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Dentre as inúmeras zoonoses que desempenham um 

Importante papel tanto na patologia humana como na veterini

ria, cabe i toxoplasmose um lugar de destaque, constituin 

do-se, segundo APT et aL 5 (1973), na parasitose mais ,fre

quente no homem e talvez nos animais homeotérmicos, Pelos 

resultados dos testes sorolôgicos utilizados mais comumente 

n~ diagn5stl~o dessa protozoose, a prevalincia da infecçio 

humana oscila entre 1 e 68%, na dependência do grupo popula

cional estudado (FELDMAN 46 - 1968). 

·O reconhecimento da difusão universal da toxo-

plasmose se deu a partir de 1948, quando foi descrita a pri· 

meira reaç~o sorolôgica para o .seu diagnóstico (Quadro 1), 

A infecç~o humana produzida pelo Toxoplasm! gondiL Nicolle 

& Manceaux, 1908, somente não havia sido descrita no Alasca 

(EUA). Entretanto, em 1974, PETERSON et a1. 119 , baseados em 

levantamento soroimunológico, comprovaram que também nessa 

região ocorria a toxoplasmose humana. 

A importância da infecção, no âmbito médico, so

cial e de Saúde Pública, reside no fato da protozoose constl 

tulr-~e numa causa ap~eci~vel de natlmortalidade e, princi -

palmente, de natimorbidade, aqui inserindo-se os casos de 

c e g u e i r a p r e c o c e ou ta r d i a , de de b I I i da de me n t a 1 , de de f i -

ciências psicomotoras e de partos prematuros, Segundo 
6 . 

ARAUJO (196lt), ainda se deve salientar, além dos aspectos 

mórbidos da toxoplasmose congênita, a importância clfnica 

da forma adquirida da infecção, tanto na criança como no 

.adulto jovem. 

De modo similar ao descrito no homem, encontram

se, entre os animais, amplas variações na prevalência da pr~ 

tozoose, tanto nos espécimes domésticos como nos selvagens 

(BEVERLEY 12 - 1973). A doença toxoplâsmica foi também des-

crita nos animais considerados como de companhia ou de guar

da (VAINISI & CAMPBELLlltG- 1969; WARD et al.ISS 

BEHYMER ct a1.9- 1973; McKINNEYIOB- 1973), naqueles 

carnes e vfsceras são destinadas ao consumo (JACOBS et 

1 9 71 ; 

cujas 
a I, B.lf 

1960; JACOBS ~ MELTON 83 - 1966; ROBINSON 129 1973). nos ani 

mais de vida selvagem (JEWELL et aL 89 - 1972 MILLER et 
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at. 109 - 1972; SOGORB et a1. 143 - 1972; WALLACE et a1. 154 -

1 2 ·. 126 4) - • d 1 b 97; RIEMANN et a1. - 197 e tambem nos anlma1s e a o 

ratório (SHÁDDUCK & PAKEs 138 - 1971). 

Embora o Toxoplasma go~dii seja conhecido desde 

1908, muitos dos dados relativos ~ sua biologia e patogenia 

somente foram descritos nas Últimas décadas, e o seu ciclo 

epidemiológico apenas foi esclarecido hi aproximadamente 6 

anos (Quadro 1). 

Os animais domésticos tem import~ncla preponde

rante na maioria dos mecanismos de transmissão da toxoplasmo 
4-

se ao homem, aventados até o momento (AMATO NETO & CAMPOS , 

1970; ZAMAN 166 - 1970)~ 
Apesar de existir, na literatura nacional e in

ternacional, um grande número de r~latos referentes ao papel 

desempenhado. pelos animais na transmis~ão dessa zoonose, ra

ras são as revis~es que reunem a maioria das informaç~es pu

blicadas nos últimos anos a este respeito. Nci Brasil, desde 

o trabalho de AMATO NETO & CAMPOS 4 (1970), nenhuma outra 

compilação foi realizada; portanto, julgamos oportuna a pre

senta dissertação, que tem por· objetivo reunir as recentes 

consideraç~es e conclus~es dos pesquisadores especializados, 

relacionadas aos principais aspectos ~a biologia do Toxoplas 

.!!!!!_ gondii, dos meios de diagnóstico da toxoplasmose, e, pri.!!, 

cipalmente, agrupar as informaç~es publicadas nos últimos 16 

anos (1960 a 1975) a respeito da importância dos diversos e~ 

pécimes de animais domésticos na epidemiologia dessa zoono

se, bem como enfatizar as mais importantes medidas de preve.!!. 

çao até agora propostas. 



Quadro 1 -Histórico do Toxoplasma gondii e da toxoplàsmose 

proposto por-FRENKEL 5 7 (1973) e modificado no 

presente trabalho. 

1908- Nicolle & Manceaux e Splendore realizaram a primeira 

descrição do agente da toxoplasmose no 11 gundi 11 * e 

no coelho; 

1923 - Janku isolou o protozoário do globo ocular de uma 

criança; 

1937 - Wolf & Cowen descreveram a transmissão intra-uterina 

e a encefalite neonatal; 

1940 - Pinkerton & Weinman documentaram um caso fatal de to

xoplasmose em adulto; 

1941 - Sabin relatou a ocorr~ncia de encefallte toxoplismica 

em crianças; 

1942- Sabin publicou a primeira revisão bibliográfica da 

protozoose; 

1945 - Kean & Grocott identificaram cistos de Toxoplasma ~ 

dii em indivrduos assintomáticos; 

1948 - Sabin & Feldman descreveram o teste do corante; Fren

kel descreveu a reação intradérmica da toxoplasmina ; 

1949- Frenkel realizou o diagnóstico de retinocoroidite to

xoplismica em um adulto; 

1951 - Frenkel diagnosticou a retinocoroidite em animais de 

laboratório; 

1952- Wilder isolou o parasita da retina de 50 globos ocula 

res de pacientes tuberculosos; 

1952- Siim descreveu a forma linfoglandular de toxoplasmose; 

1954- Jacobs et al. obtiveram ~xito no isolamento do roxo

plasma do globo ocular de paciente portador de retino 

coroidite; 

1959- Beverley relatou a repetibilidade da transmissão con

g~nita da protozoose em camundongos; 

1960- Jacobs et al., pela primeira vez, aventaram a possibl 

dade da carne de animais de abate servir como impor~~ 

te fonte de i~fecção humana; 
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1965 = Desmonts et a1. comprovaram o aumento da incidência 

'da infecção humana~ devido ã dieta baseada em carne 

crua, 

1965- Hutchison considerou a possibilidade de transmissão 

do protozoiri_o atravis de ovos de nemat&ides de ga

tos; 

1968 ~ Sheffield & Me1ton e Hutch6son et a1. afastaram a po~ 

sibilidade de transmissão da zoonose pelos nematóldes 

-de fe 1 i nos; 

1970 = Frenke1 et aloj Hutchison et al.~ Overdulve~Sheff!eld 

& Meltonj Waiton & Werner 9 Wel11and & KUhn e Witte & 

Pierkarski descobrür~m o ciclo gametogônico do Toxo-

21asma ~nos felinos; 
71 ' 1971 - HUBNER & UHLiKOVA comprovaram experimentalmente a 

possibilidade de infecção humana atraves de oocistos; 

1972 ~ FLECK et a1. 50 isolaram oocistos de solos naturalmen 

te contaminados por dejeções felinas; 

1972- Wa11ace et a1. e Munday confirmaram o papei desempe= 

nhado pelos gatos na epidemiologia da toxop1asmose~ 

atravis de levantamentos soroumuno1Õgicos em habitan 

tes de ilhas do PacFfico Ocidental; 

1974 -
1 1 ' 

PETERSON et al. 9 descreveram a ocorrência da infec-

ção toxoptásmica em nativos do Alasca (EUA)~ tornando 

evidente o caráter ubiquitârio do Toxo2tasma gondiio 

(*) Ctenodactylus ~undi ~ Gray 1830~ pequeno roedor encontra 

do na Lfbia 9 Tunísia e Algiriao 



6 

2. AGENTE ETiOLOGiCO 
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2.1. Caracterização e nomenclatura 

1 o o LEVINE (1973), baseado nas proposições do Co~ 

mitê da Sociedade de Protozoologia, em 1964, classificou o 

agente da toxoplasmose, o Toxoplasma ~ondi i N i co 11 e & 

Manceaux, 1908, como pertencente ao fi lo Protoz~, subfi lo 

Aeicomplex~, classe ~porozoasida, sub ordem Endodyococcldori 

2.!!• família Toxoelasmatidae e gênero Toxoplasma, 

O Toxoplasm"! .,22.ndi i apresenta basicamente dois 

Ciclos de desenvolvimento. O primeiro, ocorrendo nos hospe

deiros definitivos, foi denominado isosporiano ou enteroepi

telial, respectivamente, por HOARE70 (1972) e FRENKEL 5 3 

(1974). O outro ciclo de desenvolvimento, de ocorrência nos 

hospedeiros intermediarias e defini tlvosj recebeu desses mes 

mos autores a designação de ciclo toxoplasmico ou 

testinal. 

extra-in 

O ciclo enteroepitelial abrange os seguintes es~ 

tâgios: de multiplicação, de gametôcltos e de ooclstos. O 

primeiro apresentaJ ao nfvel do trato enterico, 5 formas as

sexuadas, designadas pelas letras A,B,C,D,E ,_ No segundo 

estigio, caracterizando a gametogonia, sio observados na in

timidade do epitel io intestinal os micro e macrogametôcitos. 

Finalmente~ o ciclo enteroepitel ial se completa com o apare

cimento do estágio de oocisto, compreendendo as fases de es

poronte, esporoblasto e esporozoito (FRENKEL 53- 197~). 
O ciclo extra-intestinal. por sua vez, congrega 

dols estigios: o de grupo teci dual e o de cisto teci dual. O 

primeiro desses estágios, conhecido também por agregado,pse~ 

docisto ou colônia terminal, é constitufdo por formas livres 

ou agrupadas no interior dos tecidos orgânicos; essas formas 

foram denominadas por HOARE70 (1972) e Frenkel (1973), cita

do por JONEs 90 (1973) respe~tivamente, .endozoitos ou taqui

zoitos, termos estes recomendados para substituir as antigas 

designaç5es de trofozoitos ou formas prol iferativas O se

gundo estãgio, conhecido também por pseudocisto, caracteri

za-se pelo aparecimento de cistos na intimidade dos tecidos 1 
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contendo no seu Interior as formas uninucleadas, _denominadas 

cistozoítos ou bradtzoítos, pelos autores anteriormente cit~ 

dos. Estas designações vieram substituir os antigos nomesde 

formas cístlcas, merozoítos ou simplesmente zoítos. 

A nova nomenclatura consolidada por FRENKEL 53 

(1974), para os virios estigios do ciclo extra-Intestinal do 

Toxoplasma gondl i, permitiu substituir as denominações lnco~ 

pletas e Inadequadas, as quais n~o definiam perfeitamente as 

diferentes formas evolutivas do protozoarlo. Frenkel (1973), 

citado por JONES 90 (1973), consid~rou o termo endozoíto, com 

o significado de divis~o endogênica, como ambíguo e, portan

to, passível de 'confusão, pois tal tipo de reprodução asse

xuada também ocorria nos bradizoítos; consequentemente, sub~ 

tltuiu-o por taquizoítos, simbolizando a ripida multiplica-
' 

çao desta forma evolutiva. Frenkel, no mesmo trabalho, pr~ 

p6s a denominação de bradizofto, indicando multiplicação len 

ta dos organismos enclstados,· por ser mais significativa que 

cistozoíto. Este último termo simbolizava a ocorrência em 

cistos e estava relacionado aos chamados pseudocistos~ 

FRENKEL 59 (1971) considerou a designação pseudo

cisto como confusa e controversa, pois a mesma era usada in

distintamente para formas cístlcas e não cístlcas. Para evi 

tar tal incorreção, o citado autor (FRENKEL 55 ), em 1974, re

comendou a substituição do termo pseudocisto por grupo, com 

o significado de conjunto de taquizoítos. 

2.2. Formas lnfectantes 

-Neste Item, nossa maior preocupaçao consistiu na 

descrição das formas evolutivas do protozoirlo que, realmen

te, assumem um papel de destaque na epidemiologia da toxo

plasmose. Portanto, abordamos apenas as considerações· a res 

peito dos ooclstos, taquizoítos e bradizoítos. 
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2o2.1. Ooci stos 

A semelhança dos outros coccídeos~ o ciclo do To 

xoplasma gondii apresenta oocistos resultantes de reprodução 

gametogônica ao nível do intestino delgado e, 

te, no fleo do hospedeiro definitivo (DUBEY & 

1972; HUTCHISON et a1. 72 - 1972). Para que 

mais comumen.:. 

FRENKEL !JO 

ocorra a forma 

ção desses oocistos~ o protozoário passa pelos processos de 

reprodução assexuada e sexuada; o primeiro ocorre através 

de esquizogonia, ~ndogenia e "splitting" (*) 9 enquanto que o 

processo de reprodução sexuada se dá po~ meio de slngamia 

(FRENKEL 53 - 1974). Os oocistos são eliminados com as fezes 

dos hospedeiros definitivos, medindo, quando não esporula-
166 dos, 10-13 x 9-11)1--- (ZAMAN - 1970), sendo considerados 

morfologicamente indistingufveis da lsospora bigemina peque

na (DUBEY et a1. 43 ~ 1970; DURFEE & CHIEN 44 - 1971.; JACOBSSO 

1973; LEVINElOO- 1973; ITO et-a1.79_ 1974; JACOBS 82 - 1974). 

Esta forma infectante, ao atingir o meio ambien

te, sofre esporogonia, produzindo 2 esporocistos com 4 espo-

rozoftos cada (DUBEY et a1. 43- 1970; ZAMAN 166 1970; 

BRIZARD & DORCHIEs 18 - 1975). Para que a esporogonia ocor

ra, são necessários de 1 a 5 dias, na dependência das condi 

ç~es ambientais (DUBE~ et a1. 43- 1970; DUBEY et a1~ 2 - 1970; 

DEANE et a1.3l - 1971; SEAHl37- 1973; HARTLEY & MUNDAY 68 -

1974); condiç~es e~tas de temperatura, umidade e aerobiose, 

correspondentes àquelas exigidas para os oocistos de outros 

coccídeos (BRIZARD & DORCHIES 18 - 1975). 

(*) "splitting 11
- termo proposto por DUBEY & FRENKEL 40 (1972), 

significando a separação de organismos isolados de orga
nismos maternos multinucleados, localizados no Intestino 
delgado de gatos infectados por cistos de Toxoplasma ~ 
di i. 
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2.2~2. Taquizoftos e Bradizoftos 

Os taqtiizof~os for~m~ durante iongo tempo. as 

Únicas formas do protozoario conhecid~s e consaderadas como 

importantes na transmissão da toxop1asmose _ao homem; por 

esse motivo 9 muitos dos trabalhos experimentais pub]icados 

até pouco tempo atras~ tratavam de descrevê=1as pormenoriza= 

damentes -

Os taquizoftos apresentam-se preponderantemente 

nas fases agudas da infecção toxop1ãsmica~mu1tip1icam-se atl 

vamente através de endogenia~ podendo~ lnclus}ve, destruir 

as células infectadas 8 devido i sua competição com os proce~ 

sos vitais ce1ulareso Quando um número variável de taquizof 

tos se situa nos vacúolos das céiulas hospedeiras~origina~se 

um estágio evolutivo do Toxop1asma gondii que foi por muito 

tempo designado como pseudocistoo Atualmente~ como já foi 

mencionado no lnrcio deste capftulo~ tal estágio é denomina

do grupo tecldua1v segundo a proposição de FRENKEL 55 (1974). 

Os taquizoftos liberados das células hospedeiras penetram em 

outras células, recomeçando a multiplicação endogênica 

(JACOBs 80 - 1973; FRENKELSS - 1974; HARTLEY & MUNDAY 68 -1974), 

originandoj po~teriormentej uma nova forma evolutiva do pro~ 

tozoário, denominada bradizolto (FRENKEL 53 - 1974). 

Os bradizoitos multiplicam~se também por endoge

nia~ realizada, porém~ a uma velocidade menor que a descrita 

para os taquizoítos (JACOBs 82 ~ 1974). Os·bradizoftos apr~ 
sentam-se circundados por uma membrana argentoflla~ configu

rando'um cisto com diâmetro de até 200;úL (FRENKEL 59 - 1971)~ 
na intimidade do~ tecidos e contendo milhares de bradizoftos 

em seu interior.: (BEVERLEY 12 - 1973L Este estagio de cisto 

contido nos tecidos orgânicos caracteriza 9 segundo JACOBs 80 

(1973) e FRENKEL55 (1974), as infecções crônicas, sendo .en-

contrado preponder~ntemente no cérebro 8 ·retina e musculatu 

ras cardfaca e esquelética (BEVERLEY 12 - 1973; CARUANA 27 -

1974; HARTLEY & MUNDAY 68 .;., 1974), onde per/si s te por toda a 

vida (REMINGTON & CAVANAUGH 124 - 1965; BEVERLEY 12 1973; 
FRENKEL55- 1974). 
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Primariamente~ esta forma de persistência do To-

xoplasma gondii _observada nos tecidos~ era conhecida 

pseudocisto, isto i~ aglomerado de parasitas envoltos 

por 

pela 

membrana de uma célula hospedeira destrufda e circundado por 

um processo inflamatório reacional orgânlcoo Recentemente ~ 

estabeleceu-se, através da microscopia eletrônica, que a-mem 

brana cfstica i uma estrutura própria do parasita, não reta 

cionada à parede da célula hospedeira e independente de qual 

quer reação do tecido parasitado (JACOBS 82 - 1974)o Essa 

membrana~ que envolve o grupo de bradizoftos~ protege essas 

formas do Toxoplasma dos mecanismos de defesa orgânica do 

hospedeiro, pois não permite a entrada de medicamentos, bem 

como a ~arda de metabólitos do protozoário~ desencadeadores 

de um processo reacional local (AMATO NETO & CAMPos 4- 1970). 

Deste modo, os citados pesquisadores brasileiros explicaram 

a ausência do processo inflamatório~ acompanhando a ocorrên

cia destas formações cfsticas nos tecidos, fato descrito ini 

cialmente por REMINGT~N & CAVANAUGH 124 (1965) e confirmado , 

em 1971, por FRENKEL59. 

Em 1974, FRENKEL 53 e JACOBs 82 ~ utilizando cultu

ras de tecido e inoculações em animais de laboratório, subm~ 

t i dos a t r a t ame n to i muno de p r e s s i v o , c o n c 1 u i r a m q u e o e s t á g i o 

em que aparecem os cistos nos tecidos orgânicos constitui 

uma das fases do ciclo vital do Toxop1asma, ~~o parecendo r~ 

querer, para .a sua gênese, a influência de reações imunológ.!_ 

cas por parte do organismo hospedeiro. A despeito disto, 
' 

não excluiram a possibilidade de aceleração da formação dos 

cistos, através de mecanismos imunitirios. 

Em virtude das pesquisas descritas no parágrafo 

anterior, a tran~ição entre os estágios de grupo e de cisto 

tecidual qúe, segundo FRENKEL 55 (1974), se p'rocessa gn1dati

vamente, ficou, a nosso ver, sem uma explicação plausfvel. 

Vários autores relataram a possibilidade deste 

estágio de parasitismo ~rônico sofrer uma reativação,atravis 

da administração de drogas imunodepressivas, citostáticas, 

quimioterápicas, bem como de radioterapia (REMiNGTON & CAVA

NAUGH124- 1965; HUTCHISON et at.7 2- 1972; CARUANA 27 - 1974). 

BIBLIOTECA 
FACUlDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
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2.3. Ciclo vital 

No caso particular do Toxoplasma gondii e nas 

condições atuais dos estudos a ele relativos, apenas os felí 

deos são considerados como seus hospedeiros definitivos, pois 

somente nestes animais ocorre o ciclo enteroepitel lal, que 

abrange um estagio caracterizado por reprodução sexuada do 

parasita, seguida da formação de oocistos. Entre os felí

deos, em que se demonstrou a existência deste ciclo relacio-

segundo Hutchlson nam~se: o gato doméstico (Fells catl), 

(1965) ·citado por FRENKEL 57 (197~o gato mourisco (Fel i s 

yagouaroundi), a jaguatirica (Felis pardalis), a suçuarana 

(Fells concolor); o tigre de Bengala (Felis bengalensis), o 

lince americano (Linx rufus) (JEWELL et aL 89 - 1972; MILLER 

et a1. 109 - 1972).-

Diferentemente dos outros coccídeos, o Toxopla!

ma gondii possui um ciclo extra-intestinal de ocorrência nos 

.hospedeiros intermediarias, representados por um grande nu-

mero de mamíferos e aves, nos quais há somente o desenvolvi~ 

mento dos taquizoítos e bradizoftos (FRENKEL 53 - 1974). 

2.3.1. Ciclo vital nos hospedeiros lntermedlirios 

Após a Ingestão, pelos hospedeiros intermediã-

rios, de carne parasitada ou de alimentos contaminados por 

fezes, ocorre a liberação, através das enzimas gástricas, dos 

b r a d i z o T to s c o n t I do s no s cf s t o s ou d ~ s e s p o r o z o f to s do s o o c i ~ 
tos (BRIZARD & DORCHIEs 18 - 1975-). Estas formas infectantes 

Iniciam o ciclo extra-intestinal, através do desenvolvimento 

de taquizoítos na lâmina própria intestinal de qualquer hos

pedeiro, mamífero ou aviário (JONES_90 - 1973); os taquizoí

tos multiplicam-se rapidamente através de endogenia, rompem 
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a c~Jula ho~pedelra e disseminam-se de c~JuJa a c~luJa, sen

do carreados a vários Órgãos, por melo de macrófagos, linfó

citos, granuló~ltos e mesmo como formas livres, pela clrcul~ 
ção sangufnea (Figura 1). 

Embora muitos desses taqulzoftos possam ficar r~ 

tidos nos lfnfonodos, ffgado e pulmões, um número varlivel 

atjnge os vasos sangufneos e linfáticos, disseminando-se as
~lm por todo o ~rganlsmo do hospedeiro (JONES90_ 1973)·(Figu 

ra 1). Por um mecanismo ainda não bem esclarecido, onde tal 

vez os processos lmunftárfos tenham alguma participação, co

meçam a surgir os bradlzoTtos que, sob a forma de cistos, 

vio se alojar nas c~Tulas retfnlanas, nos neurônios e fibras 

m u s cu I a r e s c a r d Ta c a e. esq u e 1 é t I c a ( J O N E S 9 O - I 9 7 3) • O p e r To
do de aparecimento destas formas é de 3 a 10 dias, segundo 

HILLER et a1. 109 (1972), ou de 7 a 14 dias, segundo JONEs 90. 

(1973). 

Figura Vias de disseminação doa t~quizoítos , apÓs a lr19MtÕo 

por mamíferos e aves de bradizoítos encistodos ou de 

oocistoa esporulodo.. 

Fonte: JONES 
90 

(1973) 

taquizoítos na lâmina 

/ria ontesti~ 
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dueto l1>r\pu 
1
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2.3.2. Ciclo vital nos hospedeiros definitivos 

Nos hospedeiros definitivos» após a ingestão de 

oocistos esporu1ados 9 ~ sob a ação dos processos digestlvos 9 

ocorre a liberação dos esporozoftos; estes 9 após penetrar nas 

células epiteliais do intestino de1gado 9 reproduzem-se asse~ 

xuadamente 9 originando os micro e macrogametócltos que~ por 

sua vez 9 após singamiap dão origem aos ooclstos 

FRENKEL 40 ~ 1972; BRiZARD & DORCHiES 18 - 1975). 

Para DUBEY et al. 42 (1970) ~ o perfodo 

te após a ingestão de oocistos esporulados é de 2V 

podendo 9 entretanto~ de acordo com o -trabalho 

(DUBEY & 

pré-pate!!_ 

a 24 dias 9 

FRENKEL 53 

(1974)p prolongar-se por um perrodo de 40 a 50 dias. Em re~ 

1 - r . 152 (197 ) od açao ao per odo patente 9 WALLACE 3 cons1 erou-o co-

mo sendo de 5 a 8 dias. 

Após a ingestão tanto de oocistos como de bradi~ 

zoftos pelos hospedeiros definitivos~ ocorrem simultaneamen= 

te os ciclos extra e enteroepite1ia1 (ZAMAM 166 - 1970; DUBEY 

& FRENKEL 40 - 1972; FRENKEL 53 - 1974). Segundo DUBEY et ai~ 2 

(1970) p FR
1

ENKEL 56 (1970) e HAÍnLEY & MUNDAYGS (1974) ~ o p~ 
rfodo pré-pa~ente após a Ingestão de bradizoftos é de 3 a 5 

dias. Para ZAMAM 166 (1970)p DUBEY & FRENKEL 40 (1972)~ 
SOGORB et a1. 142 (1973) e WALLACE 152 (1973)p o período pate.!:'_ 

te varia 9 respectivamenter entre 10 e 20 dias 9 7 e 20 diasp 

4 e 12 dias e de 9 a 20 dias. Quanto a uma possrvel relação 

existente entre o término de excreção de oocistos e o apare

cimento d~ an~lcorpos na clrcu1ação 9 inexiste unanimidade de 

opiniÕes por parte dos autores~ pois 9 em 1972 9 DUBEY & FREN

KEL40 afirmaram que a interrupção na produção de oocistos 

estava associada i produção de antlcor~os por parte do hosp~ 

deiro, todavia~ WAllACE 152 (1973) afirmou inexistir tal reta 

çao. 

FRENKEL 57 (1973) considerou que a disseminação 

dos taquizortos Ingeridos e que resistiram aos processos di

gestivos~ ocorre da mesma maneira que a descrita para os bra 

dizortos e oocistost tanto nos hospedeiros definitivos como 



l s 

nos intermediirios; entr~tanto o citado autor, neste mesmo 

trabalho, propôs o desenvolvimento de um maior número de pe~ 

quisas para a perfeita elucidação destas particularidades do 

ciclo do Toxoplasma gondii. Sabe-se, através dos relatos de 
. 42 56 

OUBEY et a l. ( 1970) e de FRENKEL ( 1970); 

pré-patente após a ingestão dos taqulzoftos 

dias; entretanto, se o material administrado 

. 
e 

que o perfodo 

de S a lO 

aos fel fdeos 

provier de camundongos infectados recentemente, tal perfodo 

poderá se prolongar por até 40 dias, ã semelhança do que 

ocorre após a Ingestão de esporozoftos._ FRENKEL 53 (1974), 

baseando-se em resultados experimentais, considerou ser a d~ 

raçao do perfodo pré-patente inversamente proporcional ã fa

se de evolução do Toxoplasma gondi i nos inóculos oferecidos 

a o s h o s p e de I r o s de f i n I t I v o s , i s to é , q u a n to ma i o r o n ú me r o de 

taquizoftos do inóculo, mais longo seri o perfodo pré-paten

te; em contrapo,ição, a inoculação de um maior número de bra 

dizoftos enclstados determinari uma menor duração do citado 

perfodo. 

Pelo exposto neste capftulo, podemos afirmar que 

as únicas formas bem determinadas quanto ã possibilidade de 

produzir infecção toxoplismica nos hospedeiros definitivos e 

intermediários, são a de esporozoftos dos oocistos e a de 

bradlzoftos dos cistos, contidos nos diferentes tecidos orgâ 

nicos. 

2.4. Resistência 

Na epidemiologia da toxoplasmose, o conhecimento 

da resistência das difer.entes formas evolutivas do agente 

etiológico i de grande importância para a adoção das medidas 

profiláticas adequadas. Face ã relevância e complexidade do 

assunto, na presente monografia reunimos apenas considera-
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ç5es a respeito da resist~ncia das formas infectantes do To

xoplasma gondii, ou ·seja, os taquizoftos, os bradizoftos e 

os esporozoítos, em relação aos agentes físicos e químicos, 

q~er em condiç~es naturais ou experimentais. Pesquisas . bem 

conduzidas demonstraram de forma cabal que a resistência é 

vari~vel em função do est~gio evolutivo do protozo~rio;assim 

sendo, em ordem crescente.de resistência aos diferentes age~ 

tes físicos e químicos testados, encontramos os taquizoítos 

dos grupos teciduais, os bradizoítos dos cistos e os esporo

zoítos dos oocistos. 

2.4.1. Resistência dos taquizoítos 

Já se realizaram pesquisas a respeito das ações 

do ~uco g~strico, da press~o osm5tica, da temperatura, da 

dessecação, de substâncias químicas, bem como sobre a resis

tência dessa forma do Toxoplasma gondii, quando contida no 

interior de hospedeiros transportadores. 

JACOBS et a1. 86 (1960) observaram que os taqui -

zoítos são destruídos por~a solução de pepsina e ~cido clo

rídrico entre 15 e 30 minutos, e, por uma solução de tripsi

na, após 3 horas, o que veio a confirmar, assim, o trabalho 

de Van Thiel e Van der Waaij (1956), segundo os quais os re

sultados ocasionais de infecção com taquizoítos, por meio da

.ingest~o de alimentos, se explicariam pela passagem do para

sita através da mucosa orofaringeana, não sofrendo,portanto, 

a ação dos processos digestivos. JACOBS et a1. 86 (1960) ci

taram ainda Eichnwalds que, em trabalho datado de 1948, pro

duziu infecç~o em camundongos lactentes, alimentando-os com 

leite de fêmeas dessa espécie de roedor, acometidas de toxo

plasmose aguda. Levando em conta a baixa resistência dos ta 

quizoítos em relaç~o aos sucos digestivos, JACOBS et a1. 8b 
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(1960) consideraram que a infecção dos camundongos lactentes 
destes foi devida ao baixo conteúdo de enzimas digestivas 

animais. 86 
Ko s a r e t a 1 • ( 1 9 52) , c i ta dos por JACO B S e t a 1 • 

(1960) aventaram a possibilidade do protozoário resistir de 

30 a 60 minutos, quando sob a ação de sucos gástricos huma

nos de baixa acidez. 
~-

Virias pesquisadores dedicaram-se ao estudo da 

resistência dos taquizoftos às diferentes condições de temp~ 

ratura. DESM~NTs 32 (1962) afirmou que essa forma do Taxo

Plasma resiste apenas por 5 minutos à temperatura de 50°C; 

referiu-se ainda ao fato de poderem os taquizoítos resistir 

durante um período de 1 a 3 semanas» quando localizados em 

fragmentos de Órgãos conservados a ~°C , sendo, entretanto, 

imediatamente destruídos pela dessecação ou congelação. Se-

gundo AMATO NETO & CAMPOS 4 (1970), os taquizoítos, quando 

localizados quer em orgãos~ quer em soro sanguíneo ou em 

meio de Tyróde, resistem até 2 semanas em temperaturas de re 

frigeração. Em 1975,' BRIZARD & DORCH1Es 18 consideraram are 

sistência dos taquizoítos, quando mantidos em meio líquido 

a 4°C como sendo de 2 a 4 semanas; atribuíram, ainda, a essa 

forma do protozoário, uma grande sensibilidade à dessecação 

ou ã ebulição e uma resistência de, respectivamente, 15 e 10 

minutos ãs temperaturas de 50 e 60°C • 

DESMONTs 32 (1962) e AMATO NETO & CAMPOS 4 (1970) 

afirmaram que os taquizoítos são pouco resistentes ãs subs

tâncias químicas; tal conclusão foi baseada no estudo da re

sistência dessa forma de evolução do parasita às ações do 

formal diluído, do fenol a 50% e do Cyalit 1:1000 • 

Alguns trabalhos publicados no decorrer dos Ülti 

mos 15 anos tgm-se referido i resistência dos taquizoítos 

no interior de artropodos. Na cidade de são Paulo, em 1963» 

PAIM & QUEIROZ 115 encontraram esta forma do Toxoplasma ~
~' em esfregaços feitos a partir de macerados de moscas 

(Musca domestica), alimentadas com exsudato peritonial de c~ 

mundongos infectados. Os protozoários foram observados nes

ses esfregaços, corados pelo método de Giemsa, até 26 horas 
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apos o repasto dos insetos. Ainda em sua pesquisa 9 esses 

autores, inoculando em camundongos suscetfveis, por via _in

traperitonial~ água do lavado externo e uma suspensao do 

tri_turado de moscas, obtiveram o isolamento do parasita ape

nas nos animais inoculados com o triturado 9 e isto, até 21 

horas após a infecção do dfpteros. Assim, puderam concluir 

que a sobreviv~ncia do Toxoplasma _em moscas domésticas é de 

curta duração, e que o parasito 9 provavelmente, não se multi 

plica no organismo de artrópodos, os quais atuariam como sim 

ples carreadores. 

2.4.2. Resist~ncia dos bradizortos 

Após a descrição do estágio de cisto em 1956 9 por 

Weinman & Chandler, citados por FRENKEL 57 . (1973), vários pe~ 
quisadores dedicaram-se ao seu estudo, principalmente no 

que se refere ã sua resist~ncia frente a ação de sucos dige~ 

tivos, ã pressão osmótica e ã diferentes condições térmicas. 

Pelos trabalhos de JACOBS et at. 86 (1960), co~s-
tatou-se.que a parede cfstica que envolve os bradizortos 

destrufda imediatamente pela ação da tripsina e do suco gás

trico. Os bradizortos liberados dos cistosp por soluções 

de pepsina-ácido clorfdrico e de tripsina 9 resistem, respec-

_tivamente, durante 2 horas e até 6 horas. Em 1965 9 REMINGTON 

& CAVANAUGH 124 observaram também resistência dos cistos por 

2 horas, quando submetidos ã digestão pela solução de pepsl 

na-ácido clorfdrico. 

Quando os cistos sao expostos ã água destilada , 

tornam-se não infectantes entre 10 e 30 minutos. Submetidos 

a soluções salinas, de conc~ntrações entre 0,1 e 2,1% de 

Na Cl, em temperatura ambiente (18-20°C), preservaram sua 

viabilidade por até 6 horas (JACOBS et a1. 86 - 1960). 
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As pesquisas pioneiras realizadas por JACOBS et 

a1. 86 (1960) demonstraram que os bradizortos, sob a ação de 

temperatura de 45°C, perdem sua viabilidade entre 60 e 90 

minutos. Nas temperaturas de 50°·e 56°C resistiram, respec

tivamente, apenas 30 e 15 minutos. ÓESMONTs3 2 (1962) descr~ 
veu a resist~~cia do est~gio de cisto i des~ecação como sen

do de menos de 24 horas. 

Em trabalho realizado com coraç3es de ovinos pa

rasitados, DUBEv 36 (1974) .obteve igual poder infectante qua.!!. 

do administrou-os a gatos suscetfveis, após o armazenamento 

dess~s órgãos a 4° ou 22°C, respecti~amente, por 4 dias ou 6 
. 1 8 . 

horas. Segundo B.RIZARD & DORCHIES (1975), os cistos albeL 

~ados em massas musculares resistem i temperatura de refrig~ 

raçao por cerca de 2 me$es. 
. 16 4 

WORK (1968) .afirmou que o congelamento dimi-

nui o número de cistos viáveis da carne, não se podendo~ to~ 

davia, confiar na destruição de todos eles. KROGSTAD et 

at. 94 (1972) relataram que tal afirmativa pode configurar 

uma situação sombria, na medida que a maioria das câmaras 

frigorrficas i disposição do me~cado americano, mesmo quando 

novas, não mantêm uma temperatura de congelação uniforme. 

JACOBs 80 (1973), reportando-se a seus trabalhos de· 1960, 

afirmou acreditar que os bradizoftos contidos em cistos -sao 

realmente destrurdos, quando submetidos ao congelamento cons 

tante. 

O congelamento a -6°C destrói os cistos contidos 

em cêrebros de camundongos, em um perfodo de 24 horas; o me~ 

mo ocorre i temperatura de -21°C , com os cistos albergados 

tanto em cêrebros como na musculatura destes animais (JA

COBs80 - 1973). 

Ficou estabelecido por DUBEY 36 (1974) que cistos 

de J.oxop 1 asma gond i i 1 oca 1 i zados em coraç3es de ovinos tor

navam-se não infectantBs, quando aqueles Órgãos eram armaze 

nados a -26°C durante 4 horas. No mesmo trabalho, o autor 

afirmou que carcaças de camundongos acometidos de toxoplasm~ 

se crSnica~ armazenadas a -9°C durante 3 e 6 horas e a -20°C 
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por a 7 dias com posterior descongelamento a 4° ou 22°C, 

n~o foram capazes de infectar gatos susceptfv~ts. ou mesmo 

neles desenvolver anticorpos antitoxoplasmao 

2.4.3. Resist~ncia dos oocistos 

Devido ã grande Importância do oocisto na epide= 

miologia da toxoplasmose, desde sua descoberta, tal estágio 

é intensivamente estudado, principalmente quanto ã sua resis 

tência em relaç~o a agentes ffsicos, qufmicos, em dejeções 

animais e no interior do organismo de vetores, tendo=se tam~ 

·bém e~tudado o relacionamento dessa resistência a fatores 

geocl imãticos. 

Pelo trabalho realizado por DUBEY et a1.
42

0970). 

freou estabelecido que os oocistos tornam-se inviáveis quan~ 

do mantidos durante 30 minutos a 55~C. Cónfirmando tal re

s u 1 ta do , F R E N K E L & D U B E Y 6 1 ( 1 '"9 7 2 ) s a 1 i e n ta r a m q u e a de s t r u i -

ç~o dos oocistos é quas~ que imediata, quando submetidos ao 

calor seco acima de 66°C ou ã água fer~ente. 

O ooclsto sofre um retardamento de sua esporula

ç~o quando submetido ã temperaturas mais baixas; assim~ a· e.! 

porulaç~o a 15° e 11° ocorre, re~pectlvame~te, em um perrodo 

de tempo·que varia de 5 a 8 e de 14 a 21 dias. (JONEs 90 -1973). 

Segundo FRENKEL & DUBEY 60 (1973), os oocistos" quando não 
esporulados, s~o destrufdos pelo congelamento constante a 

-6°C após 7 dias e ·a .;.21°C após um dia, enquanto que os oocis 

tos esporulado~ so~cnte se tornam nio infectantes ap6s 28 

dias a -20°C. Ainda pelo trabalho dos autores anteriormente 

referidos, ~omprovou-se que tanto os oocistos esporulados c2 

mo os n~o esporulados suportam melhor as temperaturas variá

veis (-6°C e températura ambiente) do que as temperaturas con 

tfnuas (-6°C), isto é, o tempo total no estado de. conge1açã; 

~é decisivo para a sua viabilidade. 
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Ainda, em relação aos agentes ffsicosp realizou= 

se uma série de trabalhos, tentando-se avaliar a resistência 

dos oocistos frente a di-ferentes condiç~es experimentais de 

temperatura, luminosidade, umidade e de aeração. YLMAZ & 

HOPKINs 165 (1972) testaram a resistência dos oocistos sob 3 

diferentes condições:- oocistos isolados das fezes em suspen= 

são aquosa, oocistos contidos em suspensão aquosa de fezes e 

oocistos contidos em dejeções sem serem suspensos em igua; 

em se~uida,-.ei~as -~reparações f6ram exposta~ i umidadep tem

p e r a t u r a e 1 um i' no s i da de d i f e r e n te s • os c i f a dos a u to r e s o b t i -

veram resistência desse estágio por 410 diasp em temperatura 

de refrigeração, e protegidos da luz nas 3 preparaç~es; man= 

tidos em estufa a 37°C, resistiram até 306 diasp quando em 

suspensão aquosa e protegidos da luz; finalmente» comprovou

se su~ resistên~ia ~or apenas 46 diasp desde que mantidos em 

dejeções expostas ã luz natural e à temperatura ambiente va-

riando entre 6 e 36°C. 
Em relação à aeração, FRENKEL & DUBEY

61 
(1972) 

demonstraram haver esporu1ação dos oocõstos em aerobiosep 

ap5s sua manutençio durante 30 dias em anaerobiose, em caldo 

t iog 1 i colatóo. 

Em diferentes condições de umidade, os oocistos 

resistem durante 3,7 e 30 dias, respectivamente, quando sub~ 

metidos a 37%, 58,3% e 100% de umidade -relativa} Em condi

ções de umidade alta e constante, e em temperat~ras .de 23° a 
o . 

29 C, os oocistos enterrados em placas mantiveram-se infec-

tantes poi 117 dias, quando amostras dessas placas foram ino 

culadas em cam~ndongos suscetTveLs (DUBEY et a1. 42 - 1970) ~ 
Em 1972, FRENKEL & DUBEY 61 demonstraram a resistência dos 

oocistos por .11 dias, quando e~ material feca1 9 mantido .com . . ' . 
umidade r~iativa entre 22 e 44~. 

A resistência do estágio de oocisto tem sido des 

crita /face a diferentes agentes qufmicos; ficou demonstrado, 
. 42 . 

através do trabalho de DUBEY et al. (1970), que tal_está-
• - o - . 

gto resiste durante 1 hora a 37 C, em qualquer uma das se-

guintes soluções, em concentração de 1 mg/ml tripsina, qul 

miotripsina, estreptoquinase, pronase (pH de 7,2 a 7,6), ace 
tilcistefna (pH 7), pepsina (pH 1,3), papaTna (pH 6,8). 
Ainda nesta pesquisa, estabel~ceu-se que os oocistos perman~ 
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cem infectantes quando mantidos nas dejeções~ acrescidas de 

ácido sulfúrico de l a 5%~ de dicromato de potássio a 2p5%P 

de etano1 a 20%» de ácido ciorndrico a ]% e de fenoi a 1%. 

FRENKEL & DUBEY 61 (1972) descreveram a resistên= 

cia dos oocistos por 10 e 30 minutos~ quando expostos~respe~ 

tivamente» ~ amSnia forte (28%) e i t~ntura de .iodo (7% de 

iodo e 5% de todeto de potássio). 

Alguns trabalhos publicados recentemente têm 

abordado a resistência dos oocistos no inter~or de artr5po 

dos; assim» em 1971» WALLACE 149
J alimentando ~oscas com fe: 

zes de felinos» ooteve o carreamento de oocistos» por 24 e 

48 horas, respectivamente pela Musca domest~ca e Chrys6mya 

megacepha1a. WALLACE 148 » em 1972~ descreveu que oocistos 

em fezes de baratas dos gêneros le~cophaea e Perip1aneta» 

alimentada·s com dejeções de felonos infectados por ~oplas~ 

~, resistem por 17 dias em condições odeais de temperatura 

e umidade. O autor concluiu ~on.da que~ mesmo em co~dlções 
naturais» este estigio» quando carreado pelas dejeções de 

baratas, permanece viável sobre ou ao redor dos alimentos» 

por um perfodo de tempo semelhante àquele observado experl 

mentalment.e. 

A sobrevivência dos ooclstos no so~o foi aborda= 

da por a1guns pesquisadores; dentre eles» Pierkarski et ai. 

(1971), citados por CAMPANA~ROUGET et a1. 26 (1974)» encontr~ 
ram oocistos viáveis por cerca de 210 dias. FRENKEL 53 (1974)~ 
por sua vez, relatou ser a resistência dos oocistos no solo 

ainda mais longa, situando-se em torno de 360 a 540 dias. 

Pela revisão bibliográfica ora realizada» const~ 

tou-se a existência de algumas pesquisas correiacionando a 

resistência dos oocistos~ em diferentes conduções geoc1umát6 

cas, com o rndice de soroposituvldade toxopiásmJca humana. 

Segundo FRENKEL & DUBEY 61 (1972) » FRENKEL 57 (i973) ~· · ROBiN~ 
SON 12 9 (1973) e RiEMANN et aL 125 (1974), e~iste um maior nú

mero de indivfduos soroposit!vos nas regiões de climas quen-
. . 

tese Gmidos~-·em relaç~o ~ soropositlvidade dos habitantes 

de regiões de climas temperados, quentes ou frlos 9 mas se~ 

cos; tal fato parece estar ass~clado ~s condições de sobrevi 

vência do estágio de oocisto,no solo. 
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3. DiAGN6STICO DA TOXOPLASMOSE 
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Para o diagnostico das várias formas de toxopla~ 

mose doença ou infecção~ congênita ou adquirida~ podemo~nos 

valer. segundo ARAUJ0 6 (1964)D de m;todos laboratoriais dire 

tos e Indiretos. 

3.1. Metodos diretos 

Os métodos diretos compreendem o Isolamento e a 

evldenclação do parasita em cortes de tecidos infectados. 

O Isolamento do agente pode ser tentado a partir de sangue, 

lfquldos dos ventrfculos cerebrais e céfalo-raqu!diano~ uri

na, humor aquosop sa1iva 1 secreções bronquiais, restos pta~ 

centi~ioss· ou-de fragmentos de Órgãos colhidos por biÓpsias 

ou no decorrer de necropstas~ ·O metodo de isolamento do To· 

xoplasma-gondil baseia-se em inoculações exper~mentais; os 
tt.. . 

crtados materiais biológicos são inoculados em ovos embrlona 

dos de ga.l.inha~ em culturas de tecido ou em animais de labo

ratório, nesse último caso, ARAUJ0 6 (1964)P AMATO NET03 (1971) 

e BEVERLEY 12 (1973) salientaram ser o camundongo brancoo ani 

mal de escolha. 

Apesar do parasita poder ser observado pelo exa

me microscópico de preparaçõesa fresco obtidas de exsudatos 9 

humor aquosoj lfquldos ventricular ou cefalo-raquidiano~ re

corre-se, na prática~ ao exame hlstolÕgico de materiais fix~ 

dos· e ·corados pelos métodos de Leishman e Glemsa~ provenlen~ 

tes de cortes de tecidos 0 intra-vltam11 ou 11 post-morten 11 

(ARAUJ0 6 - 1964; AMATO NET0 3 - 1971). 

Da I 1 e n b a c h & P i e r k a s k i ( 1 9 6 O ) t c I ta d os por A R A U J O 6 

(1964), idealizaram um método de imunofluorescência direta, 

para demonstrar a presença do Toxoplasma gondl I em cortes hls 

toiÕglcos. 
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3.2. Métodos Indiretos 

Os métodos indiretos~ através de provas imunoló= 

g~cas quantitativas~ sio os de maior praticidade nos estudos 

epidemiológicos~ tais como'inquéritosde prevalência dessa 

zoonose no homem e nos anlmals 9 e diagnóstico da Infecção ou 

doença (BEVERLEY 12
= 1973). Dentre estas'provas, devem ser 

destacadas~ segundo ARAUJo 6 (1964), CAMARG0 22 (1964) e SOLTYS 

& woo 144 (1972) 9 a reação de fixação do complemento (FC)~ a 

reação de Sabln-Feldman (SF) ou teste do corante~ a reaçao 

de hemag 1 ut I nação (HA) e as reações de i muno f 1 uo rescê'nc i a In 

direta (JFI)'. 

Existe ainda uma série de reaçoes espec!als~ que 

s a o u t I l i z a d a s ex c e p c I o n a 1 me n t-e ; de n t r e e 1 a s ~ A R A U J O 6 ( 1 9 6 4 ) 

e AMATO NETO & CAMPos 4 (1970) salientaram a reação intra~ 
dérmica da toxop1asmina 9 a reação de floculação~ as reaçoes 

de · a g 1 u t i na ç i o em c o 1 ó d I o ~ b e n to n i ta e 1 a te x 9 a reação de p r.=_ 

cipltação e a reaçio de Inibição da fluorescência. 

Das-provas imunológicas utilizadas no estudo epl 

demlológlco da toxoplasmose doença ou infecção 9 destacam-se 

às seguintes~ reação de fixação do complemento, reaçao de 

Sabln-Feldmani reação de hemaglutlnação e as reações de imu

nofluorescência indireta~ as quais passaremos a descrever. 

3.2.1. Reação de fixação do complemento 

A reação de fixação do complemento foi o primei= 

ro teste ·soro1Õglco descrito para o diagnóstico da toxoplas

mosep·mals precisamente em 1937 por Nlcolau & Ravelo, cita= 

dos por ARAUJ0 6 (1964). Tal prova demonstra~ a partir· de 

anticorpos-da fração lgG, os componentes antigênlcos menos 
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soluveis da membrana do parasita (JONEs 90
= 1973; McK!NNEv 10 ~ 

1973; CAMARGO et a1.
24 L Segundo DESMONTS 33 (1961)~ _esses 

anticorpos surgem precocemente~ isto i 9 ao nfve1 da primeira 

d ~ ~ : d I f = 144 semana e vugencoa a n ecçao; todavia~ SOLTYS & WOO 

( 1 9 7 2 ) e . J O N E S 9 0 ( 1 9 7 3 ) s e c o n t r a põem a e s s a a f I r ma t I v a, p o i s 

observaram o1aparecimento da fraçio igG mais tardi.mente~ ou 

seja~ de 14 a 30 dias após o início da Infecção. Tal discor 

dância parece estar relacionada ao 

execução da provap não existindop 

CAMPOS 4 (1970} 9 AMATO NET0 3 (1971) 

antfgeno utilizádo para a 

segundo AMATO NETO & 

e SEAH'137 . ( 1973), padron..!_ 

zação no preparo do antfgeno. O que parece ser opinião unã~ 

nlme entre os autores i o fato dessa prova servir como teste 

munho de infecçãoii Isto i, somente se apresentar pos!tiva qua!!. 

do da vlg~ncia da protozoosei e que os anticorpos demons

trados pela mesma desaparecem em fases mais tardias (ARAUJO~ 
1964; KROGSTAD et at. 94 ~-1972; SOLTYS & woo 144 -1972; 

WATSON 159
= -1972; JONES 90 - 1973; SEAH 137 = 1973; CAMARGOetat!~. 

ARAUJ0 6 (1964) e AMATO NETO & CAMPOS 4 (1970) ob

servaram que essa reação não apresenta alta especificidade J 

pois verificou-se a ocorrência de resultados falsos=positl 

vos, relacionados aos agentes da tuberculose~ febre tlfÕide~ 

trlcomonfase, malárõa e tripanosomíase. 

De acordo com a citação de SOLTYS & woo 144 (197~p 
G I a n n i n o e t a 1. ( 1 9 7 O) ~ te s t a n do a s e n s I b i1 i da de d a reação de 

fixação do complemento em 306 amostras de sangue colhidas de 

crianças com idade entre 2 e 15 anos 9 observaram que os re

sultados se assemelhavam àqueles obtidos pelo teste do coran 

teõ ·SEAH 137 (1973) » dnscordando de tal afôrmação~ considero~ 
ser a FC uma prova menos sensível~ em comparação aos demais 

testes rotineiros utilizados para o dlagnóstnco da toxoplas

mose. Segundo este ultimo autor~ se a reação de fixação do 

complemento fosse o unico teste dnsponrvel utn1!zado nos ln

quiritos epldemiológicosp muitos casos da zoonose não seriam 

evidenciados. 
2 ., 

CAMARGO et a1. 3 » t;abalhando com amostras de so 

ro de 3.572 pacientesp reputaram a reação de fixação do com= 
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p1emento como menos sensfvel que as reaçoes de hemaglutlna

ção e de imunof1uorescêncla para o diagnostico da toxoplasm~ 

se humana~ pois~ no estudo realizado~ obtiveram 70% de soros 

reagentes na amostragem~ que se r~veiara positiva is outras 

citadas provas. 

A reação de fixação do complemento~ segundo MILLER 

e t a 1 ·• 
1 O 9 ( 1 9 7 2) • b "' 1 d r • parece ser astante sens1ve na etermtna-

ção de ant~corpos ant!toxoplasma no soro sangufneo de aves~ 

principalmente na galinha$ cuja resistencia i Infecção toxo

plasmica e resposta lmun!tãr!a deficiente são bem conhecidas. 

3.2.2. Reação de Sabin-Feldman 

Esta· reação~ descri ta em 1948 por Sabln &. Fet·dman, 

citados por ARAUJ0 6 (1964) 9 evidencia precocemente anticor

pos da classe G das imunoglobulinas (APT et a1. 5
= 1973)~ en

contrados ja na 2a. semana de infecção toxop1asm!ca no homem 

e nos animais, atingindo um tftulo max~mo entre a 6a. e 8a. 

semanas (ARAUJo 6 ~ 1964, SOLTYS & woo 144
= 1972) e persistindo 

com um tftulo menor durante toda a vida (ARAUJo 6 - 1964). 

A reação de Sabln-Fe1dman e uma prova bastante 

sensfvel e precisa tanto no diagnostico de toxoplasmose doe~ 

ça como da infecção~ tendo sido a mais utilizada ate o adven 

to das provas que empregam a imunofluorescência (JACOss 80 : 

1973). Apesar dlstot permanece ate o momento como prova=pa

drão para a determinação de anticorpos antitoxoplasma em so

ros animais (ISHiZUKA et a1. 76
= 197lt). 

Segundo AMATO NETO & CAMPOS 4 (1970) ~ o teste do 

corante apresenta uma serie de desvantagens, tais como: ser 

de execução trabalhosa e~ portanto, pouco pratico para a rea 

lizaçãode inquéritos epidemlologicos; ser perigoso, pois uti 
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llza em seu processamento parasitos vivos~ presentes no exs~ 

dato peritonial de camundongos; sofrer infJuinci~ do tamanho 

dos camundongos, do número de parasitos inoculados e da viru 

lência destes; necessitar da utilização de fator acessório 

termo-Jábil, dnficilmente obtido a partir de soro humano ne-

gatiVOo 

Quanto à sua especificidade~ ARAUJ0 6 , em 1964~ 
destacou uma série de trabalhos que salientaram a possibili

dade de ocorrerem reações imunológicas cruzadas no caso de 

infecções por-Sarcocystl~, Trypanosoma e Trichomonas. Entre 

tanto 9 o próprio ARAUJO 6 (1964) afirmou ser essa pretensa 

lnespecifictdade baseada em falhas técnicas, consequentes ã 
não inatlvação dos so~os examinados; tal afirmação foi corro 

/ 4 100 -
borada por AMATO NETO & CAMPOS (1970) e por LEViNE (1973). 

A reação de Sabin-Feldman parece ~er bastante sensfve1 9 

vendo raros relatos de ausência de respostas imunitárlas 

homem (AMATO NETO & CAMPos 4 - 1970) e em aves domésticas 

exóticas (MILLER et al. 109 - 1972)o 

3.2.3. Reação de hemaglutinação 

no 

e 

Desde 1957, quando foi empregada pela primeira 

vez,no diagnóstico da toxop1asmose, por Jacobs & Lunde, cita 
144 ( ) - 1 . - -dos-por SOLTYS & WOO 1972, a reaçao de hemag ut1naçao 

vem gradativamente assumindo um importante papel na lmunoso~ 

rologia toxoplásmica (MciLWAIN 107 - 1969; iSHIZUKA et at. 75 ~ 
1974). Apresenta grandes vantagens em relação ao teste do 

corante, tais como, a dispensa do fator acessório e o empre

go de um antfgeno morto, mais estável, suprimindo-se, porta~ 

tOi duas eventuais causas de erro. A reação de hemaglutlna

ção possui ainda outras virtudes não menos importantes, co

mo~ maior facilidade de execução e interpretação, não propo~ 
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e permitir a armaze 
6 -

tempo (A R A U J O · 

cionar riscos de acidentes laboratoriais 

nagem do antígeno em g~ladeira por multo 

1964). CAMARGO et at. 23 consideraram=na bastante econômica, 

o antfgeno obtido de 70 a 80 camundongos e suflcientep~ 

realização de cerca de 10.000 provas. 

pois 

ra a 

A reação de hemaglutinação foi proposta por 

BEHYMER et aL 9 (1973) para uso rotineiro nas clfnicas e hos 

pltais vetertnâriost para o estabelecimento do diagnosticada 

protozoose~ pois necessita apenas de pequena quantidade de 

sangue ou soro. Estas amostras. podem ser colhidas em gotas 

sobre papel de filtro e os resultados& pela rapldez dos exa

mesi podem ser fornecidos em cerca de 2 horas. Deve~se a!n~ 

da ressaltar a fac!lidade de obtenção, no comercio~ do antí

geno necessário para a realização da reação. 

A semelhança da reação do corante~ a de hemagiu

tlnação revela anticorpos c~rrespondentes as ~munoglobultnas 

tipo !gG (APT et a1. 5
= 1973; BEHYMER et a1. 9

= 1973~ JONES 90 -

1973• McKINNEY 108
= 1973). Tratam-se de anticorpos relacion~ 

dos a constituintes citoplasmáticos de origem protcica~ bas= 

tante soluveis. Devido a natureza do antígeno do Toxoplasma 

gondilj necessita=se de um período de tempo ma1or para uma 

resposta imunitârla completa; por esse motlvop as reações de 

he~aglutinação e de fixação do complemento são de positiva= 

ção mais tardia na evolução da Infecção~ sendo ·que seu~ tftu 

los se mantêm por um longo período de tempo (BEHYMERet al. 9: 
1973; JONES 90 - 1973; RIEMANN et at. 125 - 1974). 

Vários experimentos têm sido realizados. no ho

mem e nos animais, procurando·dete~minar a sensibilidade da 

reação de HA na detecção de infecções por Toxoplasma gond!i. 

Assim e quep em soros humanos, Chordl et alo (196lt)p citados 
Jlt4 por SOLTYS & WOO (1972), encontraram, em ,1020 amostras ex!!_ 

minadas 9 93% de resultados concordantes com aqueles obtidos 

pel~ teste do corante. Da mesma forma, KOBAYASHI et a]. 93 

(1971) obtiveram, no Japão~ resultados que concordavam, em 

9lt% dos casos, com aqueles verificados pela reação de Sabin= 

-Feldman. Os trabalhos de Smlt (1964) e Ben Rachid (1965)~ 
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citados por SOLTYS & woo 144 (1972) ~ demon.straram que~ nas in 

fecções toxoplasmicas congênitas~ a prova de HA apresenta va 

lor diagnostico superior ao observado pela reação de Sabln

=Feldman. 
23 Na cidade de São Pauloi CAMARGO et al. t compa-

rando os resultados alcançados atraves das reações de emuno= 

fluorescência indireta e_ hemaglutinação~ em um levantamento 

sorologico em 3.572 soros sangufneos~ obtiveram co-poslt!ve= 

dade lgua1 a 0~975~ pois encontraram 54~8% de soros reagenms 

pela primeira reação e 53~4% pela segunda. 

Em relação a toxop1asmose an!mal ~ GILL & PRAKASH 6 7 

(1970)~ trabalhando com 113 soros de ovinos~ obtiveram 92% 

de resultados concordantes. entre as reaçoes de HA e de SF. 
. 140 

Em 1972~ SHARMAN et al. v comparando a reação de hemaglutl 

nação com o metodo de Isolamento do agente em ovinos® obtive 

ram grande sensibilidade da reação de HA~ aliando tal carac~ 

terfstlca a rapidez d~ execução da prova imunolog!ca~ os ci= 

tados autores recomendaram a reação de HA para a Identifica

ção de rebanhos ovinos infectados. 

Em 1971~ GILL & PRAKASH 66 ~ comparando as reaçoes 

de HA e de SF~ em amostras de soro sanguf~~o de bovinos na 

f~diaj encontraram resu~tados que concord~raci··em 90~3% dos 

soros. 

KOBAYASHi et a1 1

•

93 (1971) compararam o teste do 

corante com duas tecnicas diferentes de reação de hemaglutl

naçao~ utilizando~se de soros de 24 gatos, obtendo concordâ~ 

ela de resultados de 83 e 92% 5 na dependência da tecnlca da 

reaçao usada. BEHYHER et at. 9 (l973)j trabalhan~o com soros 

de 96 animais, obtiveram concordância da ordem de 95% entre 

as reaçoes de HA e de lmunofluorescêncfa indtreta 8 no d!ag= 

no~tlco da toxoplasmose felina. 

ij S H I Z U KA e t a 1 • 7 5 ( 1 9 7 4) , na c o da de de Sã o P a u !o~ 
c 

rea1lzando estudo comparativo entre as reações de hemaglutf~ 

~ação~ ·de·Sabin-Feldman e de imunofluorescincla indireta~ en 

contraram, ·em 80 soros de cãest 86% de concordância entre SF 

=HA· e 92% de concordância entre IFI~HA. Os títulos de anti-
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corpos apresentaram resultados concordantes ou afastados de, 

no maximot uma diluição em 94% quando relacionaram SF-HA~ e 

97%~ quando da IFi~HA. Baseados em seus resultados e nas fa 

cilidades de execução da reação de hemagiutlnação~ os cita

dos autores recomendaram a técnica da HA, na rot~na de diag

nostico da toxoplasmose canina. Realizando testes comparatl 

vos em soros de cães, a fim de comprovar a correlação de efl 

ciência entre o teste do corante e a reação de HA para odia~ 

nostlco da toxoplasmose~ SHARMA & GAUTAM 139 (1974) verifica

ram que os resultados obtidos pelas duas provas concordaram 

em 100% dos casos examinados. 

3.2.4. Reações de imunofluorescêncla Indireta 

ISHIZUKA et ato 76 (1974)s em seu trabalho~ sali

entaram que Kelen et ai. (1962) adaptaram o teste de imun_o~ 

fluorescência Indireta para avaliar quantltat!vamente os an

t_lcorpos antltoxoplasma em soros humanos e que~ somente .. em 

1972t esta prova foi adaptada para soros animais por Ma~tln. 

JACOss 80 (1973) afirmou ser a reação de IFI opr~ 
gresso mais n~tivel na sorologla toxoplismicaj considerando-

. -a de aceitação unJversa1 9 tanto para o diagnostico da doen

ça no·-homem bem como nos animais~ Este autor classificou a 

reação de IFI como de ficil realização~ de grande sensibili

dade, bastante econômica e praticamente isenta de problemas 

de contaminação acidental de Jaboratorlstas; portanto, reco~ 

-mendou~a para o uso rotineiro no diagnostico da toxoplasmose. 

Trata-se de uma reação que revela anticorpos ta~ 

to da fração lgG como lgM das imunogl~bullnas, bastando para 

lstot -substituir o respectivo conjugado antlgamaglobul!na 

fluorescente (APT et at. 5 
= 1973; SEAH 137 ~ 1973). A IFI~IgG 
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evidencia anticorpos dirigidos para os antígenos de superff= 

ele do Toxoplasma gondii (BEHYMER et a1. 9 - 1973; JACOas 80
m 

1973; RIEMANN et aL 125 - 1974; CAMARGO et aL 24 ). 'A seme

lhança do teste do corante (KROGSTAD et a1. 94 - 1972; APT et 

a 1 • 5 - 1 9 7 3 ; M c K i N NEY l O B - 1 9 7 3 ; S E A H l 3 7 - 1 9 7 3 ; REM I N G TO N-l 2 3-

1974) P fornece resultados precocemente, Isto é, ao redor da 

2a. semana de infecçio~ o tftulo de anticorpos evidencladop~ 

la reação de IFI-IgG persiste Indefinidamente em nfveis bai 

xos (KROGSTAD et a1. 94 - 1972; JONES 90 - 1973; LEViNE 100 - 1973). 

(GARRIDO 

A sensibilidade 

et a1. 62 -1972; 

da reação é considerada igual 

JONES 90 - 1973; SEAH 137 - 1973} ou 

eventualmente superior aos resultados obtidos pela reaçao 

clássica·de Sabin-Feldman (CAMARG0 2 ~- 1966; AMATO NETO & 

CAMPOS 4 =1970; ARAUJ0 7 -1970; ISHIZUKA et aL 76 - 1974}. 

A concordância de resultados entre as reações de 

SF e de IFI-IgG, quando da utilização de amostras séricas h~ 

manas~ foi· de 60%~- segundo CAMARGo 21 (1966) e de 95%~ confor 

me RIEMANN et a1. 125 (1974}. ISHIZUKA et a1. 76 (1974)~~ rea: 

llzando estudo comparativo com soro de 80 cães, através das 

reaçoes do corante e da IFI-IgG, obtiveram resultados concor 

dantes em 94% das amostras. 

A r a u j ó e t a 1 • ( 1 9 7 1 } , c i ta dos p o r JACO B s8 0 ( 1 9 7 3}, 

relataram a possibilidade de ocorrência de falsos-positivos 

na reaçao de imunofluorescincla Indireta, quando da utiliza

.ção de soros humanos nos quais existem anticorpos antinúcleo. 

Os mesmos autores admitem a possibilidade da existincla de 

outras circunstâncias em que a IFI-IgG deveria ser revisada 

pela reação de Sabin-Feldman. CAMARGO et a1. 25 (1972} tam

bém se referiram~ possibilida~e de surgirem res~ltados fal

sos-positivos, quando da presença de fator reumatolde nos so 

ros enviados para diagnóstico de toxoplasmose humana. 

Como as reações de Sabin-Feldman, hemaglutlnação, 

fixação do complemento e imunofluorescincia indireta eviden

ciam tão somente anticorpos do tipo lgG 9 que atravessam fa

cilmente a barreira placentária, não se poderia estabelecer 
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o diagnóstico de toxoplasmose doença em recém-nascidos, sem 

se afastar a possjbi I Idade dos anticorpos serem provenientes 

da mae. Rem!ngton (1968)~ cõtado por SEAH 13 7 (1973), propôs 

a utilização da reação de IFI-IgM para o diagnóstico da tox~ 

plasmose neonatal; para tal afirmação, baseou-se no fato de 

que~ durante a infecção aguda, ocorre a formação de anticor

pos da fração igM, os quais nao possuem a capacidade de atr~ 

vessar a placenta intacta. A partir da divulgação destape~ 

qulsa~ a IFI-IgM esta sendo submetida ã avaliações acuradas, 

tanto para~ diagnóstico da forma conginita como p~ra a for

ma adquirida aguda de toxoplasmose (SEAH 13 7- 1973). Asslm 9 

REMINGTON 123 (1974)9 após estudar minuciosamente maus de 100 

casos clrnicos agudos humanos de toxo~Jasmose adqui~ida 9 re

latou a precocidade do aparecimento desta fração imunoglobu-

1fnlca (lgM) que, após uma elevação de sua concentração sérl 

ca» bafxa seu tftulo ou mesmo desaparece~ quando o nfvel de 

anticorpos do tipo igG ainda esta em ascensãóo 'Baseado nes

tes dados 9 o autor propôs a utilização da reação de IFI-IgM 

como teste de avaliação da fase evolutiva da infecção emadu.!. 

tos. 

Até o momentov nao localizamos referências acer-

ca·da utilização da reação de iFI-IgM em casos clrnicos de 

toxoplasmose animal. 

3.2.5~ Outras reações e testes utilozados no diagnóstico da 

toxoplasmose 

Como já tivemos a oportunidade de abordar ante

riormente, há uma série de outras reações e testes de menor 

utilização em estudos epidemiológicos; dentre eles~ destaca

-se o teste· lntradérmico da toxoplasmina (Frenkel, 1948, ci

tado por AMAT~·NETO· & CAMPOS 4 - 1970), inicialmente considera 
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do como excelente meio de diagnõstlcoo Porém~ atualmente se 

encontra em desusoj devido ã gama variada de antfgenos utill 

zados na sua execução, conferindo-lhe, em co~sequência, mai

or ou menor sensibilidade (ARAUJo 6 - 1964)o Em função disto, 

APT et alo 5 (1973) recomendaram precauções ao ava~iar inqué

ritos epidemiológicos baseados neste testeo 

Trata-se de um teste de difícil interpretação 

sendo que-os-resultados positivos não distinguem doença ati

va de· um-estado· de- imunidade. Os· resultados negativos, por 

sua vez~ não permitem eliminar a possibilidade de Infecção, 

principalmente em crianças com menos de 5 anos de 6 dade 

{AMATO NETO & CAMPOS 4 - 1970; FELDMAN 47 - 1974). Existem ra-

ros relatos de apli~ação da técnica nos animais; LEVINE 100 

{1973) citou sua utilização em macacos Rhesus e em cobaias , 

NOBUTO et a1. 112 (1962) utilizaram-na em sufnoso 

AMATO NET0 3 {1971) aventou a possibilidade de 

ocorrência· de falsos~posltlvos no homem, quando infectados 

por·Lelshmania spj·.!.· cruzi e.!.· lewisl. 

As reaçoes de floculação (S!im-Lind, 1960), de 

aglutinação em colÕdio {Coly 9 1955-1956) ~ bentonita (Boziowi tch 

et al., 1958) ou látex (Bozdech & Jiva, 196!), a reação de 

precipitação {0°Connor~ 1957), a de Inibição da fluorescên

cia {Goldman, 1957), todas citadas por ARAUJ0 6 (1964), devi

do-à sua pouca p~atlcid~de (AMATO NETO & CAMPOS 4 - 1970) e e~ 
cassa utilização (REMINGTON 123 - 1974), têm uso 1imitado,prl.!!. 

cipa1mente em levantamentos epidemiológicos. 

3.3. ·Interpretação das diferentes reaçoes soro1Õglcas 

Pela leitura dos trabalhos publicados até 1970, 

pudemos-observar uma tendência dos autores em considerar as 
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reaç~es soroJ5gicas 9 per si, como suficientes para a eviden~ 

clação da toxoplasmose doença ou Infecção. Através dos tra-

b a 1 h os de K R O G S T.A O e t a 1 o 9 4 (1 9 7 2) e S E A H 1 3 7 ( 1 9 7 3) 9 e s ta b e~ 
lecu~=se que tftu1os de 1~4 para a reação de fixação do com

plemento e de 1~64 para as reaçoes de Sabin-Feldman, hemagl~ 

tãnação e imunofluor~scência indireta~ Indicavam um estadode 

imunidade ao Toxoplasma gondii~ resultante de infecção adqu!

rida há muitos anoso Os tftulos de 1~8~ para a reação de fl 

xação do complemento~ e de 1~256, para as reaç~es de Sabnn

=Feldman~ hemagluttnação e imunofluorescêncõa indireta, Índ! 

carõam infecção toxopJásmica contrafda recentemente; a esco~ 

la americana considerou tais tftulos como significantes para 

a distinção entre doença ativa e infecção. De acordo com 

AMATO NETO & CAMPOS 4 (1970) e AMATO NET0 3 (1971), o Interva

lo entre os tftulos 9 que Indicaria doença ou Infecção, some~ 

te· poderia ser determinado a parti r de tftulos iguais ou su~ 

perlores a 1~1024t pela· reação do corante. ARAUJ0 7 (1970) ~ 
realizando levantamento epldemio15gtco em Minas Gerais, ob

servou~ em 729 doadores de sangue assintomâtlcos em relação. 

ã toxoplasmosep tftu1os de 1~4096, pela reação de-IFI, con= 
2\ 

f\rmando~se,-ass\m, os resultados observados por CAKARGO 

{\966). 

KROGSTAD et at. 94 (1972) e SEAH 137 (1973) estab.:_ 

leceram que os tftu1os de 1:32, para a reação de fixação do 

complemento e de 1~4096~ para as_ reações de Sabln-Feldman 

hemaglutlnaçãoe imunof1uorescênclav indicavam doença ativao 

KROGSTAD et a1. 94 (1972) consideraram ainda que, em alguns 

indtvrduos~ os tftulos soro15gicos acima referidos persisti-

. riam por vários meses. sem qualquer evidência sintomática; re_! 

saltando, todavia, que tais nfveis de anticorpos ocorreriam 

em menos de 1% dos indivfduos aparentemente sãos. 

O que parece ser opinião unânime por parte dos 

·autores·consultados i que um dlagn6stico seguro de toxop1as

mose·doença somente poderá ser realizado se determinações so 

ro1Õglcas forem executadas a intervalos regulares; em casode 

doença, observar-se-á uma elevação dos tftulos de anticorpos 
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ant!toxoplasma~ devendo sempre associar=se aos resultados o 

quadro sõntomat!co do paciente. 

Em relação ao perfodo de tempo entre as determi

naçoes sorolÕglcas, KROGSTAD et a1. 94 (1972)~ McKINNEY 108 

· (1973)i SEAH 137 (1973) e RiEMANN et a1. 125 (1974) verifica

ram que os níveis de anticorpos, determinados pelas reações 

de Sabin~Feldman e imunofluorescência indireta~ ascendem a 

intervalos que variam de 7 a 10 dias~ ao passo que~ para as 

reações de fixação do complemento e de hemaglutinação~ a ele 

vação dos títulos e observada em períodos de 14 dias. 

24 CAMARGO et al. ~ acompanhando o quadro sorologl 

co de 136 pac!entesJ que apresentavam evidências de infecção 

recente~ atraves das reações de fixação do complemento~ hem~ 

glutinação e imunofluorescência ind!reta, conc1ufram.que 9 p~ 

·ra f'nalidades dlagnÕstl~as da toxoplasmose~ devemo-nos ba

sear no quadro clínico e em uma bateria de testes soro1Õg!

cos. Os citados autores salientaram que mesmo provas sensf

veis, como as acima referidas. não têm valor dlagnÕstico 9 is~ 

ladamente~ devendo sempre serem analisados os tftulos e tam

bem a correlação entre os diferentes tipos de anticorpos. 

Estes·autores, apoiando-se em outro trabalho (CAMARGO et 

a1. 23 ), formularam 3 modelos sorolÕglcos aplicáveis respectl 

vamente~ as Infecções agudas~· Intermediárias e crônicas. As 

infecções agudas caracterizar-se-lam por apresentar tftulos 

de IFI-IgM· positivos. com valores Iguais ou superiores a 1: 

1024 1 tftulos de IFi-!gG de, pelo menos~ 1:8.000 e tftulos.de 

FC de 1:166-ou mais; alem de tftulos de HA não excedendo 1: 

4000, permanecendo várias di lulções abaixo daquelas da IFI

IgG. As infecções c~racterlzadas como intermediárias ou tran 

s!tõrias apresentariam anticorpos lgM negativos pela reaçio 

de !FI~ tftulos elevados e bastante semelhantes pelas rea-

. ç5es de HA e de IF!-IgG e trtulos elevados pela reaçao de FC. 

Já nas Infecções crônicas observadas~ na maioria das amos-

tras reativas da população em geral, terfamos reações de !FI 

-lgM negativas 9 tftulos menores a. 1:4000 para as reações de 

HA e IFI-IgG e valores negativos ou de ate 1~80 nas reaçoes 
de FC. 
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Tanto .na 1 lteratura i~ternac!onal como na. nacio

nal, raras sao ~s refer~ncias relativas~ interpretaç~o dos 

resultados sorolÕgicos em um determinado espécime animal. 

1 o 8 ' Em felinos, McKINNEY (1973), trabalhando com a 

reaç~o de IFI, observou que trtulos entre 1:16 e 1:64, sem 

slntomatologla clTnica, eram lndrctos de imunidade decorren

te de infecção passada. Entretanto~ a presença de anticor

pos n~o protegeria necessariamente o gato de uma reinfecção, 

podendo, inclusive, coexistir para~ltemla e presença de anti 

corpos e o animal tornar-se doente, ocorrendo o Óbito a des

peito da suposta imunidade conferida pelos anticorpos antito 

xoplasma. 

McKINNEY 108 (1973) considerou a exist~ncia de o~ 
tras sttuaçaes nas quais o gato possui tftulos baixos e est~ 

vels; s~o os estados de premunlção e imunidade estéril. A 

primeira condiç~o é erytendlda pelo autor como a situaç~o com 

promlssada entre o agente e o hospedetroj em que o parasita 

vive em algum Õrgão ou tecido do animalj em estado latente. 

A imunidade estéril abrange uma situação na qual há Imunida

de e, portanto, os tftulos ,são mantidos sem varlaçaes mesmo 

após o desaparecimento por completo do protozoário. O autor 

enfatizou ainda .que, na aus~ncia de sintom~s, um trtulo iso

lado não é suficiente pa'ra catalogar um fel !no como doente; 

isto somente seria possrvel se houvesse alteraç~o do trtulo 

a Intervalos regulares. 
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4. PREVALENCiA DA TOXOPLASMOSE ENTRE OS ANIMAiS 
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Para avaliarmos a prevalência nos diversos espé

cimes animais~ reunimos os resultados obtidos pelas princi

pais reações utilizadas no diagnostico da toxoplasmose. Pe~ 

lo exposto no caprtulo relativo ao diagnostico desta zoono

se, as reações mais aceitas para estudos epidemiológicos são 

as de Sabin-Feldmanj imunofluorescência indireta e hemaglut! 

nação. Como já relatamos anteriormente, poucos foram os pe~ 

quisadores que se dedicaram ao estudo da interpretação dos 

resultados obtidos pelas citadas reações sorológ!cas~ nas 

amostras oriundas dos animais domésti~os. Todavia, em rela

ção aos tftulos iniciais, na maioria dos trabalhos consulta

dos, consideraram-se as diluições de 1:16 para as reações de 

Sabin-Feldman e de imunofluorescêncta indireta e as compree~ 

didas entre 1~·16 e lg64 para a reação de hemaglutinação~ co

mo representativas de contato anterior com o Toxoplasma ~

di i. Baseados nestes fatos e levando em conta a pesquisa 
1 o 8 rea.Jizada por McKINNEY (1973), consideramos como tftulo 

inicial em nossas tabelas (1,2,5,6,9,10), apenas os resulta

dos iguais ou maiores que a diluição d~ 1:16. Reunimos ain

da, nas tabelas (3,7,8~11i12) 9 as percentagens de prevalên

cia nos diferentes espécimes animais, obtidas por isolamento 

do agente através da inoculação de suspensão de musculatura 9 

cérebro e vfsceras ·em animais de laboratório. Finalmente, 

computamos dados da literatura atinentes a determinação da 

presença de ooclstos, através da inoculação de suspensão fe

cal em camundongos suscetfveis (tabela 4). 

Na maior parte dos trabalhos consultados e tabu

lado~, verificou-se que os autores não levaram em considera

çao as variáveis idade, criação extensiva ou intensiva em re 

lação aos herbrvoros e om~fvoros, e ain_da, no tocante aos 

carnfvoros, a origem do animal, isto éi se errantes ou domi

ciliados. Todas estas variáveis podem ser causas de erro na 

avaliação da prevalência da toxoplasmo~e, p~ls observa-se um 

aumento ·da ocorrência desta zoonose, qq~r nos animais domés

ticos (BOCH & ROMMEL 16 - 1963; FOLKERS:.& KUtL 51 - 1964; NOBUTO 
113 . 26' 

et a 1. - 1969; CAMPANA-ROUGET et a 1. - 1974), ou nos homens 
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(ROCH & VARELA\30- 1966; WALTON et a\. 157 - 1966; FRENKEL 59 -

1971; FLECK49 - 1972; RIEMANN et a1. 125 - 1974), diretamente 

proporcional ao desenvolvimento et~rio. O tipo de criaç~o 

dos herbfvoros e omnfvoros, segundo as afirmações de GARRIDO 

et a1. 62 (1972)~ pode causar uma variabilidade na prevalên~ 
cia da protozoose, pois os animais ~ubmetldos i crlaç~o ex

tensiva, segundo o autor, têm uma maior probabilidade de ad

quirir a infecç~o toxoplis~i~a. De forma idêntica, atua o 

modo de vid.a dos.:carnfvoros, pois nos animais errantesémaior 

a possibilid~~e ~e infecç~o e, portanto, maior a prevalência 

da zoonose (WALLACE 15.1 - 1971; DUBEv 37 - 1973). 

Além dos já citados fatores de variabilidade, de 

vemos ressaltar, ainda, a existência de uma heterogeneidade 

dos tftulos iniciais considerados para as diferentes provas 

soro15gicas por n5s agrupadas; esta heterogeneidade, apesar 

de discreta, deve ser encarada como mais uma das prováveis 

causas de erro nas estimativas de prevalência da toxop1asm~ 

se entre os animais. 



Tabela 1 - Preval~ncla de toxoplasmose nos espiclmes felinos, segundo diferentes reaç~es s~rol&glcas 

{N~ e%), com tftulos iguais ou maiores a 1:16, dados de vários aÚtores, em diferentes locais. 

Reações sorol&glcas positivas 

A u t o r Local N~ de. anIma i s Sabin-Feldman lmunofluorescêncla Hemaglutinação Tftulo 
examinados indireta 

N~ %' N~ % . N~ % 

106 {1964) ·EUA 21 I 4,8 1 : 16 HcCULLOCH et ai. · - - - -
ROCH & VARELAI30 (1966) Hixico 437 228 52,2 - - - - I : 16 

KATSUBE et a1. 91 (1967) Japão 25 - - - - 15 60,0 1:61t 

SINGH et ai. 141 
(1~67) SI ngapura 29 - - - - 6 20.7. 1:100 

BERENGO et·al. I O 0969) I táll a 50 15 30,0 - - - - I:SO 

HciLWAIN 107 {1969) EUA 20 - - - . - 9 lt5,0 1:20 

WORK162 (1969) O I na marca 184 63 34,2 - - - -- 1:50 

WARD et ai. 158 (1971) EUA 124 - . - - - . -6 lt8,4 1:128 

GARRIDO et a1. 63 (1972) Espanha I O I - - 55 54,4 - - I: 50 
143 -

S O G O R B e t. a I • {1972) Bras li 100 40 40,0* - - - - I : 16 

BEHYMER et al.9 (I 5173) EUA 92ft'*' - - - - 13 14. 1 1:61t 

BEHYHER et al.9 ( 1973) EUA 12*** - - - - 3 25,0 l:61t 

DUBEY 37 (1973) EUA 128**** 38 29,7* ~ - - - I : 16 

OUBEY 37 ( 1973) EUA 157~* 73 46,5* - - - - 1 : 16 

*.Valor obtido a ~artlr de dados do (s) autor (es) ... 
""" ** gatos errantes;·*** gatos hospitalizados; **** gatos dom~stlcos 



Tabela 2 - Prevalência de toxopl~smose nos espécimes caninos, segundo diferentes reações sorotóglcas 

(N! e t), com tftulos Iguais ou maiores a 1:16, dados de virlos autores, em diferentes l~cals. 

Reações sorológicas positivas 

A u t o r Local N'? de animais Sabin-Feldman lmunofluorescência Hemaglutinação TTtulo 
examinados indireta 

N! % N! % N! % 

GIBSON & JUHPER64 (1960) EUA 1 3 7. 21 15,3 - - - - 1 : 16 

GIBSON & JUMPER64 (1960 EUA 663 106 16,0 - - - - 1: 16 

SAT0 136 (1960) Japão 69 19* 27,5 - - - - I: 16 

BOCH & ROHHEL 16 { 1 96 3) Alemanha 929 774* 83,3 - - - - 1: 16 

tlcCULLOCH et ai. 106 {1964) EUA 112 18 16. 1 - - - - 1 : 1 6 

KUIL96 {1966) Suriname 137 53 38,7 - - - - I: 16 

ROCH & VARELA 130 (1966) México 60 23 38.3 - - - - 1 : I 6 

KATSUBE et a1. 91 (1967) Japão 77 - - - - I 5 17,2 1; 64 

HAITANI & YOKOYAHAlOl {1967)Japão 151 42• 27,8 - - - - 1 : 16 
ROEVER-BONNETl3l ( 196 7) Surlname 70 14 20,0 - - - - 1 : 1 6 

COUTINHO et ai. 30 (1968) Bras li I O I ao 79,2 - - - - 1: 16 

Mc1LWAIN 107 (1969) EUA 46 - - - - 37 80,4 1:20 

WORK 162 (1969) Dinamarca 954 166 17,4 - - - - 1:50 

BRIZARD et al.l9 (1972) França 212 - - - - 153 72,2 1:20 

BEHYHER et al.9 {1973) EUA 13 - - - - 2 15,1t 1 :6ft 

ISHIZUKA et a1.77 (1974) Bras li 210 - - 151 71.9 - - I :I 6 

SHARHA & GAUTAH 139 (1974) fndla 94 - - - - 13 13,8 1: 16 

VANDERWAGEN et a1. 14 7 (1974) EUA 112 - - - - 6 5,) 1:61t 

* Valor obtido a partir de dados ~o (s) autor (as). ~ 



Tabela 3- isolamento-de Toxoplasma gondii em amostras de 

tecido colhidas nos esp~cimes felinos (N~ e%)~ 

segundo vários autores~ em diferentes locais. 

' ! 
! - Animais positivos 

N~ de animais A u t o r Local examinados NC? % 

KUSALIRI e t a 1 • 97 (1965) C e I 1 ão · 59 1 1 18p6 

BERENGO et a1. 1 1 (196 7) Itália 50 28* 56~0 

KA T S U 8 E e t a 1 • 91 (1967) Japão 25 1 7 68~0 

DUBEY39 (1968) Inglaterra roo 9· 9~0 

KATSUBE et al. 92 {1969) Japão 1 4. 1 o 71 p 4 
WERNER & WALTON 161 (1972) Japão 90 9 1 o p o 

*Valor obtido a partir de dados dos autores J:
I.N. 



Tabela 4 ~Pesquisa de oocistos de Toxoplasma gondii (N~ e%) 

em exames coproparasito1Õgicos de espé~imes fe1inos 9 

resultados de vários autoresp em diferentes locais. 

Nc.> de ·animais Animais positivos 
A u t o r Local ·examinados 

HUBNER & UHLIKOVA 71 (1971) EUA 
.WALLACE 151 (1971) EUA (Havar) 

GAR.RJDO et a1. 6 3 (1-972) Espanha 

JANITSCHK~ & KHÜN 88 (1972) Alemanha 

WERNER & WALTON 161 (1972) Japão 

DUBEY 37 U973) EUA 

PAMPiGLIONE et aL 1 1 6 ( 1 9-7 3) Itália 

WALLACE 152 (1973) EUA (Havaf) 

*Valor obtido a partir de dados dos autores 
** gatos domésticos 

1 6 1 

1023 

169 
. 502 

90 

128** 

250 

1604 

N<! % . 

3 1 ~ 9* 

6 0p6 

2 1 ~ 2 

5 1 p o 

1 1 ~ 1 

o opo 

1 094 

1 2 Op7 

.::

.::-



T~bela 5 - Prevalência de toxoplasmose nos espécimes bovinos, segundo diferentes reações sorolôglcas 

(N~ e%), com tftulos Iguais ou maiores a 1:16, dados de vários autores, em diferentes locais. 

Reações sorolÓgicas positivas 

A .u t o r Local N~ de animais Sabin-Feldman lmunofluorescência Hemaglutlnação Tftulo 
examinados Indireta 

N? % N~ % N~ % 

SATo 136 (1960) Japão -580 146* 25,2 . - - - - I: 16 

JACOBS et ai. 85 (1963) Nova Zelândia 80 o o,o - - - ·- 1 : 16 

HcCULLOCK et ai. 106 (1964) EUA 129 o 0,0 1 : 16 - - - -
ROEVER-BONNETIJI ( 1967) Surl name 62 9 14,5 - - - - 1 : 16 

SINGH et ai. 141 (1967) Slngapura 70 - - - 25 35,7 1: 1 00 -
\IORK163 (1967) Dinamarca 211 1 0,5 - - - - I :50 

CALLOT et a I. 20 ( 19 70) França 326 - - -109 33,4 - 1:20 -
G I LL & PRAKASH 66 ( 1971) Tndla 309 14 4,5* - - 25 8,1 I: 16 

GARRIDO et ai. 62 (1972) Espanha 148 52 35 t 1 I 1 :50 - - - -
' 26 890 458 CAHPANA-ROUGET et ai. (1974)França - - 51 • 5 - - 1:20 

VANDERWAGEN et ai. 147 ( 1974) EUA li o - - - - 32 29,_1 I :64 

* Valor obtido a pa~tl~ de dados do (s) autor (es) 
.1:-
\11 



Tabela 6- Pre.;ãtêncla de toxoplasmose nos espécimes ovinos, sequndo diferentes reações sorolÕgicas 

(N! e%), com tftulos iguais ou maiores a 1:16, dados de virlo~ autores, em diferentes locais. 

Reações sorolócicas oositivas 

A u t o r local N! de animais Sabin-Feldman lmunofluorescência Hemaglutlnação Tftulo 
examinados indireta 

N! % N! % N! % 

SAT0 136 {196Õ) Japão 55 2lj* lt3,6 - - - - 1 : 16 

PESTRE'et at. 117 (1962) França 120 12 * 1 o. o - - - - 1:20 

ROEVER-BONNET132 (1963) Holanda 175 155 88,6 - - - - 1: 16 

HcCULLOCH et al. 106 {196lt) EUA 27 8 29,6* - - - - 1: 16 

SINGH et al. llt I (1967) Singapura z!t - - - - 6 25,0 1:100 
\IORKI63 (1967) Dinamarca 31 " 12,9 - - - . - 1:50 

BERENGO et al. 1 o (1969) Jtália 35 12 34,3 - - - - 1:50 
Hcll\IAINI07 (1969) EUA 121 - - - - 69 57,0 1:20 

CALLOT et ai. 20 (1970) França 180 - - 55 30,5 - - 1:20 

Glll l PRAKASH 67 (1970) fndla 488 - - - - "" 9,0 1 : 16 
62 8lt lt5 53,5 1:50 GARRIDO et ai. (1972) m Espanha - - - -

HUNDAYIIO (1972) Austrália lt93 - - lt6 9,3* - - 1: 16 
26 583 353 60,5 ..; t: 20 CAHPANA-ROUGET et a1. (1974) França - - -

VANDER\IAGEN et at. 147 (1974) EUA 68 - - - - 19 27,9 1:61t 

* Valor obtido a partir-de dados do (s) autor (es). ... 
~ 



Tabela 7 = isolamento de Toxoplasma gondii em amostras de 

tecido colhidas nos especimes bovinos (N~ e%)~ 

segundo varios autores~ em diferentes locais. 

N~ de animais Animais positivos 
·Autor Local exami nad:os Nl? %. 

JACOBS et a1. 84 (1960) EUA 60 1 l ~ 7 
JACo a·s e t a 1 • 85 (1963) Nova Ze1andia 80 o o~ o . 
ROEVER=BONNETt3J (1967) Suriname 62 9 . 1 4. 5 

WORK 163 (1967) Dinamarca 30 o 0~0 

"""'" 28 8 9~4 CATAR et ai. (1969) Tchecoslováquia 85 
J::"> 

"" 



Tabela 8- Isolamento de Toxoplasma gondii em amostras de 

tecido_colhidas no~ espicimes ovinos (N? e %)P 
segundo virias autoresp em diferentes locais. 

No d ' . . Animais positivo~ 
A t L . 

1 
. • e a n 1 ma 1 s u o r oca . 

~xam1nados N? % 

JACOBS et a1. 84 (1960) EUA 86 ·. . 8 9p3 

JACOBS ei-at. 85 (1963)· Nova Zel~ndia 34 23 67 9 6 

WORK 16 3 (19~J) ·4 Dinamarca 31 · T 22p6 

Munday (f97~)p ~itado por Austrilia 32 8 25p0 
ROBINSON 129 · "(1973) 

- .J::-
00 



. Tabela 9- Prevalência de toxoplasmose nos espécimes sufnos, segundo diferentes reações soro15gtcas 

(N~ e%), com tftulos Iguais ou maiores a 1:16, dados de vários autores, em diferentes locais. 

Reações sorol&jlcas posltlvai 
-

N~ de animais Sabin-Feldman -lmunofluorescêncla Hemaglutlnação A u t o r Local examinados - Indireta Tftulo 

N~ % N~ % N'! % 

SAT0 136 (1960) Japão 165 29 * 17,6 - - - - I : 16 

FOLKERS & PERIE52 (1963) Holanda 128 46 35.9 * - - - - 1:16 
BOCH et at. 17 (1964) Alemanha 500 328• 65,6 - -' - - 1:64 

McCULLOCH et ai. 106 (1964) EUA 160 .25 15,6* - - - - l: 16 
ROCH & V AR ELA l30 (1966) México 126 53 42,0 - - - - I: 16 

HATSUI et ai. I 05 (1967) Japão 4591 - - - - lt75 -- I O, 3 1:61t 
ROEVER-BONNETIJI (1967) Surlname 132 41 31. o - - - - I: 16 
SJNGH et ai. 14.1 (1967) Singapura 202 - - -' - 56 27,7 1:100 

WORK 163 ( 196 7) Dinamarca' 199 20 10,0 - - - - I: 50 
WORK 164 ( 1968) Dinamarca 329 20 6, I - - - - I: 50 

ZARDI et a1. 167 (1967) Itália 500 273 54,6 - - - - I : 16 
lO (1969) I tá li a 432 81 18,7 I :50 BERENGO et ai. - - - -

11c1LWAIN 107 (1969) EUA 97 - - - - 52 53,6 1 :20 
' 20 

(1970) França 312 59 18,9 1 :20 CALLOT et ai. - - - -
' 62 

(1972) Espanha 129 56 43,4 1:50 GARRIDO et ai. - - - -
ISHII et a1. 73 (1972) Japão 393 - - - - 138 35. 1 1 : 128 

VANOERWAGEN et a1. 147 (1974) EUA 98 - - - - 26 :26,5 1 : 61t 

AMARAL et a1. 2 (1975) Bras 11 206 - - - - 47 22,8 I :256 

' *Valor obtido a partir de dados do (s) autor (es) 
.s:-
\D. 



Tabela 10 - Preva1;ncla de toxoplasmose em diferentes esp~cles de roedores,atravis da reaç~o de Sabln-Feldman 

(N? e%), com tTtulos Iguais ou maiores a 1:16, segundo vários autores, em diferentes locãis. 

N? de animais Animais reagentes 
A u t o r Local Espécie examinados rrtulo 

N'.' % 

ROCH & VARELA 130 (1966) México Rattus rattus e 350 127 36,3* 1:16 

Rattus norvegicus 

RJFAAT et ai. 127 (1971) Egito Rattus norvegicus 100 34 34,0 1 : 16 
ROEVER-BONNET 13 3 ( 1972) Afrlca Rattus rattus 61 5 8,2 1 :40 

WALLACE et a1. 154 (1972) EUA (Ilhas Carollnas) Rattus rattus 238 7 2,9* 1 :32 
WALLACE et a1. 154 (1972) EUA (Ilhas Caro11nas) Rattus exu1ans 420 41 9,8* 1 : 32 
SOGORB et a1. 143 (1972) Bras li Hus musculus 6 I 16,7* 1 : 16 
WALLACE 150 ( 1973) EUA (Havar) Rattus e>:u1ans 85 6 7,0 1 : 16 
WALLACE 150 (1973) EUA (Háva r) Rattus norve9lcus 73 I 1. 4 I : 16 
WALLACE 150 (1973) EUA (Hava r) Rattus rattus 476 36 7,6 I: 16 
WALLACElSO (1973) EUA (Havar) Hus musculus 122 3 2,lt 1: 16 

*Valor obtido a partir de dados do (s} autor (es) "" o 



Tabela 11 = isolamento de Toxoplasma gondli em amostras de 

tecid6 colhidas nos espicimes sufnos (N~ e t)~ 

segundo varios autores~ em diferentes locais. 

N'? de animais Animais positi,vos 
Local A u t o r ·examinados 

N~ % 

JAtOBS et a1. 84 (1960) EU~ . 50 12 24~0 
74 .. 

ISHII et al. (1962) J a_pão 61 3 4~9 

BOCH et a1. l7 (1964) A remanha 500 45 9~0 

RUIZf3 4 (1966) Costa Rica 50 6 1 2 ~ o 
BOCH 15 (1967) Alemanha 54 4 7 p 4.· 
WORK 16 3 (1967) Dinamarca 29 1 o 34.5 
HELLMANN & TAUSCHER69 (1967) Alemanha 166 16 9p6 
AMAR~l & MACRUZ 1 (1969) Brasil 25 8 32~0 
v 28 CATAR et al. (1969) Tchecoslováquia 30 1 3 43~3 

JAMRA et al. 87 (1969) B r a s:i 1 73 5 6p8 

NAKABAYASHI et al. 1 1 1 (1969) Japão 95 8 8~4 

D U R F E E e -t a 1 • 4 5 (1974) lndonés i a 3 1 9 29,0 
V1 



Tabela 12 = Isolamento de Toxoplasma qondii em amostras de 

tecido colhidas de roedores (N~ e%)~ segundo 

RIFAAT et a1. 127 ~ 128 (1971=1973). 

N~ de amostras Amostras 
A u t o r Local Especie animal examinadas 

N~ 

R I F AA T e t a 1 -. l_ 2 7 (1971) Egito Rattus norvegicus 25** 2 

RIFAAT et a1~ 128 ' 
(1973) Egito Rattus a1exandrinus 17**' 6 

*Valor obtido a partir de dados dos autores 

**amostras constitufdas de fragmentos de tecidos de 5 animais 

positivas 

% 

8~0* 

35~3 

V1 
N 
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Em síntese, apos a tabulação dos dados de preva

lência fornecidos pelos diversos trabalhos compilados, obser 

vamos~ 

a) Carnfvoros 

Entre os felinos (tabela 1) a prevalência osci

Jou entre 4~8 e 52,2%, pela reação de Sabin-Feldman e de 14,1 

a 60~0% pela .reação de hemaglutinação; através do Gnlco tra

balho reaJizado pela reação de imunofluorescêncfa indireta , 

observou-se uma ocorrência de 54,4% de animais reagentes. 

Pelo Isolamento do Toxoplasma gondii de tecidos, a prevalên

cia entre os gatos variou de 9.0 a 71,4% (tabela 3). 

Relativamente aos cães (tabela 2), a ocorrência 

de animais soroposltivos oscilou de 15~3 a 83,3%, pela rea

ção do ~orante e de 5,3 a 80j4%, pela reação de hemaglutina

ção; no Único trabalho reàlizado atraves de imunofluorescên 

cia indireta, observou-se uma prevalência de 71,9%. 

b) Herbfvoros 

Nos bovinos (tabela 5), a prevalência variou en

tre 0,5 e 25,2%~ entre 33~4 e 51,5% e entre 8,1 e 35,7%, res 

pectivamente, pelas reações de Sabln-Feldman, de imunofluo

rescêncla indireta e de hemaglutinação. 

Quanto aos ovinos, os diversos trabalhos indica

ram uma ocorrência de 10~0 a 88,6% de animais reagentes ao 

teste do corante, de 9,0 a 57,0%, pela reação de hemaglutlna 

ção e de 9,3 a 60,5% atraves da 'reação de imunofluorescêncla 

i n d i reta ( ta b e 1 a. 6) • 

O i s o 1 ame n to do a g e n t e f o i o b t .. i do em a t é 14, 5% dos 

bovinos e entre 9,3 e 67,6% dos ovinos, respectivamente, nas 

tabelas 7 e 8. 



c) Omnivoros 

Dentre os suínos (tabela 9), os resultados da rea 

çao de_Sabin-Feldman lndi~aram que a preval~ncia variou en

tre 6,1 a -65,6%; entre 10,3 e 53,6%, pela reação de hemaglu

tinação e de 18,9 e 43,4%, segundo a reaçao de imunofluores

cência indi.reta. 

Quanto aos roedores, pelo teste do corante, a pe~ 

centagem de ocorrência oscilou entre 1,4 e 36,3% (tabela lO). 

Em relação aos sur~o~, a prevalência avaliada p~ 

lo isolamento do Toxoplasma gondi i foi de 4,9 a 43,3% (tabe

la 11); já entre os ratos foi de 8~0 e 35.3% para o Rattus 

norvegicus e Rattus alexandrinusf respectivamente (tabela 12). 

A observação dos resultados compilados na tabela 

4, nos permite afirmar que os exames coproparasitológicos re_! 

llzado~ em amostras colhidas de gatos apresentaram uma posi

tividade que não ultrapassou 1,9% dos animais con~iderados. 

Estes resultados, numericamente insignificantes se compara

dos à disseminação da zoonose na natureza, causaram espécie 

aos pesquisadores dedicados ao estudo da epidemiolog!ada mes 
6 -

ma; tanto isto é verdadef que GARRIDO et ai. 3 (1972) coloc.! 

ram em dúvida a validade das afirmações que consideram as fe 

zes infectadas de felinos como a única via de transmissão da 

toxoplasmose. Todavia, devemos ressaltar que na grande maio 

ria dos levantamentos computados, uti 1 iz_o~~se apenas uma amos 

tra fecal, colhida num determinado momento de um dia-~ qual

quer, sem repetição posterior do exame; talvezi se houvessem 

sido efetuados estudos mais completos, utilizando-se amos

tras colhidas de cada animal e submetendo-as a exames copro

lógicos sucessivos, em vários dias ou semanas, poder-se-ia 

ter encontrado um maior número de animais eliminando oocis-

tos. 

Devemos, ainda, levar em consideração a possibi 1..!_ 

dade dos felinos poderem eliminar oocistos mais de uma vez, 
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no decorrer de sua vida; isto é, quando ocorrerem reinfecções 

destes animais. Assim sendo, devemos aceitar a opinião de 

GARRIDO et a1. 63 (1972), que consideraram não ser e1evado o 

número de animais e1iminadores de oocistos, ainda que, na 

rea1idade, esse número seja maior do que o apontado nos Je

vantamentos epidemio1Õglcos existentes até o momento. 
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5. TOXOPLASMOSE NOS ANIMAIS DOM~STICOS 
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5.\. \oxop\asmose nos carn\~oros 

5.1.1. Felinos 

A primeira descrição de toxoplasmose em gatos, 

segundo citação de DUBEv 38 (1968), coube a Olafson & Monlux 

em New York (EUA), no ano de 1942. A segui r,. publico u-se uma 

série de pesquisas que estabeleceram a slntomatologia des

ta protozoose, quando induzida ~través de experimentos ~UBEY 

& FRENKEL 40 - 1972) ou adquiri da' naturalmente (DUBEv 38 - 1968; 

VAI~ISI & CAMPBELL 146 - 1969; DUBEYet a1. 43 - 1970; WATSON 159-

1972; LEVINE 100 - 1973; McKINNEY 108 - 1973). 

Embora a prevalência de gatos infectados seja ai 

ta, como podemos observar nos resultados apresentados nas t~ 

belas 1 e 3, a doença toxoplásmlca, com seu quadro sintomáti 
. -

co caracterfstico, raramente é identificada e são poucos os 

casos que.chegam a ser diagnosticados na prática da clfnica 

médica·veterlnária (DUBEY et at. 43 - 1970; FRENKEL & DUBEY 61 -

1972; GARRIDO et a1. 63 - 1972). Pelo trabalho de KATSUBE et 

a1. 92 (1969), realizado com felinos assintomáticos, o Toxo~ 
plasma gondli foi isolado, com grande frequência, da muscula 

tura dlafragmática, cérebro e pulmões e, em menor número de 

casos, do estômago, intestinos delgado e grosso e dos linfo

nodos. 

Em relação ao estado imunttário conferido pelo 

Toxoplasma gondli aos felinos domésticos, DUBEY & FRENKEL 40 

(1972) constataram que, após a administração de bradizoftos 

encistados, a produção de anticorpos se faz de modo lento. 

Segundo WALLACE 152 (1973), os tftulos finais encontrados em 

gatos são sensivelmente menores àqueles observados em ~moos~ 

ratos, cães e porcos, e a Imunidade conferida pelo protozoá

rio aos felinos é menos sólida e duradoura que a observada 

após sua infecção.com lsospora felis e lsospora rlvolta. 
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Pelos trabalhos de DEANE et a1. 31 (1971)e SOGORB 

et al. 14 3 (1972), ficou estabelecido que uma prova sorolÓgi

ca negativa nos felinos não significa ausência de infecçãoa~ 
terior. Jones em 1957, cita~o por DUBEY 37 (1973), conseguiu 

isolar Toxoplasma gondit em tecidos de 3 gatos, que apresen

taram tftulos iguais ou menores a 1:4, pela reação de Sabin

-Feldman. DUBEY3 7 (1973) -confirmou tais 'resul.tados, lsolan· 

do o agente em 2 gatos que apresentaram tftulos antitoxopla~ 

ma de 1:4 e 1:8, determinados pela mesma reação. 

Os fatos conhecidos até o momento sobre o ciclo 

biológico do Toxoplasma gondii nos permitem afirmar que os 

felfdeos são os Únicos animais que apresentam o chamado ci

clo enteroepitelial. Os trabalhos de OVERDULVE & ROEVER

--BONNET 114 ( 1973); PAMP I GL I ONE et a 1. 116 ( 1973) e WALLACE 152 

(1973) nos fazem crer que a imunidade conferida ao hospedei

ro definitivo, por esse ciclo, não é absoluta, podendo, pois, 

um gato reexcretar oocistos e ser transmissor da toxoplasmo

se várias vezes no decorrer de sua vida. Tal fato ocorredes 

de que.os tftulos referentes a primo-infecção tenham cafdo.a 

nfveis baixos (1:4 a 1:64). :Entretanto, deve-se salientar 

que essa reexcreção se dá por um temp~ relativamente curto , 

sendo eliminado um pequeno número de oocistos. Observou-se, 

também, que inexiste alteração dos tftulos após essa nova .in 

fecção toxoplásmica (KUhn & Weiland, 1969, citados por 

WALLACE 152 -1973; DUBEY et a1.
42

- 1970; FRENKEL 56 - 1970 

HUBNER & UHLIKOVA71- 1971; FRENKEL & DUBEY 61 - 1972; FISHER & 

REto 48 -1973; SOGORB et a1. 142 - 1973). 

Em função dos já descritos ciclo vital e resis

tência do Toxoplasma gondii, é mais provável que os felfdeos 

se infectem com cistos teciduais ou com oocistos do que atra 

vés dos taquizoftos; 

Os gatos criados em residências, em estreito con 

tato com o homem, adquirem a toxoplasmose pela ingestão . de 

carne crua parasitada, proveniente de animais de abate infec 

tados cronicamente (DUBEY et at. 43 - 1970; FRENKEL 56 - 1970; 

BEHYMER et a1. 9 - 1973; HARTLEY & MUNDAY 68 - 1974). 
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Segundo FRENKEL 56 (1970), os fel fdeos sao relatl 

vamente resistentes ã infecção toxoplásmica produzida pelos 

oocistos; de fato; WALLACE 152
P em 1973, afirmou ser necessá-

''-... 
ria uma grande quantidade destas formas de resistência para 

a produção de anticorpos antitoxoplasma e para o desenvolvi

mento do ciclo enteroepitelial. Ai·nda segundo este últimoau 

tor, são necessárias quantidades maiores de oocistos de roxo

plasma do que aquelas possfveis de serem ingeridas normalme~ 

te na natureza pelos gatos. Todavia~ como já se salientouem 

capftulo anterior, o perfodo patente após a Ingestão de oocis . -
tos i menor do que o observado nas _infecç5es induzidas pelos 

bradizoftos enclstados. 

Após os trabalhos de WALLACElSl (1971) e \.JALLACE152 

(1973), ficou estabelecido que a maioria dos felfdeos erran

tes, e mesmo alguns mantidos no ambiente domistico que, en

tretanto, são obrigados a proverem seus alimentos, se infec

tam após os prim~iros 6 meses de vida, isto i, ao se torna

r em , a p to s à caça • E m f unção d e s te f a to , o a u to r con c 1 u i u q u e, 

embora o ciclo direto de oocisto a oocisto seja biologicame~ 

te ·possfvel~ ele i substltufdo na natureza por outro, depen

dente de pequenos mamfferos e aves, que servem como hospedel 

ros Intermediários do Toxoplasma gondii, sendo justamente es 

tes as presas naturais de gatos. De fato, os resultados apr~ 

sentados nas tabelas 10 e 12 nos permitem concluir que as es 

picles comuns de roedores servem de fontes de infecção para .. 
os felfdeos, apesar de que, tanto pelos levantamentos sorolÓ 

glcos como pelas tentativas de isolamento do agente realiza

das nestes animais, as percentagens de positividade oscila

ram entre 1 e 36%. WALLACE 150 (1973), baseado em alguns le

vantamentos deste tipo, considerou que, a despeito da baixa 

positividade observada, a elevada densidade populacional dos 

roedores no meio urbano e a frequência com que são Ingeridos 

explicariam a sua participação no ciclo do Toxoplasma gondil. 

HARTLEY & MUNDAY 68 
(1974) consideraram que, na 

Austrália, a principal- fonte de Infecção para os fel ino_s' -e 

constitufda pelos coelhos e camundongos, os quais contribuem, 



respectivamente, com 40 e 20% da dieta dos hospedeiros defi

nitivos. Nesse pafs, segundo os autores acima citados, os 

coelhos apresentam um fndlce de infecção de 19%. 

RlEMANN et a\. 126 (1974)» em \~vantamento reali

zado em zoológico da Califórnia, consideraram que a toxopla~ 

mose e adquirida pelos fe1fdeos e outros carnfvoros mantidos 

em cativeiro, através da ingestão de carne de mamfferos e 

aves cronicamente infectados, que lhes e fornecida. Tais pe~ 

quisadores ainda incriminaram, como outras prováveis fontes 

de infecção, os pássaros e roedores capturados pelos carnfvo 

ros mais ágeis. 

Consideram-se, como hospedeiros transportadores 

de oocistos para roedores e aves, as moscas e baratas 

(WALLACE 149 - 1971; WALLACE 148 - 1972)~ besouros e lesmas 

(FRENKELSG -1970), caracóis (MILLER et a1. 109 - 1972) e minho 

cas (DUBEY et a 1. 42 - 1970; FRÉNKELSl_ 1974) • 

Ainda relativamente as vias de transmissão da to 

xop1asmose aos felinos, FRENKEL 56 (1970) afirmou ser pos

sf.vel a transmissão transplacentária através dos taquizortos; 

todavia, em 1973, JONEs 90 considerou esta forma de infecÇão 

como extremamente rara. 

5.1.2. Caninos 

A primeira descr-ição da toxoplasmose nos caes foi 

feita por Melo, em 1910, no Colégio Veterinário de Turim, na 

Itália (LEViNE 100 - 1973). 

O quadro sintomático e os aspectos anátomo-pato-

1Ógicos da toxoplasmose nos cães foram descritos minuciosa

mente por LEVINE 100 (1973); entretanto, a doença com manifes 

tações sintomáticas evidentes é considerada como de ocorrên-
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cia rara nesses animais e~ via de regrai a evidenciação clf 

nlca da toxoplasmose doença nos canfdeos estâ sempre assoei~ 

da a uma infecção viral concomitante~ a exemplo da C!nomose 

(DESMONTs 32 
= 1962; WATSON 159 

= 1972; HARTLEY & MUNDAY 68 - 1974; 

SHARMA & GAUTAM 139 - 1974). 

O Toxoplasma gondl i tem sido isolado com frequê~ 

ela dos musculos diafragmatico e abdominais de cães assinto-

matlcos e~ mais raramente, de seu miocardio e cerebro 

( K USA L I R I e t a 1 • 9 l - 1 9 6 5 ; KA T SUB E e t· a I • 91 - 1 9 6 7 ; KA T SUB E e t 
92 a 1. - 1 9 6 9) • E s te s u 1 t ! mos auto r e s e n f a t i z a r a m que , c o n t r.! 

riamente ao observado nos felinos~ a persistência do estagio 

de cisto tecidual i rara, principalmente ao nfvel dos pul-

moes. 
42 DUBEY et al. (1970) observaram que os títulos 

de anticorpos· ant!toxoplasmá obtidos pela reação de Sabin

~Feldman· em cães eram de 50 a 250 vezes maiores que os obser 

vados em-gatos~· camundongos e hamsters. 

Embora a toxoplasmose doença entre os caes seja 

observada· raramente, estes apresentam as maiores prevalin

clas dentre· os animais domistlcos, como se'pode observaratra 

vis dos· resultados dispostos na tabela 2. 

Talvez devido a esse pormenor, os caes desperta

ram· grande· Interesse entre os pesquisadores, sendo considera 

dos como·uma das prováveis fontes de infecção toxoplâsmicahu 

mana~ Mesmo apÕs a demonstração da existência do ciclo gam~ 

togônico apenas nos felfdeos, o cão contlnou a ser investig_! 

do~ sendo· provavelmente o segundo animal a ser infectado ex

perimentalmente~ através da administração oral de ooctstos 

(JACOBs 81 - 1967; DUBEY 38 - 1968; KUHN et aL 95 - 1972), tenta,!! 

do-se~ desta forma, comprovar, também entre os canfdeos~ a 

ocorrência de um ciclo enteroepitelial. 

Pela grande· incidência de toxoplasmose Infecção 

nesses·animais, e por seu estreito contato com o homem, tra

balhos· recentes· ainda consideram os cães como importantes re 

servatõrios da toxoplasmose humana (iSHIZUKA et a1. 77.- 1974~ 
SHARMA· & GAUTAM 139 

= 1974) •. 
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Vários pesquisadores tim se detido no estudo das 

vias de transmissão pelas quais os canídeos se infectam com 

·o· Toxoplasma· gondi i; experimentalmente, logrou-se êxito na 

transmissão do protozoário a tais animais, mediante a admi

nistração oral de ooclstos (HUTCHISON et at. 72 - 1972; KUHN 

et a1. 95 -1972). Descreveu-se» ainda, a Infecção toxoplásm.!_ 

ca nos cães através da Ingestão de carne crua albergando br~ 

dizoftos encistados, carne esta proveniente de animais deaba 

d r - { 162-te ou e pequenos mam feros capturados pelos caes WORK -

1969; MARKUS 102 - 1973; HARTLEY & MUNDAv 68 - 1974; SHARMA & 

GAUTAM 139 - 1974). Segundo JONES 90 ( 1973), não se pode des

carta~ a possi6111dade de transmissão da protozoose aos caní 

deos através de taquizoítos transplacentãrios. Em relação a 

esta Última forma infectante do Toxoplasma gondi i, AMATO NETO 

& CAMPos 4 {1970) consideraram que a promiscuidade entre caes 

sadios e doentes não favorece o contágio. 

5.2. Toxoplasmose nos he~bívoros 

5.2.L Bovinos 

A toxoplasmose bovina foi descrita pela primeira 

vez em Ohio (EUA), no ano de 1953, por Sanger et al., segun

do o relato de GILL & PRAKASH 66 (1971). A partir de então, 
. • · • (LEVI NE' l OO 1 973) foi ela observada em varaos outros paases - , 

mas sempre com uma baixa prevalência, quer sorolÓglca quer 

através do isolamento do agente, como se visual!za nas tabe-

las 5 e 7. 

Na revisão bibliográfica ora realizada, verifica 

-se·escasso número de trabalhos relativos às manifestações 



clfnicas, aos aspectos anãtomo-patológicos das lesões, ã ev~ 
lução sintomática ou assintomãtica da toxoplasmose, ·bem como 

ã sua epidemiologia. PortantoJ os poucos dados publicados 

referentes aos mécanismos de infecção da protozoose entre os 

bovinos foram por nós reunidos no item destinado ã toxoplas

ma ovina. 

5.2.2. Ovinos 

A primazia da descrição da toxoplasmose em ovi-

nos deve-se a Olafson & Monlux que, segundo o relato de 

WORK 163 (1967)~ ocorreu no ano de 1942, em New York (EUA). 

A infecção toxoplásmica entre os ovinos apresen-
. - f!' ( 163 ta, na maioria dos casos» uma evoluçao sub-cllnica WORK -

·1967; GILL & PRAKASH 67 - 1970) ~ semelhante ã descrita para os 

demais animais domésticos. Portanto, a toxoplasmose doença 

é· também de observação rara entre esses espécimes, tendo-se 

encontrado, contudo, uma prevalência alta de ovinos com an

ticorpos antitoxoplasma, em vários pafses do mundo Ctabela 

6) • 

O Toxoplasma ~ondil tem sido Isolado com êxitode 

tecidos de ovinos (tabela 8); segundo JACOBS et aJ. 85 (1963), 

esse isolamento é frequente, mesmo em animais assintomãticos, 

ao nfvel do sistema nervoso central e dos músculos diafragmã 

tico e psoas. 

Nos rebanhos ovinos, a protozoose se caracteriza 

por provocar, com frequência, abortamentos e natimorta) Idade, 

prrnclpalmente quando a infecção é adquirida durante a pri

meira metada da gestação. Ao contrário, quando a toxoplasm~ 

se·ocorre em fases mais tardias, apenas pequena percentagem 

de ovelhas infectadas chega a abortar, sobrevindo, contudo, 
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uma maior possibilidade de transmissão congênita do Toxoplas

gondii (WATSON 159 - 1972; JACOBS et al.BS_ 1963). 

A toxoplasmose congênita ovina causa grandes peL 

das econômicas na Nova Z~lândia, Austrália e Inglaterra 

(BEVERLEY & WATSON 13 - 1961; JACOBS et a1. 85 - 1963; OUBEY3B-

1 9 6 8 ; J A C O B S 
8 

O - 1 9 7 3 ; H A R T L E Y & M U N O A Y 6 8 - 1 ·9 7 4 ) • E n t r e t a n -

to, sabe-se que a toxoplasmose nesses animais ocorre ainda 

na fndia e no Canadá (DUBEv 38 - 1968), como também em outros 

pafses (WATSON 159 - 1972). 

8 ARCHER et ai. (1971) descreveram que a Infecção 

tox~plásmica causou, em 1966~ ln~~eros abortamentos nas cri~ 

ç5es de ovinos em Yorkshire, na lngl~terra. Munday,em 1971, 
80 . 

citado por JACOBS (1973), afirmou que 46% das· eplzootlas de 

abertamente e natimortalidade observadas na Tasmânia, no de

correr dos anos de 1962 a 1968, tinham como agente. responsá-
160 vel o Toxoplasma gondli. Na Inglaterra, WATSON & BEVERLEY 

(1971), baseados no Isolamento do protozoário. de amostras c~ 

lhidas de 32 fetos, incriminaram-no como causador de 72% dos 

partos prematuros do rebanho ovino investigado. 

As fontes de infecção, tanto para os bovinos co

mo para os ovinos, provavelmente são as mesmas, pois tais ani 

mais, por serem ruminantes, são submetidos a idênticas condi 

ções de manejo. 

Na revtsãQ realizada, verifica-se uma predomlnâ~ 

ela de considerações referentes ~ transmissão do Toxoplasma 

entre os ovinos; Isto talvez seja devido ~ pequena importân

cia atrlbufda aos bovinos como fontes de Infecção humana e , 

também, por serem esses animais estudados, relativamente a 

toxoplasmose, há não mais de 23 anos. 

Contrariamente ~s observações aceitas como segu

ras para os espécimes ovinos, a transmissão tran~placentária 

do Toxop 1 asma gon dI i nos bovinos ·f o i considera da como um eve!!, 

to esporádico por CAMPANA-ROUGET et a1. 26 (1974) e HARTLEY & 

MUNDAY 68 ( 1974). 
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Nos ovinos, Shurian (1969), -citado por MUNDAY
110 

(1972)J afa~stou qualquer possibilidade de transmissão da to~ 

xoplasmose, através de taquizoftos eliminados pelo leite de 

ovelhas naturalmente infectadas. Da mesma forma, MUNDAY
110 

(1972) afirmou inexistir& nesses herbfvoros, qualquer compr~ 

vação de transmissão venérea do protozoário. 

Ap6s a descoberta do ciclo gametog6n!co, encon

trou-se o elo ausente da cadeia epldemiot6gica do Toxoplasma 

gondll~ ou seJa~ a contaminação das pastagens através dos 

oocistos eliminados pelos felfdeos, e a consequente transmis 
- "' ( 89-sao da toxoplasmose aos herb1voros selvagens JEWELLetal. -

1972) e domésticos (DUBEY et al. 43 - 1970; FRENKELSG - 1970; 

DUBEY 37 - 1973; CAMPANA-ROUGET et a1. 26 - 1974; HARTLEY & 

MUNDAY 68 - 1974; VANDERWAGEN et a1. 147 - 1974). 

Para explicar a disseminação da toxoplasmose en

tre os herpfvoros, DUBEY & FRENKEL 40 (1972) e WALLACE l5 2 

(1973) consideraram que·um unico felfdeo pode originar um fo 

co substancial de infecção, pela eliminação de milhares de 

ooclstos no solo, onde. estes permanecem viáveis por muitos 

meses. Estas afirmações já tinham sido observadas por FLECK 

etat. 50 (1972) ·e confirmadas por RUIZ et ato 135 , em 1973,pe 

lo êxito obtido no isolamento de oocistos de solos natural

mente contaminados. Contrariando a crença popular de que os 

felfdeos cobrem suas dejeções, alguns autores têm observado 

que, na naturezap tais animais deixam suas fezes cobertas pa.! 
. 1 4 8 102 cialmente, ou· mesmo, a descoberto (WALLACE - 1972; MARCUS -

1973; PLANT et aL 120 ~ 1974). Segundo JACOBS 80 • 82 (1973 , 

1974); mesmo que os felrdeos cubram suas dejeções, os oocis

tos podem ser trazidos à superffcie através de hospedeiros 

transportadores, a exemplo das minhocas. O autor considerou, 

ainda, a possibilidade do carreamento deste estigl~ infecta~ 
·te do Toxoplasma pelas iguas pluviais, explicando, desta for 

ma, a dlssemlnação·do protozoário a ·locais distantes do sr

. tio onde foi depositado originalmente. 

PETERSON et at. 119 (1974) e BEVERLEY et al. 14 

(1975) afirmaram que as aves silvestres, atuando como hospe-
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deiros transportadores~ podem contribuir para a contaminação 
' 

de pastagens~ de raç5es armazenadas ou mesmo dispostas em c~ 

chos. 

Pelos trabalhos de DUBEY & FRENKEL 41 (1973) , 

PAMPIGLIONE et al.llG (1973) ~ PLANT et a1. 120 (1974), ITO et 

a1. 78 (1974), constatou-se que roedores, ovinos e sufnos,ap~ 
sar de ingerirem oocistos esporulados, podem n~o contrair a 

infecção e~ ainda, servi rem como verdade! ros hospedeiros tran2 

portadores de oocistos. · Constatou-se, também, que tal está

gio do protozoário, mesmo ap6s a passagem pelo trato gastro

entérico dos citados animais~ permanece viável e, portanto, 

apto a produzir infecç~o em qualquer outro animal suscetível 

que o ingerisse. 

VANDERWAGEN et at. 147 (1974) consideraram que a 

perpetuação do ciclo epldemio16gico em fazendas de criaçãode 

ovirios está na dependincia do n~mero de felfdeos. Realmen

te, algumas Investigações propiciam evidências de que a toxo 

plasmose prevalece mais entre os herbfvoros, quando da pre

sença de um maior n~mero de hospedeiros definitivos. 

MUNDAY 110 (1972) t realizando um levantamento soro16gico de 

toxoplasmose~ ·através da reação de imunofluorescêncla indlre 

ta, em· criaç6es ovinas das Ilhas do Estr~ito de Basso, na 

Aus~rálla 8 observou diferenças estatisticamente significan

tes (p(O~Ot), ao comparar os resultados obtidos nos animais 

criados em:ilhas que possufam um grande n~mero de gatos com 

aqueles obtldos·em ilhas onde estes felinos es~avam ausentes. 

Os resultados revelaram maior prevalência da Infecção toxo

plásmica no primeiro caso citado. Em vista das suas observa 

ções, nesta situação particular, o autor concluiu que, na au 

sineta de gatos, a toxoplasmose raramente se dissemina nos 

rebanhos ovinos. 
' 

PLANT et a1. 120 (1974) incriminaram os gatos, uti 

lizados para controle de roedores nos dep6sltos de raçoes p~ 

ra ovinos, como sendo a provável fonte de infecção da proto

zoose, a qual determinava uma verdadeira epizootia de toxo

plasmose congênita nos ovinos da região de Glenfield, na Aus 

trália. 
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"' Toxoplasmose nos omnavoros 

Suínos 

CATAR et aL 28 (1969) atribuíram a primazia da 

descdçao da toxop1asmose entre os sufnos a Farrel et aL 

(1952)~ em Ohio (EUA). 

las 9 e 11) 

A prevaliricJa da infecçao entre os porcos (tabe

nos leva a crer que tais animais se constituem 

num dos principais reservat5~tos da zoonose. 

O ToxopJasma gondi i foi Incriminado por WATSON 159 

(1972)-como causa de abortamento e natlmorta1idade nos reba

nhos suf.nos~ Inclusive sob a forma epizootlca. Ainda segun

do esse ~utor~ quando a ~nfecçao toxop1ismica se instala du

rante a fase )nicial da prenhez~ ocorre a morte fetal e abor 

tamento~ ou o parto a termo com a leitegada Infectada conge-

nitamente. Contudot as consequênclas econômicas devidas 
~ 

as 

eplzootias de toxoplasmose nos suínos devem ser consideradas 

çomo pequenas~ quando comparadas àquelas geradas por essapr~ 

~ozoose nos ovinos~ pois sua ocorrência e bem menos frequen

te (JACOBS 80 ~ 1973). 

O sufno, por ser omnfvoro~ apresenta as mais va

riadas possibilidades de contrair a toxoplasmose. Em rela

ção aos mecanismos de aquisição da infecção nestes especi

mes, considerou-se~ como um dos principais, seu hibito de r~ 

volver a terra~ o qual favoreceria a ingestão de oocistos pre · 
6 -

sentes em solos contaminados (GILL& PRAKASH 5 - 1971; HARTLEY 

& MUNDAY 68 - 1974; iTO et a1. 78 - 1974). 

Experimentalmente~ obteve-se êxito na transmis~ 

sao da infecção aos sufnos, mesmo pela administração ora) de ., . 

pequena quantidade desse esttgio lnfectante do Toxoplasma 

gondlt (ITO et a1. 78 - 1974). 
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62 GARRIDO et al. (1972) ressaltaram·que~ mesmo em 

boas condiçSes de manejo, nio i possrvel evitar a infecçio 

dos sufnos. Portanto~ nas criações sem tais condições, as 

posslbnidades de transmissio da toxoplasmose se ampl[am ~ 

principalmente atravis da ingestio de restos a1 imentares crus 

(DURFEE & CH i EN 44 ~ 1971) e de roedores portadores de I nfec~
çio crônica (FRENKEL 56 ~ 1970; JEWELL et a1. 89- 1972). 

5.4. Toxoplasmose nas aves. 

A primeira descrlçio de toxoplasmose em aves de 

corte coube a Frankhauser (1951), na Sufça. Entre as aves 

silvestres~ o primeiro relato foi realizado no Brasil~ no 

ano de 1911~ por Cadni (LEVINE 100 - 1973). 

A bibliografia po~terior a 1960 referente i pre

valincla desta protozoose entre as aves e escassa. Raras sio 

as descrições_de inquirttos soro15gicos ou de relatos de lso 

lamento do Toxop1asma gondo i nas aves; AMATO NETO & CAMPOSq 

(1970) relacionaram apenas 3 eplzoot!as de toxop1asmose doen 

ça ocorridas em aves de corte. 

SOGORB et ai. 143 (1972)~ dedicando-se ã pesquisa 

do protozoirio em aves sl1vestres 9 verificaram~ em 23 aves 

pertencentes a 4 espicies silvestres brasileiras, uma preva

lenc!a nula~ quer atravis do teste do corante ou pela tenta= 

tiva de· isolamento do agente. 

WALLACE 150 , em 1973, relacionou 9 levantamentos 

soro15gicos e/ou parasito16g!cos~ executados em virias 

tes do mundo. A maioria destes re1acionava~se a pombos 

par~ 

do-

misti~os e foram. como ji salientamos~ realizados anterior

mente a 1960. No mesmo trabalho~ valendo-se da reaçio de 

Sab!n-Feldman, e considerando como tftulo positivo àqueles 



iguais ou maiores a 1~16~ o autor obteve apenas 11% de soro~ 

poslt~vldade em 421 aves de 3 espicies silvestres do 

(EUA) • 

Havar 

As baixas prevalênclas de infecção demonstradas 

pela reação de Sabin~Feldman devem ser cuidadosamente inter

pretadas, pois MiLLER et a1. l09 (1972) afirmaram que o diag

nostico da Infecção somente i possfvel pela reação de fixa-

ção do complemento, visto que algumas espicies de aves 

produzem anticorpos demonstráveis pelo teste do corante. 

-na o 

Relativamente ao isolamento do Toxoplasma gondii 

-de carne~ vfsceras ou de ovos de galinhas, JACOBS & MELroJ3 

(1966)~ utilizando o mitodo de inoculação de macerados de or 

gaos em camundongos, com a finalidade de Isolar o protozoá

rio~ tiveram a oportunidade de demonstrar a presença do par~ 

sita em galinhas. Os citados ·autores~ a partir do macerado 

de ovários e ovidutos de 620 dessas aves~ reunidos em 62 ma

cerados~ demonstraram a presença do Toxoplasma gondii em 10% 

dos grupos de camundongos inoculados. Em contl~uação a seus 

experimentos, os pesquisadores verificaram que, de amostras 

Isoladas& obtidas de 108 aves~ a positividade~ Isto i, o iso 

lamento foi conseguido em 4% dos casos. Para BOCH 15 (1967), 

a possibilidade de isolamento foi menor alndap pois, de 1487 

cirebros de galinhas, conseguiu identificar o mencionado pr~ 

tozoárlo em apenas 5, ressaltando que, de 799 corações de 

aves estudadas, não conseguiu nenhum isolamento parasitologl 

co. 

Pande et al. (1961) 9 citados por JAMRA et 87 a 1 • 

(1969), obtiveram êxito no Isolamento do agente da toxoplas

~ose, em 4 dos 42 ovos obtidos no decurso de uma epizootiada 

protozoose·em galinhas. 

JACOBS & MELTON 83 (1966) nao conseguiram resul

. tados positivos quando de tentativas de isolamento do agente 

da toxoplasmose em 108 ovos examinados. Porim, os citados 

pesquisadores, ao Infectar experimentalmente 16 galinhas com 

o estágio de cisto tecidual» conseguiram isolar o Toxoplasmu 

gond I i apenas uma vez, em 32 7 ovos postos pe 1 as aves. Por sua 
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vez, BOCH 15 (1967) nao conseguiu, em nenhuma ocasião~ isolar 

~ protozo~rio de 2214 ovos. provenientes de 32 ga1rnhas com 

infecção aguda ou crônica. Todos esses trabalhos vêm confir 

mar a assertiva de JONEs 90 (1973) de que raramente se obser

vam ovos de galinha carreando o Toxoplasma gondi!. 

Em relação aos mecanismos de Infecção toxoplásml 

ca das aves~ sabe-se que, ate o momento em que se demonstrou 

a existência do estágio- de oocisto, as aves eram consideradas 4 . 
(AMATO NETO & CAMPOS - 1970) como especimes extremamente re-

slsientes is infecções p~oduzldas por qualquer via, tanto 

atraves dos taqu!zoftos como pelos bradizoftos encistados. 
1 o 9 . A partir do trabalho de MILLER et aL _ (1972) 1 passou-se a 

pensar na viabilidade da transmissão da infecção pelos ooci~ 

tos~ preconizando tais autores, entretanto~ a necessidade de 

um maior n~mero-de pesquisas para a confirmação dessa hip5te 

se.· Entre os· poucos trabalhos já realizados, quanto a essa 

possrvel via de-transmissão do protozoário, devem-se mencio

nar os de WALLACElSO (1973) e MARKUs 103 (1974)~ os quais nos 

permitem concluir que a toxoplasmose aviária pode ser adqui

rida de·forma semelhante iquela salientada para os herbrvo

ros~ Isto e, tanto atraves da Ingestão de ooclstos do solo, 

como pela Ingestão de hospedeiros transportadores, principal 

mente daqueles com h~bitos coprofigicos. 
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Provavelmente, desde o momento em que a toxopla~ 

mose passou a ser considerada como uma .zoonose~ os pesquisa= 

dores iniciaram a busca da fonte ou fontes de infecção jun

to aos animais, ditos de companhia ou de guardaJ representa

dos principalmente pelos felinos e caninos. 

Confirmando a assertiva de JACOBS 80 (1973) de que 

o gato é o elo necessário para a manutenção da toxoplasmose 

como zoonose, diversos trabalhos mos~ram, claramente, uma r~ 

lação direta e estreita entre a prevalência de toxoplasmose 
82 felina e humana. Em 1974~ JACOBS ressaltou que a partici-

pação dos gatos no ciclo epidemiolÕglco desta protozoose se 

faz de modo direto em algumas regi5es geográficas, e de ma

neira indireta em outras, isto sempre na dependência das di

ferentes condiç5es de vida através do mundo. O primeiro den 

tre os trabalhos que demonstraram a participação dos felinos 

no ciclo epidemiolÕglco do Toxoplasma gondi i é o de WALLACE153 

( 1 9 6 9) , r e a 1 i z a do em 3 a t õ i s , c o n s t I t u i n t e s do g r u p o das I 1 h a s 

Carollnas, no Pacffico Ocidental» nos quais a prevalência de 

toxoplasmose entre os nativos variou ~m função do número -de 

gatos existentes. 

1 1 8 PETERSON et al. (1972) realizaram, em Washin.2_ 

ton (EUA), um estudo correlacionando a ocorrência de infecção 

toxoplásmlca humana e a convivência do homem com os fel i nos. 

Observaram que, dos 313 indlvfduos examinados, 235 conviviam 

com gatos, e destes, 20,9% apresentavam anticorpos antitoxo

plasma, demonstráveis pela reação· de imunofluorescência indi 

reta; os restantes 78 quet segundo informação pessoal, nao 

tinham contato com felinos, apresentaram uma menor percenta

gem de soropositivldade, ou seja, 9,3%. Segundo os autores, 

a diferença dos 2 resultados foi estatisti_camente significa!! 

te (p <o,Ol), demonstrando que, de fato, os gatos assumem im 

portante papel na transmissão da toxoplasmose ao homem. 

WALLACE et al. 154 (1972), correlacionando a pre

valência da toxoplasmose nos animais e nos nativos presentes 

em um atol do Pacffico Ocidental, conclufram que a protozoo

se era endêmica somente nos locais onde os felinos domésti-
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cos estavam presentes. Através da observação dos hábitos al.!, 

mentares e das condlç5es higiinico-sanitárias dos nativo~ os 

autores conclufram que nenhuma outra fonte de infecção exis

tia nessa localidade ·e, portanto~ o papel principal na trans 

missão e manutenção da infecção era exercido pelos gatos. 

Fazendo um levantamento sorolmuno15gico em gru-

pos populacl~nais de diferentes regi5es do Alasca (EUA) em 

1 9 7 4 11 P E TE R S O N e t a 1 • 1 1 9 c o n s I de r a r a m q u e a p r e v·a 1 ê n c i a de 

indivfduos reagentes ã toxoplasmose nos diversos grupos estu 

d~dos, tendia para as populaçSes mais expostas aos felinos. 

WALLACE et al. 155 realizaram, em 1974, uma pes

quisa entre populações primitivas, com o fito de estabelecer 

uma correlação dos tftulos de anticorpos antitoxoplasma ob

servados em nativos de regiÕes onde os gatos já podiam ser 

considerados animais domésticos, com os tftulos encontrados 

nos habitantes de áreas onde a Introdução dos felinos era re 

·cente e seu número ainda insignificante; verificou-se que as 

prevalências da pr6tozoose diferiam significantemente. As 

observações dos citados autores revelaram que, entre os nati 

vos da Nova Guiné~ onde praticamente inexistiam felinos sel

vagens ou domésticos, a ocorrência da toxoplasmose era menor 

que 2%, ao passo que nas regiões onde os gatos domésticos 

eram abundantes, a prevalência da infecção era significante

mente maior, ou seja, entre 14 e 34%. Visando comparar tais 

resultados, os citados pesquisadores realizaram um levanta-

·mento epidemiológico entre os fndios Nonama da Colômbia, que 

não possufam gatos domésticos 11 caçando e se alimentando, po

rém9 de felfdeos selvagens; neste grupo populacional~ a pre

valência de anticorpos antitoxoplasma foi de 50%. 

Como evidincia direta da toxoplasmose humana t~ns 

mitida pelo estágio de oocisto, HUBNER & UHLIKOVA 71 (1970 
relataram ter um dos autores se Infectado com oocistos espo

rulados, desenvolvendo, 10 dias após, uma linfadenlte. 

Jacobs (1970) citado por KROGSTAD et a1. 94 (1972) e MILLERet 

al. 109 (1972) 11 descreveram soroconversão toxoplásmica em ti~ 
nicos de laboratório encarregados da realização de exames co 
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proparasltologicos de gatos. FLECK et a1. 50 (1972) re~ata~ 

ram investigação epidemiologlca realizada em uma famfl la~ o~ 

de a mãe e duas crianças apresentavam manifestações clfnicas 

bem como evidências soro1og!cas que caracterizavam a toxo~ 

plasmose doença. Constatou~se que~ apesar de não se mante 

rem felinos na famfl!a~ um gato~ que vivia nas cercanias,utJ.. 

lfzava-se do jardim da resldêncl~ para suas dejeções; esse 

felino apresentava tftulo de 1~256~ pela reação de Sabin~ 

~Feldman. Pela inoculação de amostras de terra do jardim da 

residência em camundongos. e pela subsequente Ingestão. por 

gatos suscetfvels~ desses animais experimentalmente contami

nados~ determinou-se uma Infecção toxoplismlca nos felinos , 

com,e1iminação de oocistos em suas fezes. 

Com relação aos cães~ AMATO NETO & CAMPos 4 (1970) 

sallentar·am que, por mais que se procurasse. nao houve poss_L 

bllldade de correlacionar a toxoplasmose desses animais as 

infecções humanas~ pois todos os fatos que caracterizariam 

essa provavel transmissão nao foram comprovados de forma con 

vincente. 

\.JALLACE et aL 154 (1972) realizando. em um atol 

do Pacffico Ocidental~ levantamento epldemiologlco com base 

na reação de Sabin-Feldman~ procuraram correlacionar os ca

sos humanos de Infecção pe 1 o Toxop 1 asma gond li com a toxo

plasmose dos animais existentes. Verificaram que relativa

mente poucos indivíduos que estavam em contato com cães apr~ 

sentavam anticorpos antit~xop1asma. A partir de 1963~ ~ltl

mo ano em que tais animais foram mantidos no atol, os auto

res observaram que~ de 23 crianças nascidas e mantidas nes-· 

se ambiente& 4 apresentavam títulos de anticorpos revelave!s 

pelo teste do corante. Segundo estes pesqunsadores~ outros 

animais domistlcos· tinham se nnfectado desde aquela ocasião. 

Concluíram, finalmente~ ser tanto a infecção humana como a 

animal persistente, mesmo na ausência de cãesf revelando as

sim a pouca import5nc!a desses carnívoros no ~!elo ep!demio

logico do mencionado protozoario. 
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. 47 
FELDMAN rememorou, em 1974~ um seu trabalho an 

ter!or, realizado em amostras colhidas de fndios Navajos 

(EUA), no qual observou uma prevalência de 4% entre mesmos e 

de 30% entre seus cães" Afirmou o autor que 9 vivendo esses 

animais nas habitações dos nndlos~ evidentemente deveria ha

ver transmissão recfproca entre estes co-habitantes~ fato que 

nao ocorreu e que pode ser facilmente comprovado pela dispa

ridade de percentagens~ 

Atualmente, ha unanimidade de opiniões por parte 

dos ·pesquisadores ao afirmarem que, pelas evidências acumula 

das, os cães não desempenham qualquer papel na transmissão 

da toxoplasmose ao homem (KUHN et aL 95 - 1972; LEVINE100-1973~ 
MARKUS 102 ~ 1973; FELDMAN 47 - 1974). 

Em relação is possibilidades de transmissão do 

·To x o p 1 a s ma g o n d I i a t r a v é s da i n g e s tão e da ma n I p u 1 a ç ã o de a n i 

mais de abate destinados ao consumo humano, ficou estabeleci 

do, a partir dos trabalhos de JACOBS et a1o 84 , 86 (1960) 9 qu~ 
as car~aças e vfsceras desses anima~s eram importantes fon

tes de- infecção, especialmente quando alojavam os bradizof

tos encistados. De fato, como ja foi referido anteriormente, 

o estagio de cisto tecidual é potencialmente perigoso, se I~ 

gerido sem· um tratamento térmico adequado. Alguns autores 

chegaram a considerar os produtos carneos veiculadores de bra 

dizoftos~ como o mais frequente mecanismo de infecção do ho

mem'por essa·protozoose. 

Em 1969 na cidade de São Paulo, JAMRA et 87 
a 1 " , 

·baseando-se nos resultados obtidos através do isolamento do 

agente da toxoplasmose em amostras de carne, vrsceras e der! 

·vades destinados ao consumo, afirmaram que a taxa de infec

ção animal, levantada por amostragem, não representava o ri~ 

co real de infecção da população" Todavia, segundo FRENKEL 
. . 6 1 
&·DUBEY (1972), mesmo que a percentagem de carne infectada 

·seja baixa, devido ~ frequência com que é consumida propor

cionará grau apreclavel de exposição a infecção toxoplasmlca 
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Ainda no tocante às conclusões obtidas por JAMRA et al. 87 

(1969) ~devemos considerar que os cistos est~o distrlburdos 

Irregularmente na musculátura animal (DUBEY 36 - 1974) e, por

tanto' todo e qualquer resultado de Isolamento do Toxoplasma 

gondii de carcaças animais deve ser analisado cuidadosamente. 

Alguns trabalhos apresentam evidências de que a 

Infecção no homem pode se relacionar aos seus costumes ali

mentares~ regionais ou nacionais~ demonstrando de forma ca

bal as possibilidades de transmissão do Toxoplasma pelo es

tágio de cisto teci dual. De fato 9 Desmonts (1962), citado 
6 por ARAUJO (1964), afirmo.u que na França é muito comum o .há 

bito de comer carne praticamente crua, por ser, segundo 
' . 

crença popular; um alimento saudável e fortificante; mesmo 

as crianças, antes de seu primeiro ano de vida, já recebem 

esse tipo de alimento. JACOBS:et a1. 85 (1963) consideraram 

que o consumo de carne de carneiro semi-cozida explicaria a 

ampla disseminação da Infecção to~oplásmica humana na NovaZe 

1 â n d i a • O ESMO N T S e t a 1 : 3 4. ( 1 9 6 5) , r e a 1 i z ando um 1 e v a n ta me n: 

to epidemiológico junto ã Escola de Puericultura da Faculda-

·de de Medicina de Paris, observaram que a infecção toxoplás

mica era significantemente m~is frequente nas mulheres que 

tinham o hábito de ingerir carne ainda sangrando o~ mesmo crua. 
1 o . 

Segundo BERENGO et a 1. ( 1969), um outro meca-

nismo de transmissão do Toxoplasma gondii foi observado em 

Siena (Itália), relacionado ao costume alimentar regional de 

ingestão, sem cozimento prévio, de linguiças preparadas com 

diafragmas de porcos. GARRIDO et a1. 62 (1972) consideraram 

que o costume de ingerir carne sufna crua, observadoentre os 
I 

espanhóis, e o consumo do rosbife entre os ingleses, explic~ 

riam muiios casos clfnic?s da doença. 

Os europeus,_ ao emigrarem para os Estados Unidos 

da América, levaram consigo o hábito da ingestão de embuti

dos crus, o que determinou a ocorrência de algumas epidemias 
. 80 

de trlquinelose (JACOBS - 1973). Este fato levou o citado 

autor a supor que tal costume explicaria a prevalência rela

tivamente alta de toxoplasmose em determinadas regiÕes norte 

-americanas. 
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Recentemente~ PETERSON et al. 119 (1974) afirma

ram que o hibito de ingerir carne crua pelos nativos do Alas 

ca (EUA)~ particularmente durante as expedições de caça, ex~ 

pllca a ocorrincia=da zoonose entre eles. 

Alguns autores tim afirmado que a possibilidade 

de transmissão da Infecção toxoplásmica~ a partir de um de

terminado espécime animal, esta relacionada ãs. condições ge~ 

gráficas e econômicas regionais~ ao tipo de rebanho predomi

nante~ ã extensão territorial e ã constituição do solo. As

sim~ na Alemanha~ no Japão e na Espanha~ a principal fonte 

de Infecção humana e a carne sufna (BOCH15 - 1967; NAKABAYASHi 

et at. 111 ~ 1969, ISHII et a1J 3 - 1972; GARRIDOetaL62 - 1.972) 

enquanto quep na França e na Nova Zelindia~ tal papel e exer 
' 85 

cido pela carne ovina (JACOBS et al. - 1963; GARRIDO et 

a1. 62 - 1972). 
' 

-Alem da transmissão da toxoplasmose pela inges-

tão de alimentos albergando os cistos teciduais, hi na bibllo 

grafia compilada referincuas a infecções consequentes de ati 

v!dades profissionais, principalmente entre os indivrduos que 

manuseiam, de forma contfnua~ produtos de origem animal. En 

tre as in~meras citações, devemos ressaltar algumas que nao. 

deixam dúvidas quanto ã possi6i~!dade de transmissão do To

xoplasma gondii ao homem~ pela manipulação de produtos car

neos. Kobayashí et al. (1963) ~ citados por lEVINE
100 

(1973) ~ 
observaram, no Japão~ que 68% dos magarefes examinados reagi 

ram positivame~te ã reação intradermica da toxoplasmina, pr~ 

valincia slgnificantemente maior que a obtida em pessoas li

gadas a outros ramos denividade, nas quais a ocorrinci~ da 
..., 28 

zoonose foi de 38%. CATAR et al •. (1969) afirmaram que a 

semelhante risco de Infecção se expõem as donas de casa, ao 

manusearem carne crua no preparo das refeições. 

festaram-se de acordo com a hlp5tese levantada~ 

Ainda mani

PRICE 121 

(1969) e·FRENKEL & DUBEY 61 (1972), ao conclufrem~ ap5s lnve~ 

tlgações detalhadas e intensivas, que o manuseio de carcaças, 

principalmente sem os devidos cuidados de higiene, e fator 

preponderante no aumento significante da ocorrincia desta pr~ 

tozoose. 
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A toxoplasmose no homem, decorrente do consumo 

de ovos, leite e seus derivados, i considerada pouco freque~ 

te, pois vários são os autores que se dedicaram ao estudo des 

ta via de transmissão do-protozoário, considerando-a, entre-

.· tanto, sem importância,. por .ser o Toxo.plasma Tondi I raramen

te isolado nestes produtos allmentfclos (BOCH 5 - 1967; WALLS 

& SCHULTz 156 - 1968; GARRIDO-et a1. 62 - 1972). 
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7.1. Vias de transmissão 

Em vista dos fatos até aqui descritos, dois está 

gios infectantes, Intimamente relacionados aos animais~ pro

duzem infecção toxoplasmica tanto neles como no homem" O prl 

melro é o estágio de ooclsto~ eliminado pelos hospedeiros d~ 

finitivos~ e que~ ap6s sofre~ esporogonla no meio ambiente, 

pode produzir infecção nos hospedenros Intermediários, atra

vés do.contato com o solo ou com fômites~ ou ainda, por meio 

de alimentos contaminados pelas _dejeçôes ou pelos hospedei

ros .transportadores. o outro estágio e o de cisto teci dual' 

contido na carne e vfsceras de animais destinados ao consu~ 

mo, que desencadeia a Infecção toxoplásmlca quando tais ali

mentos são manuseados ou ingeridos crus, ou ainda, quando seu 

cozimento é insuficiente para destruir esses ~istos. 

Os autores ainda consideram mais uma possibilid~ 

de, se bem que ma~s rara~ de transmissão do Toxoplasma .9..2.!2-
dll ao homem e aos animais, ou seja, através dos taquizoftos, 

que são transmitidos transplacentariamente ao feto. isso 

ocorre quando uma mulher ou uma fêmea contraem a primo~infe~ 

ção durante a gestação, através de qualquer um dos estágios 

anteriormente citados (FRENKEL & DUBEY 61 - 1972; JEWELL et 

a1. 89 ~ 1972; KROGSTAD et a1. 94 - 1972; WALLACE 148 - 1972; 

BEVERLEY 12 - 1973; DUBEY 37 - 1973; FISHER & REID
48 

= 1973; 

JONES 90 - 1973; LAGARDtRE & GENTILINJ 98 ~ 1973; LEVINEIOO- 1973; 

MARKUS 102
J

104 - J973; SEAH 137 - 1973; THIBAULT 145 - 1973 ; 
FRENKEL 53554 ~SS- 1974). 

Existem, ainda, citações de outras vias de trans 

missão dessa zoonose, contudo, de menor importância epidemi~ 

16gica~ Entre elas~ podemos destacar~ a transmissão através 
. - ( 4 de transfusao de sangue total AMATO NETO & CAMPOS - 1970 ; 

ARAUJ0 7 -1970; DRAPER et a1. 35 - 1971; FRENKEL59 -1971; JONES90 -

1973; SEAH 137 -1973) ou por meio do creme leucocitár!o (Roth 
137 ) ·~ ~ -et al., 1971, citado por SEAH -1973, atraves de orgaos 

transplantados (JONEs 90 - 1973) e, ainda, aquela devida a acÍ . -
dentes laboratoriais ou no decorrer de autópsias (AMATO NETO 
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& CAMPOS 4
- 1970; ZAMAN 166 - 1970; HUTCHISON et a1. 72 - 1972; 

MILLER et a1. 109 - 1972; FISHER & REio 48 - 1973). 

Te n to u- s e , t a m b é m , ex p 1 i c a r a a 1 t a p r e v a 1 ê n c i a da 

infecç~o toxoplismica no homem, atravis da transmiss~o do 

protozoário pela saliva (LEVI et a1. 99 - 1968); contudo, 

FELDMAN 46 
(1968) e PUMAROLA 122 (1972) refutaram qualquer po~ 

sibi lidade de ocorrência de transmtss~o inter-humana, a nao 

s e r a t r ~'v é s do s t a q u i z o r to s t r a n s p 1 a c e n t á r t o s • 

7.2. Ciclo epldemiolôgico 

Baseados nas caracterfsticas do agente, na prev~ 

lência da toxoplasmose entre os animais e no papel por estes 

assumido na transmiss~o da zoonose ao homem, o ciclo epide

miologico que nos pareceu mais completo e claro foi aquele 

p r o p o s to , em 1 9 7 3 , p o r. L A G A R D ~ R E & G E N T I L I N I 9 a , e no q u a 1 r e a 

lizamos algumas modlflcaçaes (figura 2). 
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2 Ciclo epidemiológico do Toxop/asma gondii Nlcolle a ~ 
1908 I proposto por LAGÁRDERE a GENTI LIN I 98 ( 1973), 

modificado no presente trabalho. 
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Publicaram-se~ nos Gitlmos anos, virias revls5es 

bibliográficas re]atlvas a certos aspectos patogenlcos do 

ToxoE.l_asma aond I_ I '1 manifesta dos sob a forma de d ~ fe rentes 
. --- ~ 46 
quadros c1un8cos (FElDMAN. = 1968~ FRENKEl 59 =]97J;;KROGSTAD 

et a1. 94 
= 1972; WATSdNI59 = 1972; BEVERLEY 12 -1973;MARKUS 104 

1973; SEAH 137 
= 1973)o 

F R E N K E lS 9 ( 1 9 7i ) c o n s I de r ou " c o mo q u a d r os c 1 u n I = 

cos caracterrstlcos 1 as llnfoadenopatlas toxoplismfcas 1 a 

toxopiasmose febrli aguda, a toxoplasmose recurrenie 1 a ence 

fallte ou lcterfcla neonata1 1 a retlnocoroldlte toxoplismica 

e as encefaiutes dos pacientes submetidos a tratamento lmun2 

depressivo. Afirmou tambem que a severüdade destes quadros 

depende do grau de necrose celular causado diretamente pe-

1 o s t a q u i z o u to s p r o 1 I f e r a n te s o u 1 I n d I r e t a m en te ~ p o r h I p e r ~, 

senslbilldade 1 ou 9 alnda 1 pela associação de ambos os meca= 

nismos citados. 

Apesar das manifestações c]fnicas da toxop~asmo= 

se~ acompanhadas de quadro s!ntomitlca tfplco 9 serem de ocor 

rência rara~ a nnfecção tem sido dnagnost!cada soro]ogncame~ 

te em 30, a 60% da popu1 ação humana_ adu] ta de dn ferentes pau= 

ses (FRENKEL 59 = 1971~ WATSON 159 ~ V972). Em função da dis= 

paridade entre a prevalência da unfecção e dos casos cVunu 

cos manifestosp FRENKEl 59 (i97i) comparou a toxopVasmose a 

um 00 iceberg 06 ~ onde a doença 9 com quadros c]frdcos evidentes. 

foi representada pelo terço superior do mesmo~ afirmando ser 

justamente nesta fração. que se deve concentrar o 

da Medicnna Preventiva. 

interesse 

A toxopiasmose pode ser consnderada como uma zo= 

onose endêmica de banxas morbndade e ]eta11dade. (KROGSTAD et 

a1. 94 - 1972; fRENKElS7_ i973; ROBijNSON 129 - 1973). Baseando~ 
se em ~umerosos trabalhos referentes i ocorrincl~ ~a toxapla~ 

mose em fetos. recem-~ascldos e crianças 9 em pacientes cance 

rosos ou com oftaimopatlas e em pacientes submetido$ à trans 

f~são ou transplante. JONEs 90 (1973). ~pesar.de c~n;lderar a 

o c o r r ê n ci a 'de s s a p r o to z o os_ e. I c o m -q 1.1 a d r Ó:::c v r n ü c o t r p I c o v c o mo 

um evento esporádico~ afirmou que e]a c·ontinua sendo. quando 

~\forma congênüta. um problema de Saude Púbi~cap em face de 

sua severidade. 
·,· 
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As seque~as denxadas pe~a fnfecçao ontra=uterona 

constituem o aspecto mais dramitlco da toxopiasmose humana. 

e são justamente elas que continuam a d~spertar o Interesse 

na busca de med[das de proteção à mulher gestante (JONEs 90 
= 

1973p MARKUS 104 = 1973)o 

THijBAUlT 145 (~973)v baseado em um trabalho realu 

zado na França~ afirmou ser o número de casos de encefaiite 

toxopiásmnca superüor àqueJes produzidos peia Trissomia 21~ 

pela Feno]ceton~ria e Rubéo~ao 

_ As consequencias da infecção fetal dependem. paL 

clalmente. da fase da gestação em que ocorre a Infecção pri= 

máda e da virulência do agente (WATSONi 59 = i972; BEVERlEY 12 

i973)o Para DESMONTS et a~.3 4 (1965) 1 o perfodo mais perlg~ 
so é aquele compreendido entre o 2~ e 6~ meses de gravidez • 

no qual a infecção causa severas fetopatlas~ ao passo que • 

quando a prlmo=infecção se dá após o mencionado perTodo. os 

riscos de aparecimento de lesões fetaüs tornam=se reduzndos. 

Ainda. em função do perFodo de gestação em que ocorre a In

fecção. pode=se verificar morte fetal lntra=uterlna ou par= 

tos prematuros 9 ou mesmo a termo 9 mas com nascimento de 

crianças portadoras de toxoplasmose 9 que poderão desenvolver 

cegueora ou lesões neuro]Ógocas graves (CARUANA 27 1974). 

As estomatovas da frequêncua de Infecção congênl 

ta variam conforme os ~studos rea]1zados por diferentes pes= 
. -1 o 4 

. q u i s ~do r e s· ~ a s s i m ~ J a c o b s (1 9 7 O ) ~ c I t a d:o p o r MA R K U S ( 1 9 7 3 L 
con~idera=as v~~lando de 0~25 a 7 9 00 par iOOO nascimentos; 

68 r 
Sever (1968) 9 citado por HARTLEY & MUNDAY (1~74) 9 de 6~40 

por 1000; BR~ZARD et aL 19 0972) 9 de 2 9 00 por. iOOO;kROGSTAD 
. 4 

et au. 9 (1972)9 baseado em.lnformes de diversos autores, 

relataram os valores de 0~20 a 2 9 05 pqr 1000 riasclmentos. 

Somente de um ootavo a um terço das c~ianças infectadas con= 

genitamente tem lesões manifestadas clinicamente no momento 
. 94' 129 

do nascttmento (KROGSTAD et ai. - 1972; ROBiNSON - 1973). 

FRENKEL 57 (1973)v nos Estados Unidos da Am~rlc~ 
estimou em 3000 o n~mero de crianças que nascem~ anualmente. 

infectadas pela toxoplasmose 1 sendo que de: 5 a 15% delas moL 

rem 9 de 8 a 10% apresentamlesões oculares e cerebrais graves~ 
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de 10 a i3% tem atteraçao vnsua1 de Intensidade variãve1 e 

de 58 a 72% nao apresentam s~ntomato~ogia clfn[ca ao nascero 

Destas ~itlmas. entretanto 9 alg~mas desenvolvem posterlorme~ 

te uma retlnocoroidlteo Afirmou 9 ainda. que o custo totai 

da toxop1asmose congênita osciia entre 31 e 39 ml lhÕes de do 

1ares 9 incluindo~se os gastos de hospitai8zaçao 9 previdência 

social. educaçio especial e escolarização para os portadores 

de -deficiências visualso 

Em vista dessas considerações~ a adoção de medi= 

das preventivas torna=se uma necess!dade 9 princlpaimente em 

reiação às muiheres que se encontram na faixa etarla reprodu 

tlva (FRENKEL & DUBEv 61 
= 1972). De fato. muitos pesquisado 

res têm postulado m~didas para impedir a disseminação da 

zoonose; aigumas delas são 9 a nosso ver~ pouco exequfvels. 

especia1mente em pafses em vuas de desenvolvomentoo 

Sem o Intuito de criar po1êmoca sobre o assunto~ 

reunimos as medudas preventivas recomendadas por DUBEY et 

al o
42 0970) ~ COOPER 29 0972) ~ FRENKEL & DUBEY 61 (1972) ~ 

HUTCHiSON et aL 72 (1972)~ KROGSTAD et a1. 94 (1972)~ BEHYMER 

et.a1o 9 0973)~ DUBEY & FRENKEL 41 C1973)~ROBINSON 129 (1973) 1 

SEAH 137 (1973)~ THIBAUlTi 4S 0973)~ DUBEY 36 (1974)~ FRENKEi? 4 

(1974)" FRENKELSB (1974) t HARTLEY & MUNDAY 68 (1974) 9 a se~ 
guir relacionadas~ 

ao que parece~ o ~nlco mitodo pritico e eficiente na pre

·vençio da toxop1asmose nos gatos criados dentro de resl

dincias1 i fornecer-lhes uma dieta contro]ada 1 composta~ 

?or exempio 2 de carne desldratada 2 congelada. em conserva 

ou cozijda~ ~vltando-se~ assim. sua provive] lnfecçio com 

carne alojando o !2~oe1asma ~ondl ~~ oriunda de hospedei

ros intermediarias por eles caçados' 

nao se deve permitir a perman~ncia de gatos errantes no 

ambiente peddomud~iar po!s. devido as maiores possi1ibJ. 

dades de se Infectarem~ eles se const!tuem numa fonte de 

infecção em potencial, 
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felinos domésticos devem ser condicionados a reai izar suas 

dejeç5es em caixas apropriadas; as. fezes devem ser descar 

tadas diariamente em vaso sanitário ou tratadas com água 

fervente ou com calor seco; esse descarte diário das dej~ 

ç;es consiste numa proteçio adicional, pois os ooclstos 

demoram certo tempo para esporu1ar; 

o local e os fSmites utilizados pelas gatas e suas ninha

das devem ser des!nfetados periodicamente~ evitando-se~ 

dessa forma~ ·a infecçio dos animais ainda hfgidos; 

nio se deve permitir a permanência de fe1 inos nos iocais 

de armazenamento de alimentos~ pois, provavelmente~ ar 

realizariam suas dejeções; 

as mulheres gestantes não devem manipular terra de jar

dins ou somente fazê-lo com a uti1izaçio de luvas, evi

tando-set assim~ a infecçio toxop1ásmica através do está

gio de oodsto; 

as cai~as de areia das crianças devem ser cobertas guando 

nio estio sendo uti1izadasJ para evitar uma possfveJ con

taminaçio das mesmas por animais e11mlnadores de coeis

tos; 

carne ou vísceras de animais de abate devem ser consumi

das apenas ap5s cozimento adequado~ pois dessa forma. se 

evi~a a ingestão de cistos teclduais viáveis; 

cuidados especisis devem ser tomados pelo pessoal técnico 

e auxiliar de cifnicas~ laboratórios 

rios, a fim de diminuir o risco de 

com oocistos. Tais cuidados ünc1uem 

e hospitais veteriná 

infecção acidental 

a limpeza diária 

das gaiolas de contençio de felinos, o acondicuonamen-

to em vidraria coberta dos oocistos mantidos para esporu

lar. e a re~Jizaçãore exames coproparasito1Õgicos até 

24 horas após a coleta; 

combate aos roedores~ moscas e baratas, por servirem como 

hosp~delros intermediários e/ou transportadores do Taxo
plasma gondi i; 
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ainda~ como medidas de aspecto gera1v devem-se tomar os 

cuidados mfnimos de higiene quando do manuseio de gatos 

ou de carne destinada aos mesmos; devido ã inexistência 

de um meio viável de desinfecção da areia contida nas cai 

xas destinadas às dejeções fe1ünas 9 o me]hor seria substi 

tuf~1a. 

Por tal série de medidas propostas para a preve~ 

ção da infecção toxoplásmlca humana~ podemos observar que a 

maior parte delas foi dirigida aos felinos; realmente, esses 

animais, quando acometidos por esta zoonose»constituem-se 

num problema de Saúde PÚblica de resolução bem.mais diffci1 

que o acárretado pelos cães em Igualdade de condições. ~sto 

se prende ao fato de ser bastante diffcil a manutenção dos 

gatos em confinamento 9 impedindo=se 9 dessa maneirap um meio 

efetivo de controle das infecções transmitidas através de 

suas dejeções. FRENKEL 57 (1973) considerou que os feiunos 

infectados geram» inclusive 9 questões éticas pois transmitem 

a toxoplasmose não só a seus proprietários» mas·também a mo~ 

radores de residências pr5ximas. 

Muitos elos da cadeia epidemiológica salientada 

podem ser rompidos»·conscientizando=se a população a adotar 

as medidas preventivas preconizadas; desse modo 9 a !nfecção 

que 9 no momento» é bastante comum 9 tornar-se-i rara e a doen 

ça 9 atualmente pouco freqÜente, tenderá a ser eliminada como 

problema de Saúde Pública. 
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A toxoplasmose~ uma das antropozoonoses mais di= 

fundidas no mundo» tem como agente etiológico o Toxoplasma 

gondii » protozoário que apresenta» como caracterrsticas pró

prias» dois ciclos de desenvolvimento. O primeiro deles 

ocorre nos hospedeiros definJtivosv representados pelos ani

mais da famflia Felidaev enquanto que o segundo ciclo é ob

servado tanto nos hospedeiros definitivos como naqueles di

tos intermediários» os qu~is abrangem diversas espécies de 

aves e mamfferos» inclusive o prÓprio homem. 

Como foi abordado no decorrer da presente disse~ 

tação» muitas das caracterfsticas biológicas inerentes a 

esse parasita ainda não estão efetivamente esclarecidas. Den 

tre os fatos controvertidos existentes, deve-se ressaltar 

as diferentes designações~ suas formas evolutivas e os pro

c~ssos de multiplicação do Toxoplasma» tanto nos hospedeiros 

d~finitivos como nos intermediários. No tocante ao ciclo vi 

tal do protozoário 9 também subsistem aspectos a serem eluci

dados» principalmente aqueles relacionados ~ disse~lnação 

dos taquizoftos nos Órgãos dos hospedeiros e ã evolução. do 

estágio de grupo ao de cisto tecidual. Em decorrência dos 

.fatos ainda obscuros» é necessária a realização de um maior 

número de pesquisas» com o escopo de elucidar as dúvidas pe~ 

sistentes. 

levando-se em conta a duração do período 
. 

pre-p~ 

tente observado nos hospedeiros definitivos após a ingestão 

de cistos ou de oocistos 9 provavelmente deparamo-nos com 

um processo de adaptação do ciclo vita1 do parasita» pois o 

período subsequente ã ingestão de bradizoftos encistados é 

bem menor do que aquele produzido pelos oocistos. Diante 

destes fatos, podemos considerar que a infecção dos hospedel 

ros Intermediários propicia uma diminuição do tempo necessá-

rio para que o ciclo vital do Toxoplasma se compl~te; ade-

mais» devido ao grande número de hospedeiros que alojam os 

cistos teciduais, há uma maior possibilidade de perpetuação 

da protozoose na natureza pelos bradizoítos do que através 

dos oocistos. 
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Podemos considerar o IEx~lasma- ~ondit como Uõ. 

protozoário com caracteristicas bem determinadas. ou seja" 

apresentando multip1ijcação intensa nos Órgãos tanto dos hos~ 

pedeiros definitivos como dos intermed~ãrlos e originando a 

formaçio de um estigio de parasitismo cr5nico em qualquer e~ 

picime animal por ele infectado! Relativamente i res~stin= 

ela das diferentes formas evoiutivas do agente da toxoplasm~ 

se~ está estabelecido que_ em ordem crescente de sobrevivên

cia a diferentes agentes ffslcos 9 qurmicos e b~ol5glcos 1 en

contram~se os oocistos~ os braduzortos e os taqulzortos. 

Para estudos epidemio1og3cos de Infecção ou doen 

ça t6xop1ãsmica utiiizam-se~ mais comumente 9 as reaçoes de 

Sabin-Feldman» de lmunofluorescência indireta e de hemaglutl 

naçao. Todavia, a ausência de~dron!zação dos antTgenos ut! 

1izados nessas reaç;es e a diversidade de dl1ulç5es conside

radas como trtulos iniciais devem ser ressaltadas~ como pro

váveis causas de erro na avaliação epidemiologica da ocorri~ 
I 

cia da zoonose. Tais fatos» a1 lados a não utilização de ba= 

terias imunosoro1Õgicas~ originam sérias dificuidades na ava 

liação da prevalência da protozoose entre os animais. Real

mente» apesar de se ter compülado no presente trabalho dife= 

rentes resultados soro1Õgicos e/ou de isolamento~ em virtude 

de todos esses fatores de variação enumerados e~ aindav dev! 

do à não consideraçãov por~rte dos pesquisadores~ de algu

mas variáveis inerentes aos animais» não se conseguiu atri

buir uma maior probabilidade de transmissão da zoonose ao ho 

mem por uma determinada espécie animal em particular. Porta~ 

to» para que seja possível uma anãiise mais precisa da prev~ 

tência da toxoplasmose humana e animaty dever-se~ia criar 

laboratórios de referênciav que forneceriam técnicas e antf

genos padronizados» bem como normas de interpretação das rea 

ç~es soroimunolÕgicas possibilitandoy· assim)uma real avalia

ção da ocorrência da protozoose na população e na fauna onde 

ela ocorre. 

Sob o ponto de vista epidemioiógicop podemos co~ 

siderar o Toxoplasma gondii como um protozoário eurHxenop 

evidenciadov sem exceção 9 em todos os cont[nentes~ através 
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de reações soroimuno1Õgicas e/ou por isolamento do parasita~ 

va_riando 9 tio somente 9 a sua percentagem de prevaiincia 1 pe~ 

mitlndo-se. pois~ caracterizá=lo como um agente de alta in

fectividade. Trata~se~ ainda 9 de um parasita de baixas 

patogenicldade e viru1incla 9 desencadeando. consequentemente. 

uma zoonose de baixas morbudade e 1eta1idade 9 ao menos nas 

infecções contrafdas posteriormente ao nascimento. 

No tocante ao pape~ desempenhado pelos animais 

domésticos na transmissão da toxop1asmose ao homem» deve-se 

salientar que a preoc~pação de a1guns pesquisadores em iden

tificar uma determinada fonte de Infecção nem sempre se tra

duz, sob o ponto de vista epldemio15gico 1 em resultados de 

Interesse Imediato. Tal assertiva se torna patente se consl 

derarmos além dos diferentes espécimes animais envolvidos, 

concomitantemente. na transmissão da protozoose 9 outros fato 

res intervenientes no cl.c]o epldemlo~Õgico 9 tais como a 

área.geocilmátlca. os hábitos culturais. as condiçÕes econô~ 

micas e mesmo a faixa etária levada em conta para um determl 

nado grupo populacional. 

Entre os anlma.ls que. pelo seu estreito convfvio 

com o homem. assumem algum destaque na transmissão da proto

zoose9 atualmente está perfeitamente estabelecido que os ga

tos. dentre os carnfvoros domésticos. são os Únicos que apre 
. -

sentam as caracterfsticas de reservatório primário da toxo~ 

piasmose. Os felinos domésticos podem disseminar a infec-

çio toxoplismica pelos oocJstos depositados no so1o 9 de 6nde 

tal estágio infectante pode ser venculado através dos hospe~ 

deiros transportadores. Os gatos domésticos~ devido às pec~ 

1iaridades de sua resposta lmunntirla ao Toxop1asma. às pos~ 

sibilidades de se reinfectarem e à pequena duração do <1' 

pera~ 

do de eliminação de ooclstos 9 permltem apenas inmitadas pers~ 

pectlvas para um diagnóstnco precoce da_infecç~o 9 através 

das reaç~es soro15gicas usuais ou mesmo pe]os exames coprop~ 

rasito1Õgicos; em virtude desses fatos~ não se obtêm o êxito 

desejado no controle dessa zoonose. 

Pelas evidêncn~s acumuladas ati o momentop ati

nentes ao pape1 assumido pelos cies na transmissão da taxo~ 
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p1.asmose 9 contrariamente ao que se tem divu1gado 9 tais ani

mais constituem 9 ã semelhança do homem 9 um elo acidental na 

cadeia epidemiológica do Toxopiasma gondii. 

Deve=se ressaltar como importante mecanismo de 

contágio indireto da toxop1asmose 9 aquele desempenhado pelas 

diversas espécies de animais destinados ao consumo humano; 

talvez nesses espécimes residam as maiores probabilidades de 

transmiss~o da zoonose 9 nio só pela manôpu1aç~o de suas vfs-

ceras ou m~sculos albergando brad~zoftos 9 como também pela 

ingestão das mesmas sem um tratamento térmico adequado. 

Ainda 9 com refer~ncla ~ transmissão da infecção toxoplásmica 

aos animais e aos homens 9 n~o podemos descartar a possibili

dade de atuação dos ~spedeiros transportadores 9 principa1me~ 

te naquelas regiÕes onde os hábitos higiênicos e o saneamen

to básico são deficientes. 

Em relação às medidas profiláticas propostas pa

ra o controle da toxop1asmcise 9 deve-se.admitir que são pouco 

exequfveis 9 mormente nas regiÕes subdesenvolvida~» onde mes

mo as mais elementares medidas de promoç~~ de saGde s~o pou

co aplicadas. Todavia 9 pode-se supor que 9 com a melhoria 

progressiva das condições sócio~econômicas e culturais das 

populações 9 poder-se-~o» gradatôvamente 9 incorporar as pját! 

cas de prevenção salientadas~, dessa forma 9 romper muitos 

dos elos da cadeia epidemiológica do Toxoplasma» fazendo co.m 

que a doença toxoplásmica humana regrida a nrveis numerica

mente insignificantes. 

1' 



R E S U M O 

Rea]izou=se revisão da literatura pub]icada nos 
zesseis anos~ referente aos principais aspectos 
do Toxop]asma gondll, bem como do dlagn5stlco e 
logla da toxoplasmose. 

Últimos de
da biologia 
da epidemia= 

Quanto aos aspectos da biologia desse protozoário, reuniram= 
se as considerações e conclusões atinentes ã nomenclatura de 
suas dlferehtes formas infectantes~ de seu cicio vital e da 
resistência desse parasita em condições naturais e experimen 
tais. . -
No .tocante ao diagnóstico .da toxop1asmose revisaram-se os 
pronclpals trabalhos publicados sobre os métodos iaboratori= 
ais uti11zados 9 dando-se destaque~ iriterpretação das provas 
lmunosoroiÕgicas rotineiramente executadas. 

No estudo epidemiológico de tal zoonose. 9 realçou-se a sua 
prevalência entre os animais e o pape1 desempenhado por 
estes na transmissão da Infecção ao homem. Ainda, neste es 
tudo~ teceram-se considerações sobre as vias de transmissi~ 
e ciclo epidemloiógico do agente dessa antropozoonose, do 
real signlficàdo desta em termos de Saüde Pública, saVIentan 
do=se 9 também, as medidas de prevenção até agora propostas7 

S U M M A R Y 

This revlew was concerned wlth 16 years of publnshed data on 
the biology of Toxopiasma gondliv as we11 as the diagnosis 
and epãdemiology of toxop1asmosus. 

Conslderung the biology of this protozoan~ we have been 
gathered some observations and conclusions on the nomenclatu 
re of its different unfective formsv its vitai cycle and its 
resistancev in natural and experimental conditions. 

Regarding the düagnosos of toxoplasmosls~ the author has 
revised the most umportant papers concerning the laboratorial 
methods employed~ guving special emphasis to the interpreta
tion of the' immuno1og~ca1 tda1s usua11y carried out. 

in the epüdemio1oglca1 study Óf this zoonosis~ strenght has 
been güven to the preva1ence of toxopiasmosis ·among animais 
and to thenr part in transmiting the disease to man. 

We have also commented on the epidemiologic cycle of the 
agent and the tran•mission of this anthropozoonosis~· its 
significance.in pubiic··heaith~ and the.profilaticprecautions 
have' ai ready been proposed. , 
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