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Introdução

A ovinocultura é uma importante atividade sócio-
econômica e de subsistência no Estado de Pernambuco, 
especialmente para os pequenos produtores rurais de 
baixa renda [1].

Dentre as espécies domésticas, as quedas de 
produtividade são mais expressivas na espécie ovina, 
sendo a toxoplasmose considerada uma das infecções 
reprodutivas mais importantes e a segunda causadora 
de aborto infeccioso em muitos países [2, 3].

A Toxoplasmose é uma protozoonose que acomete 
todas as espécies homeotérmicas, a qual é causada pelo 
protozoário Toxoplasma gondii (T. gondii), um 
parasito facultativamente heteroxeno intracelular 
obrigatório [4]. Os hospedeiros definitivos desse 
parasito são os felídeos e apenas nesses animais, tem 
ciclo sexual, também denominado enteroepitelial [5].

As formas de contaminação são: através de líquidos 
corporais como sêmen, leite e líquido amniótico 
(contaminação transplacentária); através da ingestão de 
cistos teciduais de carnes cruas ou mal cozidas de 
animais infectados; e através de manuseio com contato 
direto de animais ou carcaças contaminadas [6].

As perdas perinatais em ovinos devem-se à 
capacidade do T. gondii em assumir a forma de 
taquizoíto durante a fase aguda e ter acesso aos tecidos 
fetais através da via transplacentária, causando aborto, 
mumificação e/ou reabsorção fetal ou nascimento de 
cordeiros fracos nessa espécie [7]. Na Grã-Bretanha, 
aproximadamente 1/3 dos abortos são causados por 
toxoplasmose [8].

Na saúde pública, a importância da toxoplasmose se 
deve a gravidade da doença e suas sequelas. No Estado 
de Pernambuco, a taxa de soropositividade em 
doadores de sangue do principal banco de sangue do 
Estado foi 75%, chegando a 92,5% em indivíduos entre 
40 e 50 anos e 51,6% para mulheres em idade fértil [9].

No Brasil, vários trabalhos pesquisaram a presença 
do parasito em rebanhos ovinos através da técnica de 

Reação de imunofluorescência indireta (RIFI), a qual foi 
eleita como técnica padrão deste neste estudo. A frequência
variou entre 15,2% e 55,1%. [10, 11]. No Estado de 
Pernambuco, identificou-se 35,3% de soropositividade com 
associações significativas entre sexo e raça [12].
Esta pesquisa teve por objetivo principal estudar a 
soroprevalência de anticorpos IG-G anti-T. gondii em
ovinos do Estado de Pernambuco, usando a RIFI, e 
correlacionar os resultados obtidos entre as raças Santa Inês 
e Dorper.

Material e métodos

A. Animais

Foram utilizados 54 carneiros adultos de diferentes raças 
e idades, procedentes de propriedades localizadas nas 
regiões da Zona da Mata e Agreste do Estado de 
Pernambuco, Nordeste do Brasil..

B. Colheita de sangue

Com os animais devidamente contidos, foram realizadas 
as colheitas de sangue mediante a venopunção da jugular, 
obtendo-se um volume de aproximadamente 5 mL, que foi 
mantido em repouso em frascos de vidro identificados para 
a obtenção do soro sanguíneo. As amostras séricas foram 
mantidas em temperatura de refrigeração até o momento do 
processamento (Figura 1). 

C. Reação de Imunofluorescência Indireta - RIFI

Para a pesquisa de anticorpos anti-T. gondii foi utilizada a 
técnica de Imunofluorescência Indireta (RIFI), utilizando-
se anticorpos anti-IgG-ovina conjugado ao isotiocianato 
fluoresceína (Figuras 2, 3 e 4). Diluições do soro na razão 
quatro (1:64 a 1:4096) foram testadas. Reações a diluições 
1:64 ou maior foram consideradas positivas [13].

Resultados e Discussão

Dos 54 carneiros pesquisados, 6 (11,1%) eram 
sororreagentes. Observou-se uma prevalência de 12,2% das 



amostras pesquisadas na raça Santa Inês e 7,7% na raça 
Dorper (Tabela 1). Apesar da disparidade observada, 
esse resultado não foi estatisticamente significativo 
(p>0,005).

A frequência de soropositividade expressa na 
presente pesquisa foi inferior à relatada na mesma 
região por Silva et al. [12] que observaram 35,3% de 
ovinos sororreagentes. Esta diferença pode ser 
atribuída a problemas de amostragem ou mesmo de 
padronização das técnicas. Esse autor observou 
resultados significativamente diferentes para sexo onde 
os machos possuíam menor taxa de prevalência que as 
fêmeas. Sobre as raças, o mesmo apontou uma 
prevalência de 17,3% entre machos e fêmeas da raça 
Santa Inês. Além disso, os resultados de Silva et al. 
[12] variaram significativamente com a idade. O autor 
ainda destaca uma variação significativa com as raças 
Santa Inês e Suffolk. Atribuiu-se a variação do 
percentual total às diferentes raças estudadas nas duas 
pesquisas.

Não ocorreram indícios de contaminação ou falha 
nos processamentos da RIFI. Escopelli [10] destacou 
que, embora seja necessário a padronização das 
técnicas de sorologia, a  reação de imunofluorescência 
indireta é aceita universalmente por ser de fácil 
realização, grande sensibilidade e praticamente isenta 
de infecção acidental nos laboratórios. Outro estudo 
destaca que amostras com baixas taxas de anticorpos 
podem apresentar-se como falsos negativos em testes 
sorológicos [14]. 

A prevalência encontrada mostrou-se 
significativamente diferente de trabalhos anteriores. 
Atribuiu-se tais resultados às diferenças de populações 
destacando-se a raça.

Baixas titulações de anticorpos no soro dos animais 
analisados também poderiam diminuir o percentual de 
sororreagentes com falsos negativos.

Como a pesquisa de anticorpos foi feita em animais 
reprodutores, os próprios criadores proporcionariam 
uma “seleção” de animais com titulação baixa para essa 
infecção uma vez que uma das formas de contaminação 
da toxoplasmose é a via transplacentária e proporciona 
o nascimento de crias de variados graus de debilidades. 
Animais fracos não são escolhidos para reprodutores e 
tendem a ser abatidos precocemente por obter baixo 
rendimento de carcaça.

A toxoplasmose é um dos principais problemas de 
sanidade na ovinocultura. Esta, por sua vez, possui 
grande potencial de desenvolvimento. No entanto, para 
que ocorra um real avanço em termos de lucros é 
preciso identificar quais problemas acometem os 
rebanhos, qual sua dimensão e como saná-los. Para isso 
é preciso investir em pesquisas que identifiquem a 
prevalência dessa doença que acomete os rebanhos do 
Estado, visando assim um aumento na produtividade e, 
conseqüentemente, uma valorização dessa atividade.

Considera-se a necessidade de padronização das 
populações estudadas bem como, em pesquisas futuras, 
estudos de titulação dessa doença nos rebanhos ovinos 

em contraste com seus rendimentos de ganho de peso.
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Tabela 1. Associação entre raça e positividade para T. gondii pela RIFI em ovinos 

reprodutores do Estado de Pernambuco.

RAÇA N Reagente (%) OR IC 95% p

Dorper 13 7,7 0,6 0,02-6,51 0,6556

Santa Inês 41 12,2 - - -

Total 54 11,1 - - -

Figura 1. Amostras de soro 
acondicionadas para realização de RIFI. 
Previamente resfriada até o momento do 
processamento.

Figura 2. Lâminas e placa com poços para realização das 
diluições nas diferentes etapas do processamento da RIFI.

Figura 3. Microscópio de 
imunofluorescência utilizado para 
leitura das amostras analisadas.

Figura 4. Da esquerda para a direita, amostras negativas com apenas o pólo 
apical do T. gondii fluorescente e o mesmo parasito completamente tomado 
pelo verde fluorescente do isotiocianato de fluoresceína.


