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Introdução

O Toxoplasma gondii é um protozoário de ciclo de 
vida facultativamente heteroxeno e infecta todas as 
espécies de animais homeotérmicos, incluindo 
mamíferos, aves e o homem. É prevalente em muitas 
áreas do mundo, tendo importância veterinária e 
médica por ser causa de aborto e doença congênita em 
várias espécies de hospedeiros intermediários [1].

Em animais de produção como ovinos e caprinos, a 
toxoplasmose acarreta perdas econômicas e 
reprodutivas como abortamentos, natimortos e morte de 
neonatos, sendo considerada uma das principais causas 
de morte perinatal em pequenos ruminantes [2].

O diagnóstico sorológico geralmente é estabelecido 
através da pesquisa de anticorpos anti-toxoplasma no 
soro pelas reações de SABIN-FELDMAN, 
Imunofluorescência Indireta (RIFI), Aglutinação em 
látex (LAT), e teste Imunoenzimático (ELISA).  A 
pesquisa do parasito nos tecidos é feita pelo método 
histopatológico e a inoculação experimental de material 
suspeito em animais de laboratório também é 
reconhecida como um método de diagnóstico [3].

A adoção de medidas de controle da doença na 
criação de ovinos é de extrema importância, a doença 
resulta em alto custo de produção, queda na 
comercialização da carne e um constante risco para a 
saúde pública [4].

Objetivou-se nesta pesquisa estudar os aspectos 
epidemiológicos da infecção pelo Toxoplasma gondii

em propriedades produtoras de caprinos e ovinos no 
município de Gravatá.

Material e métodos

O experimento foi realizado em seis propriedades de 
ovinos e duas propriedades de caprinos localizadas no 
município de Gravatá, Micro-Região do Vale do 
Ipojuca, Agreste do estado de Pernambucano.

Para a escolha das propriedades foi utilizada 
amostragem não probabilística por conveniência [5].

Os animais foram contidos e realizou-se a colheita 
de sangue através de venocentese da jugular, 
utilizando-se agulhas hipodérmicas descartáveis calibre 
40x12 mm. O sangue colhido foi acondicionado em 
tubo de vidro estéril, identificado e mantido em 
temperatura ambiente para posterior centrifugação, 
retração do coágulo e obtenção do soro.

Os soros sangüíneos foram estocados em microtubos 
de polipropileno (tipo Eppendorf®) previamente 
identificados e mantidos congelados a -20ºC até o 
momento da realização das provas sorológicas.

A reação de imunofluorescência indireta para a 
detecção de anticorpos IgG anti-T. gondii foi realizada 
seguindo o método preconizado por Camargo (1974), 
com ponto de corte 1:64, utilizando-se como antígeno 
taquizoítos da cepa RH. As provas sorológicas foram 
realizadas no Laboratório de Bacterioses do 
Departamento de Medicina Veterinária da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco.



Para o estudo dos fatores de risco foram aplicados 
questionários constituídos de perguntas objetivas, 
relativas a informações sobre o criador, características 
gerais da propriedade e do rebanho, sistema de manejo, 
sobre a situação sanitária do rebanho e manejo 
reprodutivo.

Para identificar os fatores de risco associados à 
infecção por T. gondii foi realizada uma análise 
univariada das variáveis de interesse através do teste 
qui-quadrado de Pearson, ou Exato de Fisher, quando 
necessário [6]. O nível de significância adotado foi de 
5%.

Resultados e Discussão

Das 165 amostras de soro ovino analisadas, 39
(24%) foram soropositivas e 126 (76%) negativas. A 
freqüência de animais positivos encontrada neste 
estudo foi inferior se comparada aos achados de 
Pinheiro Júnior (2008) que relatou freqüência de 32,9% 
no estado de Alagoas e também inferior a descrita por 
Silva et al. (2003) que relataram uma prevalência de 
35,5% para ovinos no estado de Pernambuco. Com 
relação aos caprinos, das 141 amostras analisadas, 26
(18,44%) foram soropositivas e 115 (81,56%) 
negativas. A frequência encontrada neste estudo foi 
inferior se comparada com a encontrada por Silva et al. 
(2003) que foi de 40,4% no estado de Pernambuco e 
semelhante a frequência encontrada por Lima et al. 
(2008) que foi de 17,1% no município de Mossoró, Rio 
Grande do Norte. As taxas de infecção apontadas para 
rebanhos caprinos e ovinos no Brasil são variáveis e 
este comportamento deve-se principalmente ao teste 
sorológico utilizado, à região e idade dos animais 
estudados (DUBEY, 1990).

As 39 amostras ovinas reagentes apresentaram títulos 
de 64 (06/16%); 128 (08/21%); 256 (11/29%); 512 
(11/29%) e 1024 (2/5%). As 26 amostras caprinas 
positivas apresentaram títulos de 64 (05/19,23%); 128 
(4/15,38%); 256 (4/15,38%); 512 (4/15,38%) e 1024 
(9/34,62%). De acordo com BARBOSA et al. (2003), 
os animais que apresentaram baixo título poderiam 
estar em estágio crônico ou em fase inicial da infecção 
por Toxoplasma gondii.

Ao analisar a prevalência em cada propriedade, 
verificou-se que 100% das propriedades de ovinos 
apresentaram animais positivos para T.gondii e a 
freqüência variou de 14% até 70% de ovinos reagentes.
Com relação às propriedades de caprinos, 100% 
apresentaram animais positivos onde houve uma 
variação de 17,28% até 20%.

Os resultados obtidos na análise univariada para 
ovinos foram:

Com relação ao sexo não foi observada associação 
significativa para na espécie ovina, contudo observou-
se um número maior de fêmeas positivas (23,9%) em 
relação aos machos (21,7%).

Em relação ao tamanho da propriedade observou-se 
uma associação significativa observando-se que os 
animais criados em propriedades com <30 ha possuem 
mais chances de infecção (70%) do que os criados em 
até 200 há (23%) e acima de 200 (17,2%). Essa mesma 

associação também foi citada por Pinheiro Júnior 
(2008) no estado de Alagoas onde as propriedades com 
menos de 30 ha apresentaram maior percentual de 
animais infectados do que os animais criados em 
propriedades com até 200 ha ou acima de 200 ha (48,4 
%x 27,5% x 29,6%).

Outra associação significativa foi observada entre o 
tipo de terreno, onde terrenos planos e alagados 
apresentaram maior risco de infecção (70%) do que 
aquela observada para ovinos criados em terrenos 
planos (21,5%) ou acidentados (20%). Isso 
provavelmente ocorre devido à umidade e temperaturas 
em torno de 25°C que contribuem para a formação de 
um ambiente favorável à manutenção de oocistos 
viáveis no solo sendo esta a principal forma de 
transmissão para os herbívoros de acordo com Van der 
Puinje et al. (2000) e  Silva et al. (2003).

Relacionado ao sistema de criação não se observou 
associação significativa, entretanto o sistema de criação 
extensivo apresentou uma maior frequência (66,7%) se 
comparado aos sistemas de criação intensivo (13,5%) e 
semi-intensivo (25,6%). Van der Puije et al. (2000) 
também obtiveram  resultados onde o sistema de 
criação extensivo foi o responsável por um maior 
índice de prevalência para rebanhos ovinos. Entretanto, 
de acordo com Luzon et al. 1997 estudos soro-
epidemiológicos realizados na Austrália, Reino Unido e 
Espanha, demonstraram que as taxas de infecção são 
significativamente maiores no sistema de criação 
intensivo devido a uma maior exposição dos animais a 
alimentos contaminados.

Não foi observada associação significativa entre a 
fonte de água e a infecção, mas os dados informam que 
os animais da região estão mais propensos à infecção 
quando recebem água proveniente de açudes e 
companhias de abastecimentos (50%) quando 
comparado com água fornecida aos animais de origem 
apenas de açude (23,2%) e cacimba ou poço (22,5%).
Dias & Freire (2005) afirmam que a água também deve 
ser considerada como importante via de transmissão do 
agente, atuando como disseminador de oocistos para a 
população que venha a utilizá-la. A contaminação de 
reservatórios de água pelas fezes de felinos infectados e 
que estão eliminando oocistos do T. gondii pode 
ocasionar surtos, envolvendo propriedades e até mesmo 
regiões.

Os resultados referentes ao manejo reprodutivo não 
indicaram associação significativa, mas a monta natural 
apresentou uma maior frequência de positivos (26,2%) 
quando comparado com a inseminação artificial 
(19,4%).

A aquisição de novos animais pela propriedade 
também não apresentou associação significativa com a 
infecção.

A circulação de gatos nas propriedades não 
apresentou associação significativa com a infecção, 
mas as propriedades ovinas onde foram encontrados 
esses felinos apresentaram maior índice de infecção 
(25%) quando comparadas com aquelas onde não se 
observaram a circulação de gatos (21,5%). Diversos 
estudos apontam a presença do gato como fator de 



risco importante para a infecção por T. gondii. Os gatos 
domésticos eliminam oocistos no meio ambiente 
(Chiari et al., 1985) e por este motivo são importantes 
na cadeia epidemiológica de transmissão do parasito 
para os animais de produção.

Não foi observada associação significativa quanto ao 
acesso dos gatos às instalações de estocagem de 
alimentos, mas a frequência dos positivos foi mais alta
nas propriedades onde os gatos tinham tal acesso (50%) 
quando comparada àquelas onde isso não foi observado 
(23%).

Para a espécie caprina observou-se associação 
significativa relacionada ao sexo onde os machos 
apresentaram maior prevalência de positivos (40%) 
quando comparados às fêmeas (16,8%). Esses 
resultados assemelham-se aos encontrados por Dubey 
& Adams (1990) que também verificaram maior 
porcentagem de machos soropositivos a T. gondii, 
embora tenham concluído que o número de machos 
estudados foi pequeno para que se pudessem fazer 
comparações. Difere do encontrado por SILVA et al. 
(2003) que demonstraram que a porcentagem de 
fêmeas soro-reagentes foi significativamente maior que 
a de machos, com 43,88% contra 21,21%,
respectivamente no estado de Pernambuco.

Apesar de não ter sido observada uma associação 
significativa relacionada à presença de gatos na 
propriedade, naquelas onde esses felinos eram 
encontrados apresentaram uma prevalência maior para 
os positivos (20%) quando comparado com aquelas que 
não possuíam gatos (17,3%). E de acordo com Chiari et 
al. (1985) o contato de gatos domésticos com os 
caprinos é um fator relevante na transmissão e infecção 
pelo T. gondii devido a eliminação dos oocistos no 
meio ambiente.

Não foi observada associação com o manejo 
reprodutivo, fonte de água e tamanho da propriedade 
(ha).

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que a 
infecção por Toxoplasma gondii encontra-se 
disseminada nas criações de ovinos e caprinos 
estudadas. Os fatores de risco identificados neste 
estudo foram o tamanho da propriedade e tipo de 
terreno para a espécie ovina e o sexo para a espécie 
caprina. Medidas de controle e profilaxia devem ser 
adotadas, objetivando a melhoria do sistema de criação 
e a implantação de programas de educação sanitária
junto aos produtores de ovinos e caprinos para 
esclarecer sobre as formas de transmissão e evitar 
assim sua disseminação.
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