são: (i) esquizontes ou merontes, que caracterizam 

a fase assexuada do parasita e indicam multiplicação ativa, (ii) sarcocistos, contendo 

bradizoítos, que são as formas infectantes para o hospedeiro definitivo e (iii) 

esporozoítos, encontrados no interior de oocistos, que são liberados nas fezes do 

hospedeiro definitivo, sendo a forma infectante para o hospedeiro intermediário18. 

Os esquizontes ou merontes (Fig.1) são as primeiras estruturas encontradas no 

endotélio dos vasos sanguíneos, normalmente, do linfonodo mesentérico do 
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hospedeiro intermediário. Os esquizontes são estruturas ovoides que apresentam 

núcleo grande e um único nucléolo. Eles se desenvolvem livremente no citoplasma da 

célula hospedeira e não estão contidos em um vacúolo parasitóforo. Após realizar 

reprodução assexuada por endopoligenia, o núcleo se estabelece de forma lobulada 

apresentando vários nucléolos que darão origem a novas gerações do parasita. Com 

o auxílio dos microtúbulos e centrômeros, o material genético é guiado para cada 

lóbulo recém-formado dando origem aos merozoítos. Estes medem cerca de 7x3 μm, 

podendo variar de acordo com a espécie infectante47. 

 

 
Figura 1: Esquizontes de segunda geração (a – b). (a) Esquizontes imaturos com 1 ou 2 
núcleos. (b) Núcleo lobado com 3 nucléolos proeminentes48. 

 
 

Os merozoítos (Fig.2) são estruturas associadas à disseminação do agente pelo 

organismo do hospedeiro intermediário e caracterizam a fase aguda da doença. São 

móveis e dispõem de complexo apical, com exceção da organela roptria. Após sua 

liberação pelo esquizonte primário, os merozoítos são encontrados livremente na 

corrente sanguínea e dentro de células mononucleares. Uma vez dentro da célula- 

alvo, os merozoítos iniciam um novo ciclo de esquizogonia por um processo 

denominado de endodogenia18. 
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Figura 2: Merozoítos de Sarcocystis falcatula nos pulmões de periquitos (Melopsittacus 

undulatus)49. 

 
 

Cistos teciduais ou sarcocistos constituem o último estágio da fase assexuada 

do parasita no hospedeiro intermediário e são gerados após o merozoíto invadir um 

miócito ou uma célula nervosa. Neste local, o parasita fica protegido no interior do 

vacúolo parasitóforo, cuja membrana forma uma parede que proporciona um 

microambiente seguro para a multiplicação do agente. Com base nos achados de 

microscopia óptica, a parede do cisto de diferentes espécies pode ser classificada de 

acordo com a sua espessura, isto é, em fina ou grossa. Não obstante, os cistos podem 

adquirir formato fusiforme, globular ou filamentoso e apresentar diferentes tropismos 

celulares de acordo com a espécie infectante, além de desenvolver tamanhos 

variáveis16. A musculatura cardíaca50 e o tecido nervoso51 são exemplos do 

viscerotropismo do parasita. Interessante notar que o tamanho dos cistos no 

hospedeiro pode variar de acordo com o tipo de tecido, no qual o cisto encontra-se 

alojado, por exemplo, no tecido cardíaco, os cistos são menores quando comparado 

com aqueles alojados na musculatura esquelética do hospedeiro intermediário. Além 

do mais, existem outros parâmetros visuais que auxiliam na diferenciação dos cistos 

das diferentes espécies de Sarcocystis spp., tais como, a presença ou ausência de 

septos no interior dos sarcocistos e aspectos ultraestruturais da parede que os 

compõem18,40. Em média, os cistos de Sarcocystis spp. medem de 720 x 240 μm, 

podendo alguns, inclusive, serem visualizados ao olho nu, como ocorre nas espécies 

S. hirsuta, S. gigantea e S. aucheniae52. É de suma relevância conhecer os aspectos 
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fisiopatogênicos e estruturais das sete espécies que acometem os bovinos, visto que 

a sarcocistose bovina tem ocasionado cada vez mais prejuízo ao agronegócio em 

decorrência das afecções severas que pode provocar nos animais. Assim, estudos 

comparativos para diferenciação estrutural das paredes císticas de Sarcocystis spp. 

que infectam o gado bovino, tais como S. hominis, S. heydorni, S. cruzi, S. hirsuta, S. 

bovifelis, S. rommeli e S. bovini53 poderiam elucidar a espécie infectante, contribuindo 

com o diagnóstico e controle da sarcocistose bovina. 

 

As paredes dos cistos teciduais presentes em infecções por S. cruzi e S. heydorni 

apresentam espessura fina e são, estruturalmente, semelhantes quando visualizadas 

por microscopia óptica, medindo em torno de 0,5 a 1 μm. Entretanto, cistos de S. cruzi 

apresentam em sua parede saliências semelhantes a fios de cabelo, as quais são 

longas e estreitas (< 0,5 μm). Os cistos de S. heydorni são ligeiramente maiores (1 

μm) que os cistos de S. cruzi (0,5 μm) e as saliências da parede são quase 

imperceptíveis. Os aspectos estruturais das paredes dessas duas espécies são muito 

difíceis de serem observados no microscópio óptico, porém a microscopia de 

transmissão eletrônica permite a identificação de estruturas específicas da parede de 

S. heydorni, possibilitando a diferenciação desta espécie não apenas com S. cruzi, 

mas com todas as outras espécies que acometem os bovinos, já que somente S. 

heydorni apresenta vilosidades em formato cônico de 0,5 μm de comprimento e 0,5 de 

largura, sem presença de microtúbulos, dispondo seis ou mais placas em forma de 

disco54. 

 

Em contrapartida, os cistos teciduais decorrentes de infecções causadas pelas 

espécies S. hominis, S. hirsuta, S. bovini, S. bovifelis e S. rommeli apresentam 

paredes com espessura grossa medindo em torno de 4 a 6 μm. Achados de 

microscopia de transmissão eletrônica demonstraram que a parede dos cistos de S. 

hominis apresentam protuberâncias ou saliências, com vilosidades de formato 

cilíndrico, orientadas perpendicularmente à superfície, contendo poucos grânulos 

densos quando comparado com as demais espécies (Fig.4). Além disso, as protrusões 

dessa espécie seguem em formato mais arredondado desde a ponta até a base, o que 

já não acontece com S. bovifelis, cujas protrusões começam em uma forma mais 

arredondada e conforme chegam à ponta acabam adquirindo um perfil fusiforme, 

afunilando como um diamante 52. Ainda sobre a parede de S. bovifelis, suas 
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protrusões, além de serem mais inclinadas, também apresentam grande quantidade 

de microtúbulos e na região da base apresentam uma área que contém estruturas 

semelhantes a vesículas dispostas sobre uma substância mais eletrodensa55. 

Por muito tempo S. bovifelis foi confundido com S. hirsuta por também necessitar 

do gato (Felis catus) como hospedeiro definitivo para completar o seu ciclo de vida, 

entretanto, a posteriori, foi visto que S. bovifelis desenvolve cistos microscópicos e S. 

hirsuta pode desenvolver cistos macroscópicos na musculatura bovina54,55. A parede 

dos cistos de S. hirsuta mede entre 7 mm de comprimento e 1 mm de largura e 

apresenta vilosidades com protuberâncias de haste estreita, orientadas lateralmente, 

contendo uma quantidade maior de grânulos densos quando comparado com S. 

hominis56. Em relação ao S. rommeli, o comprimento da sua parede é de 

aproximadamente 4,5 a 5,2 μm e essa espécie dispõe de vilosidades mais alongadas 

e onduladas, contendo microtúbulos com ausência de grânulos densos. As protrusões 

se prolongam de forma desigual, tanto em termos de comprimento como de largura a 

partir da ponta para o meio da substância da base, apresentando fileiras de vesículas 

na base das vilosidades57. Por outro lado, os cistos de S. bovini (sinensis) são bem 

delgados, com formato fusiforme, medindo em torno de 1 - 3 mm de comprimento por 

0,1 - 0,2 mm de diâmetro. A parede dessa espécie dispõe de protrusões longas em 

formas de dedo bem características, medindo entre 5 - 6 μm58 (Fig.3). 

 

 

Figura 3: Sarcocistos de S. cruzi (a), S. hirsuta (b) e S. hominis (c) em músculos esqueléticos 
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de bovinos. As setas mostram as camadas externas e internas das paredes do sarcocistos em 
relação às espessuras48. 

 

 

Figura 4: Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) das paredes do sarcocisto de S. cruzi 
(a) e S. hominis (b) em bezerros infectados experimentalmente. (a) Protrusões vilosas 

filamentosas (vp), sem microtúbulos, dobradas sobre a parede primária do sarcocisto. (b) 
protrusões vilosas (vp) semelhante a um dedo com microtúbulos48. 

 
 

 

 

Figura 5: Sarcocisto de S cruzi visualizado por microscópio de luz. Observar paredes finas 

com septos internos que lembram à favos de mel que formam compartimentos contendo 
bradizoítos (aumento de 100x)59. 
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De maneira geral, cistos teciduais de Sarcocystis spp. podem apresentar 

tropismo por diferentes órgãos e tecidos musculares dependendo da espécie 

infectante, entretanto, são frequentemente observados no miocárdio, diafragma, 

esôfago, língua e cérebro16,60. Sabe-se que, por exemplo, os cistos das espécies S. 

hominis e S. hirsuta apresentam maior tropismo pelo diafragma, esôfago e músculo 

estriado, enquanto que, cistos de S. cruzi se desenvolvem em maior número no tecido 

cardíaco (Fig.6), fibras de Purkinje do miocárdio, musculatura estriada e tecido 

nervoso central. Algumas informações sobre a espécie S. heydorni, ainda, 

permanecem desconhecidas, porém sabe-se que os cistos desta espécie não 

apresentam tropismo pelo tecido cardíaco do bovino, como visto para S. cruzi 53. 

 

 
Figura 6: Sarcocisto de Sarcocystis de músculo cardíaco de gado bovino por exame 

histológico61. 

 
 

Ao longo do desenvolvimento dos sarcocistos são encontrados dois estágios no 

interior dos cistos, isto é, o primeiro estágio é denominado de metrócitos e o segundo 

de bradizoíto (Fig.7 e Fig.8). Metrócitos ou células-mãe se diferenciam de bradizoítos 

por serem encontrados em maior número em cistos imaturos. Apresentam tamanho 

variável de acordo com o estágio de divisão e são mais ovalados. Logo após a invasão 

do merozoíto na célula-alvo (célula hospedeira), o primeiro estágio observado é o 
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metrócito, no qual muitas organelas que compõe o complexo apical desaparecem, 

dentre elas os conóides, micronemas e anéis polares 62. Os bradizoítos ou cistozoítos 

são estruturas alongadas em formato de meia lua, medindo aproximadamente 17 por 

4 μm e exibem um padrão de motilidade por deslizamento e apresentam o complexo 

apical. Diferente dos metrócitos, são bem mais abundantes em cistos maduros40, 62. 

Importante ressaltar que cistos teciduais imaturos, isto é, contendo metrócitos, não 

são capazes de desenvolver infecção no hospedeiro. Apenas os bradizoítos (cistos 

maduros) têm capacidade de causar infecção ao hospedeiro definitivo. Quando os 

bradizoítos invadem as células caliciformes do intestino delgado do hospedeiro 

definitivo, eles dão origem aos macrogametas e microgametas. Os microgametas 

possuem tamanho mais alongado, medindo em torno de 10 μm de diâmetro e contém 

dois flagelos. Em contrapartida, os macrogametas apresentam um único núcleo e são 

mais ovalados podendo medir até 20μm40. Após diferenciação dos microgametas e 

macrogametas, ocorre a reprodução sexuada, propriamente dita, por um processo 

denominado de gametogonia, resultando na formação de oocistos, que por sua vez 

esporulam no epitélio intestinal do próprio hospedeiro dando origem a dois 

esporocistos, cada qual contendo quatro esporozoítos36. 

 

 
Figura 7: Esquema de um bradizoítos de Sarcocystis spp.63. 
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Figura 8: Micrografias de bradizoítos de Sarcocystis aucheniae. Microscopia de contraste de 

fase (a) 400x e (b) 1000x e (c) com gota fixa corada com hematoxilina-eosina 1000x63. 

 
 
 
 

Oocistos possuem formato elíptico e medem de 15 x 20 μm (Fig.9). Essas 

estruturas são envolvidas por uma parede fina, contendo uma camada externa mais 

densa, e uma camada interna que pode apresentar uma a quatro membranas. Os 

oocistos apresentam grande importância por serem considerados infectantes para o 

hospedeiro intermediário. São, a priori, encontrados esporulados (contendo dois 

esporocistos) nas fezes do hospedeiro definitivo (Fig.10). Os esporocistos, 

normalmente, medem cerca de 1 x 15 a 15 x 9 μm e são indistinguíveis entre as 

espécies18. Cada esporocisto possui quatro esporozoítos dispostos em forma 

longitudinal40. Os esporozoítos apresentam todas as características previamente 

descritas para os bradizoítos, diferindo-se apenas por disporem de estruturas 

denominadas corpos cristaloides. Medem em torno de 11 a 19 μm de comprimento por 

7 a 10 μm de largura e possuem formato de banana64. 
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Figura 9: Oocistos esporulados de S. cruzi na lâmina própria do intestino delgado de um coiote 

experimentalmente infectado (a) oocisto não esporulado, (b) oocisto com 2 esporoblastos, (c) 
oocistos com 2 esporocistos, (d) oocisto esporulado com 2 esporocistos e uma parede fina de 
oocisto (ponta de seta)48. 

 
 
 

 

 

Figura 10: Oocisto esporulado de Sarcocystis sp. Observado em uma ampliação de 400x.65 
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Embora, ainda, existam algumas lacunas sobre o ciclo biológico de Sarcocystis 

spp., o perfil heteroxeno obrigatório do parasita foi reconhecido em 1972, associando 

a ideia de uma possível relação presa-predador, com a participação de um hospedeiro 

intermediário e um hospedeiro definitivo. Das 200 espécies de Sarcocystis spp. já 

descritas na literatura, apenas 26 apresentam seus ciclos biológicos definidos66. A 

infecção no hospedeiro intermediário (herbívoro e/ou onívoro) ocorre quando um 

animal suscetível ingere água ou alimentos contaminados com oocistos, ou 

esporocistos esporulados eliminados nas fezes do hospedeiro definitivo. A parede do 

oocisto/esporocisto é rompida pelo contato com enzimas proteolíticas, como a tripsina, 

liberando quatro esporozoítos móveis no epitélio intestinal. Estes invadem as células 

endoteliais das artérias dos linfonodos mesentéricos e, nessas células, ocorre a 

primeira fase da reprodução assexuada, denominada esquizogonia, dando origem aos 

merozoítos móveis a partir do esquizonte primitivo e, em seguida, esses merozoítos 

são liberados na corrente sanguínea. A formação dos esquizontes de primeira geração 

ocorre entre 7 a 14 dias após a ingestão do alimento ou água contaminada com os 

oocistos/esporocistos. Merozoítos podem permanecer na circulação entre 26 a 46 

horas após a infecção, invadindo diferentes células endoteliais da corrente sanguínea, 

tais como arteríolas, capilares e veias, distribuindo-se por todo o corpo. A realização 

da reprodução assexuada pelos esquizontes também pode ocorrer em macrófagos e 

outras células de diferentes órgãos. Dependendo da espécie infectante de Sarcocystis 

spp., este parasita pode produzir gerações adicionais por esquizogonia. Em média, foi 

observado que Sarcocystis spp. precisa realizar no mínimo três gerações de 

esquizontes no organismo do hospedeiro intermediário para iniciar o desenvolvimento 

dos cistos teciduais, os quais podem ser formados em uma variedade de células do 

hospedeiro, desde células somáticas até células provenientes do sistema nervoso67. Em 

determinadas espécies pode ocorrer uma multiplicação assexuada adicional por endodiogenia 

nos glóbulos brancos16,51. Normalmente, a última geração do ciclo esquizogônico ocorre em um 

miócito, podendo este ser proveniente da musculatura esquelética, lisa ou cardíaca e 

dependendo da espécie de Sarcocystis spp., a última geração pode ocorrer nas células do 

sistema nervoso central (SNC)16,51. 

 

No interior da célula, o cisto tecidual (sarcocisto) começa a se desenvolver dentro do 

vacúolo parasitóforo, onde é possível observar a formação de uma estrutura chamada 

metrócito ou célula-mãe proveniente da última geração formada pelos merozoítos. 
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Simultaneamente, nota-se o surgimento de uma parede que isola o sarcocisto que está em 

desenvolvimento nos tecidos adjacentes. Metrócitos são encontrados em grande quantidade 

nos cistos imaturos e não apresentam complexo apical. Todavia, quando essas estruturas 

interrompem a divisão assexuada dentro do sarcocisto, observa-se a transformação dos 

metrócitos em bradizoítos, os quais são responsáveis por ocasionar a infecção no hospedeiro 

definitivo devido ao desenvolvimento de um novo complexo apical que será de suma 

importância na invasão das células-alvo do hospedeiro. A presença de bradizoítos recém- 

formados indica a maturidade do cisto, portanto, a ingestão de sarcocistos imaturos contendo 

apenas células-mãe ou merozoítos não são infecciosos para o hospedeiro definitivo16. É 

importante ressaltar que, em média, os cistos alojados na musculatura do hospedeiro 

intermediário levam dois meses para se tornarem infectantes, porém este tempo pode variar 

em algumas espécies do parasita. A durabilidade dos cistos também é variável, já que estes 

podem permanecer viáveis na musculatura por anos, ou até mesmo pela vida toda do 

hospedeiro parasitado16. Quanto à distribuição e o número de cistos encontrados, fatores 

como estado imunológico do hospedeiro, estágio de infecção, espécie de Sarcocystis spp. e 

a carga parasitária de esporozoítos ingeridos pelo hospedeiro podem ser elementos cruciais 

no desenvolvimento e distribuição de tais estruturas. 

 
A infecção no hospedeiro definitivo ocorre quando um carnívoro se alimenta de cistos 

teciduais alojados na musculatura do hospedeiro intermediário. A carne crua, malpassada ou 

mal processada contendo sarcocistos com bradizoítos viáveis promove a infecção do 

hospedeiro definitivo. Uma vez ingeridos, os cistos ao passar pela lâmina própria do intestino 

têm sua parede digerida, liberando os bradizoítos que seguem rumo às células 

caliciformes/enterócitos do epitélio intestinal. Neste local, ocorre a reprodução sexuada, 

denominada gametogonia. Os bradizoítos dão origem ao micro (masculino) e macro (feminino) 

gametócitos e, em seguida, forma-se o zigoto pelo processo de fertilização decorrente da 

entrada do núcleo do microgameta no macrogameta. Logo após, forma-se uma parede fina (<1 

μm) ao redor do zigoto dando origem aos oocistos. No hospedeiro definitivo, a gametogonia e 

a fertilização podem ocorrer em até 24 horas. Os oocistos esporulam no próprio epitélio 

originando dois esporocistos alongados, cada qual contendo quatro esporozoítos. Devido a 

fragilidade da parede estrutural que recobre os oocistos, esporocistos podem ser encontrados 

nas fezes do hospedeiro definitivo, contendo os esporozoítos altamente infecciosos. É 

interessante ressaltar que o tempo de excreção dos esporocistos pelo hospedeiro definitivo 

varia entre as espécies, porém, normalmente, tem início 7 a 14 dias após a ingestão dos 

sarcocistos 16,34 (Fig.11). 
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Figura 11: Ciclo biológico de Sarcocystis spp.63. 

 
 

2.1.4 Transmissão 

 
A transmissão da sarcocistose humana pode ocorrer de duas formas distintas, a 

saber: (i) ingestão de carne e seus subprodutos contendo cistos teciduais com 

bradizoítos viáveis e (ii) ingestão de oocistos, ou esporocistos, contendo esporozoítos 

viáveis que, a priori, são encontrados nas fezes do hospedeiro definitivo, mas que são 

facilmente disseminados no meio ambiente contaminando alimentos crus, tais como 

verduras, legumes, frutas e, também, a água. Quando a infecção ocorre pela ingestão 

de cistos, o homem desenvolve a doença intestinal e é considerado hospedeiro 

definitivo do agente. Por outro lado, quando a infecção ocorre pela ingestão de 

oocistos, o homem desenvolve doença muscular e é considerado hospedeiro 

intermediário do parasita.  É importante ressaltar que as espécies com potencial 
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zoonótico que caracterizam a forma intestinal da doença humana são S. hominis e S. 

heydorni, proveniente da ingestão da carne bovina, e S. suihominis proveniente da 

carne suína40. 

Atualmente, sabe-se que o homem pode ser hospedeiro intermediário (acidental) 

da espécie S. nesbitti, responsável por ocasionar a forma muscular da doença. Esta 

espécie foi observada e descrita, inicialmente, na musculatura de primatas não 

humanos (Macaca mulata) e métodos moleculares de diagnóstico têm apontado esta 

espécie como a principal causadora da sarcocistose muscular humana. Este achado 

foi descrito após a realização do sequenciamento de DNA ribossômico 18S de cistos 

teciduais do parasita obtidos por biópsia de musculatura humana 69. 

Embora a sarcocistose muscular humana não seja tão prevalente quanto à forma 

intestinal, sabe-se que esta forma da doença apresenta grande notoriedade no 

continente asiático. Em um surto, ocorrido na ilha de Pangkor, na Malásia, um grupo 

de estudantes e professores foram vítimas da sarcocistose muscular, comportando- 

se como hospedeiros intermediários acidentais. Estudos epidemiológicos 

demonstraram que a principal via de transmissão da infecção, nestes indivíduos, foi a 

ingestão da água dos rios contendo oocistos de S. nesbitti eliminados por cobras, as 

quais aparentemente são consideradas como hospedeiros definitivos desta 

espécie70,71, porém pouco se sabe sobre os seus possíveis hospedeiros 

intermediários. É interessante notar que primatas não humanos, também, podem ser 

reservatórios de outras espécies de Sarcocystis spp. responsáveis pela sarcocistose 

muscular em humanos71. 

Outra via de transmissão que vem ganhando certa notoriedade, especialmente, 

no Japão, mas que demanda novos estudos, é a intoxicação alimentar em humanos 

por uma toxina que apresenta massa molecular de 15-kDa e é proveniente de cistos 

de Sarcocystis spp. A intoxicação é adquirida pela ingestão de carne crua de animais 

exóticos, como cavalos e veados, infectados pelas espécies S. fayeri e S. truncata 

respectivamente72,73. Essa proteína, também, já foi detectada por métodos 

moleculares em cistos de S. cruzi presentes em carne bovina74, mostrando-se 

homologa ao fator despolimerizante de actina de T. gondii e Eimeria tenella73. 

Em relação aos bovinos, cabe ressaltar que várias espécies do gênero 
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Sarcocystis spp. podem acometer esses animais, utilizando-os como hospedeiros 

intermediários, porém, destacam-se as espécies S. hirsuta e S. cruzi, por serem as 

espécies mais prevalentes em nosso meio, apresentando como hospedeiros 

definitivos o gato e o cão, respectivamente. S. cruzi é a espécie mais patogênica para 

bovinos e apresenta grande impacto no agronegócio68. 

2.1.5 Aspectos epidemiológicos 

 
A sarcocistose apresenta uma distribuição mundial ocorrendo com maior 

frequência em países em desenvolvimento. Estudos de soroprevalência da 

sarcocistose humana são escassos, sendo que a maioria dos relatos de literatura 

envolvem apenas casos de surtos da doença humana. Existem vários fatores que 

podem fazer com que a sarcocistose humana passe despercebida pelos programas 

de vigilância de saúde. Dentre eles, destacam-se o caráter subclínico e o período de 

incubação do parasita, ineficiência de métodos parasitológicos e/ou de profissionais 

treinados e capacitados para a identificação correta das estruturas do parasita em 

diferentes tipos de amostras biológicas, sobretudo, cistos teciduais, ou ainda, pela falta 

de um algoritmo diagnóstico considerado padrão-ouro para a identificação e o estudo 

da prevalência das espécies de potencial zoonótico em nível mundial. 

 

É indubitável que a globalização do comércio de produtos de origem animal tenha 

ocasionado mudanças nos hábitos alimentares da população, favorecendo o consumo 

de carne malcozida ou crua e, portanto, o risco de infecção por parasitoses de origem 

alimentar, impactando de forma negativa a Segurança Alimentar5. Sabe-se que das 24 

parasitoses associadas à transmissão alimentar, os agentes Trichinela spiralis, Taenia 

saginata, Taenia solium, Toxoplasma gondii e Sarcocystis spp. são associados a 

transmissão pela carne20. Não obstante, a facilidade de deslocamento de produtos de 

origem alimentar em nível nacional e internacional resultou em um quadro de difícil 

controle dessas zoonoses, bem como na necessidade de criação de medidas 

preventivas efetivas, para evitar a disseminação dessas doenças mundo afora17. 

Muitas espécies de Sarcocystis spp. que acometem animais de vida selvagem e 

domésticos foram descobertas, nas últimas décadas, devido à evolução das técnicas 

diagnósticas, sobretudo, as moleculares. Embora, saiba-se que o parasita tem um 
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comportamento heteroxeno obrigatório, ou seja, necessita de dois hospedeiros para 

completar o seu ciclo biológico do tipo presa-predador, algumas espécies conseguem 

mantê-lo em apenas um hospedeiro16. Sarcocystis spp. é altamente prevalente em 

animais domésticos e selvagens e já foi relatado em mamíferos (74%), aves (14%), 

répteis (10%) e peixes (0,5%)75. 

Os hospedeiros definitivos são aqueles animais, nos quais o parasita consegue 

encontrar condições adequadas e suficientes para realizar a reprodução sexuada no 

epitélio intestinal e liberar, a posteriori, as formas infectantes para os hospedeiros 

intermediários no meio ambiente (oocistos/esporocistos). De acordo com a literatura, 

diferentes espécies de animais podem ser consideradas como hospedeiro definitivo 

de Sarcocystis spp. devido ao grande perfil eurixeno que o parasita apresenta75. No 

meio rural, a prevalência de sarcocistose é alta, visto que existem muitos animais de 

produção que são hospedeiros intermediários do parasita. Em relação aos hospedeiros 

definitivos, diferentes espécies de Sarcocystis spp. conseguiram encontrar condições 

adequadas em animais de companhia, sobretudo, em canídeos e felídeos domésticos 

para completarem seu ciclo de vida. Os canídeos são considerados os hospedeiros 

definitivos das espécies S. cruzi, S. miescheriana (S. suicanis), S. capracanis, 

S.arieticanis18. 

 

É importante ressaltar a importância dos canídeos no contexto epidemiológico 

dessa zoonose, já que esses animais, frequentemente, têm acesso às instalações, 

onde os hospedeiros intermediários, como o gado bovino, são mantidos. A presença 

de cães nesses locais favorece diretamente a perpetuação do ciclo do agente, já que 

são frequentemente alimentados com as vísceras dos bovinos infectados com o 

parasita. Além disso, nas últimas décadas, a importação de cães e/ou animais exóticos 

contribuiu, substancialmente, com as chances de reintrodução e/ou introdução de 

novas espécies de Sarcocystis spp.16. Da mesma forma, felinos domésticos e 

selvagens têm um papel importante no ciclo de S. hirsuta, S. bovifelis, 

S. porcifelis, S. moulei, S. fusiformis, S. cymruensis e S. cuniculi, já que são 

hospedeiros definitivos destas espécies. O gambá é considerado o hospedeiro 

definitivo de S. neurona. Primatas não humanos e o homem são os hospedeiros 

definitivos de S. hominis, S. heydorni e S. suihominis16,53. 
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Por outro lado, o gado bovino (S. cruzi, S. hirsuta, S. hominis, S. bovini, S. 

bovifelis, S. rommeli e S. heydorni)53, coelhos (S. leporuum)76, cães (S. canis)77, 

búfalos (S. cruzi, S. romelli e S. fusiformis)53,78, porcos (S. suihominis, S. 

miescheriana)79, equinos (S. neurona, S. fayeri, S bertrami)70,72,80, cabras (S. 

capracanis)81, ovelhas (S. tenella, S. gigantea)82, primatas não humanos e, 

possivelmente, o homem (S. nesbitti)69 se comportam como hospedeiros 

intermediários de Sarcocystis spp. 

 

2.1.5.1 Prevalência da sarcocistose muscular em humanos 

 
Não se sabe ao certo o número de espécies de Sarcocystis spp. que apresentam 

o homem como hospedeiro intermediário, entretanto, já foi demonstrado na literatura 

trabalhos que evidenciaram sarcocistos de sete espécies diferentes do parasita 

alojados na musculatura humana16. A sarcocistose muscular humana (ou sarcocistose 

extra intestinal) associada, sobretudo, com a infecção por S. nesbitti é mais rara 

quando comparada com os casos de sarcocistose intestinal humana83. Contudo, 

acredita-se que Sarcocystis spp. seja capaz de infectar espécies de animais com 

aspectos taxonômicos semelhantes. Tal ideia, sugere que algumas espécies do 

parasita que acometem primatas não humanos, possam, a posteriori, infectar o ser 

humano que, neste caso, será hospedeiro acidental. Como a prevalência de primatas 

não humanos em regiões tropicais é alta, esta hipótese poderia explicar os casos de 

sarcocistose muscular descritos nos surtos da Malásia84. É interessante ressaltar que 

embora existam registros de casos reportados em todo o mundo, a maioria das 

infecções por sarcocistose humana muscular concentram-se no sudeste asiático, em 

especial, na península malaia18. A caracterização molecular de cistos encontrados na 

musculatura de indivíduos acometidos durante os surtos ocorridos na Malásia, tanto 

entre nativos como em turistas, abriu perspectivas de estudos filogenéticos para 

detecção de novas espécies de Sarcocystis spp. que poderiam causar doença 

muscular no homem. Esses estudos demonstraram que a prevalência da doença na 

Malásia é considerada alta, sobretudo, pela grande presença de primatas não 

humanos, como macacos da espécie Macaca fascicularis. Em termos taxonômicos, 

estes macacos apresentam traços semelhantes aos seres humanos, o que poderia 

explicar o fato do homem ser considerado hospedeiro intermediário acidental dessas 

novas espécies de Sarcocystis spp., como foi demonstrado para S. nesbetti 83. 
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A prevalência da sarcocistose muscular em humanos pode chegar a 3,6% em 

países ocidentais, porém a doença ganha notoriedade no continente asiático, onde 

21% dos casos se concentram na Malásia45. A espécie S. nesbitti foi identificada, em 

1969, pelo cientista Mandour na musculatura de macacos (Macaca mulata) e esta 

espécie do parasita vem sendo apontada como a principal causadora da sarcocistose 

muscular humana. Estudos posteriores conseguiram identificar cistos semelhantes de 

S. nesbitti no músculo esquelético de macacos da espécie M. fascicularis por métodos 

ultraestruturais, como microscopia de transmissão eletrônica e métodos moleculares 

que permitiram o sequenciamento do genoma do parasita após realização do PCR 

com o gene 18S DNA ribossomal85,86. 

O hospedeiro definitivo de S. nesbitti, ainda, permanece uma incógnita para a 

comunidade científica, todavia, estudos filogenéticos têm demonstrado que repteis, 

possivelmente, cobras podem apresentar condições especificas para realização da 

reprodução sexuada do parasita em seu organismo. Essa hipótese surgiu por meio de 

estudos que conseguiram identificar a presença de oocistos de S. nesbitti em fezes de 

cobras em diferentes regiões da Malásia85. No tocante à transmissão, estudos 

recentes apontam que turistas e nativos da região adquiriram a infecção pela 

transmissão hídrica por meio de rios contendo oocistos viáveis de S. nesbitti. 

Shahhaziq et al.87 realizaram um estudo sobre o surto que ocorreu na Ilha de Tiomon 

entre os anos de 2011 e 2012. Neste estudo, foi possível evidenciar que a principal via 

de transmissão ocorreu por meio da presença de oocistos das espécies S. 

singaporensise e S. nesbitti em tanques e amostras de água de rios. Em outro surto 

de sarcocistose humana descrito na Malásia, na ilha Pangkor, 89 estudantes 

apresentaram manifestações clínicas associadas à doença muscular, sendo que 91% 

apresentaram mialgia e 94% febre intensa70. 

No sudeste Asiático e em alguns outros países da Ásia, foram reportados 46 

casos de sarcocistose muscular em viajantes, incluindo cinco da América do Sul e 

quatro provenientes dos Estados Unidos34. Embora cosmopolita, não houve relatados 

confirmados na África e no Oriente Médio. Contudo, sabe-se que a doença está 

presente nessas regiões, mas presume-se que nenhum caso, ainda, foi reportado 

devido ao perfil subclínico da doença83. Estudos de soroprevalência, realizados no 

oeste da Malásia, demonstraram que 20% de 243 indivíduos avaliados possuíam 
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anticorpos contra o parasita, apresentando um maior percentual para malaios, 

indianos e chineses, respectivamente88. Esses achados estão associados aos 

padrões socioeconômicos, culturais e sanitários das populações avaliadas. 

 

2.1.5.2 Prevalência da sarcocistose muscular em animais 

 
O conhecimento sobre as espécies de animais envolvidas na transmissão da 

sarcocistose intestinal humana é de suma importância para a saúde pública e para a 

medicina veterinária, já que os animais de produção, em especial, o gado bovino, 

assumem grande importância na sarcocistose, não apenas pelas afecções graves que 

algumas espécies do parasita, como S. cruzi, podem ocasionar nestes animais, mas 

também, pelo fato de que a carne bovina é considerada a principal fonte de infecção 

para o homem devido ao potencial zoonótico que certas espécies de Sarcocystis spp. 

apresentam18. 

Estudos recentes relataram uma nova espécie de Sarcocystis spp., denominada 

S. sinensis, que apresenta os búfalos (Bubalus bubalis) como hospedeiros 

intermediários e os gatos domésticos (Felis catus) como hospedeiros definitivos. 

Como mencionado anteriormente, os gatos domésticos, também, são hospedeiros 

definitivos de S. hirsuta e S. bovifelis73,89. Além disso, outras quatro espécies, também, 

foram identificadas e apresentam os búfalos como hospedeiros intermediários, dentre 

elas, S. buffalonis e S. fusiformis, que apresentam os felinos como hospedeiros 

definitivos; S. levinei, cujo hospedeiro definitivo é o cão e S. dubeyi, cujo hospedeiro 

definitivo permanece desconhecido42. 

Estudos recentes vêm demonstrando, no exame post-mortem, a presença de 

sarcocistos alojados na musculatura de bovinos, sobretudo, da espécie S. cruzi41. Em 

São Paulo e Minas Gerais, a prevalência da sarcocistose bovina é 97,3% e 95,8% 

respectivamente90, 91. Em estudos semelhantes no Rio Grande do Sul, Londrina no 

Paraná e na cidade de Goiana, a prevalência do parasita chegou a 100%68,92,93. O 

tecido cardíaco costuma ser um dos órgãos que apresenta condições ideais para a 

desenvoltura de sarcocistos de Sarcocystis spp. Moré et al.94 demonstraram que 

99,5% das amostras oriundas do tecido cardíaco apresentaram-se positivas para S. 

cruzi. Vale a pena ressaltar que muitos dos estudos que retratam a prevalência da 

sarcocistose, nesses animais, não identificaram a espécie responsável pela infecção, 
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já que métodos parasitológicos convencionais não conseguem distinguir os cistos 

teciduais das diferentes espécies de Sarcocystis spp., sobretudo, aqueles que 

apresentam a mesma espessura da parede cística, como é o caso de S. hominis e S. 

hirsuta, que apresentam a espessura da parede maior que S. cruzi. Além do mais, por 

possuírem tropismos diferentes, S. hominis e S. hirsuta, são menos prevalentes no 

coração do que S. cruzi 18,95. 

Em um estudo realizado na Índia, foram analisadas 238 carcaças bovinas, das 

quais 186 apresentaram positividade para S. cruzi, 31 para S. hirsuta e 29 para S. 

hominis96. Na Nova Zelândia, observou-se por métodos de microscopia, positividade 

para todas as 500 amostras testadas de tecidos provenientes da musculatura do 

esôfago e diafragma de bovinos, sendo que destas, 98% apresentaram resultados 

positivos para S. cruzi e 79,8% para as espécies S. hirsuta e S. hominis quando 

submetidas a métodos moleculares95. No México, Venezuela, Alemanha e 

Moçambique a prevalência da sarcocistose corresponde a um percentual de 96,6%, 

92,8%, 98,7% e 91,0%, respectivamente97,98, 99,100. 

Vários animais domésticos comportam-se como hospedeiros definitivos de 

Sarcocystis spp., eliminando oocistos ou esporocistos oriundos da reprodução 

sexuada do agente. Tal fato contribui para disseminação ambiental do parasita e para 

infecção de diferentes espécies de animais, incluindo mamíferos, repteis e peixes75. 

Entre as principais espécies de Sarcocystis spp. capazes de causar infecções em 

animais domésticos, destacam-se S. ovicanis e S. tenella que apresentam como 

hospedeiros definitivos os cães e gatos, respectivamente, e como hospedeiros 

intermediários os ovinos. Os agentes S. miescheriana, S. porcifelis, também, possuem 

cães e gatos como hospedeiros definitivos, porém, neste caso, os suínos são os 

hospedeiros intermediários101. 

Os equinos são hospedeiros intermediários de S. bertrami, que apresenta os 

cães como hospedeiros definitivos. Contudo, é importante ressaltar que diferente do 

que é observado na sarcocistose intestinal humana, cujo quadro clínico é autolimitado, 

existe uma espécie de importância veterinária, S. neurona, que causa um quadro 

clínico bastante grave nos equinos, denominado Mieloencefalite Protozoária Equina 

(EPM), porém outros coccídeos como Neospora hughesi, também, podem ocasionar 
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este quadro102. A Mieloencefalite Protozoária Eqüina é uma doença neurológica 

infecciosa que acomete cavalos em diferentes regiões do mundo, sobretudo, nas 

Américas. Os equinos são hospedeiros intermediários acidentais ou terminais, bem 

como cães, gatos e alguns animais marinhos e a patogenicidade está associada ao 

neurotropismo que S. neurona possui pelo tecido cerebral103. Neste caso, o 

hospedeiro é considerado acidental, pois não há formação de cistos cerebrais, 

permanecendo apenas a multiplicação exacerbada de merozoítos no local. A 

reprodução sexuada e liberação de oocistos/esporocistos ocorrem em gambás 

(Didelphis virginiana e Didelphis albiventris), hospedeiros definitivos naturais da 

espécie51,103. 

 

2.1.5.3 Prevalência da sarcocistose intestinal em humanos 

 
O homem é hospedeiro definitivo das espécies S. hominis, S. heydorni e S. 

suihominis. Estas espécies realizam reprodução sexuada por gametogonia na lâmina 

própria do intestino do homem, resultando na eliminação de oocistos ou esporocistos 

infectantes para o meio ambiente. Acredita-se que o homem possa ser hospedeiro 

definitivo de outras espécies de Sarcocystis spp., dado o grande perfil eurixeno do 

parasita, porém até o momento, não há nenhum relato da doença intestinal humana 

causadas por novas espécies do parasita 16. A espécie S. heydorni foi descoberta, em 

1973, quando o Dr. Alfred Otto Heydorni em uma viagem pela Turquia, infectou-se 

voluntariamente com o agente pela ingestão de carne bovina crua. Em 1983, ele 

conseguiu isolar esporocistos das próprias fezes depois de ter inoculado 

experimentalmente o parasita em bezerros, mantendo o ciclo entre o ser humano e 

bovinos durante alguns anos. Interessante ressaltar que durante muito tempo, 

acreditou-se que essa espécie era S. hominis, porém como ela apresentava 

características e aspectos ultraestruturais diferentes, concluiu-se que se tratava de 

uma outra espécie de Sarcocystis spp. que foi, então, nomeada de S. heydorni em 

homenagem ao próprio Dr. Alfred Heydorni53. Em relação à transmissão, o homem 

pode adquirir a doença intestinal por meio da ingestão da carne bovina crua ou 

malpassada de ambas as espécies de Sarcocystis, porém estudos sobre a prevalência 

de S. heydorni, ainda, são escassos na literatura, sobretudo, em nosso meio18,53. 
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A sarcocistose intestinal em humanos, geralmente, é benigna e autolimitada18. 

Estudos demonstraram que a prevalência da doença na Europa é maior quando 

comparada com outros continentes, como Ásia e Américas. Exames 

coproparasitológicos demonstraram que a taxa de infecção de crianças na Polônia é 

de 10,4% e na Alemanha é de 7,3%18. Na Ásia, o parasita foi notificado em 42,9% das 

amostras de carne bovina oriundas de supermercados locais do Tibete, sendo que das 

926 amostras humanas avaliadas, 21,8% apresentaram positividade para S. hominis 

e 7,0% S. suihominis no exame de fezes104. Já na América do Sul, no Brasil, um estudo 

identificou as espécies S. hominis, S. hirsuta e S. cruzi em 50 quibes crus oriundos de 

restaurantes árabes de São Paulo. Neste estudo, dos sete voluntários que ingeriram o 

quibe cru, seis excretaram oocistos e esporocistos nas fezes e apenas dois deles 

apresentaram manifestação clínica característica da doença como náuseas, 

desconforto abdominal e diarreia105. 

2.1.6 Manifestações clínicas 

 
2.1.6.1 Manifestações clínicas em animais 

 
A sarcocistose intestinal apresenta um quadro benigno e autolimitado, 

normalmente, assintomático, ou com manifestações brandas. O desenvolvimento dos 

sintomas é variável e a intensidade depende de alguns fatores, tais como a espécie 

de Sarcocystis spp. infectante, número de cistos teciduais contendo bradizoítos 

viáveis, bem como o sistema imunológico do hospedeiro definitivo. Em contrapartida, 

a sarcocistose muscular em animais pode apresentar manifestações clínicas mais 

severas a depender da espécie de Sarcocystis spp. e dos hospedeiros envolvidos, 

além do tecido e/ou órgão acometido, visto que cada espécie do agente apresenta 

viscerotropismos diferentes. A espécie S. neurona, por exemplo, apresenta maior 

tropismo pelo tecido cerebral, ocasionando um quadro clínico, muitas vezes, fatal 

quando não tratado26,102. As infecções por Sarcocystis spp. apresentam maiores 

implicações em ruminantes, sobretudo bovinos, com efeitos diretos na economia 

devido à importância da carne bovina, não somente para o mercado interno, mas como 

principal produto de exportação do país106. Além disso, a sarcocistose bovina 

representa um papel importante para saúde pública, já que a carne com sarcocistos é 

a principal fonte de infecção ao homem. 
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Muitas espécies de Sarcocystis spp. apresentam os bovinos como hospedeiros 

intermediários. A maioria das infecções observadas, nesses animais, apresentam-se 

de forma crônica, com presença de sarcocistos nos tecidos musculares. Isto, 

normalmente, ocorre quando a imunidade do animal reage de forma adequada contra 

o parasita. Em contrapartida, a fase aguda é instalada durante o desenvolvimento das 

formas de merogonia na corrente sanguínea do hospedeiro intermediário. Sabe-se que 

a manifestação clínica durante a fase de multiplicação intravascular do parasita, ou 

seja, nas células endoteliais dos órgãos infectados (fase aguda), é bem mais severa 

quando comparado com o início da formação da fase crônica, a qual coincide com a 

formação dos cistos teciduais28. É importante ressaltar que a sintomatologia da fase 

aguda aparece durante o segundo ciclo esquizogônico nos vasos sanguíneos. 

Sintomas como dispneia, salivação, opistótono, febre, anorexia, queda de pêlos, 

anemia, secreção nasal, prostração, dentre outros, costumam aparecerem entre três 

a quatro semanas após uma grande ingestão de oocistos (> 50.000) pelo hospedeiro 

intermediário107. Problemas reprodutivos também já foram relatados, porém estes 

ocorrem de maneira rara107. Como já mencionado anteriormente, os cães são 

hospedeiros definitivos de S. cruzi, que é a espécie mais patogênicas para o gado 

bovino. Em contrapartida, os gatos e o homem são hospedeiros definitivos, 

respectivamente, das espécies S. hirsuta e S. hominis 16. 

Existe uma condição inflamatória, relativamente rara, que afeta os músculos 

estriados de bovinos, chamada de Miosite Eosinofílica Bovina, que vem sendo 

associada à infecção por Sarcocystis spp., sobretudo, pela degeneração dos 

sarcocistos alojados na musculatura. Normalmente, os animais que desenvolvem 

essa condição não apresentam sintomatologia aparente, porém, durante a inspeção 

na linha de abate, o aspecto visual macroscópico anormal, faz com que a Miosite 

Eosinofílica Bovina seja causa recorrente de condenação de carcaça, refletindo 

diretamente na econômica do país. Contudo, a prevalência de Sarcocystis spp. em 

bovinos é muito alta quando comparado com a miosite eosinofílica. Nos Estados 

Unidos, a miosite eosinofílica em bovinos já foi relatada como principal causa de 

condenação de carcaças, apresentando um percentual de até 5% de descarte108. 

Embora alguns estudos relatem a possibilidade de outras espécies de Sarcocystis spp. 

causarem essa condição, como S. hirsuta e S. hominis19,33, a espécie S. cruzi é 
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o principal agente responsável por este quadro em bovinos33. 

 
As espécies S. caninum e S. svanai foram, recentemente, associadas a casos 

de mialgia severa e injurias hepáticas em cães de diferentes áreas da América do 

Norte. A hipótese mais provável para o acometimento hepático é a multiplicação de 

esquizontes no fígado antes mesmo do parasita desenvolver cistos na musculatura do 

hospedeiro19. Os sintomas possuem perfil variável e, geralmente, são observados na 

fase aguda da doença, mais precisamente quando há o desenvolvimento de cistos na 

musculatura, após quatro ou mais semanas da ingestão de oocistos, ou esporocistos, 

pelo animal. Sintomas como fraqueza, febre, aborto em animais prenhes, anemia 

subclínica, queda de peso e morte são os principais sintomas observados no curso 

agudo da infecção18. Na fase crônica, as principais manifestações observadas são 

perda de peso, fraqueza, letargia, perda de pelo, miocardite, mialgia e glossite18,19. A 

presença de nódulos de tamanho de grão de arroz verde amarelado alojados na 

musculatura também é forte indício da cronicidade da doença110. O agente S. neurona, 

causador da Mieloencefalite Protozoária Equina, é bastante patogênico para alguns 

animais, como focas, guaxinins, tatus, furões, sobretudo, para os equinos devido à 

formação de esquizontes no tecido neural, sem 

o desenvolvimento de cistos nesse local. As principais manifestações clínicas 

observadas são disfagia, funções anormais das vias áreas superiores, convulsões, 

perda de peso, fraqueza e dificuldade de locomoção111. 

2.1.6.2 Manifestações clínicas em humanos 

 
A sarcocistose em humanos, frequentemente, é subclínica e autolimitada. 

Estudos constataram que, quando presente, as principais manifestações clínicas 

provocadas pelas espécies S. hominis e S. suihominis na forma intestinal da doença 

são anorexia, dispneia, taquicardia, vômitos, náuseas, desconfortos abdominais e 

diarreia. Nas infecções por S. hominis a eosinofilia é um achado laboratorial 

frequente112,113,68. O período pré-patente da sarcocistose intestinal, que corresponde 

ao tempo entre o momento da infecção até a identificação das primeiras formas do 

parasita nas fezes, gira em torno de 14 a 18 dias para S. hominis e de 11 a 13 dias 

para S. suihominis após a ingestão de carne contendo sarcocistos com bradizoítos em 

seu interior18,45.
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Os mecanismos fisiopatológicos da forma muscular, ainda, não estão bem 

elucidados na literatura. Nesta forma, o homem se comporta como hospedeiro 

intermediário (acidental) do agente. Essa hipótese está associada ao conhecimento 

parcial sobre o ciclo biológico do agente, visto que na maioria dos casos já reportados 

em surtos, ou em casos isolados, sobretudo, na Malásia, o homem parece ser 

hospedeiro intermediário acidental. As manifestações clínicas descritas nestes surtos 

foram associadas à sarcocistose pela presença de sarcocistos de S. nesbitti na 

musculatura dos indivíduos acometidos. Dentre os sintomas, nesses pacientes, 

destacaram-se broncoespasmo, sensibilidade muscular, cardiomiopatias, febre, 

erupções cutâneas, inchaço subcutâneo e mialgia70,83. Além destes sintomas, casos 

de miosite eosinofílica aguda, linfoadenopatia e nódulos subcutâneos associados à 

eosinofilia também foram relatados em pacientes em um dos surtos que ocorreram na 

Malásia114. Interessante notar que a mialgia está estritamente associada à formação 

dos sarcocistos na musculatura do hospedeiro intermediário. Sarcocistos já foram 

descritos no músculo da laringe, faringe, esôfago, coração e no músculo estriado 

esquelético16. 

Estudos sobre coinfecções com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), 

ainda, estão escassos na literatura, entretanto, existem alguns artigos que apontam o 

caráter oportunista da doença. Em um estudo realizado por Velásquez et al.115, um 

paciente soropositivo para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) que 

apresentava diarreia crônica, hepatite colestática e mialgia intensa foi identificado com 

formas evolutivas de Sarcocystis spp. Na anamnese, o paciente relatou hábitos 

alimentares que corroboraram com as vias de transmissão da sarcocistose, tanto pela 

forma intestinal como pela forma muscular. As formas evolutivas observadas foram 

esquizontes no epitélio intestinal, oocistos eliminados nas fezes, bem como as formas 

que caracterizam estágios sexuais do parasita como macrogametas. Na África 

subsaariana, também houve um caso de coinfecção com esses dois patógenos, no 

qual o paciente HIV - positivo apresentava miopatia crônica116. 

2.1.7 Diagnóstico 

 
2.1.7.1 Diagnóstico da forma intestinal 

 
Para auxiliar o tratamento da sarcocistose intestinal humana ocasionada pelas 
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espécies S. hominis, S. heydorni e S. suihominis é interessante associar as 

manifestações clínicas gastrointestinais que essas espécies podem desenvolver no 

homem com os possíveis hábitos alimentares do paciente. Contudo, o diagnóstico final 

da doença se dá por exames laboratoriais, sobretudo, pelo emprego de técnicas 

parasitológicas para identificação de oocistos e esporocistos nas fezes, como a 

flutuação por centrifugação em solução de Sheather, método de Faust, esfregaço 

direto das fezes, bem como Kato-Katz modificado16,34,53. Contudo, vale ressaltar que 

o parasita pode passar despercebido pela coloração de Ziehl- Neelsen, técnica de 

coloração muito utilizada na detecção de parasitas pertencentes ao filo Apicomplexa45. 

Provavelmente, isso ocorre pela baixa quantidade de oocistos ou esporocistos de 

Sarcocystis spp. eliminados nas fezes do hospedeiro definitivo quando comparado 

com outros coccídeos patogênicos pertencentes a família Sarcocystidae. Além do 

mais, é difícil identificá-los pela microscopia convencional. Não obstante, estudos têm 

demonstrado que oocistos e esporocistos de S. hominis, S. heydorni e S. suihominis 

não são eliminados na fase aguda da doença45,53. Outra questão importante a ser no 

diagnóstico parasitológico do agente é que os oocistos e esporocistos de Sarcocystis 

spp. podem ser confundidos com oocistos de Cryptosporidium, Cystoisospora e 

Cyclospora em razão do tamanho e formato dessas estruturas quando submetidas às 

técnicas parasitológicas tradicionais (Tabela 1). 
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Tabela 1: Principais características de oocistos/esporocistos de coccídeos diferenciadas por 

tamanho, formato e estrutura encontradas nas fezes.18,24. 
 
 
 

 

Parasita 
 

Tamanho (µm) 
 

Formato 
Estrutura 

do oocisto 
Forma 

encontrada 
nas fezes 

S. hominis 
S. suihominis 

15-19 por 15-20μm 
(oocistos) 15-19 por 8- 
10 μm 
(esporocistos) 

Esférico Oval 2 esporocistos 
4 esporozoítos 

Eliminado 
esporulado 

 
Cystoisospora belli 

 
20-33 por 10-19 μm 

 
Oval 

2 esporocistos 
com 
4 esporozoítos 
(cada) 

Eliminado não 
esporulada 

Cyclospora 
cayetanensis 

 
7.7-10 μm 

 
Esférico 

2 esporocistos 
com 
2 esporozoítos 
(cada) 

Eliminado não 
esporulado 

Cryptosporidium 
hominis e 
C.parvum 

4.5 por 5.0 μm Esférico 4 esporozoítos 
livres 

Eliminado 
esporulado 

 
Toxoplasma 
gondii 

 
10-12 μm 

 
Subesférica 

2 esporocistos 
com 
4 esporozoítos 
(cada) 

Eliminado não 
esporulado 

 
 

 
Outro fator que pode dificultar a identificação de oocistos/esporocistos de Sarcocystis 

spp. é o período pré-patente que varia de acordo com a espécie infectante. Como 

mencionado anteriormente, o período pré-patente de S. hominis, normalmente, varia 

entre 14 a 18 dias, enquanto que a infecção por S. suihominis varia entre 11 a 13 

dias45. 

Métodos moleculares, como a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), 

sobretudo, o PCR em tempo real, parecem ser uma boa alternativa para a detecção 

do DNA de parasitas pertencentes à classe Sporozoa devido à alta sensibilidade e 

especificidade. Todavia, a identificação filogenética de Sarcocystis spp. por tal método 

continua escasso na literatura. Alguns marcadores moleculares para detecção de DNA 

de oocistos e esporocistos já foram desenvolvidos e vêm auxiliando no 

reconhecimento de espécies que acometem os animais, especialmente, o rebanho 

bovino. A amplificação do gene ssrRNA e análise do polimorfismo de comprimento de 

fragmentos de restrição são bons exemplos. Por outro lado, o gene mitocondrial 

citocromo oxidase 1 (COX1) demonstrou melhores resultados, pois alguns estudos 

demonstraram que tal gene permite a identificação de espécies relativamente 
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próximas de Sarcocystis spp., sobretudo, a espécie S. hominis, que ganha maior 

relevância por apresentar potencial zoonótico45,54. 

2.1.7.1 Diagnóstico da forma muscular 

 
As espécies responsáveis pela forma muscular da doença humana, ainda, não 

estão totalmente esclarecidas, entretanto, de acordo com estudos filogenéticos, S. 

nesbitti tem sido apontada como a principal espécie envolvida nesse quadro. O agente 

S. nesbitti possui primatas não humanos como hospedeiros intermediários e cobras 

da espécie Naja naja como hospedeiros definitivos. Contudo, acredita-se que outras 

espécies possam acometer o homem, ocasionando a sarcocistose muscular, porém 

tais espécies ainda não foram identificadas69. As formas teciduais são semelhantes ao 

coccídeo T. gondii que, também, são encontrados alojados na musculatura do 

hospedeiro intermediário. Cabe ressaltar que o diagnóstico da sarcocistose muscular 

é limitado, pois depende da identificação de sarcocistos em amostras de tecido 

muscular obtidas por biópsia. Além disso, sabe-se que a chance de obtenção de 

amostras positivas, também, é limitada, pois o diagnóstico depende que a biópsia seja 

realizada exatamente no local, onde os sarcocistos estejam presentes45. Técnicas de 

imagem como tomografia computadorizada e ressonância magnética podem ser úteis 

na identificação dos sarcocistos alojados na musculatura do hospedeiro117. 

 

Análises bioquímicas realizadas em amostras de sangue de 26 pacientes 

alemães, provenientes de um surto ocorrido na Ilha de Tioman, na Malásia, 

demonstraram que os níveis da enzima creatina quinase (CK) aumentaram 

consideravelmente (3,5 x acima do valor de referência) de forma simultânea com o 

início dos sintomas de mialgia intensa. Importante ressaltar que duas semanas após 

o aparecimento das primeiras manifestações sintomáticas da doença, tais como febre 

e dores de cabeça, foi detectada eosinofilia acentuada nos exames laboratoriais. 

Ensaios de Imunoabsorção Enzimática (ELISA) demonstraram altas concentrações de 

anticorpos anti-Sarcocystis em seis amostras de soro analisadas118. 

As abordagens histopatológicas são úteis na diferenciação da espessura das 

paredes dos cistos das diferentes espécies de Sarcocystis spp., porém, como são 

técnicas laboriosas, acabam sendo inviáveis para aplicação em rotinas de larga 

escala34. 
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Metodologias moleculares, em especial, a Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR), são ferramentas muito úteis em estudos voltados para epidemiologia da 

doença, pois tais abordagens conseguem identificar o DNA do parasita em 

quantidades mínimas da amostra. Não obstante, além de distinguir efetivamente 

Sarcocystis spp. de outros coccídeos, como T. gondii e Neospora spp., essa técnica 

é valiosa na diferenciação das espécies do parasita, incluindo as que apresentam 

potencial zoonótico, como S. hominis e S. heydorni. Vale ressaltar que com o avanço 

das tecnologias moleculares, novos protocolos de PCR estão sendo elaborados para 

o diagnóstico molecular de Sarcocystis spp119. Um deles é a Amplificação Isotérmica 

Mediada por Alça (LAMP), que também consegue realizar a amplificação da molécula 

de DNA, porém sem o uso de um termociclador e sim a partir de um processo que 

permite que a temperatura seja constante ao longo da amplificação. Tal abordagem, 

já foi realizada com êxito na detecção molecular da espécie S. fayeri em carne 

equina120. 

 

Embora sejam inviáveis para o diagnóstico da doença intestinal, métodos 

sorológicos têm sido propostos para detecção da forma muscular da doença, porém 

a maioria destes testes está sendo utilizada para fins de pesquisa, com pouca 

aplicação na rotina laboratorial. Dentre eles, destacam-se o Ensaio de Imunoabsorção 

Enzimática Indireto (ELISA), a Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI)121 e 

Western Blotting como método de confirmação122. No Egito, estudos demonstraram 

que a soroprevalência da sarcocistose muscular humana varia em torno de 13% a 

15,6% em pacientes com artrite reumatoide e de 21,7% a 30 % em pacientes 

clinicamente diagnosticados com miosite crônica123. Um desafio observado na 

tentativa de utilizar o soro contendo anticorpos como principal espécime de 

diagnóstico se dá pela dificuldade de caracterizar o estágio da infecção. Embora a 

detecção de anticorpos não tenha sido relatada na forma muscular da doença 

humana, foi possível detectar a presença de anticorpos da classe IgM que, 

normalmente, estão presentes na fase aguda da infecção em várias espécies animais 

como ovelhas (S. tenella), camundongos (S. muris) e suínos (S. miescheriana), porém 

estes anticorpos não persistiram por muito tempo nos animais. Por outro lado, em 

todos os animais infectados, foram detectados anticorpos da classe IgG após a 

formação de sarcocistos na musculatura, indicando infecções latentes e crônicas de 
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Sarcocystis spp. nesses animais124. 

 
2.1.8 Abordagem terapêutica 

 
2.1.8.1 Abordagem terapêutica em humanos 

 
Medidas terapêuticas para a forma intestinal da sarcocistose em humanos, 

ainda, permanecem desconhecidas por uma série de fatores, sobretudo, pelo caráter 

autolimitado e subclínico da doença, porém existem alguns fármacos antiparasitários, 

como cotrimoxazol e furazolidona, que têm sido propostos em trabalhos recentes para 

a forma intestinal da doença. Contudo, é de suma importância a necessidade de 

estudos adicionais que comprovem a eficácia de ambos contra Sarcocystis spp.18. 

Na doença muscular, medidas preventivas continuam sendo a melhor maneira 

de evitar infecções recorrentes do parasita, visto que não existem fármacos que sejam 

seguros para o homem. Todavia, algumas drogas como albendazol, metronidazol e 

cotrimoxazol têm sido sugeridas em casos de mialgia, vasculites e outras 

manifestações clínicas associadas à sarcocistose muscular. Ao que tudo indica, o 

mecanismo de ação de albendazol estaria associado à supressão sintomática em 

casos crônicos da doença muscular, enquanto que as funções do metronidazol e 

cotrimoxazol estariam voltadas para o controle da miosite eosinofílica. 

Corticosteroides podem auxiliar na redução da inflamação associada ao envolvimento 

muscular e na redução da proliferação do parasita. Acredita-se que pelo fato de T. 

gondii e Sarcocystis spp. pertencerem à mesma família, os fármacos utilizados para 

tratamento de T. gondii, tal como pirimetamina, poderiam ser efetivos contra 

Sarcocystis spp., porém não há nenhum estudo na literatura que comprove esta 

hipótese18. 

 

2.1.8.1 Abordagem terapêutica em animais 

 
Fármacos como pirimetamina associados aos inibidores da diidrofolato redutase 

e sulfonamida, cujo mecanismo de ação está associado ao bloqueio do ácido fólico 

nos protozoários são as drogas convencionais de escolha para o tratamento da 

Mieloencefalite Protozoária Equina causada pelo S. neurona51. Entretanto, quando 

equinos não respondem bem ao tratamento convencional é recomendado o uso de 
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diclazuril e toltrazuril125. Resultados terapêuticos apontam que diclazuril é capaz de 

eliminar estágios iniciais de S. neurona, enquanto toltrazuril atua no metabolismo do 

parasita e, consequentemente, na divisão celular. Panozuril, outro fármaco muito 

indicado para o tratamento de infecções por coccidioses em animais domésticos, tem 

apresentando alta eficácia para o tratamento da sarcocistose animal125. 

Animais de produção, como bovinos, caprinos e ovinos, também, carecem de 

medicamentos que possam combater o parasita de forma eficaz. A tiamina é uma 

vitamina de suma importância para a sobrevivência metabólica de coccídeos, cuja 

ausência resultaria na morte do protozoário. Atualmente, tem sido proposto o uso de 

Amprólio, coccidiostático que age na regulação da absorção dessa vitamina, a qual 

inviabiliza o parasita. A utilização deste coccidiostático, associado à salinomicina, vem 

sendo empregada como tratamento profilático para diminuição dos sinais clínicos e  

morte dos animais acometidos por Sarcocystis spp.126,127. 

2.1.9 Medidas preventivas 

 
Com base nas vias de transmissão de Sarcocystis spp., a principal maneira de 

evitar a infecção consiste na prática de bons hábitos de higiene, especialmente, 

àqueles relacionados à higienização dos alimentos e a qualidade da água. Cabe 

ressaltar que o tratamento convencional da água com cloro não inviabiliza as formas 

ambientais (oocistos e esporocistos) de Sarcocystis spp., fato que poderia explicar 

surtos recorrentes de sarcocistose humana na Àsia70. 

A prevenção da sarcocistose intestinal se dá, sobretudo, pelo cozimento da 

carne, que é a principal via de transmissão para o hospedeiro definitivo do parasita. 

Esse procedimento consegue eliminar os bradizoítos presentes no interior dos cistos 

alojados na carne. Estudos demonstraram que a inativação de cistos de S. suihominis, 

presentes na carne suína, pode ser obtida em diferentes temperaturas e tempos 

cozimento como, por exemplo, à 60°C por 20 minutos, 70°C por 15 minutos e 100ºC 

por 5 minutos128. Para a carne bovina e seus derivados, como hambúrguer e salsicha, 

Leek et al.129, também, demonstraram que o cozimento é um método eficaz para 

eliminação dos cistos da carne. Este estudo utilizou amostras de carne bovina 

provenientes de um supermercado no subúrbio de Maryland, Washington, EUA. Após 

cozimento das amostras, foi realizado bioensaio em cães, os quais foram alimentados 
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com a carne cozida e verificou-se que não houve infecção dos animais, comprovando 

a eficiência do método proposto de inativação de cistos pelo calor. 

 

Em relação à transmissão da doença muscular, a principal maneira de prevenção 

da infecção é evitar a ingestão de água e alimentos crus contaminados por oocistos, 

ou esporocistos, eliminados nas fezes dos hospedeiros definitivos. Assim, a prática de 

bons hábitos de higiene, como lavar bem os alimentos, filtrar ou ferver a água, 

higienizar as mãos após contato com animais que sejam hospedeiros definitivos, tais 

como os cães e gatos, são boas maneiras de prevenção da infecção por Sarcocytis 

spp.14. 

2.2 Toxoplasmose 

 
2.2.1 Aspectos gerais do parasita e breve histórico 

 
A toxoplasmose, causada pelo Toxoplasma gondii, é uma das doenças 

parasitárias mais bem-sucedidas em termos de infecção, na atualidade, acometendo 

mais de um terço da população mundial. É considerada uma zoonose de caráter 

benigno e assintomático que, geralmente, passa despercebida em indivíduos 

imunocompetentes podendo causar alterações visuais, ou até mesmo, afecções 

graves em crianças congenitamente infectadas e em indivíduos 

imunocomprometidos130. 

Em 1908, foram identificadas as primeiras estruturas do parasita em tecidos 

provenientes de animais homeotérmicos. O pesquisador Splendore identificou a 

espécie, a priori, em coelhos, no Instituto de Biologia de São Paulo, no Brasil, 

erroneamente apontada como Leishmania spp.29. No mesmo ano, os pesquisadores 

Nicolle e Manceaux descreveram um microrganismo semelhante ao descrito por 

Splendore em células mononucleares de um roedor norte-africano (Ctenodactylus 

gundii) no Instituto Pasteur da Tunísia e de acordo com as características morfológicas 

observadas, eles o nomearam de Toxoplasma gondii 25,29. T. gondii foi isolado em 

humanos, pela primeira vez, em 1937, por Sabin e Olistky29, entretanto, a importância 

médica deste parasita foi estabelecida apenas, em 1939, quando o mesmo foi 

detectado no tecido de uma criança congenitamente infectada nos Estados Unidos. 

Por outro lado, a notoriedade de T. gondii nos animais ocorreu somente em meados 
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de 1957, na Austrália, após um surto de abortos em ovelhas infectadas pelo parasita 

29. 

 
2.2.2 Taxonomia e aspectos estruturais do parasita 

 
T. gondii é um coccídeo intracelular obrigatório, com perfil eurixeno e heteroxeno 

facultativo, necessitando de dois hospedeiros para completar seu ciclo biológico de 

vida. O parasita pertence ao filo Apicomplexa, cujas propriedades taxonômicas estão 

associadas às estruturas do complexo apical, responsáveis pelo processo de invasão 

do parasita na célula hospedeira29. Estudos apontam a existência de apenas uma 

espécie capaz de infectar os seres humanos e os animais homeotérmicos, cuja 

classificação está descrita abaixo24: 

Filo: Apicomplexa 

 
Classe: Coccídea 

 
Ordem: Eucoccidiorida 

Família: Sarcocystidae 

Subfamília: Toxoplasmatinae 

 
Gênero: Toxoplasma 

 
Espécie: gondii 

 
 

 
Em relação às formas de infecção, o protozoário T. gondii possui três formas 

infectantes, a saber: (i) taquizoí tos que caracterizam a fase aguda da doença; (ii) 

bradizoítos, presentes em cistos teciduais, representando a fase latente da doença e 

(iii) esporozoítos, presentes no interior de oocistos eliminados pelas fezes de felídeos, 

que são hospedeiros definitivos do agente131. Entretanto, é importante ressaltar que 

tais estruturas nem sempre possuem o mesmo padrão de infecção para o hospedeiro. 

Por exemplo, para os felinos, a ingestão de cistos contendo bradizoítos, alojados na 

musculatura dos hospedeiros intermediários, parece ser a forma pela qual a infecção 
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se estabelece de maneira mais rápida, pois, nesta condição, estes animais eliminam 

oocistos de forma muito mais efetiva quando comparada à eliminação de oocistos 

após infecção por taquizoí tos ou esporozoítos132. 

O taquizoíto é a forma intracelular presente na fase aguda da doença. Os 

taquizoí tos invadem e se multiplicam de forma rápida em todas as células nucleadas 

em ambos hospedeiros. Apresentam um formato de lua crescente e medem cerca de 

6 μm x 2 μm. Após penetração ativa na célula hospedeira, os taquizoí tos se multiplicam 

no interior do vacúolo parasitóforo por um processo chamado de endodiogenia, que 

representa a reprodução assexuada de T. gondii. No final deste processo, com o 

rompimento da membrana plasmática da célula hospedeira, o parasita se dissemina 

pela via linfática e/ou hematogênica para os tecidos adjacentes. Essas estruturas são 

capazes de cruzar a barreira hematoencefálica e transplacentária133 (Fig.12 e Fig. 13). 

 

Figura 12: Esquema mostrando a ultraestrutura de um taquizoíto de T. gondii.134. 
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Figura 13: Visualização de taquizoí tos por meio do método de fluorescência indireta (IFAT) 

utilizando a cepa RH de T. gondii em um aumento de 400x.63. 

Os bradizoítos medem cerca de 7 μm de comprimento por 1,5 μm de largura e  

são semelhantes aos taquizoí tos (Fig. 14 e Fig.15). Estruturalmente, os bradizoítos 

são mais delgados que os taquizoí tos e possuem maior resistência à ação das 

enzimas proteolíticas24. Normalmente, são observados dentro de cistos teciduais, 

cujas membranas são bem mais elásticas e ricas em diversos tipos de polissacarídeos. 

O tamanho de um cisto normal maduro é variável, mas geralmente, mede entre 50 a 

70 μm, podendo conter de mil a dois mil bradizoítos em seu interior (Fig. 16). Estas 

estruturas são características da fase crônica da doença e apresentam a capacidade de 

se reproduzir de forma lenta e constante nos tecidos do hospedeiro135. Os 

mecanismos que levam à diferenciação dos taquizoí tos em bradizoítos, ainda, não 

foram totalmente elucidados, entretanto, sabe-se que o sistema imunológico do 

hospedeiro tem papel fundamental neste processo. Os cistos teciduais podem 

permanecer latentes e viáveis por toda vida do hospedeiro sem causar quaisquer 

danos que possam ativar reações inflamatórias ou reações imunogênicas. Todavia, a 

reagudização da doença pode ocorrer quando o hospedeiro apresenta queda de 

imunidade devido a doenças imunossupressoras, ou pelo uso de quimioterapia 

imunossupressora. Os cistos podem estar presentes em todos os tecidos dos 

hospedeiros, porém são mais frequentes no tecido muscular e cerebral (Fig.16). Essas 

formas são resistentes a todos os fármacos disponíveis. 
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Figura 14: Visualização ultraestrutural de bradizoítos por microscopia eletrônica de 

transmissão (TEM). Am, grânulo de amilopectina; Ce, centríolos; Co, conóide; Dg, grânulo 
elétron-denso; Ga, apicoplasto; Go, complexo de Golgi; Im, complexo da membrana interna; 
Mi, mitocôndria; Mn, micronema; Nu, núcleo; Pm, plasmalema; Rh, Roptria133. 

 
 

 

 
Figura 15: Esquema demonstrando as diferenças entre taquizoí tos (a esquerda) e bradizoítos 

(a direita)133. 
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Figura 16: Cisto no tecido cerebral de um camundongo inoculado com estruturas císticas da 
cepa VEG de T. gondii. Podem ser observados aproximadamente 110 bradizoítos (Bz) nesta 
imagem. A parede cística é relativamente fina (Cw) e circunda o cisto tecidual, o qual está 
situado dentro do citoplasma da célula hospedeira próximo ao núcleo da célula do hospedeiro 
(Hn). Podem ser observados também bradizoítos que deram início à degeneração (Dz).133. 

 
 

Oocistos são formas presentes, exclusivamente, em fezes de gatos, os quais são 

os hospedeiros definitivos do agente. Estas estruturas contaminam facilmente o solo 

e a água, necessitando de um período no meio ambiente para amadurecem e se 

tornarem infectantes. Em cerca de 1 a 5 dias, em condições adequadas de 

temperatura, umidade e oxigenação, ocorre a esporulação dos oocistos. Quando não 

esporulados, possuem um diâmetro de 10 μm x 12 μm, membrana dupla e forma 

ovalada. Vale ressaltar que oocistos esporulados, por outro lado, possuem forma 

elíptica contendo dois esporocistos, cada um com quatro esporozoítos no interior24,130. 

Os oocistos esporulados são responsáveis por ocasionar a infecção, quando liberados 

por enzimas proteolíticas no estomago e intestino do hospedeiro. Oocistos 

esporulados medem cerca de 6-8 μm x 2 μm (Fig.17). Cabe ressaltar que dentre todas 

as organelas especificas que compõe o complexo apical dos oocistos, os grânulos 

lipídicos são exclusivos dos esporozoítos133,136. 
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Figura 17: Oocistos de T. gondii. (A) Oocisto não esporulado. Observar a massa central 

ocupando a maior parte do oocisto. (B) Oocisto esporulado com dois esporocistos. Quatro 
esporozoítos (setas) são visíveis em um dos esporocistos. (C) Micrografia eletrônica de 
transmissão de um oocisto esporulado. Observar a parede delgada do oocisto (seta grande), 
dois esporocistos (pontas de seta) e esporozoítos, o qual um destes é cortado 
longitudinalmente (setas pequenas)133. 

 
 

2.2.3 Transmissão e ciclo biológico 

 
T. gondii é um coccídeo considerado heteroxeno facultativo, pois necessita de 

dois hospedeiros para completar o seu ciclo de vida. Os hospedeiros intermediários 

são representados pelos animais homeotérmicos, incluindo o homem. Nestes animais, 

o parasita encontra condições ideais para realização da reprodução assexuada. Em 

contrapartida, os hospedeiros definitivos, representados pelos felídeos da família 

Felidae, são os únicos capazes de realizar a reprodução sexuada do agente, porém 

eles também podem se comportar como hospedeiros intermediários137. 

A reprodução assexuada de T. gondii ocorre quando os hospedeiros 

intermediários ingerem cistos teciduais presentes em carne crua, malpassada, ou pela 

ingestão de água e alimentos contaminados com oocistos eliminados nas fezes de 

gatos130. A reprodução sexuada, por sua vez, ocorre somente em células epiteliais do 
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intestino delgado dos felídeos, sendo estes capazes de se infectar por qualquer forma 

presente no ciclo do parasita, inclusive pelos oocistos. Todavia, estes últimos, não 

apresentem muita infectividade para estes animais, pois já foi demonstrado que felinos 

inoculados com 100 oocistos não produziram e liberaram seus próprios oocistos nas 

fezes29,130. 

Como mencionado anteriormente, T. gondii possui três formas evolutivas 

capazes de infectar tanto os hospedeiros intermediários como os hospedeiros 

definitivos. Os taquizoí tos, também conhecidos por trofozoítos29, invadem a célula 

hospedeira por penetração ativa e permanecem protegidos do sistema imune do 

hospedeiro no interior do vacúolo parasitóforo. Neste local, dividem-se por um 

processo denominado endodiogenia dando origem ao pseudocisto. Após numerosas 

divisões, a célula hospedeira se rompe liberando taquizoí tos que irão invadir as células 

adjacentes. Na vigência da resposta imune, principalmente, pela presença de INFγ, T. 

gondii forma cistos repletos de bradizoítos29. Os bradizoítos, entre 7 a 10 dias, após a 

infecção, multiplicam-se lentamente no interior dos cistos teciduais, localizados, 

sobretudo, no cérebro, musculatura esquelética e cardíaca e retina. Entretanto, os 

cistos, também, podem ser encontrados no fígado, rins e pulmão29,130,137. Cistos 

teciduais são altamente infecciosos e, geralmente, permanecem viáveis por toda a 

vida do hospedeiro29. 
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Figura 18: Esquema mostrando o ciclo de vida de Toxoplasma gondii134. 

 
 

Após a descoberta do ciclo de vida de T. gondii, em 1970, foi possível 

compreender claramente os mecanismos de transmissão do parasita29 (Fig.18). Os 

mecanismos de transmissão de T. gondii no homem envolvem o carnivorismo, isto é, 

a ingestão de carne crua ou malcozida contendo cistos teciduais com bradizoítos, e a 

ingestão de água e alimentos contaminados com oocistos infectantes oriundos de 

fezes de gatos24,138. 

A transmissão vertical que ocorre durante a primo-infecção aguda materna, 

responsável pelas sequelas características da doença congênita foi descrita, 

primeiramente em humanos, por Wolf, Cowen e Page, em 1939, e, posteriormente, 

em diversos animais homeotérmicos, tais como ovelhas, cabras e roedores29,138. É 

importante ressaltar que os oocistos são bastante resistentes a diferentes 

desinfetantes e conseguem sobreviver por longos períodos em condições ambientais 

altamente desfavoráveis. Isto caracteriza a facilidade que o parasita tem de se 

disseminar amplamente no meio ambiente139. Por mais que já tenham sido 

demonstradas inúmeras vias de transmissão da toxoplasmose para o ser humano, 

inclusive por transplante de órgãos e acidentes laboratoriais130,140, foi evidenciado que 

a transmissão por carnivorismo e a ingestão de oocistos prevalecem como os 

principais meios de transmissão do agente29. Em estudos demonstraram que 

determinados animais como suínos, camundongos e, possivelmente, o homem podem 

desenvolver a doença ingerindo apenas 1 oocisto, enquanto que dificilmente o gato, 

hospedeiro definitivo do parasita, desenvolve a doença ingerindo menos que 100 

oocistos29. 

2.2.4 Aspectos epidemiológicos 

 
A toxoplasmose é uma doença de distribuição cosmopolita, cuja prevalência, 

em diferentes países, pode variar de acordo com os hábitos culturais e alimentares da 

população, bem como dos fatores climáticos, sobretudo, da temperatura, já que esta 

é uma condição de suma importância para a sobrevida do parasita133. 

A liberação de oocistos pelos felídeos, especialmente, o gato doméstico (Felis 

catus), desempenha papel importante na disseminação da doença, já que são 
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resistentes aos efeitos ambientais. A transmissão por cistos teciduais, também, 

apresenta um papel importante na disseminação de T. gondii entre os carnívoros e 

onívoros, contribuindo de maneira importante na cadeia epidemiológica de 

transmissão silvestre do agente, especialmente, quando correlacionamos o papel do 

gato como predador e os roedores como suas presas 141. 

A toxoplasmose é considerada uma das principais doenças transmitidas por 

alimentos (DTAs) e, nas últimas décadas, tem sido caracterizada como doença 

negligenciada de grande impacto na saúde humana, com taxas de infecção acima de 

60%. Uma das questões que tem contribuído para o aumento da prevalência da 

doença é a escassez de programas de monitoramento sanitário dos alimentos, 

sobretudo, da carne que poderiam auxiliar políticas públicas voltadas para a 

prevenção de zoonoses de transmissão alimentar142. 

2.2.4.1 Soroprevalência humana 

 
A prevalência da infecção em humanos é alta, com estimativas de infecção 

crônica em indivíduos adultos variando entre 10% a 90% dependendo da região 

geográfica e hábito alimentar do hospedeiro143. Aproximadamente, um terço da 

população adulta dos Estados Unidos e mais de 85% dos franceses apresentam 

sorologia positiva para T. gondii. A prevalência também é significativamente alta na 

América Latina, variando de 51% a 72% na Argentina, Brasil, Cuba, Jamaica e 

Venezuela. No continente africano, varia de 54% a 77%. No sul da Ásia, China e 

Coréia a soroprevalência observada em mulheres e crianças é relativamente baixa e 

os casos positivos variam entre 4% e 39%. Na Escandinávia, região de clima frio, varia 

de 11% a 28%143. Na França, 84% das mulheres grávidas possuem anticorpos para 

T. gondii. As taxas de infecção descritas nas cidades de Nova York e Londres foram 

respectivamente 32% e 22%21. Contudo, é importante ressaltar que inquéritos 

soroepidemiológicos isolados, muitas vezes, não são capazes de fornecer 

informações a respeito da prevalência e disseminação do parasita130. 
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2.2.4.2 Soroprevalência em animais 

 
2.2.4.2.1 Bovinos 

 
Estudos epidemiológicos voltados para soroprevalência da toxoplasmose em 

bovinos, ainda, são escassos, visto que nesta esta espécie animal, T. gondii se 

comporta de maneira mais branda quando comparado com outros animais de 

produção144. Entretanto, este cenário é controverso na comunidade cientifica, 

sobretudo, em relação à transmissão da toxoplasmose pela ingestão da carne crua ou 

malpassada desses animais. Acredita-se que muitos relatos sorológicos de T. gondii 

em bovinos podem ter sido equivocados em virtude dos parasitas pertencentes à 

família Sarcocystidae, tais como Neospora spp. Sarcocystis spp. Hammondia spp. e 

Besnoitia besnoiti, apresentarem antígenos semelhantes ao T. gondii, ocasionando 

reações sorológicas cruzadas26. 

A taxa de infecção nos bovinos, no Brasil, é de até 89,1%22. Segundo Dubey et 

al.130 tal informação é um tanto intrigante, uma vez que a soroprevalência de T. gondii 

em bovinos tem sido pouco relatada em todo o mundo. Em um estudo prévio, Costa 

et al.145 isolaram T. gondii em 3 de 50 fetos (2 cérebros e 1 retina) de 50 vacas abatidas 

em Jaboticabal, São Paulo. Sabe-se que por mais que a soroprevalência seja baixa 

nesses animais, fatores como a existência de felinos domésticos e selvagens em 

fazendas e instalações contendo o gado bovino, podem aumentar o risco de 

contaminação de água e pastagens por oocistos, aumentando, substancialmente, a 

chance de infecção destes animais pelo parasita. Em Fernando de Noronha, a 

soroprevalência de bovinos é de 10,7%146. 

2.2.4.2.2 Caprinos 

 
A taxa de soroprevalência em caprinos, no Brasil, é de até 92% e parasitas 

viáveis de T. gondii já foram isolados em animais abatidos para consumo humano25. 

Durante um estudo feito por Ragozo et al.147, foram testados 143 caprinos, dos quais 

foi possível identificar anticorpos contra T. gondii em 41 (35,9%) de 114 caprinos do 

Estado de São Paulo, 5 (26,3%) de 19 caprinos do estado do Rio Grande do Norte, 

porém não foram detectados anticorpos em 10 caprinos do Estado da Bahia. Ressalta- 

se que 26 amostras dos 46 caprinos soropositivos foram submetidas a bioensaio em 
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camundongos e T. gondii foi isolado em 12 amostras. 

 
2.2.4.2.3 Ovinos 

 
No Brasil, a taxa de soroprevalência de ovinos é de 59%25. da Silva et al.148 

detectaram anticorpos anti - T. gondii em 66 (11%) de 602 ovelhas no Estado de São 

Paulo. Estes ovinos eram provenientes do Rio Grande do Sul e São Paulo, sendo que 

51 (11,8%) de 430 ovinos do Rio Grande do Sul e 15 (8,7%) de 172 ovinos de São 

Paulo foram soropositivos. T. gondii foi isolado por bioensaio em camundongos em 20 

amostras dos 66 ovinos soropositivos. Quinze destes 20 isolados eram de ovinos do 

Estado do Rio Grande do Sul e 5 eram de ovinos do Estado de São Paulo. Em 

Fernando de Noronha, um estudo recente, demonstrou uma prevalência de 85% nos 

240 ovinos da ilha, utilizando Imunofluorescência Indireta146. Em duas regiões 

distintas de Pernambuco, um estudo realizado por Silva et al.149 analisou o soro de 173 

ovinos por RIFI, dos quais 35,3% mostraram-se positivos. 

2.2.5 Manifestação Clínica 

 
2.2.5.1 Manifestação clínica em humanos 

 
2.2.5.1.2 Indivíduos imunocompetentes 

 
A toxoplasmose em indivíduos imunocompetentes é, geralmente, assintomática 

em 80 - 90% dos casos, sendo que 20% dos pacientes podem apresentar sintomas 

semelhantes à gripe, além de febre, linfodenopatia cervical, mialgia, astenia, erupção 

cutânea e outros sintomas não específicos130. A forma linfoglandular é a forma mais 

observada em indivíduos que adquirem a toxoplasmose e tende a ser benigna e 

autolimitada. Casos de hepatomegalia e esplenomegalia podem ser observados, além 

de cefaleia e sudorese noturna, porém de maneira rara. Em termos de localização, a 

linfoadenopatia é encontrada, principalmente, na cadeia cervical150. Ademais, os 

gânglios apresentam consistência normal e podem exibir um padrão dolorido quando 

apalpados. A febre tende a ser elevada e, por vezes, contínua, permanecendo por uma 

a duas semanas e, raramente, ultrapassando um mês. Sintomas como cefaleia e 

mialgia costumam acompanhar os períodos febris143. 
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2.2.5.1.2 Indivíduos imunocomprometidos 

 
A toxoplasmose representa um problema grave para indivíduos com deficiência 

no sistema imunológico, tais como portadores de infecção pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) e pacientes submetidos a terapias 

imunossupressoras130,151. É importante ressaltar que o prognóstico de evolução da 

doença é pior quando cistos teciduais quiescentes no tecido cerebral entram em 

processo de reagudização, levando a uma forma agressiva da doença. É incontestável 

a relevância que o advento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) 

acarretou no contexto clínico e epidemiológico da toxoplasmose a partir da década de 

1980, em especial, pelo caráter oportunista do parasita. Nos últimos anos, um dos 

principais sintomas que caracterizam a infecção por HIV é a encefalite ocasionada por 

T. gondii. Dentre esses sintomas, destacam-se cefaleia, déficits focais, febre, 

convulsões, confusão mental, ataxia, letargia, alterações visuais, dentro outros152,153. 

2.2.5.1.3 Toxoplasmose congênita 

 
A toxoplasmose congênita assume grande relevância mundial, sobretudo, na 

América do Sul, pela grande prevalência de casos reportados em crianças recém- 

nascidas infectadas com genótipos virulentos do agente. A toxoplasmose congênita 

ocorre quando a mãe adquire a infecção durante a gestação. Mães infectadas antes 

da concepção, raramente, transmitem o parasita para o feto, exceto nos casos de 

reinfecção devido à supressão imunológica154,155. Existem uma série de sinais e 

sintomas no feto que podem indicar a ocorrência da forma congênita da doença. 

Dentre eles, destacam-se a hidrocefalia, encefalite, afecções neurológicas, 

retinocoroidite, retardo do desenvolvimento intrauterino, óbito uterino e distúrbios 

auditivos. Os efeitos sobre o feto são mais graves se a transmissão ocorrer numa fase 

precoce da gestação, podendo ocasionar calcificações cerebrais, presença de líquido 

cefalorraquidiano anormal, icterícia, hepatoesplenomegalia, nistagmo, micro ou 

macrocefalia, fontanela protuberante, convulsões e enfraquecimento muscular. Por 

outro lado, se a transmissão ocorrer na fase final da gestação, os efeitos sobre o feto 

são menos severos, inclusive muitos deles tendem a ser brandos, ou 

assintomáticos29,143,155. 

É importante esclarecer que a sintomatologia em recém-nascidos pode ocorrer 
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de forma tardia, pois muitas crianças infectadas durante a gestação não apresentam 

sinais da doença ao nascerem, porém em suas vidas adultas podem desenvolver 

sintomas característicos da infecção congênita, sobretudo, afecções oculares como 

retinocoroidite. Um estudo de revisão sistemática com metanálise sobre toxoplasmose 

congênita, no Brasil, mostrou que entre janeiro a dezembro de 2018, um total de 469 

crianças foram infectadas de forma vertical pelo parasita, das quais 57% tiveram o 

diagnóstico da doença no período pós-natal. Neste estudo, foi evidenciado que 48,2% 

das crianças apresentaram retinocoroidite, 17,7% apresentaram calcificações 

cerebrais, 1,9% tiveram disfunção auditiva e 0,42% estavam coinfectadas com HIV154. 

2.2.5.1.4 Toxoplasmose ocular 

 
A forma ocular da doença pode provocar uveíte, estrabismo, retinocoroidite e 

cegueira. No sistema nervoso central, T. gondii pode provocar deficiências 

neurológicas e psicomotoras, convulsões e retardo mental, além de surdez. Estima- 

se que cerca de um terço das crianças infectadas desenvolverá deficiência visual na 

vida adulta156. O acompanhamento desses pacientes é de extrema importância para 

evitar danos severos aos olhos157. A toxoplasmose é a causa mais comum de uveítes 

no Brasil, atingindo um percentual de 50% do total de casos. Sabe-se que o parasita 

consegue chegar ao olho pela via hematogênica, apresentando um perfil clínico 

benigno e autolimitado em pacientes imunocompetentes158, enquanto que em 

indivíduos imunocomprometidos, o perfil clínico tende a ser mais severo e atípico159. 

Um dos principais sintomas patognomônicos da toxoplasmose ocular é a 

retinocoroidite, em especial, a retinocoroidite satélite, a qual exibe um padrão 

necrosante focal, unilateral, granulomatoso com presença de exsudato, além do 

envolvimento vítreo e da câmara anterior do olho. Neste local, é comum encontrar 

anticorpos circulantes da classe IgG para T. gondii. A inflamação ocular por T. gondii 

também pode atingir a íris e o corpo ciliar, ocasionando um quadro de iridocillite que 

também apresenta lesão granulomatosa com infiltração de células inflamatórias 

aderidas à face posterior da córnea159. 
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2.2.5.2 Manifestação Clínica em Animais 

 
A toxoplasmose é uma zoonose de grande repercussão na atualidade, 

acometendo mais de um terço da população mundial e parcela significativa dos 

animais de produção. Vários fatores podem contribuir com as altas prevalências da 

toxoplasmose, porém o perfil eurixeno e heteroxeno facultativo do agente é, sem 

dúvida, um ponto importante. Como mencionado anteriormente, T. gondii possui como 

hospedeiros intermediários todos os animais de sangue quente, como aves e 

mamíferos, incluindo o homem. Entretanto, os hospedeiros definitivos do parasita são 

os felinos, nos quais ocorre a reprodução sexuada de T. gondii25. A infecção por esse 

protozoário ganha relevância na medicina veterinária, sobretudo, pelos danos 

reprodutivos que T. gondii provoca nos animais, ocasionando prejuízos econômicos 

em decorrência de abortos e mortes prematuras. Nos suínos, as infecções são 

subclínicas e possuem períodos longos de incubação, provocando manifestações 

clínicas apenas em neonatos e em leitões jovens. Nesses animais, especialmente, nos 

leitões, já foram descritos sintomas como miocardite, encefalite, pneumonia, necrose 

da placenta e aborto. Nos suínos adultos, os sinais e sintomas quando presentes, 

incluem febre, cegueira, fraqueza e queda no ganho de peso160. Em ovinos e caprinos, 

a doença provoca quadros mais graves, podendo causar morte embrionária e 

reabsorção, morte fetal, mumificação, aborto, natimortalidade e mortalidade neonatal. 

Em um estudo experimental, ovinos infectados com T. gondii desenvolveram 

hipertermia, distúrbios respiratórios (dispnéia, tosse e corrimento nasal), anorexia, 

diarréia, tremores musculares e prostração161. Em caprinos, um estudo de infecção 

experimental realizado em cabras com mais de 12 meses de idade, demonstrou a 

presença de pneumonia, encefalite, meningoencefalite, linfadenite necrosante 

intersticial e hepatite periportal162. Por outro lado, é importante ressaltar que em outras 

espécies de interesse econômico, como equinos e bovinos, a doença é menos 

frequente, devido à resistência natural que esses animais apresentam ao parasita, em 

especial, os bovinos. 

Estudos prévios demonstraram que dentre as principais espécies de ruminantes, 

os bovinos Bos taurus mostraram-se mais suscetíveis à infecção por T. gondii quando 

comparado aos bovinos Bos indicus e a aos búfalos (Bubalus bubalis). A infecção pelo 

parasita em B. taurus provoca picos febris mais prolongados que coincidiam com alta 
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carga parasitária na corrente sanguínea. Embora os bovinos sejam mais resistentes 

à infecção por T. gondii, sintomas como hipertermia, taquicardia, taquipnéia, anorexia, 

prostração, secreção nasal, lacrimejamento, fotofobia, conjuntivite e diarreia podem 

estar presentes, sobretudo, nos animais B. taurus. Em contrapartida, bovinos B. 

indicus apresentam maior resistência à infecção quando comparado com as demais 

espécies de ruminantes22. 

 

A toxoplasmose aviária é menos frequente e os sintomas clínicos são pouco 

descritos. Em um estudo experimental com frangos de corte infectados com oocistos 

de T. gondii, os animais apresentaram diarréia esverdeada durante uma semana, e 

apenas um animal morreu por complicações respiratórias. Durante a necropsia, 

esplenomegalia foi observada em todos os animais163. 

A manifestação clínica em felinos costuma ser branda e, muitas vezes, 

assintomática. Os sintomas mais graves estão associados à forma congênita da 

doença e são decorrentes de um processo inflamatório com necrose tecidual devido 

a replicação intracelular dos taquizoí tos, sobretudo, nas células do epitélio intestinal. 

Da mesma forma, o quadro clínico costuma ser mais severo e com pior prognóstico 

nos casos de reativação da doença que ocorrem em animais imunossuprimidos164. 

Doenças típicas de felinos como o Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) e o Vírus da 

Leucemia felina (FeLV) podem reativar cistos quiescentes de T. gondii, 

desencadeando sintomas patognomônicos de neurotoxoplasmose, como o quadro 

clássico de encefalite por T. gondii. Abordagens terapêuticas imunossupressoras 

como, por exemplo, o uso de ciclosporina e glicocorticóides em animais previamente 

infectados pelo parasita, também, podem desencadear quadros clínicos severos de 

toxoplasmose em felinos165,166. 

Assim como nos demais hospedeiros, T. gondii apresenta diferentes 

viscerotropismos no organismo do felino, incluindo cérebro, tecido muscular 

esquelético, pulmões e olhos. Sintomas como convulsões, ataxia, hiperestesia, 

dispneia, uveíte, icterícia, diarreia, febre, depressão, anorexia e perda de peso podem 

ser observados em gatos infectados pelo parasita, porém vale ressaltar que os filhotes 

são mais suscetíveis podendo apresentar quadros severos e potencialmente fatais, 

sobretudo, quando ocorre comprometimento do pulmão e do sistema porta- 
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hepático166. 

 
2.2.6 Diagnóstico 

 
Abordagens diagnósticas para identificação de T. gondii, ainda, demandam 

grande atenção devido à complexidade biológica do parasita e a patogênese que 

desencadeia nos diferentes hospedeiros. A forma como a doença ocorre nos 

diferentes grupos de risco, como gestantes e imunossuprimidos, reforça a importância 

do diagnóstico precoce da infecção. Além disso, o aprimoramento e o 

desenvolvimento de novas técnicas diagnósticas são imprescindíveis para a 

identificação laboratorial e caracterização de cepas do parasita dada a grande 

quantidade de genótipos de T. gondii em nosso meio. Dentre as técnicas disponíveis, 

é importante ressaltar que T. gondii, assim como outros coccídeos, pode ser 

identificado por diferentes métodos, a saber: (i) pesquisa parasitológica direta feita por 

microscopia; (ii) detecção de ácido nucleico por técnicas moleculares; (iii) identificação 

de estruturas especificas por técnicas histológicas e (iv) pesquisa sorológica de 

anticorpos específicos. 

 

O exame microscópico permite a detecção de oocistos em amostras 

provenientes de água, alimentos e material fecal, bem como de cistos teciduais, 

alojados na musculatura dos hospedeiros intermediários167. Os cistos teciduais são 

fáceis de serem identificados em amostras cárneas mediante a utilização de corantes 

adequados, como a hematoxilina e eosina168. Embora o microscópio eletrônico de 

transmissão, também, seja um meio capaz de detecção, tanto de oocistos no intestino 

de gatos, como de cistos teciduais presentes no cérebro e musculatura dos 

hospedeiros intermediários, seria extremamente difícil aplicá-lo numa rotina 

laboratorial169. 

Outra maneira plausível de identificação de cistos de T. gondii é pelo bioensaio, 

que representa o método mais sensível de detecção, já que permite o isolamento de 

formas viáveis do parasita130. Normalmente, o bioensaio é realizado em amostras de 

tecidos provenientes do cérebro, músculos cardíaco e esquelético e fluidos 

biológicos170. Entre os modelos animais mais utilizados, destacam-se os 

camundongos e gatos devido à suscetibilidade destes animais ao T. gondii. Quando 

o bioensaio utiliza camundongos como modelo, preconiza-se digerir as amostras 
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teciduais com solução ácida de tripsina, ou pepsina, antes da realização da inoculação 

nos animais. Por outro lado, ao utilizar gatos como modelo experimental, o primeiro 

passo consiste em alimentá-los com as amostras teciduais e, posteriormente, verificar 

a presença de oocistos em suas fezes, o que, frequentemente, ocorre entre 3 a 14 

dias após a ingestão do tecido contaminado. Todavia, independente do modelo animal 

utilizado, o bioensaio é uma técnica onerosa e laboriosa, inviável em larga escala130. 

Métodos de imagem apesar de não possuírem muita especificidade, podem ser 

utilizados para monitorar o efeito terapêutico e facilitar o diagnóstico da toxoplasmose 

em humanos. Estes métodos envolvem ultrassonografia (US), ressonância magnética 

(RM) e tomografia computadorizada (TC)171,172. Tomografia computadorizada e 

ressonância magnética são imprescindíveis para localização de lesões provenientes 

de encefalites e abcessos cerebrais causados pelo T. gondii em pacientes 

imunocomprometidos173. A ultrassonografia está voltada, principalmente, para 

toxoplasmose congênita e para realização do diagnóstico pré-natal174, enquanto que 

a tomografia computadorizada e a ressonância magnética são utilizadas para rastrear 

alterações iniciais e determinar a extensão do dano causado pelo parasita em 

diferentes formas da doença173. O bioensaio, assim como o cultivo celular, são úteis 

na detecção do agente em infecções intrauterinas a partir de amostras do líquido 

amniótico e, também, da identificação do parasita em amostras de líquido 

cefalorraquidiano provenientes de pacientes imunodeprimidos com 

neurotoxoplasmose25,167. 

 

Nas últimas décadas, as técnicas de biologia molecular têm sido amplamente 

aplicadas, já que apresentam boa capacidade de identificação do parasita por 

apresentarem alta especificidade e sensibilidade130. Novos genótipos capazes de 

infectar espécies distintas na natureza vêm sendo identificados por estudos de caráter 

filogenético, sobretudo, pelo uso da técnica da Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR)175. A diferenciação pela abordagem molecular de parasitas taxonomicamente 

semelhantes que também pertencem a família Sarcocystidae, como Sarcocystis spp. 

e Neospora spp., é de suma importância, visto que os cistos teciduais desses parasitas 

são difíceis de serem distinguidos uns dos outros por microscopia óptica 

convencional48. Não obstante, o método de PCR, também, tem sido útil no diagnóstico 

de infecções oculares e do sistema nervoso. Além da técnica de PCR tradicional, 
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outros protocolos de PCR já foram desenvolvidos para otimizar e aumentar a 

sensibilidade do teste, como Nested-PCR e o PCR em tempo real, cujo sinal 

decorrente da duplicação do DNA é emitido e captado todo vez que ele é gerado. 

 

Sabe-se que os sinais clínicos da toxoplasmose não são patognomônicos para 

o diagnóstico definitivo da doença, portanto, os exames laboratoriais são considerados 

os métodos de escolha para o diagnóstico, sobretudo, os testes sorológicos que são 

utilizados para detecção de diferentes classes de anticorpos como IgA, IgE, IgM e IgG, 

em fluídos corporais, especialmente, o soro. Os anticorpos IgM são detectáveis cerca 

de 1 semana após o início da infecção e persistem por vários meses, embora possam 

permanecer detectáveis por anos após a infecção aguda176. Assim, a presença de IgM 

no soro humano não é suficiente para esclarecer a infecção pelo T. gondii. Anticorpos 

IgA são marcadores da infecção aguda, devido sua cinética ser mais rápida quando 

comparada com a cinética da IgM, podendo persistir por muitos meses177, 178. Os testes 

sorológicos baseados na avidez de IgG determinam em qual momento a infecção foi 

adquirida. Essa informação é fundamental para dar início ao tratamento em 

gestantes179. Descrito a priori, em 1948, o teste de Sabin-Feldman foi o primeiro teste 

laboratorial capaz de detectar todas as classes de anticorpos contra T. gondii, sendo 

considerado teste padrão-ouro para sorologia da toxoplasmose, visto que apresenta 

alta sensibilidade e especificidade180. Entretanto, este método não é aplicado na rotina 

laboratorial, pois é um teste bastante oneroso e necessita de taquizoí tos vivos167. 

 

2.2.7 Tratamento 

 
O conhecimento sobre as diferentes formas clínicas da toxoplasmose têm 

despertado preocupações em relação ao tratamento, tornando-se evidente a 

necessidade de elaboração de novas drogas medicamentosas, sobretudo, para o 

tratamento e prevenção da transmissão materno-infantil e para indivíduos 

imunocomprometidos que se encontram em curso agudo da doença181. O fármaco 

ideal, contudo, seria aquele que trouxesse menos malefícios ao hospedeiro, ou seja, 

não tivesse efeitos teratogênicos para gestantes ou reações de hipersensibilidade 

para portadores da doença. Além disso, deveriam ser capazes de eliminar todas as 

formas evolutivas de T. gondii. Contudo, muitas intempéries precisam ser 
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compreendidas no atual cenário terapêutico desta doença, especialmente, em 

hospedeiros em estado crônico, nos quais os cistos teciduais do parasita mostram-se 

resistentes às defesas do organismo e aos medicamentos preconizados para o 

tratamento181,182. 

Vários estudos experimentais com modelo animal e culturas celulares (in vitro) 

foram propostos para o desenvolvimento de fármacos com diferentes mecanismos de 

ação contra T. gondii. Estas drogas podem ser empregadas no tratamento da doença 

clínica, ou de forma preventiva183. As drogas mais utilizadas no tratamento da 

toxoplasmose são sulfadiazina, pirimetamina, espiramicina, clindamicina e 

trimetoprima, porém considera-se como forma de tratamento padrão-ouro a 

combinação de sulfadiazina e pirimetamina183,184. 

Parasitas pertencentes ao filo Apicomplexa conseguem sintetizar ácido fólico, 

logo, o mecanismo de ação da sulfadiazina e pirimetamina está associado ao 

metabolismo dessa vitamina. Durante a síntese do folato, várias enzimas são de suma 

importância para a formação do mesmo, todavia a sulfadiazina (análogo do ácido para-

aminobenzóico) consegue inibir de forma irreversível a enzima di-hidropteroato 

sintetase (DHPS), enquanto que a pirimetamina se mostra efetiva na inibição da 

enzima di-hidrofolato redutase (DHFR)184,185. 

Para a elaboração de medicamentos voltados para o tratamento da 

toxoplasmose é imprescindível que o genótipo do parasita seja levado em 

consideração. Estudos recentes de genotipagem feitos em algumas regiões do Brasil 

relatam uma grande predominância de cepas recombinantes de T. gondii que, por sua 

vez, podem infectar tanto o ser humano quanto os animais de forma mais severa 

quando comparada com genótipos clonais de outros países, como na Europa, cuja 

prevalência restringe-se às cepas do tipo II e III186,187. Assim, a compreensão sobre a 

genômica do parasita é um fator importante para a elaboração de novas drogas 

medicamentosas e estratégias de controle mais efetivas e especificas contra T. 

gondii188. 
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2.2.8 Profilaxia 

 
A prevenção consiste em medidas de higiene como lavagem das mãos, frutas 

e vegetais. É imprescindível lavar alimentos crus, como frutas, hortaliças e 

leguminosas, em água corrente para eliminação de oocistos aderidos na superfície 

destes alimentos. Medidas de higiene como a lavagem das mãos com água e sabão 

após a manipulação dos alimentos é de suma importância para a prevenção da 

doença. Além disso, recomenda-se a lavagem das mãos após práticas agrícolas e de 

jardinagem pelo risco de contato com oocistos presentes no solo. Da mesma forma, é 

necessária a higienização das mãos após o manuseio de caixa de areia de gatos. Os 

indivíduos pertencentes ao grupo de risco, em especial, as gestantes, devem realizar 

a troca da caixa de areia dos gatos com todos os cuidados supracitados, devendo a 

caixa ser trocada todos os dias para prevenir a esporulação de oocistos, de 

preferência utilizando luvas e máscaras130,143. 

Carne malcozida representa uma das principais fontes de infecção para o 

homem, portanto, é de suma importância realizar o cozimento da carne e seus 

subprodutos em temperaturas que garantam a eliminação dos cistos do agente, isto 

é, temperaturas superiores à 66ºC, ou congelar a carne em uma temperatura inferior 

à -12ºC, garantindo que o ponto geométrico da carne seja congelado por inteiro. Gatos 

domésticos e silvestres devem ser alimentados com comida seca enlatada, ou cozida. 

Não é recomendado alimentá-los com carne crua e vísceras, sobretudo, fígado cru. 

Alguns proprietários ao serem notificados que gatos não podem extrair vitamina A de 

fontes vegetais, costumam alimentar seus animais com fígado, já que este órgão é rico 

em vitaminas, entretanto, o fígado é uma das vísceras com maior quantidade de cistos 

de T. gondii. Por essas razões, é importante esclarecer os proprietários de gatos que as 

rações vendidas no mercado varejista já possuem todos os nutrientes essenciais que 

esses animais necessitam. Não obstante, para controlar a população felina, a 

castração seria uma solução plausível. Consumo de água não filtrada e não tratada 

também são responsáveis pela transmissão da doença, devendo ser evitada130. 
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2.3.1 Ciências da carne bovina 

 
O Brasil apresenta notoriedade na bovinocultura de corte, que é considerada 

um dos setores mais importantes do agronegócio brasileiro, já que o país lidera o 

ranking de maior produtor e exportador de carne bovina do mundo. É incontestável os 

danos que a pandemia de Covid-19 ocasionou à economia mundial, em especial, ao 

Brasil, porém estudos apontam que as exportações brasileiras de carne bovina não 

foram prejudicadas, registrando ganhos em torno de US$ 637,81 milhões no mês de 

março de 2020106. Contudo, é plausível a preocupação global em relação à sanidade 

animal e a qualidade sanitária da carne, visando o controle e prevenção de doenças 

de caráter zoonótico pelo emprego de sistemas de vigilância que contemplem toda a 

cadeia de produção da carne6. 

A carne bovina, assim como o leite e os ovos, é de grande importância para o 

homem sob o ponto de vista nutricional, em especial, pelo alto valor proteico e 

vitamínico oferecido por estes alimentos189. Assim, é de suma importância que estes 

alimentos, em especial, a carne bovina e seus subprodutos, como os miúdos 

comestíveis, passem por uma rigorosa fiscalização sanitária para impedir o risco de 

transmissão de doenças ao consumidor190. Além disso, sabe-se que o padrão de 

consumo de proteínas de origem animal de uma determinada região pode ser utilizado 

como indicador de desenvolvimento do local quando comparado com o padrão de 

consumo de proteínas de origem vegetal191. 

De acordo com o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal (RIISPOA), a carne de açougue é definida como um alimento formado 

por massa muscular podendo incluir a base óssea correspondente e/ou gorduras, 

provenientes de animais abatidos sob inspeção veterinária. Este alimento pode ser 

consumido in natura ou de forma processada192. De uma maneira geral, a carne 

considerada de ótima qualidade para consumo humano, deve apresentar, além de 

aspectos visuais e organolépticos adequados, um aporte nutricional satisfatório e um 

controle sanitário efetivo a fim de eliminar quaisquer patógenos que possam 

comprometer a saúde humana193,194. 

Estruturalmente, a carne é formada por músculo contendo fibras (ou miofibras) 

e pelo sarcômero. As fibras são longas e estreitas, encontradas em camadas e são 
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cercadas de tecido conjuntivo. É importante salientar que o tecido muscular pode ser 

classificado de três formas, a saber: (i) músculo estriado esquelético, (ii) músculo 

estriado cardíaco e (iii) músculo liso. Existem uma série de proteínas ao longo do 

músculo que apresentam diferentes funções, incluindo atividade motora, regulatória e 

estrutural. As principais proteínas motoras são a actina e miosina, responsáveis pelos 

movimentos de contração muscular. Em contrapartida, as proteínas de função 

regulatória e estrutural dão origem aos miofilamentos das bandas Z do sarcômero, que 

é a unidade funcional contrátil da fibra muscular. A fibra muscular ou miofibra, por sua 

vez, é a unidade estrutural do músculo. Ela é composta por um conjunto de miofibrilas 

banhadas pelo sarcoplasma, organelas (lisossomos, mitocôndrias, núcleo, retículo, 

dentre outros) e pela membrana celular196. A estrutura do músculo esquelético descrita 

acima está demonstrada na Fig. 19. O tecido conjuntivo, por sua vez, está presente em 

todos os tipos de cortes de carnes, porém em proporções variáveis. Dentre as 

estruturas que desempenham um papel importante neste tecido, destacam-se o 

colágeno e a elastina. É importante ressaltar que o colágeno está associado à maciez 

de um determinado corte cárneo. A quantidade desta proteína é proporcional à idade 

do animal, sendo que animais jovens apresentam colágeno em maior quantidade que 

os animais mais velhos. Todavia, animais de idade avançada apresentam uma 

tendência menor da carne se tornar tenra sob o efeito do calor, apresentando maior 

termoestabilidade. A elastina, também, tem caráter termoestável, no entanto, ela é 

encontrada nos vasos sanguíneos, tendo pouca importância na constituição da carne. 

O tecido adiposo, além de ser importante depósito enérgico da musculatura, influencia 

características como cor, olfato e paladar da carne. Em termos de localização, a gordura 

pode ser encontrada depositada na parte interna, envolvendo os órgãos do animal, na 

parte externa da região subcutânea e na parte intermuscular195. 
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Figura 19: Representação da estrutura do músculo esquelético191. 

 
 

Em relação às características bioquímicas, sabe-se que a qualidade da carne 

está associada às concentrações de aminoácidos, ferro, ácidos graxos essenciais e 

pela presença das vitaminas do complexo B. A ingestão da carne é atribuída à diversas 

funções na manutenção do organismo, tais como síntese de novos tecidos orgânicos, 

produção de energia e manutenção da homeostasia196. 

As proteínas encontradas na carne possuem grande valor biológico, pois 

apresentam aminoácidos considerados essenciais ao ser humano. Dentre eles, 

destacam-se fenilalanina, valina, treonina, metionina, leucina, isoleucina, lisina e 

histidina197. Além disso, existem precursores presentes na carne, como o triptofano e 

tirosina, que são de suma importância na síntese da dopamina e serotonina, cuja 

deficiência está associada à depressão e agressividade198. É importante ressaltar que 

a idade, raça, alimentação e o sexo do animal podem influenciar a concentração final 

de proteínas e lipídeos em diferentes cortes cárneos. Os lipídios, por sua vez, são 

importantes não apenas para conferir as características organolépticas, referentes ao 

sabor, mas também, por ser considerado um elemento essencial para o 

desenvolvimento e manutenção fisiológica do organismo, já que é fonte de energia 

pela presença dos ácidos graxos essenciais, colesterol e vitaminas lipossolúveis. De 

uma maneira geral, a ingestão de lipídios possui boa digestibilidade, mas pode variar 

de acordo com os ácidos graxos essenciais presentes, sendo que quanto mais 

saturada for a gordura, menor será a digestibilidade198. A carne possui grandes 

quantidades de vitaminas, especialmente, do complexo B que promovem funções 

imprescindíveis ao desenvolvimento e manutenção do corpo humano. Contudo, sabe- 
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se que a proporção deste complexo varia de acordo com a idade do animal, sendo 

encontrada vitaminas lipossolúveis em maiores quantidades em animais com idade 

avançada. De um modo geral, as vitaminas participam das atividades enzimáticas do 

organismo, ajudando-o a realizar diferentes funções. A carne apresenta todas as 

vitaminas hidrossolúveis do complexo B (ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, 

cobalamina, niacina, nicotinamida, piridoxina, riboflavina e tiamina), bem como todas 

as vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K), ganhado notoriedade a vitamina A e vitamina 

C. A vitamina B12, contudo, é encontrada em grandes quantidades na carne bovina, 

sendo essencial na síntese de diferentes compostos no organismo do ser humano 

como, por exemplo, a síntese de DNA, além da participação na eritropoiese e no 

sistema neurológico. Sua ausência está associada às anemias, doenças 

cardiovasculares, alterações cerebrais e síntese prejudicada de eritrócitos198. 

Em relação aos minerais, a carne bovina é rica em sódio, potássio, fósforo, 

magnésio, zinco e, sobretudo, ferro. Todos são de suma importância para o organismo 

humano, porém se sabe que o maior constituinte do músculo é a água que 

corresponde a 70% - 75% de todos os componentes desta estrutura. Quanto mais 

jovem for o animal, maior será a proporção de água no seu músculo. Em termos 

funcionais, a água é de extrema importância na síntese de estruturas celulares, bem 

como no transporte de substâncias orgânicas e inorgânicas dentro da célula199. 

Contudo, para que o músculo se torne efetivamente carne após o abate do 

animal, ele precisa passar por uma série de reações bioquímicas e biofísicas que são 

cruciais para manutenção das características organolépticas da carne. Logo após o 

abate, o aporte de oxigênio decai na musculatura do animal devido à interrupção 

sanguínea e antes do musculo perder todas as funções in vivo, ele utiliza outra via 

metabólica para obtenção de energia, isto é, a via anaeróbica, transformando glicose 

em glicogênio, com produção de lactato e, por consequência, acidificação do pH. 

Como esse processo cessa todos os depósitos de energia, a contração muscular logo 

se instala, formando um complexo irreversível chamado de actomiosina. Nessa fase, 

o músculo alcança o estado de rigor mortis e se torna efetivamente carne200. 

A cor da carne é uma das características organolépticas mais importantes no 

controle da qualidade deste alimento. A cor normal do produto cárneo é o vermelho 
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vivo, porém quando a sangria do animal, no momento do abate, não é realizada de 

maneira correta, a cor do alimento pode sofrer grandes alterações, prejudicando 

diretamente sua comercialização. Estudos mostram que a idade, sexo, tipo de 

músculo, atividades físicas podem influenciar na cor do corte cárneo. A substância 

associada à cor vermelha dos músculos é a mioglobina, que é a proteína responsável 

pelo armazenamento de oxigênio nos músculos. A mioglobina é formada por uma 

cadeia polipeptídica denominada globina e por um grupo heme que apresenta um 

átomo de ferro na posição central201. Quando o bovino é recém abatido, observa-se 

uma coloração púrpura do músculo devido ao excesso de mioglobina e, após 30 a 40 

minutos, o músculo sofre um processo de oxigenação ao entrar em contato com o 

oxigênio do ambiente, formando um pigmento, relativamente, estável, conhecido como 

oximioglobina, responsável pela coloração vermelho brilhante da carne, que é 

chamativa e atraente para o consumidor. Entretanto, quando a carne passa pelo 

processo de desoxigenação, ela apresenta mioglobina reduzida e altamente instável 

que pode se transformar em um outro pigmento denominado de metamioglobina, que 

promove uma coloração marrom bastante indesejável à carne. Cabe ressaltar que este 

ciclo tem caráter reversível, possuindo grande dinamismo, entretanto, com a 

cozimento da carne o processo torna-se irreversível devido à desnaturação das 

globinas do pigmento201. 

 

O saboroma da carne corresponde ao odor e o sabor da carne, os quais  

juntamente com o pH caracterizam o aroma do alimento. Tanto o sabor quanto o odor 

são complementares, visto que na ausência do odor, o sabor da carne sofre 

alteração203. Existem vários fatores que podem alterar o odor e o sabor do corte 

cárneo, incluindo a idade e o sexo do animal, já que a carne de animais com idade 

mais avançada e/ou pertencente ao sexo masculino apresenta saboroma diferente. 

Todavia, o fator preponderante que fornece sabor ao corte é a quantidade de gordura, 

isto é, teor de ácidos graxos presentes na carne. A ransificação da gordura deve ser 

evitada, já que altera negativamente o sabor. Temperaturas e processos de cocção 

muito altas, também, podem influenciar o saboroma da carne200,203. Outro ponto muito 

importante ao estudar as ciências da carne bovina são os tipos de alterações que os 

cortes cárneos podem sofrer durante o processamento tecnológico da carne. Todos 
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os procedimentos industriais podem influenciar e alterar drasticamente a qualidade 

nutricional do corte, bem como as características de odor, sabor, cor, maciez e 

suculência da carne204. O processo de refrigeração inadequado, por exemplo, pode 

resultar em ressecamento da carne, influenciando o peso do corte comercial, com 

impacto negativo para a indústria de alimentos200. 

O congelamento, por sua vez, pode ocasionar a formação de cristais de gelo na 

carne, interferindo na sua exsudação204. Da mesma forma, o processo de cozimento 

da carne deve levar em consideração o tempo e a temperatura adequada de cada 

corte comercial para que haja o aproveitamento de todos os nutrientes, em especial, 

as proteínas. Assim, as temperaturas de cozimento não devem exceder 64º C205. 

2.3.2 Coração bovino destinado ao consumo humano 

 
De acordo com o Artigo 17 do RIISPOA, entende-se, como miúdos comestíveis, 

os órgãos de animais de açougue utilizados na alimentação humana, incluindo 

coração, fígado, miolos, rins, línguas, rúmen, retículo, rabada e mocotó192. Apesar de 

não ser amplamente conhecido, o coração bovino é uma peça apreciada na culinária 

de diversos países do mundo, inclusive no Brasil. Na América Latina, por exemplo, 

existe um prato popular típico originado no Peru chamado Anticucho, que está 

associado aos Andes desde a era pré-colombiana, especificamente na região 

Antisuyu do Tawantinsuyu (Império Inca), feito à base de diversas especiarias, 

principalmente, de coração de lhamas, porém com o decorrer do tempo, o coração 

bovino passou a ser o miúdo mais consumido na elaboração deste prato206. Esse 

prato, também, é encontrado em outros países da América Latina, como na Bolívia e 

no Brasil. Sabe-se que diferentes cortes cárneos classificados como subprodutos, 

como é o caso do coração bovino, oferecem proteínas de grande valor nutritivo207,208. 

Além disso, o coração deste animal é rico em ácido fólico, ferro, zinco e selênio e 

apresenta um alto teor de vitaminas do complexo B, em especial, vitaminas B2, B6 e 

B12209,210 (Tabela 2), além de vitamina C211. A ingestão de todas estas vitaminas do 

complexo B estão associadas a diversos benefícios no homem, destacando-se a 

proteção de doenças cardíacas, graças ao efeito cardioprotetor que elas exercem no 

coração, bem como manutenção da pressão arterial e redução do colesterol. Ademais, 

a ingestão delas também está associada à diminuição do risco de doenças que podem 
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comprometer o sistema nervoso, como a doença de Alzheimer, depressão, ansiedade 

e demência209. 

A carne de coração bovino também é uma grande fonte de coenzima Q10 

(CoQ10), que consiste em uma provitamina lipossolúvel produzida de forma 

endógena, sendo também denominada de ubiquinona, ou CoQ10, quando oxidada. 

Por outro lado, quando reduzida é denominada ubiquinol212,213. Vale ressaltar que, em 

1957, a Coenzima Q10 foi isolada, a priori, da mitocôndria de coração bovino214. Este 

antioxidante pode ajudar no tratamento e prevenção de doenças neuromusculares, 

doenças neurodegenerativas e, sobretudo, doenças cardíacas215. Além disso, CoQ10 

demonstrou retardar o processo de envelhecimento e melhorar os níveis de energia. 

Tal fato está associado à possibilidade desta coenzima modular o estado redox da 

célula em condições fisiológicas e também, patológicas do organismo humano, 

atuando como uma substância pró-oxidante e antioxidante, inclusive no combate aos 

radicais livres que podem danificar o DNA216. De acordo com o site Só Nutrição217, o 

coração é considerado um músculo que apresenta certa rigidez e, portanto, precisa de 

um longo tempo de cozimento para se tornar macio e saboroso. 

Tabela 2 - Relatório Nutricional de Coração Bovino Cru (100 gramas)218. 
 

 
Componentes Unidade Cada 100g 

Água ml 77.11 

Valor energético (kcal) g 112 

Proteína g 17.72 

Gorduras Totais g 3.94 

Carboidratos (diferença) g 0,14 

Fibra Alimentar g 0 

Monossacarídeos g 0 

Cálcio mg 7 

Ferro mg 4.31 

Magnésio mg 21 

Fósforo mg 212 

Potássio mg 287 

Sódio mg 98 

Zinco mg 1.7 
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Vitamina C mg 2 

Tiamina mg 0.238 

Riboflavina mg 0.906 

Niacina mg 7.53 

Vitamina B6 mg 0.279 

Ácido fólico, total µg 3 

Vitamina B12 µg 8.55 

Vitamina E mg 0.22 

Gorduras saturadas g 1.383 

Gorduras monoinsaturadas g 1.137 

Gorduras poli-insaturadas g 0.546 

Colesterol mg 124 

 

Anatomicamente, o coração bovino é encontrado no mediastino, mais 

precisamente no interior do saco pericárdico, o qual corresponde à maior parte da 

massa cardíaca no hemitórax esquerdo219. O coração de um bovino adulto pesa em 

torno de 2,5 kg, o que representa 0,4 - 0,5% do peso corporal do animal. Dispõe de 

um sulco caudal que não é muito profundo e a região ventricular possui forma cônica 

que é mais pontiaguda se comparada ao coração do cavalo. O ápice, encontra-se mais 

próximo ao diafragma219. Além disso, o tecido cardíaco bovino e parte dos grandes 

vasos é envolvido por um saco fibroso e seroso denominado pericárdio220. O principal 

tecido do coração é o músculo estriado, sendo que as fibras musculares são unidas 

entre as porções terminais, as quais ramificam-se e se juntam novamente formando 

redes complexas denominadas de sincício. Uma característica das fibras do músculo 

cardíaco é a presença dos discos intercalados220. 

É importante salientar que a parede do coração bovino é composta por três 

camadas, a saber: (i) epicárdio que é a camada mais externa correspondente à lâmina 

visceral do pericárdio seroso, (ii) o miocárdio, camada intermediaria que representa a 

maior parte do músculo cardíaco bovino e (iii) o endocárdio, camada associada ao 

revestimento de todas as cavidades do interior do órgão. Esta víscera apresenta uma 

base convexa, possuindo dois átrios dorsais e dois ventrículos ventrais separados por 

sulcos que representam a divisão interna do coração em quatro câmaras. É importante 

ressaltar, também, a presença de um septo que divide tanto os átrios, quanto os 

ventrículos em esquerdo e direto, denominados de septo interatrial e de septo 
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interventricular, respectivamente. O átrio direito comunica-se com o ventrículo direito 

através do óstio atrioventricular direito, o qual possui a valva tricúspide, constituída 

pelas cúspides parietal, angular e septal. O átrio esquerdo, por sua vez, comunica-se 

com o ventrículo esquerdo por meio do óstio atrioventricular esquerdo. Neste óstio 

encontra-se a valva mitral que apresenta as cúspides septal e parietal. Em 

contrapartida, nas paredes dos ventrículos, encontram-se três tipos de estruturas 

denominadas trabéculas cárneas, que podem ser do tipo cristas musculares, 

músculos papilares ou do tipo septo marginais, sendo que em bovinos está última é 

bem mais perceptível no ventrículo direito219. 

No tocante à qualidade sanitária da carne e miúdos bovinos, é de suma 

importância que esses alimentos estejam de acordo com as normas e diretrizes do 

Serviço de Inspeção Federal (SIF) para garantir a Segurança Alimentar e prevenção 

de zoonoses transmitidas por alimentos. Não obstante, a condenação de miúdos e 

carcaças de bovinos devido à identificação de diferentes classes de patógenos de 

potencial zoonótico tem sido considerada a principal causa de descarte da carne 

bovina durante a inspeção sanitária, trazendo prejuízos notórios à economia do país 

221,222. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 
As doenças infecciosas causadas por parasitas de origem alimentar são, 

frequentemente, referidas como doenças negligenciadas, pois do ponto de vista da 

segurança alimentar, os parasitas não recebem o mesmo nível de atenção que outros 

patógenos como bactérias e vírus, porém causam danos elevados, já que as infecções 

podem ser prolongadas, graves e potencialmente fatais. Embora sejam mais 

prevalentes em países com condições sanitárias deficientes, estas doenças estão se 

tornando cada vez mais comuns em todo o mundo, disseminando-se de forma 

cosmopolita5. Além disso, como a notificação para autoridades de saúde pública não 

é obrigatória para a maioria das doenças parasitárias, os dados disponíveis, muitas 

vezes, não refletem a verdadeira prevalência ou incidência destas doenças na 

população, subestimando a real importância das mesmas5. 

A vigilância das doenças parasitárias é complexa devido aos períodos 

prolongados de incubação e natureza subclínica da maioria das infecções. Além disso, 

a propagação destas doenças está associada a diferentes fatores como globalização 

do comércio e dos alimentos e variações nas preferências alimentares e padrões de 

consumo da população. Dentre estas variações estão o aumento global esperado do 

consumo de carne nos países emergentes ao longo dos próximos 20 anos, o aumento 

da tendência à ingestão de carne malcozida e a demanda por alimentos exóticos, 

como carne de caça ou selvagem1. Associado a estas questões está o impacto das 

mudanças climáticas sobre os ciclos de vida dos parasitas que dependem de vários 

fatores, como o número de hospedeiros envolvidos na transmissão do agente, 

presença ou ausência de hospedeiros intermediários e a existência de vetores1. 

As doenças infecciosas transmitidas por alimentos prevalecem em áreas de alta 

pobreza e com condições sanitárias inadequadas, refletindo o quadro de desigualdade 

entre os países subdesenvolvidos e aqueles desenvolvidos. Isto ocorre, 

principalmente, pelo fato de tais doenças não apresentarem a mesma prioridade 

quando comparadas às enfermidades de interesse das indústrias farmacêuticas1. 

Dentre as doenças incluídas nesta condição, as mais prevalentes são as bacterioses 

causadas por Escherichia coli, Salmonela spp., Campylobacter sp, Listeria sp2 e as 

viroses como Hepatite A e Norovirose223,224. Assim, é compressível que as doenças 
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parasitárias sejam referidas como Doenças Negligenciadas sob o ponto de vista de 

Segurança Alimentar. Diante deste fato, a preocupação das autoridades sanitárias e 

das indústrias alimentícias está voltada para prevenção e implantação de programas 

para controle sanitário e monitoramento desses agentes na cadeia de produção dos 

alimentos225. 

Apesar do impacto global, a origem do alimento que ocasiona tais infecções 

costuma ser desconhecida comprometendo, muitas vezes, a detecção correta do 

agente parasitário envolvido. Outro fator a ser considerado é que a maioria das 

parasitoses de origem alimentar apresenta períodos de incubação prolongados, além 

da natureza subclínica, dificultando o diagnóstico. Além disso, é importante ressaltar 

que há diversos fatores que podem facilitar a disseminação do agente no meio 

ambiente, tais como condições climáticas que permitam a sobrevivência ambiental do 

parasita, hábitos alimentares da população e presença de hospedeiros intermediários 

e/ou vetores226. A maioria das parasitoses de origem alimentar é transmitida pela 

ingestão de frutas, verduras ou carnes malcozidas que podem estar contaminadas 

com alguma forma evolutiva de resistência do agente como esporos, ovos, larvas, 

cistos ou oocistos. A contaminação de vegetais por parasitas potencialmente 

patogênicos é uma questão importante e que merece atenção, já que os grandes 

centros atacadistas carecem de metodologias voltadas para o controle de qualidade 

desses alimentos. Da mesma forma, a transmissão pela carne e derivados também 

assume importância relevante neste cenário. De acordo com a Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), os dez parasitas com maior 

número de casos associados à transmissão por alimentos são: Taenia solium, 

Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Toxoplasma gondii, 

Cryptosporidium spp., Entamoeba histolytica, Trichinella spiralis, Opisthorchiidae, 

Ascaris spp. e Trypanosoma cruzi, respectivamente. Dentre as estruturas encontradas 

na musculatura dos animais infectados (domésticos e selvagens), os cistos teciduais 

apresentam maior relevância. Contudo, a globalização e o aumento da expectativa do 

comércio de produtos cárneos nos países emergentes, também facilitam a 

disseminação das DTAs em diferentes regiões e países20. 

Neste contexto, as zoonoses parasitárias transmitidas por alimentos, em 

especial, aquelas causadas por protozoários do filo Apicomplexa vêm ganhando 
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destaque, não somente pela morbidade que causam na população humana e animal, 

mas também pelos prejuízos econômicos que geram ao agronegócio devido ao 

comprometimento da qualidade da carne e derivados destinados ao consumo 

humano33,227. Atualmente, o agronegócio tem uma participação expressiva na 

economia nacional, sobretudo devido ao destaque da bovinocultura brasileira no 

cenário mundial. O Brasil possui o maior rebanho bovino do mundo e lidera o ranking 

de maior exportador mundial de carne bovina106. Assim, para manter os índices de 

produção elevados e a credibilidade da pecuária nacional no mercado externo, são 

imprescindíveis os cuidados com a qualidade da carne e a sanidade dos rebanhos, 

pelo emprego de métodos eficientes de diagnóstico e medidas eficazes de controle e 

prevenção de doenças de transmissão alimentar. 

Dentre os protozoários pertencentes à família Sarcocystidae, Toxoplasma gondii 

e Sarcocystis spp. são extremamente importantes, já que a carne e derivados 

representam uma das principais formas de transmissão destes agentes. Animais 

infectados por T. gondii e Sarcocystis spp. albergam cistos destes protozoários na 

musculatura, tornando a carne uma fonte importante de infecção para a população 

suscetível quando ingerida crua ou malcozida33,227. 

Recentemente, publicamos um trabalho de revisão sistemática de surtos 

epidêmicos de toxoplasmose humana mostrando a importância da carne como fonte 

de infecção dos surtos em diferentes países27. É interessante notar que a carne 

também foi atribuída como fonte de infecção em vários casos de sarcocistose 

humana16,18, demonstrando a importância deste alimento como forma de transmissão 

de importantes protozooses. Contudo, é importante ressaltar que não há no Brasil, 

ainda, um programa estabelecido de controle sanitário e monitoramento laboratorial 

para toxoplasmose e sarcocistose. 

 

No tocante à legislação, o Brasil conta com o Regulamento de Inspeção Industrial 

e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) proposto em 1952. Este 

regulamento passou por uma série de revisões em maio de 2017, incluindo a aplicação 

de métodos microscópicos e de biologia molecular para inspeção da carne e seus 

subprodutos, visando à segurança alimentar. Nos bovinos infectados com Sarcocystis 

spp., o RIISPOA na seção III – Artigo 168, prevê a condenação de 
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carcaças em infecções maciças, ou seja, quando estes apresentam sarcocistos 

macroscópicos alojadas em diferentes partes do animal. Do contrário, dependendo da 

quantidade de cistos encontrados, tal carcaça pode ser submetida ao aproveitamento 

condicional. Entretanto, a maioria das espécies de Sarcocystis spp., inclusive as que 

possuem potencial zoonótico, desenvolvem cistos microscópicos, que frequentemente 

passam despercebidos durante a inspeção sanitária na linha de abate. Outro ponto 

importante é que não há no RIISPOA nenhuma recomendação a respeito de infecções 

por Toxoplasma gondii em bovinos. Esse fato pode estar associado ao tipo de 

metodologia preconizada pelos serviços de inspeção, os quais se baseiam, na maioria 

das vezes, em exames visuais de lesões macroscópicas, dificultando a identificação 

de parasitas, como T. gondii, que apresentam cistos teciduais microscópicos não 

detectáveis pelos métodos convencionais228. 

Nos últimos anos, nosso grupo vem trabalhando na padronização de ensaios 

imunoenzimáticos, como ELISA e Dot-ELISA, e ensaios de aglutinação indireta, como 

MAT e hemaglutinação, utilizando como material biológico o exsudato cárneo, fluído 

proveniente do descongelamento da carne229,230 para detecção de anticorpos IgG anti 

-T. gondii. Nossos dados mostram que a utilização do exsudato cárneo em ensaios 

sorológicos é uma abordagem promissora para o controle de T. gondii em cortes 

comerciais de carne, possibilitando seu emprego como método de monitoramento em 

programas de vigilância e controle de doenças transmitidas pela carne, como já vem 

sendo aplicado em alguns países, como Dinamarca, para monitoramento da 

Salmonella enterica em granjas suínas231. 

Cistos de T. gondii são microscópios e não podem ser observados a olho nu, 

portanto, o controle da doença por meio de serviços de inspeção sanitária na linha de 

abate não é uma prática factível, diferentemente de outras parasitoses causadas por 

helmintos da classe Cestoda (Taenia spp., Echinococcus spp.). Embora os cistos de 

Sarcocystis spp. sejam maiores e muitas vezes visualizados ao olho nú dependendo 

da espécie infectante, a qualidade da carne destinada ao consumo humano também 

pode ficar comprometida quando sarcocistos microscópicos de Sarcocystis spp. 

presentes na musculatura do animal não são detectados na linha de abate. Neste 

caso, o monitoramento da carne pela pesquisa de anticorpos específicos no exsudato 

cárneo poderia ser uma abordagem de grande importância para programas de 
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monitoramento e controle de qualidade da carne para sarcocistose. 

 
A ingestão da carne bovina destinada ao consumo humano é altamente 

recomendada como parte integrante de uma dieta saudável, já que este alimento 

apresenta um grande teor de ácidos graxos essenciais, vitaminas, minerais e, 

sobretudo, aminoácidos essenciais232. Cabe ressaltar, ainda, a importância dos 

miúdos bovinos na cadeia produtiva da carne, uma vez que eles representam uma 

fonte alternativa proteica para o ser humano, sendo extremamente relevantes 

economicamente, já que podem ser utilizados como matéria-prima para fabricação de 

produtos processados, ou para consumo in natura 233,234. 

Em uma pesquisa recente realizada no site do Serviço de Inspeção Federal (SIF) 

do MAPA, conseguimos observar que a Unidade Federativa (UF) que mais condenou 

carcaças de bovinos com sarcocistose, nos últimos cincos anos, foi o estado de Mato 

Grosso (73%), seguido por São Paulo (10%) e Rio Grande do Sul (5%). Além disso, 

foi possível constatar que, no Brasil, a principal parte do animal descartada devido à 

presença de Sarcocystis spp. foi o coração (19%), seguido de língua (15%) e fígado 

(11%). Da mesma forma, ao realizarmos essa pesquisa no estado de São Paulo, 

observamos que o coração, também, é a parte do animal mais descartada (34%), 

seguida pela cabeça (22%) e língua (15%), demonstrando que este órgão é de grande 

importância para pesquisas voltadas para identificação de Sarcocystis spp. Dados 

sorológicos demonstram que a taxa de infecção de toxoplasmose em bovinos no Brasil 

é de até 89,1%22, enquanto que a taxa de infecção nos bovinos no estado de São 

Paulo é de 11%235. Embora a maior parte das informações sobre T. gondii em bovinos 

esteja restrita a estudos de soroprevalência, a relevância deste parasita, sobretudo, 

para segurança alimentar não pode ser ignorada, visto que a carne bovina é 

amplamente consumida no Brasil. Além disso, o isolamento deste agente na 

musculatura de bovinos já foi relatado na literatura. Por essas razões, decidimos 

utilizar o coração bovino como objeto de estudo nesse trabalho. 

Recentemente, avaliamos por métodos moleculares (PCR), utilizando 

oligonucleotídeos específicos, a presença de T. gondii e Sarcocystis spp. em corações 

bovinos obtidos no comércio varejista da cidade de São Paulo. Nossos dados 

demonstraram que a prevalência da sarcocistose bovina foi extremamente alta, com 
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100% das amostras analisadas apresentando cistos de Sarcocystis spp30. Em relação 

à toxoplasmose, não identificamos cistos de T. gondii nas amostras analisadas, 

sugerindo que a infecção por este coccídeo não é tão relevante para a bovinocultura 

brasileira, embora a prevalência sorológica descrita na literatura para bovinos seja alta 

em algumas regiões do Brasil25. 

Comparamos, ainda, os achados genômicos com a presença de anticorpos anti- 

T. gondii para avaliação de reações cruzadas, utilizando ensaio imunoenzimático 

(ELISA) com exsudato cárneo obtido dos corações bovinos. Nossos dados 

demonstraram que das 20 amostras positivas para Sarcocystis spp. e negativas para 

T. gondii pela PCR, duas foram reagentes para antígenos de T. gondii no ELISA, 

indicando a ocorrência de reações cruzadas30. Estes resultados indagam sobre a 

possibilidade da alta prevalência de toxoplasmose bovina descrita no Brasil ser 

decorrente da infecção do gado bovino por coccídeos do gênero Sarcocystis spp. e 

não por T. gondii, levando em consideração a baixa quantidade de cistos de T. gondii 

isolados na carne bovina descrita por outros autores29. 

No presente projeto, buscamos estender a pesquisa de protozoários da família 

Sarcocystidae, como T. gondii e Sarcocystis spp., para um número maior de amostras 

de coração bovino, utilizando métodos sorológicos e moleculares já padronizados pelo 

nosso grupo em estudos anteriores30. Além disso, incluímos novas abordagens como 

bioensaio para isolamento de T. gondii e Sarcocystis spp. e caracterização genotípica 

de isolados para ampliar o conhecimento sobre a distribuição de cepas de T. gondii e 

espécies de Sarcocystis spp. em nosso meio, contribuindo com novas ferramentas 

diagnósticas para o monitoramento da qualidade da carne e Segurança Alimentar. 
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4. OBJETIVOS 

 
4.1 Geral 

 
 

Detecção de protozoários de potencial zoonótico, como Toxoplasma gondii e 

Sarcocystis spp., em amostras de coração bovino destinados ao consumo humano. 

 
 

4.2. Específico 

 
 

a) Pesquisa parasitológica de T. gondii e Sarcocystis spp. em amostras de tecido 

cardíaco bovino; 

 
b) Detecção de cistos de T. gondii e Sarcocystis spp. em cortes histológicos de 

coração bovino corados com hematoxilina e eosina; 

 
c) Isolamento de T. gondii e Sarcocystis spp presentes em amostras de coração 

bovino; 

 
d) Detecção de DNA de T. gondii em tecido muscular cardíaco, utilizando 

marcadores que amplificam um fragmento de 286 pares de base do gene B1; 

 
e) Detecção de DNA de Sarcocystis cruzi em tecido muscular cardíaco, utilizando 

marcadores que amplificam um fragmento de 119 pares de base do gene 

mitocondrial denominado citocromo C oxidase subunidade I (COX I); 

 
f) Detecção de DNA de Sarcocystis hominis em tecido muscular cardíaco, 

utilizando marcadores que amplificam um fragmento de 125 pares de base do 

gene mitocondrial denominado citocromo C oxidase subunidade I (COX I); 

 
g) Detecção de anticorpos IgG anti - T. gondii e anti - Sarcocystis spp., utilizando 

exsudato cárneo como material biológico. 
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5. MATERIAL E MÉDODOS 

 
Todos os procedimentos foram realizados no Laboratório de Protozoologia do 

Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (IMT/FMUSP). 

 

5.1 Amostras de coração bovino 

 
Foram utilizadas 40 amostras de coração bovino, provenientes do comércio 

varejista da cidade de São Paulo. O cálculo da amostragem foi realizado no programa 

Bioestat 5.3, calculando-se o tamanho da amostra com base na prevalência da 

sarcocistose bovina (0,97%) e da toxoplasmose bovina (0,11%) descritas no Estado 

de São Paulo90,140, estimando-se o tamanho amostral necessário para testar a 

diferença entre as duas proporções, ao nível alfa de significância de 0,05 e precisão 

do teste de 0.95 com teste bilateral. Nestas condições, o valor obtido para sarcocistose 

foi de 04 amostras e para toxoplasmose de 36 amostras, porém optamos por trabalhar 

com 40 amostras, já que a quantidade mínima necessária para o estudo seria de 36 

amostras dada pela menor prevalência da toxoplasmose na população. 

 

As amostras foram obtidas de estabelecimentos previamente inspecionados 

pela Vigilância Sanitária e provenientes de frigoríficos com fiscalização do Serviço de 

Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA). Foi utilizado como critério de inclusão no estudo, somente corações bovinos 

resfriados, excluindo-se amostras congeladas, já que o congelamento poderia 

comprometer o isolamento dos agentes por bioensaio em camundongos. Todas as 

amostras foram obtidas resfriadas e enviadas em caixas isotérmicas ao Laboratório 

de Protozoologia do IMT/FMUSP para processamento. 

 

5.2 Pesquisa de cistos teciduais de T. gondii e Sarcocystis spp. 

 
Para pesquisa direta de cistos teciduais de T. gondii e Sarcocystis spp. foram 

utilizadas amostras de 50g de tecido cardíaco obtidas a partir de secções longitudinais 

das musculaturas dos átrios e ventrículos cardíacos direito e esquerdo, além dos 

septos interatriais e interventriculares. Este material foi triturado por processamento 

mecânico e o tecido macerado resultante foi submetido ao exame a fresco por 
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microscopia óptica convencional e microscopia invertida de contraste de acordo com 

o protocolo descrito no item 5.2.1.1. Adicionalmente, foram retirados de cada uma das 

regiões cardíacas supracitadas, fragmentos de aproximadamente 20 X 20 mm que 

foram conservados em formol tamponado 10% para detecção histológica de cistos 

teciduais. 

 

5.2.1 Exame parasitológico direto 

 
5.2.1.1 Processamento das amostras 

 
Amostras de tecido muscular cardíaco obtidas de diferentes regiões do coração 

foram submetidas a processamento mecânico e concentração de acordo com o 

protocolo preconizado por da Silva, et al 28 com pequenas modificações. Brevemente, 

amostras de 50g de tecido cardíaco contendo porções da musculatura dos átrios e 

ventrículos cardíacos direito e esquerdo, bem como dos septos interatriais e 

interventriculares foram cortadas em fragmentos de 1 - 2 cm3 com auxílio de bisturi e, 

em seguida, estes fragmentos foram triturados juntamente com 100 mL de solução 

salina por 1 minuto em liquidificador. A suspensão do tecido macerado foi filtrada em 

peneira com malha de 0,3 - 0,5 mm e o material foi concentrado por centrifugação a 

2500 rpm por 5 minutos a temperatura ambiente. Após centrifugação, o sobrenadante 

foi descartado e uma amostra do pellet foi diluída (1:20) em solução salina para um 

volume final de 20 mL e este material foi distribuído em quatro placas de Petri (5 mL /  

placa), permitindo que cada amostra de tecido cardíaco fosse examinada em 

quadruplicata por microscopia invertida de contraste (100X, 200X e 400X) para 

pesquisa de cistos teciduais de T. gondii e Sarcocystis spp. Concomitantemente, foi 

retirada uma gota de cada placa de Petri e o material foi examinado por microscopia 

óptica convencional entre lâmina e lamínula (40X e 100X). 

 

Os resultados do exame parasitológico direto realizado por microscopia 

invertida de contraste foram categorizados de acordo com a quantidade de cistos 

presentes nas placas, considerando-se 1 a 4 cistos por placa (+), 5 a 10 cistos por 

placa (++) e acima de 10 cistos por placa (+++). O material contido em todas as placas 

com score (+++) foi recuperado e concentrado por centrifugação a 2500 rpm por 5 

minutos a temperatura ambiente, sendo que uma parte deste material foi utilizada 

como inóculo para bioensaio em camundongos e o restante foi mantido a - 80°C para 
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posterior utilização em testes moleculares e preparação do antígeno proteico solúvel 

empregado nos ensaios sorológicos. 

 

5.2.2 Exame histológico 

 
Para detecção histológica de cistos teciduais de T. gondii e Sarcocystis spp. 

foram utilizados fragmentos de musculatura cardíaca previamente fixados em formol 

tamponado 10% como descrito no item 5.2. Esses fragmentos foram incluídos em 

parafina, cortados com espessura de 5 μm e corados pela técnica de hematoxilina - 

eosina (HE). Nesta coloração, os cistos, normalmente, aparecem como formações 

basofílicas bem definidas de diversos tamanhos, podendo ser arredondados ou 

alongados. Os cortes histológicos foram examinados em microscópio óptico 

convencional com aumento de 20X, 40X e 100X. 

 

5.3 Isolamento de T. gondii e Sarcocystis spp. 

 
O isolamento de T. gondii e Sarcocystis spp. foi realizado por bioensaio em 

camundongos Swiss não isogênicos (fêmeas) com 4 a 6 semanas de idade, pesando 

em torno de 20g, fornecidos pelo Biotério do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo. Os 

animais foram mantidos no biotério de experimentação do IMT/FMUSP em capelas 

ventiladas com ar estéril e ventilação forçada, alojados em gaiolas de plástico 

contendo maravalha de pinho autoclavada, onde receberam água e ração ad libitum. 

A manipulação dos animais foi conduzida de acordo com as diretrizes do Conselho 

Nacional de Experimentação Animal - CONCEA com aprovação prévia pela CEUA - 

IMT/FMUSP (protocolo nº410A) (Anexo 1). 

 

Atendendo aos preceitos éticos de experimentação animal que visam à redução 

do número de animais experimentais, selecionamos para o bioensaio somente as 

amostras (n=10) que apresentaram maior quantidade de cistos no exame 

parasitológico direto, sendo que foram inoculados três camundongos por amostra, 

totalizando 30 animais experimentais. Cada animal foi inoculado por gavagem com 0,2 

mL da suspensão obtida pelo processamento mecânico do tecido cardíaco conforme 

protocolo descrito no item 5.2.1.1. Os animais foram acompanhados diariamente por 

um período de 30 dias, sendo que aqueles que apresentaram sinais de infecção, como 

letargia e pelos eriçados, foram eutanasiados para realização do 
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lavado peritoneal e pesquisa de taquizoítos de T. gondii e Sarcocystis spp. por 

microscopia óptica convencional e PCR. A eutanásia dos animais foi realizada pela 

administração intraperitoneal de tiopental (250 mg / Kg) associada com 10 mg / mL de 

lidocaína. Após o período de experimentação, os animais que permaneceram 

assintomáticos também foram eutanasiados para pesquisa de taquizoítos de T. gondii 

e Sarcocystis spp no lavado peritoneal e de cistos de T. gondii no tecido cerebral. 

 

5.4 Análise molecular 

 
5.4.1 Extração e quantificação de ácidos nucleicos 

 
A extração de DNA foi realizada com o kit comercial Qiagen QiAamp DNA® de 

acordo com as instruções do fabricante. O DNA extraído foi quantificado por 

espectrometria, sendo utilizado apenas amostras com DO 260 nm/ DO 280 nm >1,8. 

 

5.4.2 PCR 

 
As reações de PCR para pesquisa de T. gondii e Sarcocystis spp. foram 

realizadas separadamente, utilizando-se oligonucleotídeos iniciadores e protocolos de 

amplificação distintos e específicos para cada agente. Antes de serem submetidas às 

reações de PCR para detecção de DNA dos parasitas de interesse, todas as 40 

amostras de DNA extraídas de tecido cardíaco bovino foram avaliadas por PCR para 

detecção de DNA de actina bovina, utilizando as sequências de primers forward (5’- 

CGC GTG GCT CCA GAT GAG CA-3’) e reverse (5’-ATC ACG ATG CCG GTG GTC 

CG-3’) obtidas no Primer - Blast a partir da sequência do gene de actina bovina de Bos 

taurus e Bos indicus (registro Genbank nº NC_040095.1). As reações de PCR para 

detecção de DNA de actina bovina foram realizadas com um volume final de 50 μL 

contendo os mesmos componentes da reação de PCR para Sarcocystis spp. descritos 

no item 5.4.2.2 com exceção dos primers que, neste caso, foram específicos para 

actina. O ciclo de amplificação das reações foi realizado de acordo com protocolo de 

ciclagem descrito para S. cruzi e S. hominis (item 5.4.2.2). 

 

Como a actina é uma proteína constitutiva altamente conservada em 

mamíferos, é possível utilizar a amplificação do gene desta proteína como controle das 

reações de PCR. Em nosso estudo, optamos por incluir a detecção de DNA de 
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actina para demonstrarmos, sobretudo, que o método de extração de DNA de nossas 

amostras foi adequado e que não houve degradação do DNA extraído. Esta 

abordagem foi importante para interpretação adequada dos resultados de PCR para 

alvos de interesse como T. gondii, S. cruzi e S. hominis, pois, caso contrário, diante 

de um resultado negativo de PCR para T. gondii, por exemplo, não teríamos como 

afirmar se este resultado foi negativo porque o animal não apresentava infecção pelo 

agente, ou se o resultado foi negativo porque o método de extração de DNA não foi 

adequado, ou ainda, se o DNA extraído da amostra foi degradado. Contudo, como 

detectamos a presença de actina em todas as nossas amostras, pudemos afirmar que 

resultados negativos da PCR foram indicativos de ausência de infecção e que nossas 

reações foram realizadas adequadamente. 

 

5.4.2.1 PCR para detecção de T. gondii 

 
As reações de PCR para detecção de DNA de T. gondii foram realizadas com 

marcadores que amplificam um fragmento de 286 pares de base do gene B1 de acordo 

com as sequências dos oligonucleotídeos B1 (forward) e B1 (reverse) descritas por 

Pelloux et al. (1997) e apresentadas no quadro 1. Todas as reações de PCR foram 

realizadas com um volume final de 50 μL contendo 30,6 μL de água ultrapura 

autoclavada, 5 μL de tampão de reação 10X (KCL 50Mm; Tris- HCl 10Mm; pH 9,0); 

5,0 μL da mistura de dNTPs (2,5 mM); 2,0 μL de MgCl2 (50mM); 1 μL de cada primer 

(10 μM); 0,4 μL de Taq DNA polimerase Platinum, InvitrogenTM (5U/μL) e 5 μL de 

amostra contendo aproximadamente 100 ng de DNA. Em todas as reações foi utilizado 

DNA controle de taquizoítos de T. gondii. 

 

As amplificações foram realizadas no termociclador Veriti - Applied Biosystems, 

sendo realizada inicialmente uma denaturação a 94°C por 4 minutos, seguida de 40 

ciclos com denaturação a 94°C por 1 minuto, anelamento a 61°C por 30 segundos e 

extensão a 72°C por 1 minuto, seguida de uma extensão final de 10 minutos. 

 

O material genético amplificado foi submetido à eletroforese em gel de agarose 

a 1,5% corado com brometo de etí deo (0,5μg / mL), com uma corrente de 90 volts. As 

bandas foram visualizadas sob transiluminação com luz ultravioleta e a documentação 

foi feita em sistema de digitalização de imagens (AlphaImager®EC, Alpha Innotech 

Corporation). 
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Quadro 1: Sequência de oligonucleotídeos para detecção de DNA de T. gondii. 

 
Oligonucleotídeos Sequências Referência 

B1 Forward 5’- GCA CCT TTC GGA CCT CAA CAA 
CCG-3’ 

Pelloux et al.(1997) 

B1 Reverse 5’- TTC TCG CCT CAT TTC TGG GTC 
TAC-3’ 

Pelloux et al.(1997) 

 
 

 
5.4.2.2 PCR para detecção de Sarcocystis cruzi e Sarcocystis hominis 

 
A reação de PCR foi realizada para detecção de DNA de S. cruzi e S. hominis, 

utilizando-se marcadores desenhados especificamente para cada agente. A 

construção dos primers foi realizada pela busca online, via internet, de sequências 

gênicas de interesse depositadas no banco de dados do GenBank do National Center 

for Biotechnology Information (htpp://www.ncbi.nlm.nih.gov), optando-se por 

sequências do gene mitocondrial citocromo oxidase I (COX1) de S. cruzi e S. hominis. 

As sequências de oligonucleotídeos para síntese do par de primers de S cruzi foram 

geradas pelo Primer - BLAST com base na sequência parcial do gene COX1 de S. 

cruzi proveniente do isolado nº MG 787075.1, cadastrado no Genbank, já a síntese 

dos primers de S. hominis foi baseada na sequência parcial do gene COX1 do isolado 

nº MH 021119.2. 

 

As reações de PCR para detecção de DNA de S. cruzi foram realizadas com 

marcadores que amplificam um fragmento de 119 pares de base do gene COX1, já as 

reações para detecção de DNA de S. hominis utilizaram marcadores que geram um 

amplificado de 125 pares de base. As sequências dos primers de S. cruzi e S. hominis 

utilizados nas reações de PCR estão descritas no quadro 2. As reações de PCR 

espécie - especí ficas foram realizadas com um volume final de 50 μL contendo os 

mesmos componentes da reação de PCR para T. gondii descritos no item 3.4.2.1 com 

exceção dos primers que, neste caso, foram específicos para S. cruzi e S. hominis. 

 

Para detecção de DNA de S. cruzi e S. hominis, as reações de PCR foram 

realizadas separadamente, empregando-se primers espécie - específicos 

cuidadosamente construídos para cada agente. Todas as amplificações foram 
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realizadas no termociclador Veriti® - Applied Biosystems, utilizando-se os mesmos 

parâmetros de ciclagem para ambos os agentes, com uma denaturação inicial a 95°C 

por 15 minutos, seguida de 45 ciclos com denaturação a 94°C por 30 segundos, 

anelamento a 58°C por 30 segundos e extensão a 72°C por 1 minuto, seguida de uma 

extensão final de 10 minutos. 

 

O produto de PCR foi visualizado por eletroforese em gel de agarose a 1,5% 

corado com brometo de etídeo, seguindo o mesmo protocolo descrito para T. gondii 

no item 5.4.2.1. 

 

Quadro 2: Sequências dos oligonucleotídeos para detecção de DNA de S. cruzi e S. 
hominis. 

 

Agentes Oligonucleotídeos Sequências 

 
Sarcoystis 

cruzi 

S.cruzi (forward) 

S.cruzi (reverse) 

5’-TGG CGG CCA AGC CAT GAT TC-3’ 

5’-CGG CAG AGA AGT ACG CCC GA-3’ 

 

Sarcoystis 

hominis 

 
S.hominis (forward) 

S.hominis (reverse) 

 
5’-GAT TCC ACA CCG CAG CGA CC-3’ 

5’-CGG AGG CCG TTG ACT GGG TA-3’ 

 

 
5. 5 Análise Sorológica 

 
A detecção de anticorpos IgG anti - T. gondii e anti - Sarcocystis spp. foi realizada 

por ELISA utilizando exsudato cárneo como material biológico. Para realização dos 

ensaios imunoenzimáticos foram utilizados antígenos proteicos solúveis de T. gondii 

e Sarcocystis spp. obtidos de acordo com os protocolos descritos nos itens 5.5.1.1 e 

5.5.1.2. 

 

5.5.1 Preparação e quantificação de antígeno proteico solúvel de T. gondii e 

Sarcocystis spp. 

 
5.5.1.1 Antígeno proteico solúvel de T. gondii 

 
O antígeno proteico solúvel de T. gondii foi obtido de acordo com a metodologia 

descrita na literatura (Camargo et al., 1978) com pequenas modificações. Para 

obtenção do antígeno foram utilizados 3 x 108 taquizoítos da cepa RH, obtidos do 
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lavado peritoneal de camundongos Swiss previamente infectados. A suspensão 

parasitária resultante do lavado peritoneal foi purificada por filtração em membrana de 

policarbonato 5 µm e centrifugada a 700 g por 10 minutos a 4°C. O precipitado 

suspenso em 5 mL de água destilada foi submetido à ruptura sônica em solução 

hipotônica por 5 períodos de 30 segundos, em banho de gelo via sonicador de ponteira 

ultrassônico (Eco-Sonics®, Ultronique). Após avaliação microscópica da lise total dos 

taquizoí tos, foi acrescentado 5 mL de solução de NaCl 0,3 M e a suspensão foi 

centrifugada a 10.000 g a 4°C por 30 minutos, em centrífuga refrigerada. A 

concentração proteica de antígeno solúvel foi determinada no sobrenadante pelo 

método de Bradford, utilizando -globulina humana como padrão (Bradford, 1976), e 

os sobrenadantes foram separados em alíquotas e mantidos à - 80°C até o momento 

de seu uso. Todos os ensaios de ELISA foram realizados com a mesma partida de 

antígeno (551 µg/mL). 

5.5.1.2 Antígeno proteico solúvel de Sarcocystis spp. 

 
O antígeno proteico solúvel de Sarcocystis spp foi obtido a partir de suspensões 

de tecido cardíaco bovino processadas de acordo com a metodologia descrita no item 

5.2.1.1. Amostras de Sarcocystis spp. mantidas à - 80°C foram descongeladas e o 

precipitado foi ressuspenso em 5 mL de água destilada e submetido à ruptura sônica 

e quantificação proteica, seguindo o mesmo protocolo descrito no item anterior para 

obtenção do extrato proteico solúvel de T. gondii. Todos os ensaios de ELISA foram 

realizados com a mesma partida de antígeno (1816 µg/mL). 

5.5.1.3 Eletroforese do antígeno proteico de T. gondii e Sarcocystis spp. em gel 

de poliacrilamida na presença de dodecil-sulfato de sódio (SDS - PAGE) 

 

Amostras de T. gondii e Sarcocystis spp. purificadas foram submetidas à 

análise de mobilidade eletroforética e constituintes proteicos por meio de SDS-PAGE 

(Laemli, 1970), num sistema descontínuo e desnaturante utilizando o sistema Mini- 

Protean II (BIO-RAD®), com gel de empilhamento a 5% e gel de corrida a 12%. Todas 

as amostras, bem como, o padrão de baixo peso molecular (Spectra TM Multicolor, 

Thermo Scientific™) foram desnaturadas e reduzidas após a dissolução v/v em tampão 

de amostra (Tris - HCl 0,0625 M, SDS 2%, glicerol 10%, β-Mercaptoetanol 
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5%, uréia 1 M, Azul de Bromofenol 0,1%) e aquecimento em banho-maria a 100°C por 

3 minutos. Foram aplicados 10 µL de cada antígeno por poço do gel de empilhamento 

e a corrida eletroforética foi realizada na presença de tampão de corrida contendo Tris 

0,025 M, glicina 0,192 M e SDS 20% pH 8.3 a 120 V (20-30 mA) por cerca de 1 hora, 

permitindo a caracterização do perfil de mobilidade eletroforética e constituintes 

proteicos dos antígenos de T. gondii e Sarcocystis spp. como apresentado na figura 

20. 

 
 
 

 

 

 
Figura 20: Perfil da mobilidade eletroforética e constituintes proteicos dos antígenos purificados de 
T. gondii e Sarcocystis spp. (A) Padrão de peso molecular. (B) Amostra de Sarcocystis spp. (C) 
Amostra de T. gondii. 

 
 

5.5.2 Pesquisa de anticorpos IgG por ELISA utilizando exsudato cárneo como 

material biológico 

 

A detecção de anticorpos IgG anti - T. gondii e anti - Sarcocystis spp. foi realizada 

por ELISA, utilizando exsudato cárneo bovino como material biológico. O exsudato 

cárneo foi obtido pelo descongelamento de 50 gramas de tecido cardíaco bovino 

estocado a - 17 °C. O material congelado foi mantido overnight a temperatura 
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ambiente para obtenção do exsudato cárneo, fluído de coloração avermelhada, 

composto basicamente por água, substâncias intra e extracelulares, além do sangue 

contendo os anticorpos. Todos os procedimentos foram realizados de acordo com a 

metodologia descrita previamente por Mecca et al29 e aprimorada para bovinos por 

Marciano et al. (2013). Esta abordagem consiste na determinação da concentração de 

hemoglobina no exsudato cárneo por espectrometria de absorção a 540 nm (DO 

540nm), permitindo a estimativa indireta da concentração de sangue na amostra. Este 

procedimento é fundamental para assegurar que todas as amostras de exsudato 

cárneo sejam ensaiadas com quantidades equivalentes de sangue. Para tal, as 

amostras de exsudato cárneo foram diluídas (1:10) em tampão Tris/HCl (10 mM, pH 

7,5), NH4Cl (150 mM), NaNO3 (1 mM) e azida sódica (1 mM) para lise de eritrócitos e 

conversão da hemoglobina em um composto estável, que foi mensurado em 

comprimento de onda de 540nm por espectrofotometria. Este comprimento de onda 

de maior absorção do sangue foi determinado previamente por varredura em 

espectrofotômetro utilizando diluições conhecidas de sangue total29,30, que 

possibilitaram a construção de um modelo de regressão linear para correlação da 

absorbância a 540nm com as concentrações conhecidas de sangue obtidas por 

diluição seriada. Da mesma forma, amostras de exsudato cárneo foram submetidas a 

diluições seriadas a partir da diluição previa de 1:10 em tampão de lise e as suas 

absorbâncias foram mensuradas a 540 nm em leitor de microplaca (100 µL/poço) e a 

determinação da quantidade de sangue presente nas amostras foi indiretamente 

mensurada pela absorbância a 540 nm provenientes de diluições conhecidas de 

sangue, validando a quantificação de sangue no exsudato cárneo a partir da DO 540 

nm. Além da validação da quantificação de sangue no exsudato cárneo por 

espectrometria a 540 nm, a metodologia proposta por Mecca et al29 permite determinar 

uma DO 540nm, denominada como “DO 540 nm ótima” de trabalho, que representa a 

quantidade ideal de sangue que a amostra de exsudato cárneo deve conter para 

permitir a detecção segura de anticorpos, evitando resultados falso negativos 

decorrentes de níveis muito baixos de sangue nas amostras, visto que cada amostra 

de carne pode liberar volume e concentrações variáveis de exsudato, o que poderia 

ocasionar resultados errôneos devido à ausência de anticorpos detectáveis pelo 

método de ELISA. A “DO 540 nm ótima” de trabalho, proposta por Mecca et al. (2011), 

foi determinada pela construção de uma curva sigmoidal dose- resposta, utilizando 
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diluições seriadas de soro, sangue e exsudato cárneo, provenientes de animais 

experimentalmente infectados por T. gondii, a fim de comparar o perfil de resposta 

destes diferentes materiais biológicos no ensaio de ELISA. Dessa forma, os resultados 

do ELISA foram expressos em DOs 492 nm e os valores das diluições das amostras 

foram representados pelas DOs 540 nm correspondentes. Este procedimento permitiu 

a determinação de uma DO 540 nm, isto é, uma concentração de sangue, que melhor 

discriminou as amostras positivas e negativas. Além disso, este ensaio demonstrou 

que na DO 540 nm selecionada (= DO 540 nm ótima), os resultados obtidos pelo 

ELISA foram similares para todos os materiais biológicos, mostrando que a detecção 

de IgG anti-T. gondii no exsudato cárneo apresentou a mesma eficiência que a do 

soro, validando o uso do exsudato cárneo como material biológico. Seguindo este 

mesmo modelo, Marciano et al. (2013) padronizaram um ensaio de ELISA para 

detecção de anticorpos IgG anti-T. gondii em amostras de soro, sangue e exsudato 

cárneo provenientes de bezerros experimentalmente infectados, estabelecendo uma 

DO 540 nm (= 0,116) como DO 540 nm ótima de trabalho para amostras de exsudato 

bovino. 

 

Assim, no presente estudo, utilizamos como referência o valor de DO 540 nm de 

0,0116, isto é, após a determinação da quantidade de sangue no exsudato cárneo por 

espectrometria a 540nm, cada amostra foi diluída para uma DO única e padronizada 

(= 0,116), permitindo que todas as amostras de exsudato cárneo fossem testadas no 

ELISA com quantidades equivalentes de sangue. Desta forma, antes de realizarmos 

a reação de ELISA, estabelecemos uma rotina de trabalho, na qual todas as amostras 

de exsudato cárneo eram diluídas 1:10 em tampão Tris/HCL (10 mM, pH 7,5), NH4Cl 

(150 mM), NaNO3 (1 mM) e azida sódica (1 mM) e as absorbâncias eram mensuradas 

a 540 nm em leitor de microplacas e, em seguida, as amostras de exsudato eram 

diluídas para uma DO 540 nm (= 0,0116) padronizada (Figura 21). Este procedimento 

foi importante para assegurar que um resultado negativo de ELISA tenha ocorrido 

devido à ausência de infecção e não pelo fato de não haver quantidade de sangue 

suficiente no exsudato para mensuração dos anticorpos. 

 

5.5.3 Descrição da técnica de ELISA 

 
Brevemente, placas de poliestireno de 96 poços para microtitulação (Costar®) 
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foram sensibilizadas com 100 μL / poço de proteí nas de T. gondii (extrato antigênico 

solúvel), suspensas no tampão carbonato de sódio 0,1M pH 9.5, numa concentração 

de 10 μg / mL do antí geno. Após sensibilização por 20 horas à 4ºC, em câmara úmida, 

as placas foram lavadas três vezes, por 5 minutos cada, com PBS 0,01M pH 7.2 

contendo 0,02% de Tween 20 (PBST) e bloqueadas com 0,3% de solução de leite 

desnatado (Molico®) em PBST durante 1 hora na estufa a 37ºC. 

Após bloqueio, as placas foram novamente lavadas três vezes e as amostras de 

soro (100 μL / poço) diluí das 1:100 em PBST contendo 3 % de leite desnatado, foram 

depositadas nas placas e incubadas a 37ºC por 1 hora. Após três novas lavagens, 

foram adicionados 100 μL por cavidade de conjugado imunoenzimático marcado com 

peroxidase na diluição 1:40.000 (Sigma®) e a placa foi novamente incubada por 1 hora 

a 37ºC. Após lavagem, a revelação da reação foi feita pela adição de solução de TMB 

(100 μL / poço) e interrompida, após 15 minutos, pela adição de H2SO4 0,16M (100 μL 

/ poço). A leitura das densidades ópticas (DO) foi realizada no leitor automático de 

microplacas multimodal FilterMaxTM F5 (Molecular Devices®, California, USA) a 450 

nm. 

O cut off da reação foi determinado por curva ROC, utilizando-se o programa 

GraphPad Prism 5.0. O valor do cut off da reação de ELISA para T. gondii foi de 0,200 

e para Sarcocystis spp. foi de 0,133. 

 
 
 
 

 
Figura 21: Esquema de padronização e execução da reação de ELISA. A: diluição do exsudato 
cárneo. B mensuração da DO 540 nm. C: diluição dos exsudatos para DO 540 nm ótima de trabalho. 
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D: ELISA convencional. 

 

5.5 Análise Estatística 

 
A curva ROC, os índices sorológicos e intervalos de confiança foram estimados 

utilizando-se o programa Graph Pad Prism 5.0. 
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6. RESULTADOS 

 
6.1 Pesquisa de cistos teciduais de T. gondii e Sarcocystis spp. 

 
6.1.1 Exame Parasitológico Direto 

 
Todas as amostras de miocárdio bovino (n=40) que foram submetidas à 

trituração por processamento mecânico apresentaram cistos detectáveis por 

microscopia invertida de contraste, demonstrando 100% de positividade como 

apresentado na Figura 1. A maioria dos cistos observados apresentou formato 

fusiforme, semelhante a forma de “charuto” (Figuras 22 A, 22 C e 22 E) (aumento 

200X), com septos que lembram “favos de mel” que segregam compartimentos 

internos (aumento de 400X), sugestíveis de Sarcocystis spp. (Figuras 22 B, 22 D e 22 

F). 
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Figura 22: Exame parasitológico direto de tecido muscular cardíaco bovino para pesquisa de cistos 
teciduais de T. gondii e Sarcocystis spp. por microscopia invertida de contraste. As setas indicam os 
septos de sarcocistos. 
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6.1.2 Exame Histológico 

 
Os resultados do exame histológico demonstraram a presença de formações 

basofílicas alongadas e fusiformes indicativas de sarcocistos de Sarcocystis spp. em 

todos os cortes de tecido cardíaco corados por hematoxilina - eosina (Figura 23), 

corroborando com os achados do exame parasitológico direto. Além disso, em maior 

aumento (100 X), foi possível identificar bradizoítos no interior dos cistos (Figura 23 

D), além da espessura delgada da parede cística (menor que 1 µm), indicativa de S. 

cruzi (Figura 23 B). O método histológico, embora laborioso, é considerado uma 

ferramenta imprescindível para identificação dos parasitas da família Sarcocystidae, 

permitindo a diferenciação de espécies de Sarcocystis spp., já que possibilita a 

visualização de estruturas císticas com maior detalhamento que a microscopia óptica 

convencional utilizada no exame parasitológico do material a fresco. Vale ressaltar que 

também foram observados em nossas amostras cistos teciduais com formato 

arredondado (Figura 23 E e 23 F). 
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Figura 23: Exame histológico de tecido muscular cardíaco bovino corado com hematoxilina - eosina 
para pesquisa de cistos teciduais de T. gondii e Sarcocystis spp. por microscopia óptica convencional. 
(B): a seta indica parede cística. (D, E e F): as setas mostram bradizoítos no interior do cisto tecidual. 



Resultados 

Cayuan Tadeu Brandão Pinto 117 

 

 

 
 
 

6.2 Isolamento de T. gondii e Sarcocystis spp. 

 
O isolamento de T. gondii e Sarcocystis spp. por bioensaio em camundongos foi 

realizada em amostras (n=10) que apresentaram maior quantidade de cistos no exame 

parasitológico direto conforme descrito em métodos. Os parasitas recuperados do 

lavado peritoneal e / ou tecido cerebral dos animais experimentais foram submetidos 

às reações de PCR para pesquisa de DNA de T. gondii e DNA de Sarcocystis spp. 

Nossos dados de PCR demonstraram que foi possível isolar Sarcocystis cruzi em 

material proveniente do bioensaio de 02 amostras de tecido cardíaco bovino, indicando 

que o isolamento do agente ocorreu em 20% (2/10) das amostras bovinas 

selecionadas para bioensaio. A figura 24 mostra os resultados da PCR para detecção 

de S. cruzi em material obtido do bioensaio de camundongos, sendo que uma amostra 

positiva foi proveniente de material obtido do lavado peritoneal e a outra de tecido 

cerebral dos camundongos. Não foram detectados DNA de T. gondii e S. hominis nos 

isolados do bioensaio. 

 
 
 
 

 

 
Figura 24: Imagem do gel de agarose 1,5% contendo o produto amplificado de 119 bp para o gene 
COX1 de S. cruzi. Amostras provenientes do bioensaio (1-10). Controle negativo (11). Marcador de 
tamanho molecular de 100 bp (12). 



Resultados 

Cayuan Tadeu Brandão Pinto 118 

 

 

 
 
 

6.3 Análise molecular 

 
6.3.1 PCR para detecção de T. gondii 

 
 

 
Neste estudo, nenhuma das 40 amostras processadas foi positiva para T. gondii 

quando submetida ao PCR convencional utilizando marcadores que amplificam um 

fragmento de 286 pares de base do gene B1, como demonstrado na figura 25, com 

exceção das amostras dos controles positivos que correspondem às cepas RH, ME49 

e VEG de T. gondii. 

 
 

 

 

Figura 25: Imagem do gel de agarose 1,5% contendo o produto amplificado de 286 bp para o gene 
COX1 de T. gondii. Amostras provenientes de tecido cardíaco bovino (1-9). Controle positivo RH (10). 
Controle positivo ME49 (11). Controle positivo VEG (12). Controle negativo (13). Marcador de tamanho 
molecular de 100 bp (14). 
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6.3.2 PCR para detecção de S. cruzi e S. hominis 

 
Como podemos observar na Figura 26, todas as amostras de tecido muscular 

cardíaco bovino (n=40), analisadas por PCR, apresentaram um amplificado de 119 bp, 

indicando a presença de material genético de S. cruzi. Por outro lado, não foi detectado 

DNA de S. hominis nas reações de PCR utilizando alvos específicos para o gene 

COX1 com amplificado de 125 bp (Figura 27). 
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Figura 26: Imagem do gel de agarose 1,5% contendo o produto amplificado de 119 bp para o gene 
COX1 de S. cruzi. A: Amostras provenientes de tecido cardíaco bovino (1-18). B: Amostras 
provenientes de tecido cardíaco bovino (19-36). C: Amostras de tecido cardíaco bovino (37-40). 
Controle negativo (CN). Marcador de tamanho molecular de 100 bp (M). 
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Figura 27: Imagem do gel de agarose 1,5% para o gene COX1 de S. hominis. Amostras provenientes 

de tecido cardíaco bovino (1-16). Marcador de tamanho molecular de 100 bp (17). 

 
 

6.4 Análise sorológica 

 
6.4.1 Detecção de anticorpos IgG anti - Sarcocystis spp. e anti - T. gondii 

 
A detecção de anticorpos IgG anti - T. gondii e anti - Sarcocystis spp. foi 

realizada por ELISA utilizando exsudato cárneo bovino como material biológico. Para 

realização dos ensaios imunoenzimáticos foram utilizados antígenos proteicos 

solúveis de T. gondii e Sarcocystis spp. Como podemos observar na figura 29, 57,50% 

(23/40) das amostras de exsudato cárneo foram positivas tanto para Sarcocystis spp. 

como para T. gondii, indicando a ocorrência de reações cruzadas dos anticorpos com 

epítopos estruturalmente semelhantes compartilhados por ambos os antígenos. Estes 

achados são interessantes e, particularmente, importantes para interpretação de 

dados soroepidemiológicos voltados, sobretudo, para determinação da 

soroprevalência da toxoplasmose bovina. De acordo com nossos resultados 

sorológicos, 57,50% (23/40) das amostras de exsudato reagiram contra antígenos de 

T. gondii, porém, provavelmente, trata-se de resultados falso-positivos, decorrentes 

de reações sorológicas cruzadas dada à similaridade antigênica de T. gondii e 

Sarcocystis spp. Isto pode ser comprovado pelos nossos resultados de PCR que 
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demonstraram ausência de DNA de T. gondii em todas as amostras de coração bovino 

analisadas. 

 
 

 

Figura 28: Resultados da reação de ELISA para detecção de anticorpos IgG anti - Sarcocystis spp. 
e anti - T. gondii em amostras de exsudato cárneo de coração bovino. Os eixos correspondentes às 
densidades ópticas de cada teste foram interrompidos no valor de cut off determinado pela Curva 
ROC de cada um deles. 
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7. DISCUSSÃO 

 
O controle das doenças de transmissão alimentar, particularmente, a 

toxoplasmose e a sarcocistose intestinal, tem sido objeto frequente de discussão na 

área da Saúde Pública, já que as infecções causadas por estes agentes estão 

diretamente vinculadas às condições sanitárias e hábitos alimentares da população. 

O consumo de carne crua ou malcozida é um dos aspectos de maior magnitude na 

transmissão dessas zoonoses, enfatizando a importância do controle da qualidade da 

carne e seus subprodutos236. Neste contexto, protozoários da família Sarcocystidae, 

como T. gondii e Sarcocystis spp., são de suma importância para medicina humana, 

devido às infecções clínicas e subclínicas que causam no homem, e, também, em 

medicina veterinária, já que acometem animais de produção, impactando diretamente 

na agropecuária do país18,25. Assim, é imprescindível a criação e/ou aprimoramento de 

métodos diagnósticos mais sensíveis e específicos que possam fornecer subsídios para 

o monitoramento da qualidade da carne bovina destinada ao consumo humano. Tais 

métodos, poderão futuramente, ser aplicados como elementos chaves em programas 

de fiscalização sanitária da carne, permitindo não apenas o controle do produto para 

fins de comercialização e exportação, mas, também, a prevenção dessas parasitoses 

no homem. 

Neste estudo, avaliamos diferentes métodos laboratoriais para detecção de T. 

gondii e Sarcocystis spp. em amostras de coração bovino destinados ao consumo 

humano, permitindo o diagnóstico diferencial destas parasitoses com o intuito de 

propor uma abordagem viável de monitoramento da carne bovina para toxoplasmose 

e sarcocistose que poderiam ser utilizadas em programas de fiscalização sanitária, 

contribuindo para prevenção destas protozooses no homem. 

Nossos dados do exame parasitológico direto para pesquisa de cistos de T. 

gondii e Sarcocystis spp. corroboraram os estudos de Ruas et al68 e 237, evidenciando 

que o processamento mecânico das amostras de carne permitiu a visualização de 

cistos teciduais no exame a fresco, mostrando- mais eficaz e menos laborioso que o 

exame histopatológico. Gonçalves et al237 constataram em diferentes cortes de carne 

bovina, incluindo o coração, 100% de positividade de cistos de Sarcocystis spp. por 

microscopia óptica com metodologia semelhante à nossa, confirmando a alta 
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prevalência da sarcocistose bovina em nosso meio. Os autores destacaram, ainda, 

que o tecido cardíaco foi o principal órgão acometido pelo parasita. 

 

O método histológico, embora laborioso, é considerado uma ferramenta valiosa 

para identificação morfológica dos parasitas da família Sarcocystidae. Além disso, este 

método permite a diferenciação de espécies de Sarcocystis spp., já que possibilita a 

visualização de estruturas císticas com maior detalhamento do que a pesquisa 

parasitológica direta do material a fresco, em especial, a espessura da parede dos 

sarcocistos74,238. Nossos achados histológicos foram similares àqueles descritos por 

Nourollahi – Fard239 e Tong et al240 que relataram a presença de cistos de S. cruzi com 

as mesmas características morfológicas dos sarcocistos presentes em nossos cortes 

de tecido cardíaco bovino. Além disso, Nourollahi – Fard239relatou uma prevalência de 

96,8% para S. cruzi em amostras de coração bovino que foi semelhante à detectada 

em nosso estudo. 

 

Embora a maioria dos relatos demonstrem que as espécies de Sarcocystis spp. 

apresentam comportamento parasita - hospedeiro específico, isto é, infectam 

hospedeiros com condições especificas para completarem seu ciclo biológico, isso 

não impede que outros hospedeiros possam se infectar e desenvolver cistos em sua 

musculatura68. Nossos achados em relação ao bioensaio foram promissores, 

demonstrando que o isolamento de S. cruzi ocorreu em 20% das amostras bovinas 

selecionadas para o ensaio em camundongos. Vale ressaltar que cistos das espécies 

S. crotali, S. dirumpens, S. dispersa, S. muris, S. muriviperae, S. sebeki e S. scotti já 

foram descritos na musculatura de camundongos, demonstrando a possibilidade de 

outros animais adquirirem sarcocistose muscular, mesmo quando não são 

considerados os hospedeiros habituais destas espécies241,242. 

É incontestável a preocupação que os frigoríficos e indústrias alimentícias têm 

para atender todas as etapas relacionadas à cadeia produtiva da carne, em especial, 

aquelas voltadas para detecção de agentes infecciosos que possam causar doenças 

no homem, muito embora, a metodologia preconizada pelos serviços de inspeção 

federal do Brasil para inspeção “ante-mortem” e “post-mortem” visem apenas a 

identificação de parasitoses que ocasionem lesões macroscópicas detectáveis 

durante a inspeção sanitária na linha de abate, prejudicando a identificação de 
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parasitas de potencial zoonótico, como T. gondii e Sarcocystis spp., que apresentam 

cistos teciduais microscópicos243. 

Contudo, as alterações no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal (RIISPOA), propostas em 2017, foram muito importantes, 

pois possibilitaram o emprego de técnicas moleculares para identificação de agentes 

patogênicos transmitidos por alimentos192. Diante desta situação, uma abordagem 

alternativa para diagnóstico destas protozooses seria a utilização de métodos 

moleculares, empregando alvos específicos para cada agente de interesse e, 

marcadores espécie - específicos para diferenciação de espécies com potencial 

zoonótico25,244. Por essas razões, a técnica da Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) vem sendo proposta como uma abordagem factível no diagnóstico de 

parasitoses de transmissão alimentar, como a toxoplasmose e a sarcocistose, 

permitindo a caracterização de espécies de Sarcocystis spp., bem como a 

genotipagem de T. gondii na carne e em seus subprodutos. 

Em nosso estudo, utilizamos o gene B1 como marcador para detecção de T. 

gondii, uma vez que ele provou ser uma ferramenta efetiva no diagnóstico da 

toxoplasmose humana e bovina como demonstrado em estudos prévios descritos na 

literatura25,245. Para Sarcocystis spp., avaliamos o gene COX I (subunidade I do 

citocromo oxidase mitocondrial), pois este alvo apresenta uma alta variação 

interespecífica e baixa variação intraespecífica, contribuindo positivamente para 

estudos de caráter filogenético e taxonômico do parasita246. 

É interessante ressaltar que nossos dados moleculares, utilizando 

oligonucleotídeos específicos, desenhados pelo nosso grupo, corroboraram com 

outros estudos que também identificaram S. cruzi em amostras de tecido cardíaco 

utilizando o gene COX-1247,248,249, evidenciando o grande poder de dispersão que essa 

espécie apresenta pelo mundo, impactando diretamente na pecuária 68,248, 250,251. Por 

outro lado, não detectamos S. hominis nas amostras testadas em nosso estudo. 

Outros estudos também relataram a ausência desta espécie de Sarcocystis em 

amostras de coração bovino avaliadas por histologia 251. Contudo, cabe ressaltar que 

essa espécie, assim como S. hirsuta e S. cruzi, já foi detectada em carnes 

processadas e embutidos, como hambúrgueres, em diversos países no mundo 252,253. 
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No Brasil, Pena et al.105 detectaram a presença de S. hominis em 94% de amostras de 

carne bovina em São Paulo, avaliadas por microscopia óptica convencional e por 

microscopia eletrônica. Estes achados reforçam a necessidade do emprego de novos 

marcadores moleculares para detecção de S. hominis em carne bovina, pois como a 

sarcocistose intestinal humana não é considerada uma doença de notificação 

obrigatória, muitas vezes, passa despercebida pelos serviços de saúde, sobretudo, 

pelo perfil subclínico e autolimitado da doença253, subestimando a importância da 

detecção acurada do parasita na carne. Em estudos futuros, pretendemos ampliar a 

pesquisa de cistos de S. hominis em outros cortes comerciais de carne bovina, 

incluindo novos marcadores moleculares a fim de aprimorar o método molecular de 

diagnóstico. 

No presente estudo, não detectamos DNA de T. gondii em nenhuma das 40 

amostras processadas, sugerindo que a toxoplasmose bovina não representa uma 

parasitose de grande relevância para o rebanho bovino, corroborando com trabalhos 

já descritos na literatura, os quais relatam que há uma maior probabilidade do homem 

adquirir a toxoplasmose pelo consumo da carne crua ou malpassada de outras 

espécies animais, como ovinos e caprinos, do que pela carne bovina143. Entretanto, 

embora nossos resultados demonstrem que o risco de transmissão da toxoplasmose 

humana pela ingestão de carne bovina e seus subprodutos possa ser baixo, a infecção 

por essa via não deve ser negligenciada, já que há descrição na literatura de vários 

surtos epidêmicos de toxoplasmose humana transmitidos pela ingestão da carne 

bovina27. Além disso, há relatos de alta soroprevalência de toxoplasmose no gado 

bovino em diferentes regiões do Brasil, sendo que a taxa de infecção destes animais 

pode chegar até 89,1% 25,130. 

Em nosso estudo buscamos avaliar, também, a presença de anticorpos IgG 

contra Sarcocystis spp. e T. gondii, utilizando o exsudato cárneo obtido do tecido 

cardíaco bovino como material biológico, o que possibilitou a estimativa da ocorrência 

da sarcocistose e da toxoplasmose. Para tal, utilizamos a reação de ELISA com 

antígeno proteico solúvel de Sarcocystis spp e T. gondii, visto que essa metodologia 

é sensível e simples, podendo ser de grande aplicabilidade para a vigilância e controle 

sanitário da carne bovina29,132. Estudos prévios já demonstraram resultados 

promissores na identificação de T. gondii pelo emprego do exsudato cárneo quando 
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comparado com os dados do ensaio realizado com amostras de soro bovino230. Da 

mesma forma, o uso do exsudato cárneo em ensaios sorológicos já foi proposto para 

detecção de anticorpos contra outros agentes parasitários transmitidos pela carne, 

como Taenia solium e Trichinella spiralis, causadores da cisticercose e triquinelose, 

respectivamente254, 255. 

Contudo, a possibilidade de reações cruzadas entre T. gondii e Sarcocystis spp. 

deve ser sempre considerada em ensaios sorológicos, visto que ambos os parasitas 

dispõem de epítopos antigênicos semelhantes. Assim, é possível que ocorram 

ligações inespecíficas entre o anticorpo presente no exsudato cárneo e o antígeno 

adsorvido na placa, ocasionando resultados falso-positivos256. 

Nossos dados sorológicos demonstraram que do total de 40 amostras 

analisadas, 57,5% apresentaram anticorpos IgG contra T. gondii e Sarcocystis spp., 

denotando a existência de reações cruzadas, já que nossos ensaios moleculares 

excluíram a presença de T. gondii nas amostras de tecido cardíaco avaliadas. Estes 

dados vão de encontro com outros estudos descritos na literatura que também 

demonstraram a presença de reações sorológicas cruzadas entre Sarcocystis spp. e 

T. gondii 257. Da mesma forma, Savini et al 258 observaram reações cruzadas entre S. 

cruzi e T. gondii utilizando merozoítos, como antígeno bruto. Vale ressaltar que 

reações sorológicas cruzadas também são comuns entre outros coccídeos 

pertencentes à família Sarcocystidae, como Neospora sp. e Hammondia spp, 

responsáveis pela neosporose e hamondiose, respectivamente259. 

Embora as reações cruzadas entre Sarcocystis spp. e T. gondii não sejam 

relatadas com frequência na literatura, é importante rastreá-las e diferenciá-las na 

cadeia produtiva da carne, sobretudo, quando o produto cárneo já está pronto para 

comercialização, evitando a transmissão destes parasitas ao homem. Isto é 

extremamente relevante se levarmos em consideração que o quadro clínico causado 

por esses agentes é distinto no homem, com evolução grave, e potencialmente fatal, 

em indivíduos imunossuprimidos infectados por T. gondii, ao passo que as formas 

clínicas decorrentes da infecção pelo Sarcocystis spp. são mais brandas. O 

rastreamento sorológico também é importante para estudos epidemiológicos, voltados 

para criação de programas de controle e medidas de prevenção dessas zoonoses. 
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Contudo, vale ressaltar que o uso do imunodiagnóstico para realização de screening 

e determinação da soroprevalência da toxoplasmose bovina deve ser avaliado com 

cautela devido à possibilidade de reações sorológicas cruzadas. Alguns autores 

propõem que as altas taxas de toxoplasmose bovina descritas em determinadas 

regiões poderiam, na verdade, ser decorrentes da infecção por Sarcocystis spp. e não 

da infecção por T. gondii, dado o padrão de infecção hospedeiro - específico que 

Sarcocystis spp. apresenta em bovinos29. 

Dentre os métodos de diagnóstico propostos em nosso estudo, a sorologia foi a 

abordagem que apresentou menor sensibilidade, demonstrando resultados falso- 

negativos quando comparada aos métodos parasitológicos, histológicos e 

moleculares. Os métodos parasitológicos e histológicos foram eficientes na detecção 

de cistos teciduais, porém apresentaram limitações para diferenciação dos 

protozoários, bem como das espécies de Sarcocystis spp. Os métodos moleculares, 

por sua vez, apresentaram maior sensibilidade e especificidade, identificando não 

apenas o gênero, mas, também, a espécie infectante de Sarcocystis spp. Estes 

achados sugerem que a abordagem molecular é uma alternativa promissora para 

programas de monitoramento da qualidade sanitária da carne destinada ao consumo 

humano. 

 

Em nosso estudo, avaliamos diferentes abordagens laboratoriais para detecção 

de protozoários zoonóticos transmitidos pela carne, fornecendo um painel de testes, 

sobretudo, moleculares que poderiam ser empregados como algoritmos em 

programas de monitoramento e controle sanitário da carne, utilizando amostras 

randomizadas de tecido cárneo bovino. 
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8 CONCLUSÃO 

 
8.1 Geral 

 
Foi possível identificar a presença de Sarcocystis cruzi em amostras de coração 

bovino obtidas no mercado varejista de São Paulo. 

 

8.1 Específicas 

 
a) O exame parasitológico direto detectou a presença de cistos de Sarcocystis spp. em 

todas as amostras de tecido cardíaco bovino concentradas por processamento 

mecânico. Não foram detectados cistos de T. gondii. 

 

b) O exame histológico do tecido cardíaco bovino corado com HE identificou cistos de 

Sarcocystis spp. em todas as amostras avaliadas. Não foram identificados cistos de 

T. gondii. 

 
c) Foi possível isolar Sarcocystis cruzi em 20% das amostras de coração bovino 

submetidas ao bioensaio em camundongos Swiss não isogênicos. 

 

d) As reações de PCR não detectaram DNA de T. gondii em tecido muscular cardíaco, 

utilizando marcadores que amplificam um fragmento de 286 pares de base do gene 

B1; 

 

e) As reações de PCR, utilizando marcadores que amplificam um fragmento de 119 

pares de base do gene mitocondrial denominado citocromo C oxidase subunidade I 

(COX I), detectaram DNA de Sarcocystis cruzi em todas as amostras analisadas de 

tecido muscular cardíaco; 

 

f) As reações de PCR não detectaram DNA de Sarcocystis hominis em tecido muscular 

cardíaco, utilizando marcadores que amplificam um fragmento de 125 pares de base 

do gene mitocondrial denominado citocromo C oxidase subunidade I (COX I); 

 

g) Foram detectadas reações sorológicas cruzadas em 57,5% das amostras de 

exsudato cárneo testada 
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