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RESUMO 

O presente trabalho foi realizado visando: 

a) o acompanhamento da dinimica da evoluçâo dos anticorpo~ 

revelados pelas provas de imunofluorescincia indireta(IFI) 

e hemaglutinaçâo (HA); b) o estudo da concordincia de re 

sultados das duas provas, mediante a estatistica Kappa e 

da co-posi.tividade e co-negatividade; c) e a avaliaçâo da 

prevalincia da infecçâo toxoplãsmica em rebanhos suinos pe~ 

tencentes a diferentes modalidades de exploraçâo zooticnica 

(intensiva e semi-intensiva) pelas provas de IFI e HA. 

Foi realizada a inoculaçâo experimental de 

20 suinos com a forma infectante de taquizoitos do ToxopLa~ 

ma gondii e mantidos 7 outros como controle. Os animais 

·ficaram sob observaçâo durante um periodo de 84 dias {12 

semanas). No 79 dia pôs-inoculação, 74,0% dos suinos apr~ 

sentaram anticorpos revelados pela prova de IFI, enquanto 

que HA detectou em 21,0% dos animais. Os anticorpos pe~ 

sistiram durante todo o periodo de observação, com a prl 

meira prova revelando titulos mais altos. Ambas as provas 

apresentaram sensibilidade e especificidade de 100%, a pa~ 

tir do 109 dia, jã que todos os animais inoculados revela 

ram anticorpos, enquanto que os do grupo controle perman~ 

ceram negativos durante todo o experimento. 

No estudo de concordincia das duas provas f~ 

ram examinados soros de 273 suinos, abatidos em matadouros, 



verificando-se que o grau de concordância medido por Kappa 

foi de 69,24%. O indice de co-positividade de HA em rela 

çao â IFI foi de 72,78% e o de co-negatividade, lDO%. 

A preval~ncia da infecção, considerandb todas 

as idades em ~ebanhos suinos segundo a prova de IFI, foi de 

54,0% para o sistema de criação inte~siva e 49,2% para a 

criação semi-intensiva, enquanto que para a p~ova de HA foi 

de 46,6% e 42,7%, respectivamente. 

Os valores das prevalincias observadas ~egu~ 

do o ~ipo de criação (int~nsiva e semi-intensiva) nã6 dife 

riram estatisticamente. 

No que se refe~ âs taxas de infecção toxoplâ! 

mita segund6 as diferéntes idades estudadas, observou-se na 

queda dos valores do grupo de ate 2 meses de idade para o 

de 2 a 4 meses, para a partir deste haver um incremento com 

o progredir da idade. 



SUMMARY 

The pres~nt work was done aiming: a) the 

following of the dynamics of antibodies response reveal~d by 

Indirect Fluorescent Antibodies (IFA) and Hemagglutination (HA) 

techniques; b) the study of the agreement between the results 

of the two tests by means of Kappa statistics as weJl as co

positivity and co-negativity índices; c) the evaluation of 

the prevalence of toxoplasmic infection in swine herds 

belonging to different types of pig-raising (intensive and 

semi-intensive) by the IFA and HA tests. 

For the experimental infection study, a 

group of twenty swines were inocuJated with the infecting 

form of tackyzoites of ToxopZaa~a gondii; and seven 

additional ones were mai~tained as the control group,~ The 
- f 

animals were observed during a period of 84 days (12 weeks). 

On the 7th day post-inoculation, 74,0% of sera of 

experimentally inoculated animals presented antibodies for 

the IFA technique, while HA revealed antibodies in 21,0%. 

With the infected group, antibodies were detected through all 

period of observation, but the IFA technique showed higher 

antibody titers than the HA. Both methods presented 100% of 

sensitivity and specificity, starting from the 10th day of 

observation. All animals of the_control group were negative 

for the antibody detection during the observed period. 

Two hundred and seventy three swine sera 



collected from a slaughter-house were used for the study of 

the agreement between the two tests. Kapps statistics showed 

69,24% of agreement and the rate of c6-posftivity of HA test 

in relation to the IFA test was 72,78, and the rate of co

negativity was 100%. 

The prevalence rates considering all the 

ages in the swine herds tested according to the method of 

IFA was 54,0% for the intensive-raised animals and 49,2% for 

animals of the semi-intensive system, while the HA test 

showed respectively 46,6% and 42,7%. The prevalence rates 

observed according to the type of pig-raising (intensive or 

semi-intensi've} did not differ statistically. As for the 

rates of the toxoplasmic infection according to the 

different ages studies, it was observed a decrease in the 

values from group ''until 2 months'' in relation to the group 

"2 to 4 months", and t~en an increase with the advance of 

age. 



O .termo toxop1asmose i usado para desig

nar as condições de infecção e algumas vezes doença, cau-

sadas pelo ToxopLasma gondii, que acometem tanto os ani

mais como o homem. Constitui-se numa antropozoonose de 

distribuição geogrãfica cosmopolita, considerada por APT 
4 e cols .. (1973) como a parasitose mais frequente no homem,· 

e talvez nos animais homeotêrmicos. 

O agente causal da toxoplasmose foi obser 

vado pela primeira vez em São Paulo por SPLENDORE90 (1908), 

em coelhos doentes. Poucos meses mais tarde, NICOLLE & 

MANCEAUX 72 (1908), na Tun{sia, encontraram o parasita num 

pequeno roedor silvestre, o CtenodactyLus gundi (Gray, 

1830), denominando-o ''toxoplasma'', pois sua forma sugere 

um arco. LEVINE e co~s. 62 (1980) classificou o ToxopLas

ma gondii (Nicolle & Manceaux, 1908) como pertencente ao 

sub-reino Protozoa, filo Apicomplexa, classe Sporozoea, 

sub-classe Coccidia, ordem Eucoccidiida, sub-ordem Eimeri 

ina, familia Eimeriidae e gênero ToxopLasma. 

O ToxopLasma gondii apresenta dois ciclos 

de desenvolvimento: o isosporiano ou enteroepitelial e o 

toxoplãsmico ou extra-intestinal. O primeiro ciclo ocor 

re nos hospedeiros definitivos, enquanto o segundo ciclo 

ê de ocorrência nos hospedeiros intermediãrios ou aciden

tais e nos definitivos (HOARE 41 , 1972; FRENKEL 34 , 1974). 
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Pelo que se conhece atualmente, apenas os 

felideos sao considerados hospedeiros definitivos do To-

xopZasma gondii, pois somente nestesanimais ocorre o ci 

elo enteroepitelial que abrange um estãgio caracterizado 

por reprodução sexuada do parasita, seguida 

de oocistos de eliminação fecal (LARSSON 60 , 

de formação 

1976). Os 

hospedeiros intermediãrios, onde ocorre o ciclo extra-in 

testinal, são representados por um grande número de mami 

feros~ aves, nos quais hã somente o desenvolvimento as

sexuado com formação de taquizoitos e bradizoitos (FREN

KEL34, 1974). 

O hospedeiro definitivo ihfecta-se pela 

ingestão de cistos teciduais (contendo bradizoitos) ou 

formas proliferativas (taquizoitos) presentes nos teci

dos durante uma infecção aguda, ou pela ingestão de co

cistos esporulados originãrios de fezes de felinos. A 

multiplicação se processa nas celulas epiteliais do in

testino delgado, com a eventual formação de oocistos, que 

se destacam e sao eliminados cóm as fezes (TURNER92 ,1978). 

Os oocistos podem ser eliminados aos milhões numa so eva 

cuação, permanecendo viãveis no meio ambiente por aproxl 

madamente um ano em climas quentes ou Úmidos, ou 

por mais tempo em climas frios (JONEs 55 , 1973). 

mesmo 

Os hospedeiros intermediãrios, por suavez, 

infectam-se, ã semelhança do hospedeiro definitivo, tan-

to pela ingestão de oocistos esporulados, ou de cistos 
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tecid~ais, como tamb~m pela via transplacentiria, atra

vés das formas proliferativas (taquizoitos) (HOAR~ 1 • 1972). 

Ap6s a penetraçio do parasito n6 organismo do susceptiv~. 

instala-se uma parasitemia com posterior desenvolvimento 

de imunidade e formação de cistos em diversos tecidos (JQ 

NEs 55 , 1973). Os cistos são caracteristicos da infecção 

crônica, peçsistindo meses ou anos, frequentemente duran 

te toda a vida do hospedeiro (FRENKEL 35 , 1976). 

O homem pode adquirir a infecção, princi

palmente, por tres viai·: a) ingestão de oocistos ji es-

porulados no meio ambiente (solo, areia, latas de lixo), 

ap6s terem sido eliminados do trato digestivo dos feli

deos, disseminando-se através de hospedeiros transporta

dores, tais como moscas, baratas e minhocas; b) inges~o 

de cistos teciduais que podem estar presentes na carne 

crua ou mal cozida; c) infecçio transplacentãria (FREN

KEL35, 1976). 

A importãnci a da infecção no âmbito da Saú 

de Pública reside no fato dessa zoonose representar uma 

apreciâvel causa de nati-mortalidade e, principalmente , 

de morbidade neo-natal, considerando-se as lesões ocula

res de intensidade variâvel e as alterações cerebrais gr~ 

ves (FRENKEL 33 , 1973). 

FRENKEL 33 (1973),nos Estados Unidos da A 

mérica , estimou em 3000 o número de crianças que, anual 

mente, nascem com toxoplasmose, sendo de 5 a 15% os ca-



4 

sos fatais, de 8 a 10% os que apresentam lesões oculares 

e cerebrais graves, de 10 a 13% os portadores de altera 

çao visual com intensidade v~riivel e de 58 a 72% os que 

nao apresentam sintomatologia clinica ao nascer, mas que 

posteriormente são acometidos de retinocoroidite. No Bra 

sil, CASTILH0 22 (1976) estimou em 16 por 1000 nascidos 

vivos a taxa de infecção toxoplãsmica congênita e em 5 

por 1000 a taxa de toxoplasmose doença. O custo total da 

toxoplasmose congênita, para os Estados Unidos da Améri

ca, oscila entre 31 a 39 milhÕes de dÕlares, incluindo-

se os gastos de hospitalização, previdência social, edu

caçao especial e escolarização para os portadores de de 

ficiências visuais (FRENKEL 33 , 1973). 

Do ponto de vista clinico, FRENKEL 35 (1976) 

considera como principais manifestações da toxoplasmose 

a forma febril aguda, .a linfoadenopatia, a toxoplasmose 

na gravidez e a neo-natal. 

Provas sorolÕgicas têm revelado que a po

pulação adulta de diferentes paises apresenta uma preva

lência entre 30 a 60%, apesar da toxoplasmose raramente 

se manifestar com quadro sintomãtico tipico (FRENKEL 32 , 

1971; WATSON 98 , 1972). 

A elevada frequência de infecções inapa

rentes e baixa magnitude de ocorrência de casos de doen

ça são relatados, porque o parasita caracteriza-se por 

apresentar alta infectividade e baixa patogenicidade,mo~ 
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bidade e letalidade (KROGSTRAD e cols. 59 , 1972; FRENKEL33, 

1973; ROBINSON 76 , 1973). Alim disso, exposições i infe~ 

çio são suficientes para garantir, na maioria dos casos, 

a persistincia do parasita no organismo do hospedeiro p~ 

la capacidade que o protozoãrio manifesta em formar cis

tos nos diversos tecidos da economia animal (McKINNEY 68 , 

1973; JONEs 55 , 1973). 

A despeito do elevado poder imunogênico 

do ToxopZasma e da çapacidade dos anticorpos limitarem a 

população de taquizoitos livres, os cistos não são atin

gidos por tal imunidade. Estas características ineren

tes i patogenia e i imunidade deste agente etiológico 

permitem a aplicação criteriosa de provas sorolÕgicas em 

amostras de soros de animais suspeitos, com vistas i ide_!! 

tificação de portadores de infecção aguda ou crônica 

(SINGH e cols. 88 , 1967; FRENKEL 32 , 1971). 

Entre as provas imunológicas mais freque_!! 

temente utilizadas no estudo epidemiolÓgico da toxoplas

mose destacam-se, segundo ARA0J0 5 (1964), CAMARGo17 (1964) 

e SOLTYS & woo 89 (1972), a reação de fixação do comple

mento (FC), a reação de Sabin-Feldman (SF) ou teste do 

corante, a reação de hemaglutinação (HA) e a de imunoflu 

orescência indireta (IFI). 

A tradicional prova de Sabin-Feldman (S~ 

BIN & FELDMAN 82 , 1948) foi, durante muito tempo, utiliz~ 

da em soros de animais, sendo paulatinamente substituída 
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pela prova de imunofluorescência indireta (KELEN e co1s.57, 

1962) que não prescinde do microscÕpio de fluorescência, 

mas apresenta elevada sensibilidade e especificidade; ou 

pela prova de tiemaglutinação (JACOBS & LUNDE 52 , 1957),m~ 

nos sofisticada, que exige para a sua execução apenas~~ 

cas e pipetas apropriadas. 

JACOBs 51 (1973) afirmou que a reaçao de 

imunofluorescência indireta foi o progressd mais notivel 

na sorologia da toxoplasmose, considerando-a, ainda, de 

aceitação universal, tanto para o diagnõstico da doença -. 
no homem como nos animais. O autor considerou a reaçao 

de imunofluorescência indireta como de ficil realização, 

de grande sensibilidade, bastante econ~mica e, pratica-

mente, isenta de problemas de infecção acidental de labo 

ratoristas, recomendando-a para uso rotineiro no diagnõ~ 

tico da toxoplasmose •. 

. Por outro lado, a partir da primeira uti-

lização no diagnõstico desta protozoonose (JACOBS & LUN

DE52, 1957), a reação de hemaglutinação vem gradativamen 

te assumindo um importante papel na imunosorologia toxo 

plãsmica (MciLWAIN 67 , 1969; ISHIZUKA e cols. 48 , 1974). 

Segundo ARA0Jo 5 (1964), a reação de hemaglutinação apre

senta maior facilidade. de execuçao e interpretação, nao 

proporcionando riscos de acidentes laboratoriais e permi 

tindo a armazenagem do antigeno em geladeira por muito 

tempo. 
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Mais tarde, BEHYMER e cols. 6 (1973) prop! 

seram que a reaçao de hemaglutinaç~o para o diagn5stico 

da toxoplasmose fosse de uso rotineiro nas clinicas e hos 

pitais veterinirios, poi~ que para sua execuçio necess1 

ta de pouca quantidade de soro ou sangue, além de utili 

zar um antigeno de ficil obtençio no comércio e de apr~ 

sentar com maior rapidez os resultados. 

APT e cols. 4 (1973), BEHYMER e cols. 6 

(1973): JONES 55 (1973), McK!NNEY 68 (1973) e SEAH 87 (1973) 

estudaram o comportamento das pro~a~ sorol5gicas ante

riormente referidas, relacionando-as ã imunopatogenia da 

infecção toxoplismica. Relatam que, no decurso de uma 

infecção ou doença, anticorpos de natureza diversa sao 

ménsuriveis, pois, na fase inicial, evidenciam-se eleva-

dós teores de imunoglobulina do tipo IgM, que se caracte 

riza por desaparecen também precocemente. Um segundo a~ 

ticorpo, imunoglobulinas do tipo IgG, medido pela prova 

de imunofl uorescênci a indireta, car'acteri za-se por persi~ 

tir no organismo do animal parasitado por tempo indefini 

do. Um terceiro tipo de ánticorpo é também uma imunogl~ 

buli na do tipo lgG, porem passivel de ser medida pela pro

va dé hemaglutinação. 

A reação de imunofluorescência revela anti 

corpos da fração Igf1 ou lgG das imunoglobulinas, bastando pa . -
ra tanto substituir-se o respectivo conjugado anti-gama

globulina (APT e cols. 4 , 1973; SEAH 87 , 1973). A IF!-IgG evi-
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dencia anticorpos dirigidos para os antigenos de superfl 

cie de ToxopZasma gondii (JACOBs 51 , 1973; RIEMANN e cols. 
75 , 1974), enquanto que a reação de hemaglutinação reve 

la anticorpos relacionados a constituintes citoplasmãtl 

cos de origem protéica, bastante solúveis (APT e cols. 4 , 

1973; BEHYMER e cols. 6 , 1973; JACOBS 51 , 1973; JONEs 55 , 

1973; McKINNEY 68 , 1973; RIEMANN e cols. 75 ,. 1974). 

Devido i natureza do antigeno de ToxopZa~ 

ma gondii, a reação de hemaglutinação reage mais tardia

mente na evolução da infecção, enquanto que a de imuno

fluorescencia fornece os resultados mais precocemente 

ao redor da segunda semana de infecção. Os titulos de 

anticorpos evidenciados p~la hemaglutinação mantem-se por 

um longo periodo de tempo, enquanto que os titulos reve

lados pela reação de IFI-IgG persistem indefinidamente 

em niveis baixos (KROGSTRAD e cols. 59 , 1972; APT e cols~ . . 

1973; JONES 55 , 1973; LEVINE 61 , 1973; McKINNEY 68 , 1973; 

SEAH 87 , 1973; RIEMANN e cols. 75 , 1973). 

JACOBS & LUNDE 52 (1957) referem-se a rea

çao de hemaglutinação como apresentando incontestãveis 

vantagens q~ando comparada is provas de Sabin-Feldman e 

imunofluorescincia indireta, pelo menos para a espicie 

humana. Assim, com relação ã primeira, tem a vantagem 

de dispensar o fator acess5ri.o e o antigeno vivo e em re 

lação i segunda, dispensa o microsc5pio de fluorescenci~, 

o que aliado i elevada praticidade, torna-a recomendãvel 



tambê.m para fins de 

SATO 

inquêritos epidemiol5g~cos. 
84 e cols. (1962) revelaram a 

9 

impossj_ 

bilidade de aplicação da hemaglutinação original de JA

COBS & LUNDE 52 {1957) em soros de su'ínos e, por isso, prQ_ 

puseram ~edificações com o intuito d~ adapti-la adequad! 

mente. Este objetivo ê alcançado substituindo o soronor 

mal de coelho pelo soro normal de su'íno e realizando to 

dos os procedimentos como a lavagem e ressu~pens~o dos 

eritr5citos pelo icido tânico a OQC, ap5s o que a prova 

de hemaglutinação passou a ser exequ'ível, fornecendo re 

sultados comparãveis {90% de concordância) aos obtidos 

pela prov~ de Sabin-Feldman. Posteriormente foram sendo 

introduzidas outras modificações a têcnica original de 

JACOBS & LUNDE 52 (1~57). Hanaki e cols. (1964), citado 

por KATSUBE e cols. 56 (lg67), substitu'íram o icido tini-

co pelo bis-diazo-be~zidina, no tratamento dos eritr5ci-

tos sensibilizados e introduziram o papel de filtro esp~ 

cial para a colheitá de amostras de sangue, conhecido 

mais tarde como papel de Nobuto {NOBUTO e cols. 74 ,1969). 

ISHIZUKA 44 (1978) adaptou a prova de imu

nofluorescência indireta para soros de su'ínos e demons

trou uma concordância de 96,4% quando comparou aos resul 

tados obtidos pela têcnica de Sabin-Feldman, bem comouma 

estreita correlação entre os t'ítulos de anticorpos medi 

dos por uma e por outra prova, avaliadas pelo coeficien

te de correlação de Spearman (S = 0,93), recomendando , 
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ainda, a 4tilizaçio da imunofluorescincia indireta para 

fins·de inquérito epidemiológico. 

Com base nos conceitos de Thorner e Re

mein (1961), citados por VECCHI0 95 (1966), ~a avaliaçio 

de uma prova utilizada no diagnóstico de uma enfermida

de deve ser considerada a sua validade, que ê determina 

da por sua sensibilidade e especificidade. Sensibilida 

de ê definida como a capacidade de um teste qualificar 

de positivos aqueles individuas que realmente tem a d~ 

ença, enquanto que especificidade ê a capacidade do tes 

te apresentar resultados negativos para aqueles que es 

tio livres da doença. 

Por analogia a sensibilidade e especifi

cidade BUCK e GART 15 (1966) definiram co-positividade e 

co-negatividade como a probabilidade de um determinado 

teste detectar os positivos e os negativos, respectiva-. 
mente, dentre os resultados positfvos e negativos de uma 

prova utilizada como referência. 

Animais da espêcie suina tem merecido es 

pecial atençio dos epidemiologistas, pel~ fato de se 

constituirem em imp~rtantes reservatórios de Toxaplasma 

gandii a outros animais e mormente ao homem, quando in 

gere carne crua ou insuficientemente submetida ao calor 

(DESMONTs 27 , 1962; JACOBS 50 , 1967; KATSUBE e cols. 56 , 

1967; GALOUZ0 36 , 1968; FELDMAN30 , 1968; HALLS & SCHULTZ~ 
1968; chli.R e cols. 23 , 1969; NOBUTO e cols. 74 , 1969; 
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FRENKEL 32 , 1971; BRAVENY e cols. 14 , 1977). 

No que se refere a inoculação experime~ 

tal de suínos, pode-se deparar na literatura com vãrios 

trabalhos visando a diferentes objetivos. MüLLER e cols.71 

(1970) e WORK e cols. 102 (1970) inocularam porcas gesta~ 

tes, visando ao estudo da toxoplasmose congênita nessa 

espêcie. 

DURFEE & CHIEN 28 (1971) administraram 

oralmente a um suTno adulto ratos infectados com a cepa 

Beverley de Toxoplasma.gondii, por aproximadamente 20 di 

as. A prova de hemaglutinação indireta e o teste da pe

le tornaram-se positivos passados 15 e 30 dias, respect! 

vamente·da primeira administração, embora o animal nao 

tivesse qualquer sintomatologia cl1nica. 
. 49 ITO e cols. (1974) procurando estudar o 

grau de patogenicida~e da cepa 0-1 de Toxoplasma gondii, 

inocularam por via oral oito leitões com oocistos origi

nãrios de gatos naturalmente infectados. Esses suTnos 

foram agrupados dois a dois, recebendo diferentes quant! 

dades do material 

oocistos; o grupo 

infectante. o 

I I , 1 • 7 X lo 4; 

g r:u po I 

o grupo 

recebeu 1, 7xl o5 

III, 1,7 x 10 3 

e o grupo .IV, recebeu 1 • 7 X 1 o2 oocistos. o grupo V 

foi 

mas 

com 

dos 

constituTdo com outros dois que na o 

colocados dois dias ~ do apos o inlCio 

os animais do grupo I e outro com os 

os animais, inclusive os do 

Stnlço tle lillliotiQ e Douuainta~ão 
FACULDADE DE SA0DE r0BLICA 
P"XuS!P'Ds 95 stq ""'0 

grupo v • 

foram inocula dos, 

experimento, um 

do grupo I I. To 

adoeceram do 3Q 
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ao 79 dia e todos morreram entre o 99 e 149 dias apos a 

inoculação. 

MEUTER e cols. 69 (1978) procurando verifl 

car a capacidade de diferentes cepas de ToxopZasma gondii 

de formar cistos em suinos, administraram oralmente ratos 

inoculados ou cérebros de ratos contendo cistos, a 8 ani 

mais de 8 meses e 18 de 11 meses de idade. Vârios 

nos morreram a partir do 69 dia apos a administração com 

parasitemia aguda mas em nenhum animal houve o desenvol-

vimento de cistos. 

ROUONi'\ 80 ( 1 981 ) ao inocular dois porcos 

de dois meses e meio de idade, um por via oral e outro 

por via· subcutânea com 103 cistos de ToxopZasma gondii, 

constatou, embora sem sintomas clinicos, o aparecimento 

da parasitemia a partir do 119 dia do experimento. 

A aváliação da presença do protozoãrio em 

suinos tem-se baseado no seu isolamento a partir de fra~ 

mentos de carcaças e visceras 

COBS e cols. 53 , 1960; ISHII e 

BOCH 11 , 1967; WORK100 , 1967; 

obtidas em matadouro (J~ 

42 81 cols. , 1952; RUIZ ,1955; 

AMARAL & MACRUZ 1 , 1969; cK~ 

Ti'IR e cols. 23 , 1959; JAMRA e cols. 54 , 1969; DURFEE e 

cols. 29 , '1974; SCHENK e cols. 86 , 1977). O isolamento con 

siste na inoculação de material suspeito convenientemen

te tratado em camundongos al-binos, e na avaliação clini

ca dos mesmos por um periodo de tres a quatro semanas. 

Tal metodologia e, sem dÚvida, pouco prâtica pela duração 
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prolongada, tornando-a, muitas vezes, inviãvel. 

WORKlOl (1968} inoculou camundongos com 

diferentes fragmentos de carne verde provenientes de de 

• zoito SUl nOS reagentes a prova de Sabin-Feldman, canse 

guindo o isolamento do parasito em 81% dos casos, qua~ 

do avaliados pelo soro-conversão e visualização de eis 

tos nos cérebros dos camundongos inoculados. cXT~R e 

col s. 23 ( 1969} confirmaram os achados de WORK 101 (1968}, 

acrescentando que as possibilidades de isolamento do To 

xoplasma gondii em camundongos são maiores quanto mais 

elevados forem os titulas de anticorpos anti-Toxoplasma 

no suino infectado. Resultados semelhantes foram obti 

dos por BERENGO e cols. 7 (1969} e por HELLESNESS e cols.40 

(1978}, acrescidos do fato de terem conseguido o isola 

mento do Toxoplasma gondii a partir de suinos que apr~ 

sentaram resultados da prova de Sabin-Feldman tão bai 

xos quanto 1:10, e não isolaram o protozoãrio a partir 

de suinos negativos ao mesmo tempo teste. 

Katsube & Oguihara, citados por NOBUTO & 

TSUTSUMI 73 (1974}, isolaram o Toxoplasma gondii de • SUl 

nos experimentalmente inoculados, verificando uma estrei 

ta associação entre os resultados positivos ã prova de 

hemagluti.nação e os de inoculação em camundongos.Concl!! 

em que suinos reagentes ã prova de hemaglutinação sao 

presumivelmente portadores de cistos em seu organismo, 

pelo fato de que, em se tratando de infecção natural, 
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nao estando os cistos presentes em elevado numero, a sua 

visualização ou isolamento torna-se dificil, oferecendo, 

desta. maneira, resultados falsos negativos ã prova de isQ 

lamento em camundongos ou ã visualização do 

gondii em cortes histolÕgicos ou decalques. 

ToxopZasma 

Neste sentido, as pesquisas de levantamen 

tos sorolÕgicos a nivel de matadouros ou em rebanhos são 

utilizadas não sõ para estimar a frequência de ocorrência 

da infecção toxoplãsmica em suinos, como tambêm para se 

avaliar o risco de infecção a que se expõe a populaçãoh~ 

mana que se alimenta de carne de origem suina, notadame~ 

te quando ingerida crua ou parcialmente submetida ã coc

çao. Encontra-se, tambêm, suficientemente documentado o 

fato de que o manuseio de animais infectados, de carca

ças e visceras contaminadas, representam um risco de in 

fecção ao homem {BEVERLEY & BEATTIE 10 , 1954; LEVINE 61 , 

1973; ISHIZUKA 46 , 1978). 

Relativamente a levantamentos de prevalê~ 

cia em matadouros, a literatura especializada apresenta 

alguns autores que, em diferentes paises e valendo-se de 

diversas provas sorolÕgicas, obtiveram valores variãveis 

como se depreende da TABELA 1. 

No tocante ã toxoplasmose em rebanhos sui 

nos, sem distinção de grupo etãrio, pode-se compilar na 

literatura vãrios levantamentos, apresentados por dife

rentes autores, utilizando-se diversas provas sorolÕgi-
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cas. ·Esses dados acham-se inseridos na TABELA 2. 

Na maioria dos trabalhos consultados, re

lacionados a i.nqu~ritos sorol5gicos realizados em reba-

nhos suinos, verifica-se que os autores não levaram em 

consideraçio as variiveis idade e sistema de criação (e! 

tensiva ou intensiva). Essas variiveis devem ser consi

deradas na avaliação da preval~ncia da toxoplasmose, pois 

observa-se um aumento da ocorrincia desta zoonose, dire

tamente proporcional ao desenvolvimento etirio, tanto no 

homem (WALTON e cols. 9 ~~ 1966; ROEVER-BONNET e cols. 79 , 

1969; FRENKEL 32 , 1971; RIEMANN e cols. 75 , 1974), como nós 

animais (BOCH & ROMMEL 12 , 1963; NOBUTO e cols. 74 , 1969 ; 
19 CAMPANA-ROUGET e cols. , 1974), 

Segundo GARRIDO e cols. 37 (1972), o tipo 
• 

de criação de suinos pode ser causa de variabilidade na 

preval~ncia da toxoplasmose, pois nas criações intensi

vas, em recintos fechados, embora submetidos a regime de 

vigilância sanitiria e boas ~ondições de manejo, os ani

mais podem ingerir ratos e dejetos, aumentando assim as 

possibilidades de se infectarem. 



TABELA 1· - Frequincia de toxop1asmose (%)em sufnos abati 
dos em matadouros, por diferentes provas soro-
1Õgicas, em diversos pafses. Vãrios autores 
em diferentes anos. 

Autor Ano Pais 

FOLKERS e PERrÉ31 1963 HOLANDA 
BOCH e. co]s .. 13 1964 A L Ef1A N HA 
ROCH e VARELA 77 1966 MtXICO 
MATSUI e co1s. 65 1967 JAP)\Q 

ROEVER-BONNET 78 1967 SURINME 
ZARDI e co1s. 103 1967 IT~LIA 

CALLOT e co1s. 16 1970 FRANÇA 
GILL e PRAKASH 38 1971 1NDIA 
GARRIDO e co1s. 37 1972 ESPANHA 
ISHII e co1s. 43 1972 JAP)\O 
VANDERWAGEN e co1s. 93 1974 ESTADOS UNIDOS 
AMARAL e co1s. 2 .19 7 5 BRASIL 
SCHENK e co1s. 85 1976 BRASIL 
KRAFT e co1s. 58 1976 ALEMANHA 
CARROz 21 1977 SlJIÇA 

HANSEM e co1s. 39 ' 1977 SU EC IA 
MANUEL e TUBONGBANUA 63 1977 F I LI P I NAS 
MARTINI e MARTIN 64 1977 ARGENTINA 
AMARAL e cols. 3 1978 BRASIL 

HELLESNESS e co1s. 40 1978 NORUEGA 
I SH I ZU KA 45 1978 BRASIL 

CHHABRA e MAHAJAN 24 1979 INDIA 

SF - Sabin-Fe1dman 
IFI - imunof1uorescincia indireta 
HA - hemag1utinação 

Prova 

35,9 SF 
65,6 SF 
42,0 SF 
10,3 HA 
31 , o SF 
54,6 SF 
1 8, 9 !FI 
1 9, 2 SF 
43,4 IFI 
35,1 HA 
26,5 HA 
22,8 HA 
29,9 IFI 
37,0 SF 
55,4 SF 

40,3 SF 
19,6 HA 
77 ,8 HA 
18,9 HA 
1 o, 1 SF 
32,3 IFI 
32,0 HA 



TABELA 2 Freqüência de toxop1asmose (%) em rebanhos su1nos, por diferentes 
provas soro1Õgicas, em. diversos pa1ses. Vãrios autores em diferen 
tes anos. 

AUTOR ANO PAIS PROVA 

WENOE e DIENs 99 1961 ESTADOS UNIDOS 68,8 SF 

Me CULLOCH e co1s. 66 1964 ESTADOS UNIDOS 15,6 SF 

SINGH e co1s. 88 1 96 7 SINGAPURA 27,7 HA 
HAL:!.SIA l 2 • 5 HA 

Me IUIAIN67 1969 ESTADOS UNIDOS 57,7 HA 

SANTOS e co1s. 83 1978 BRASIL 24,7 HA 

TIZARD e co1s. 91 1978 CANA DA 45,0 SF 

VASCONCELOS e co1s. 94 1979 BRASIL 47,0 !FI 

SF Sabin-Fe1dman 
IFI - Imunofluorescência indireta 
HA Hemag1utinação. 
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Devido ã ocorrência de infecções inapare~ 

tes, aliadas ã dificuldade de um diagnÕstico clínico cor 

reto pela semelhança com outros quadros mÕrbidos, e por 

ser o suíno, sabidamente um animal de difícil manejo se 

miolÕgico, assume significãncia o uso de reações soroló

gicas para estabelecer-se um diagnóstico mais preciso. 

Levando-se em conta o importante papel do 

suíno na epidemiologia da toxoplasmose e a conveniência 

da utilização de um mêtodo diagnóstico para fins de le

vantamentos sorológicos_, que apresente vantagens como fa 

cilidade de obtenção de amostras para exame, rapidez de 

resultados, sem a necessidade de equipamentos sofistica

dos; considerando-se ainda, em nosso meio, a ausência de 

pesquisas nesse sentido, idealizou-se o presente traba

lho com o intuito de contribuir para o estudo epidemiol~ 

gico da toxoplasmose ~uina, dentro de uma visão abrange~ 

te de SaÜde PÜblica. Os objetivos da presente pesquisa 

sao: 

1. estudo da inoculação experimental de suí 

nos, acompanhando a dinâmica da evolução dos anticorpos 

revelados pelas provas de imunofluorescência indireta e 

hemaglutinação indireta, durante as primeiras semanas de 

infecção; 

2. estudo da concordância de resultados das 

provas de imunofluorescência indireta e hemaglutinação e 

cãlculo dos indices de co-positividade e co-negatividade; 



19 

3. avaliação da prevalência da infecção to

xoplãsmica em rebanhos sulnos pertencentes a diferentes 

modalidades de exploração zootêcnica, pelas provas de 

imunofluorescência indireta e hemaglutinação. 
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' 2. MATERIAL E METODOS 

2.1 - INOCULAÇÃO EXPERIMENTAL 

2.1.1 - SELEÇÃO DOS ANIMAIS 

Com a finalidade de estudar a dinâmica da 

evolução dos anticorpos anti-Toxop~asma, utilizaram-se~ 

nimais ca especie suina, com idade aproximada de 180 di 

as, e pesos variando de 60 a 80 kg., de diversas raças 

(Duroc, Landrace e Large White). Estes suinos, devidamen 

te identificados por numeros, foram mantidos em boxes ' 
formando lotes de 5 animais. Esses locais, bem como os 

comedouros e bebedouros, eram higienizados diariamente 

impedindo~se o acesso de roedores. Durante todo o expe

rimento, utilizaram-se ração comercial balanceada* e a 

gua "ad libitum". 

Inicia1mente, os animais foram submetidos 

a um periodo de adaptação ao manejo e alimentação e so

mente foram incluidos no experimento apõs exames clini

cos, controles hematológicos e coproparasitolÕgicos, me 

dicando-se com tetramisol (cloridrato de tetramisol), na 

dose de 8 mg/kg, aqueles infestados por helmintos. Foi 

realizada, tambem, a pesquisa de anticorpos anti - Toxo

p~asma pelas técnicas de imunofluorescência indireta e 

hemaglutinação. 

Os lotes experimentais foram formados por 

* Ração Socil para suinos, gentilmente cedida pelo Serviço 
Medico-Cir~rgico e Hospitalar da FMVZ-USP e pela Socil 
Prõ-Pecuãria S.A. 
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animais considerados clinicamente sadios, sem alteraç~es 

hematológicas, com exames parasitológicos negativos e li 

vres de anticorpos anti - Toxop~asma, segundo os resulta 

dos das provas de imunofluorescência indireta e hemaglu

tinação. Desta forma, selecionou-se 27 suinos para com 

por os lotes deste experimento. 

2 .1. 2 - I NÓCULO 

A cepa de Toxop~asma gondii, utilizada na 

inoculação dos suinos, proveio da Seção de Parasitologia 

Animal do Instituto BiolÓgico da Secretaria de Negócios 

da Agricultura do Estado de São Paulo.* 

A amostra M.S. - 1-20, designada por ce

pa "A", foi isolada por AMARAL & MACRUZ 1 (1969), a par-

tir de suinos de matadouro e mantida no laboratório daqu~ 

la instituição por passagens em camundongos albinos, atr~ 

vês de inoculaç~es a cada 4 dias. O preparo do inóculo 

obedeceu ao seguinte critêrio: injetava-se 1,0 ml de so

lução fisiológica estêril, procedendo-se ao lavado peri

toneal de camundongos inoculados hâ 2 ou 3 dias; a seguir, 

diluia-se a 1/10 o lavado peritoneal, lavava-se em solu

ção fisiolÓgica e ressuspendia-se em 4,0 ml de solução 

salina fosfatada (pH 7,4), procedendo-se a quatro conta 

gens em camara hematimêtrica de Neubauer, considerando-se 

o valor mêdio. Em seguida completava-se o volume para 

30,0 ml com solução salina fosfatada (pH 7,4), para faci 

*Cedidas gentilmente pelo Dr. Vicente Amaral. 
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lita~ a inoculaçio dos animais. 

2.1.3 - CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS 

Os suinos foram dispostos em três grupos. 

O primeiro deles (Grupo I), composto de lO animais, 7 m~ 

chos e 3 fêmeas, previamente selecionados e submetidosãs 

normas anteriormente citadas. Cada animal foi inoculado 

com 1 ,O ml da suspensão de Toxoplasma gondii da cepa "A", 

na forma infectinte de_taquizoitos, aproximadamente 2,5 

x 106 , por via intraperitoneal. 

O grupo 11, tambêm constituido por lO ani 

mais, 7 machos e 3 fêmeas, selecionados e preparados de 

forma idêntica aos animais do grupo I, foi inoculado por 

via intraperitoneal com 2,0 ml da suspensão de Toxoplas

ma gondii, aproximada,mente 5,0 x 106 de taquizoitos. 

O grupo III, constituido por 7 animais, 4 

machos e 3 fêmeas, foi mantido como controle, sem inocu-

lação. 

2.1.4 - CoLHEITA DE SANGUE 

2.1.4.1 - PARA A TÉCNICA DE lMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA 

As amostras de sangue dos três grupos ex

perimentais foram colhidas em tubos de centrifuga, por 

punção da veia cava anterior, segundo CARLE & DEWHIRST 
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20 (1J42), imediatamente antes do momento da inoculaçio 

e 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31, 35, 42, 56 e 84 di-

as apos a referida inoculaçio. 

No laborat5rio, procedeu-se a separaçao 

dos soros sanguineos, que foram estocados em frascos de 

vidro a -20QC, atê o momento da execuçio da prova. 

2.1.4.2 - PARA A PROVA DE HEMAGLUTINAÇÃO 

Amostras de sangue foram colhidas em pa--. 
- . * pel de filtro propr1o atê a absorçio total da ãrea cor 

respondente. 

Uma vez no laborat5rio, para se processar 

a secagem, os papêis de filtro foram dispostos em supo! 

tes apropriados, i temperatura ambiente, mas protegidos 

da açio da radiaçio $Olar direta, ap5s o que foram gua! 

dados em congelador, atê o momento do uso. 

2.2 - ESTUDO DA CONCORDÂNCIA DOS RESULTADOS DAS PROVAS DE 
lMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA E HÉMAGLUTINAÇÁO, 

Para o estudo da concordância dos resulta 

dos entre as provas de imunofluorescência indireta e hema 

glutinaçio, foram colhidas amostras de sangue de 273 sui-

*O papel de filtro foi doação da· Daiichi-Seyaku Co. do Ja
pio, com dimensões segundo ilustraçio abaixo: 

,_]Bem 

1,0 c m I LI o __ ,------:-:-~1 J O, S c m 

, 3 O em 1 

área de absorção 
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nos, em matadouros, durante a rotina de sangria, uma em 

tubo de centr1fuga, para a realização da prova de imuno

fluorescência indireta, e outra em papel de filtro esp~ 

cial, para a prova de hemaglutinação, observando-se os 

mesmos cuidados descritos anteriormente. 

2,3 - PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO TOXOPLÁSMICA .EM REBANHOS 
• 

SUINOS COM DIFERENTES MODALIDADES DE EXPLORAÇÃO 
ZOOTÉCNICA, 

Foram sglecionados dois rebanhos do muni 

cipio de Pirassununga, Estado de São Paulo, diferenciados 

quanto ao sistema de exploraç~o zootêcnica, sendo um de 

modalidade intensiva e o outro semi-intensiva. Do pri

meiro rebanho, população de tamanho 401, foram seleciona 

dos 163 animais para a constituição da amostra, obedece~ 

do-se ã estratificação amostral segundo os grupos etãrios 

de interesse zootêcnico. Do segundo rebanho, população 

de tamanho 576, foram selecionados 185 suinos, obedecen

do-se aos mesmos critérios de estratificação (TABELAS 3 

e 4) • 

Os tamanhos das amostras em cada estrato 

foram obtidos mediante ã utilização da seguinte fÕrmula 

para cãlculo de amostragens de populações finitas, (MI

GUEL70, 1982): 
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2 

no p.q.Z 
a/2 

n = onde: no = 
no - 1 2 

1 + d 
N z = 

az 1 • 6 5 para a = 5% 

p = 0,5 (valor populacional 
na proporção de reagen-
tes) 

q = complemento de p=(l-p) 

d = 0,05 (erro de amostragem) 

no = tamanho da amostra com 
população infinita 

N = tamanho da população 
finita 

n = tamanho da amostra com 
população finita 



TABELA 3 Amostragem de suinos de criação intensiva 
segundo os grupos etãrios. 

Grupos etãrios NQ de animais NQ de animais 
(meses) no rebanho na amostra 

o .. 2 79 32 

2 .. 4 85 35 

4 .. 6 93 38 

> 6 144 58 

TOTAL 401 163 

TABELA 4 Amostragem de suinos de criação sefui-intensi 
va segundo os grupos etãrios. 

Grupos etãrios NQ de animais NQ de animais 
(meses) no rebanho na amostra 

o 1- 2 1 o 1 32 

2 ... 4 133 43 

4 .. 6 147 47 

> 6 195 63 

TOTAL 576 185 
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As amostras. de sangue de cad~ um dos ani

mais que constituiram os grupos amostrais foram colhidas 

conforme técnicas descritas no item 2. 1.4. 

2,4 - PROVA DE fMUNOFLUORESC~NCIA INDIRETA 

2.4.1 - ANTÍGENO 

t representado pelo Toxoplasma gondii, c~ 

pa RH, mantido no laborat6rio por repiques peri6dicos ~! 

da 48 horas) em peritÕnio de camundongo albino. Ao exsu 

dato peritoneal livre de cêlulas, adicionou-se igual vo 

lume de soluçâo salina com 2% de formalde{do, e mantido 

em repous6 por 30 minutos em estufa a 37QC. Em seguida, 

centrifugou-se, lavou-se 6 precipitado com soluçio sali

na por duas vezes e finalmente diluiu-se com a mesma até 

obter-se lO a 20 parasitas por campo microsc6pico obser

vado com um aumento de 400 vezes. O antigeho assim pr~ 

parado foi distribuido em lâminas quadriculadas para mi

croscopia de fluorescência, conforme ilustraçio abaixo , 

que eram colocadas para secagem ã temperatura amhientee, 

posteriormente mantidas em congelador a -20QC ate o mo

mento do uso. 

7. 5 em 

2,5 crn 

\ 
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2.4.2 - CoNJUGADO ANTI-GLOBULINA suÍNA-FLUORESCEÍNA. 

O conjugado empregado .na execuçao da pro

va de imunofluorescência indireta foi preparado no Labo

rat6rio de Imunologia Aplicada do Departamento de Medic! 

na Veterinãria Preventiva e Saüde Animal da Faculdade de 

Medicina Veterinãria e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo, conforme recomendam ISHIZUKA e cols. 47 (lg74). 

2.4.3 - ANTI-GLOBULINA DE SUÍNO 

Para a inoculação de globulina de sufno , 

previamente precipitada e~ solução saturada de sulfatode 

am~nio, foram utilizados coelhos a.lbinos adultos, proce

dentes do biotério do Instituto Butantan da Secretaria do 

Estado dos Neg6cios da SaÜdé de São Paulo, obedecendo ao 

esquema de imunização preconizado por CAMARGo 18 (1967). 

A resposta imunitãria destes animais foi acompanhada, em 

pregando-se a técnica de precipitação em gel de ãgar, co 

mo recomenda BEUTNER 9 (1965), utilizando-se os animais 

que apresentaram tftulo igual ou superior a 1:128. 

2.4,4 - MARCAÇÃO DAS ANTI-GLOBULINAS 

A marcaçao das anti-globulinas foi reali

zada pelo método rãpido, utilizando-se o isotiocianatode 

fluorescefna, BBL, is~mero I, cristalino e cromatografi-
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camente puro. O exc~sso de fluorocrómo foi retirado por 

gel filtração em coluna de Sephadex G-25, de acordo com 

a ticnica descrita por CAMARGo 18 (1967). 

2,4,5 - DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE FLUORESCENTE ESPECÍFI 
CA, 

As lâminas quadriculadas, conforme item 

2.4.1, contendo antigeno, foram tratadas com soro posi

tivo (titulo 1:1000 para toxoplasmose suina) e soro ne

gativo, ambos diluido~ a 1:64. Posteriormente, sobre 

cada quadriculado colocou-se cerca de 0,02 ml de conju

gado diluido a 1:10; 1:20; 1:40; 1:80; 1:100; 1:120; 

1:140; 1:160; 1:180 e 1:200 em solução de azul de Evans 

a 0,02 g%. A fluorescência foi observada ati 1:40 qua~ 

do do soro negativo e ati 1:160 quando do soro positivo, 

sendo o conjugado utilizado na diluição de 1:120. 

2.4.6 - SOROS TESTEMUNHAS 

A cada titulação incluia-se um soro posi-

tivo e um negativo para controle de sensibilidade e es

pecificidade do mitodo. 

2,4,7- TÉCNICA DE lMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA 

A prova de imunofluorescência indiretà 

foi realizada segundo a ticnica descrita por CAMARGo 17 



(1964) e adaptada para a espicib sulna por ISHIZUKA 44 

(1978). 
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As amostras de soro, apos descongeladas e 

inativadas a 569C por 30 minutos, foram diluldas em so

l u ç ã o s a 1 i na f os f atada p H 7 , 2 ( 1 : 1 6 ; 1 : 6 4 ; 1 : 2 56 ; 1 : r o 2 4 

e 1:4096), sendo estas sucessivas diluições colocadasem 

lâminas prÕprias nas ãreas correspondentes, segundo o 

esquema: 

Soro I Soro 2 

As lâminas foram mantidas a 379C em câma

ra umida, durante 45 minutos, e lavadas duas vezes por 

imersão em solução salina tamponada. Em seguida, foram 

secas sob jato de ar quente. As ãreas quadriculadas fo 

ram cobertas com 0,02 ml de conjugado anti-globulina de 

sulno, diluldo a 1:120 em solução de azul de Evans a 

0,02 g%, e colocadas novamente a 379C por 45 minutos em 

câmara umida, lavadas por duas vezes durante 10 minutos 

em solução salina fosfatada, 5 minutos em ãgua destila-
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da, secas e montad~s com laminulas pelo emprego de gli

cerina tamponada pH 9,5 e vedadas com esmalte. As lâmi 

nas assim preparadas foram observada{ ao microsc6pio bi 

nocular Zeis~ de fluorescincia coM epi-iluminação, e P! 

la objetiVa de imersão (40x) provida de diafragma, ~am

po escuro, filtro excitador BG-12, filtro barreira 50 e 

condensador cardi6ide. 

Como titulo do soro foi tomado a recípro

ca da maior diluição do mesmo que evidenciara fluores

cincia em toda a periferia do ToxopZasma ainda que de 

pequena intensidade. Nas reações negativas, os toxopla~ 

mas nao apresentavam fluorescincia, ou esta localizava

se apenas numa das extremidades do parasito (coloração 

polar). 

2.5 - PROVA DE HEMAGLUTINAÇÃO 

2.5.1 - ANTÍGENO 

O antígeno liofilizado*e preparado segun

do Hanaki e cols. (1964), citado por KATSUBE e cols. 56 

(1967), era constituído de derivado citoplasmãtico de 

ToxopZasma gondii, absorvido em hemãcias formalizadas 

de carneiro, por meio do RBO {bis-diazo-benzidina). Tal 

antígeno era acompanhado de diluente composto de solu

ção salina fosfatada, pH 7,2, adicionada ~e 2% de soro 

normal de suíno. 

*Gentilmente cedido pela Daiichi-Seyaku Co. do Japão. 
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2,5,2 - ELUIÇÁO DO SORO 

A ãrea de absorção do papel de filtro con 

tendo o sangue absorvido (ver item 2.1.4} era secciona

da com tesoura em quatro fragmentos e colocada em tubos 

de ensaio (10 x 75 mm). Em seguida adicionava-se 0,6 

ml do diluente e mantinha-se ã temperatura ambiente por 

60 minutos, para haver a extração dos antitorpos. 

' 2,5,3 - PREPARO DO ANTIGENO PARA HEMAGLUTINAÇAO 

O antigeno liofilizado foi dessolvido em 

5,0 ml ·do diluente e colocado em repouso por 1. a 2 minu 

tos na prÕpria ampola. A seguir, transferido para um 

tubo de centrifuga e adicionado de mais 3,0 ml do dilu-

ente, serviu para lavar a ampola e aproveitar totalmen

te o antigeno. Depois de um repouso de 30 minutos, foi 

centrifugado a 2.000 rpm por 5 minutos e o sobrenadante 

desprezado. Esta operação foi repetida mais uma vez e 

o sedimento ressuspenso em 2,8 ml do diluente. 

2.5,4 - TÉCNICA DA PROVA DE HEMAGLUTINAÇAO 

A prova de hemaglutinação foi realizada 

segundo a tecnica adaptada por Hanaki e 

tados por KATSUBE e cols. 56 (1967} para 

cols.(l964}, c.!_ 
- . ~ a espec1e su1na 

a partir da técnica original de JACOBS & LUNDE 52 (1957), 
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utilizando-se pipetas e placas para microtitulação (Co~ 

ke Engi~eering Co.). Sobre essas placas de fundo côni

co, foram preparadas quatro diluições do eluido com a 

suspensa o do anti g e no . As di 1 ui ç õ e s f o r. a m 1 : 6 4 ; 1: 2 56 

1:1024 e 1:4096 sendo o 5Q orificio reservado apenas p~ 

ra o antigeno. Em cada placa, incluia-se um soro posi

tivo e um negativo, colocando-se em seguida o conjunto 

em estufa a 37QC durante 3 horas, ou deixando-se ã tem-

peratura ambiente ate o dia seguinte, quando se fazia 

a leitura do resultado. Este seria positivo quando hou 

vesse uma formação irregular ao fundo do orificio e ne-

gativo quando houvesse um ponto uniforme ou um pequeno 

anel. 

2.6 - ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados obtidos foram analisados 

utilizando-se as seguintes técnicas: estatistica Kappa , 

para medir concordância {COHEN 26 , 1960); teste binomial, 

conforme descrito por BERQUO e cols. 8 (1981), para a co~ 

paração de duas proporções provindas de duas populações 

correlacionadas; as comparaçoes para verificar possiveis 

diferenças entre as prevalências dos tipos de criação dos 

rebanhos foram feitas pela simples observação dos inter

valos de confiança. Havendo superposição dos valores dos 

intervalos, considerou-se não haver diferença estatisti-

camente significante. 

Slnlfo d• Bibliotaca 1 Dotumntação 
FACULDADE DE SAÚDE IÚILIU 
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As estimativas de prevalência por ponto 

para o rebanho foram obtidas pela devida ponderação, e 

as variâncias empregadas na obtenção dos intervalos de 

confiança foram calculadas com a correção para população 

finita (COCHRAN 25 , 1977). 

Tomando-se a prova de imunofluorescência 

indireta, como eventual têcnica de referência, calcula-

ram-se a co-positividade e a co-negatividade da hemaglu

tinação (BUCK e GART 1 ~, 1966). 

O nivel de significância adotado para ana 

lise estatistica dos dados foi fixado em 5%. 
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3. RESULTADOS 
3,1 - INOCULAÇÃO EXPERIMENTAL 

Os resultados da inoculação experimental 

podem ser visualizados nas TABELAS 5, 6, 7. Todos os 

animais inoculados com a amostra da cepa ''A" de Toxopla~ 

ma gondii, na forma infectante de taquizoitos respond~ 

ram ao estimulo antigênico, produzindo anticorpos detec 

tados pelas provas de imunofluorescência indireta e hema 

glutinação. 

Por out-ro lado, os animais do grupo I!I, 

que se constituiu no controle deste experimento, perman~ 

ceram negativos ãs duas provas durante toda a fase de ob 

servaçao. 

No 79 dia apos a inoculação, 14 (74,0%) e 

4 (21 ,0%) dos animais inoculados foram reagentes respe~ 

tivamente as provas dê imunofluorescência indireta e he 

maglutinação. Cabe ressaltar que os 4 animais reagentes 

ã prova de hemaglutinação pertenciam ao grupo II, porta~ 

to foram os que receberam maior dose infectante. 

Ambas as reações tornaram-se positivas em 

todos os animais infectados decorridos 10 dias da inocu 

lação, e assim permanecendo durante todo o per1odo do ex 

perimento (TABELAS 5, 6, 7). 

Para uma melhor visualização, a evolução 

dos anticorpos revelados pelas duas provas empregadas 

no presente experimento estã apresentada sob a forma de 
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grificós, {Grificos 1, 2 e 3), sendo os dois primeiros ba 

seados nas medianas dos t1tulos de anticorpos dos animais 

do~ grupos I e Il e o ~ltimo apresentan~o as medianas dos 

titulas de todos os animais inoculados. 

No Grifi co 1 ver i fi ca-se· a ascensão dos 

niveis de anticorpos determinados pelas provas de imuno 

fluorescincia indireta e hemaglutinação dos animais do 
6 ~ . grupo I (inoculados com 2,5 x 10 taquizo1tos), tendo a 

primeira prova revelado a presença de anticorpos na pr! 

meira semana p6s-inocula~ão, atingindo o nivel miximo no 

109 dia e assim permanecendo nas 12 semanas subseqUentes 

(84 dias). Os anticorpos hemaglutinantes surgiram a pa~ 

ti r do 79 dia, alcançando um titulo de 256 no 149 dia, pe~ 

manetendo estacionirio ati o 289 dia (4a. semana), surgi~ 

do nova ascensão ati o 359 dia (Sa, semana), um plat6 ati . 
o 429 dia (6a. semana), declinando posteriormente ati o 

499 dia (7a. semana), permanecendo estivel ati o final da 

observação. 

No Grifico 2, relativo ao grupo II (an! 

mais inoculados com 5,0 x 106 taquizoitos), a prova de 

imunofluorescihcia in~ireta apresentou uma ascensão dos 

titUlas a partir da la. semana, atingindo o valor mais 

elevado (titulo 4096) entre o 179 e 219 dia. Estes valo 

res, a seguir, decresceram, formando um plat6 entre o 289 

dia (4a. semana) e o 429 dia (6a. semana), apresentando 

então um ligeiro declinio e estamlizando-se a partir do 
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499 dia. Os titulas dos anticorpos hemaglutinantes apr~ 

sentaram com po rtamen to idêntico ao do grupo anterior, in i 

ciando a ascensao a parti r do 7Q di a , um platô do lOQ ao 

28Q di a, nova ascensao, atingindo o valor mãximo no p~ 

r iodo do 35Q ao 42Q dia (titulo de 4096}. iniciando a se 

guir um declinio, para a partir do 499 dia, apresentar 

titulo igual a 256, que permaneceu até o final da obser 

vaçao. 

No Grãfico 3, estão representadas em co~ 

junto as medianas dos titulas dos dois grupos anteriores. 

Pode-se verificar que a prova de jmunofluorescência indi 

reta detectou anticorpos mais precocemente do que a pr~ 

va de hemaglutinação, pois observou-se ascensão dos titu 

los na la. semana, atingindo um titulo alto (1024} no 7Q 

dia, com valor máximo (titulo de 4096} no 21Q dia, de 

crescendo para um titúlo igual a 1024, que permaneceu até 

o final das observações. A reação de hemaglutinação in~ 

ciou a ascensao na 2a. semana, atingindo titulo igual a 

256 no lOQ dia, estabilizando até o 28Q dia, para sofrer 

nova elevação com valor mãximo entre o 35Q e o 42Q dia 

(5a. e 6a. semanas pôs-inoculação), declinando e estabi 

lizando novamente a partir do 49Q dia, com um titulo de 

256 até o final do experimento. 

Pela observação do Grãfico 3, verifica

se que a primeira resposta imunitãria mãxima ocorreu por 

volta do lOQ dia apõs a inoculação. Adotando-se este mo 
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mento.como critêrio para o cãlculo da sensibilidade e es 

pecificidade das provas de imunofluorescência indireta e 

hemaglutinação, pode-se verificar que estes dois valores 

valem 100%, visto que todos os animais infectados respo~ 

deram ao estimulo imunogênico e nenhum dos não inocula 

dos respondeu com produção de anticorpos (TABELAS 5, 6, 

7) • 



TABELA 5 

Tempo 
(dias) 

o 
3 
7 

1 o 
14 
17 
21 
24 
28 
31 
35 

42 
49 
56 

84 

Suinos reagentes e não reagentes. ãs provas de imunofluorescência indireta 
e hemaglutinação, antes e apõs a inoculação com ToxopZasma gondii, na forma 
infectante de taquizoitos. São Paulo, 1983. 

Prova de 
Imunofluorescência indireta Prova de Hemaglutinação 

Não % Não 
Reagentes Reagentes To ta 1 Reagentes Reagentes Reagentes Total 

o 20 20 o o 20 20 
o 20 20 . o o 20 20 

14 5 19* 74 l 4 1 5 19* 

1 9 o 19 • 100 19 o 19 
1 9 o 19 100 19 o 1 9 
19 o 1 9 100 19 o 19 
19 o 19 100 19 o 19 
19 o 19 100 19 o 19 
19 o 19 100 1 9 o 19 
19 o 19 100 1 9 o 19 
19 o 19 100 19 o 19 
19 o 19 100 19 o 19 
19 o 19 100 19 o 19 
19 o 19 100 19 o 19 
19 o 19 100 19 o 19 

* Morte de um animal durante o experimento. 

% 
Reagentes 

o 
o 

21 
100 
100 
100 
1 00 
1 00 
1 00 
100 
1 00 
1 00 
100 
1 00 
1 00 



TABELA 6 - Evolução dos tftulos de anticorpos medidos pela prova de imunofluoresc~ncia 

indireta em sufnos inoculados com 2,5 x 106 e 5,0 x 106 taquizoftos (respe~ 
tivamente grupos I e !!). São Paulo, 1983. 

o 3 7 1 o 14 1 7 21 24 28 31 35 42 49 

1 256 256 256 256 256. 256 256 1024 1024 1024 1024 
2 1024 1024 1024 1024 1024 1 024 1024 1024 1024 1024 
3 64 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1 o 24 
4 64 1024 1024 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 

I 5 256 1024 .1024, 1024 4096 4096 4096 4096 1024 1024 1024 
6 * , 
7 64 1024 1024 1024 1024 1024 1 024 1024 1024 1024 1024 
8 64 1024 4096 4096 4096 1 024 1024 1024 1024 1024 
9 64 256 256 1024 1024 1024 1 024 1024 1024 1024 1 024 

10 64 256 256 1024 1024 1024 1024 256 256 256 256 

1 64 256 4096 4096 4096 4096 4096 4096 1024 1024 1024. 
2 64 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 1024 
3 16 64 256 1024 1024 1024 1024 1024 256 256 256 
4 256 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 256 

II 5 64 256 4096 4096 4096 1024 1024 1024 1024 64 
6 1024 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 1024 
7 1024 4096 4096 4096 4096 1024 1024 1024 1024 256 256 
8 4096 4096 4096 4096 4096 1024 1024 1024 1 024 1024 1024 
9 1024 1024 4096 4096 1024 1024 1024 1024 256 256 

10 256 1024 1024 1024 1024 4096 4096 4096 4096 4096 1024 

* llbito durante o experimento. 

56 84 

1024 256 
256 256 
256 256 

1024 1024 
1 024 1024 

1024 1024 
1024 1024 
1 024 1024 

256 256 

1024 1024 
1024 1024 

256 256 
256 256 

64 64 
1 024 1024 

256 256 
1024 1024 

256 256 
1 024 1024 



TABELA 7 

1 
2 
3 
4 

I 5 
6 
7 
8 
9 

lO 

1 
2 
3 
4 

I I 5 
6 
7 
8 
9 

1 o 

Evolução dos titulos de anticorpos medidos pela prova de hemaglutinação em suinos 

inoculados com 2,5 x 106 e 5,0 x 106 taquizoitos (respectivamente grupos I e II). 
São Paulo, 1983. 

o 3 7 lO 14 1 7 21 24 28 31 35 42 49 

64 64 64 64 256 256 1024 4096 4096 256 
64 64 256 256 256 256 1024 4096 4096 256 
64 64 256 256 256 256 1024 4096 4096 256 

256 256 256 256 256 256 1024 4096 4096 256 
256 . 2 56 256 256 256 256 1024 4096 4096 256 

* 
256 1 024 1024 1 024 1024 1024 4096 4096 4096 256 

64 1024 1024 1024 1024 1024 4096 4096 4096 256 
64 256 256 256 256 256 1024 4096 4096 1024 
64 256 256 256 256. 256 1024 4096 4096 256 

256 1024 1024 1024 1024 1024 4096 4096 4096 1024 
256 256 256 256 256 256 1024 4096 4096 256 
64 256 256 256 256 256 1024 4096 4096 256 

64 256 256 256 256 256 256 1024 4096 4096 256 
64 64 256 256 256 256 1024 4096 4096 64 

256 1024 1024 1024 1024 1024 4096 4096 4096 4096 
64 256 256 256 256 256 256 1024 4096 4096 256 
64 256 256 256 256 256 256 1024 4096 4096 256 

256 256 256 256 256 256 1024 4096 4096 256 
64 256 256 256 256 256 256 1024 4096 4096 256 

* Obito durante o experimento. 

56 84 

256 256 
256 256 
256 256 
256 256 
256 256 

256 256 
256 256 

1024 1024 
256 256 

1 024 256 
256 256 
256 256 
256 256 

64 64 
4096 4096 

256 256 
256 256 
256 256 
256 256 
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Grãfico 1 Mediana dos titulos de anticorpos anti-TozopLasma em soros 
de suinos

6
inoculados com a forma infectante de !aquizoitos 

(2,5 x 10 ), segundo as provas de imunofluorescencia indi
reta 1IFI) ~ hemaglutinação (HA) e tempo decorrido da ino
culaçao. Sao Paulo, 1983. 
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Grifico 2 - Mediana dos tltulos de anticorpos
6
anti-ToxopZasma em soros 

de sulnos inoculados com 5,0 x 10 taquizoltos (animais do 
grupo 11), segund~ as provas de imunofluorescinci• indire
ta e hemaglutinaçao (HA) e tempo decorrido da inoculação. 
São Paulo, 1983. 
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Grãfico 3 

Tempo (dias) 

-Mediana dos tltulos de anticorpos anti-ToxopZqsma em soros 
de suinos inoculados com 2,5 x 106 e 5,0 x lOb taquizoitos 
(animais dos grupos I e !!), segundo as Erovas de imunoflu 
orescência indireta_(IFI)_e hemaglutinaçao (HA) e tempo de 
corrido da inoculaçao. Sao Paulo, 1983. 



3.2 -·EsTUDO DA CONCORD~NCIA DE RESULTADOS ENTRE 
VAS DE IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA (JFJ) E 
GLUTINAÇÃO (HA);cÁLCULO DA CO-POSITIVIDADE 
CO-NEGATIVIDADE DE HA EM RELAÇÃO A JFJ, 

45 

AS PRQ. 
HEMA 

E DA 

Para um estudo inicial da concordância de 

resultados entre as provas de imunofluorescência indire 

ta e hemaglutinação, constituiu-se a TABELA 8 onde estão 

inseridos os resultados expressos em titules de anticor 

pos anti-Toxoplasma (reciproca da diluição), avaliados 

por ambas as provas. 

TABELA 8- Numero de soros de suinos, segundo os titu 

<16 

1 6 

64 

256 

1024 

4096 

TOTAL 

los de anticorpos anti-Toxoplasma avaliados 
pelas provas de imunofluorescência indireta 
(!FI) e hemaglutinação (HA) São Paulo, 1983. 

<64 64 256 1000 4000 T 

11 5 115 

41 41 

1 39 40 

30 17 47 

1 8 8 3 20 

1 5 1 3 10 

1 58 78 30 4 3 273 
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Observou-se que, dentre os resultados p~ 

sitivos a pelo menos um dos métodos, 39,2% (62/158) for 

neceram resultados concordantes, enquanto que 50,6% (80/ 

158) apresentaram discrepincia de uma diluiçio e 10,2% 

(16/158) se afastaram de duas diluições ou mais, sendo 

que titulos mais elevados foram observados somente pela 

imunofluorescencia indireta. 

Pel.a observaçio da TABELA 8, verifica-se 

uma tendência a uma distribuiçio triangular, favorecendo 

o lado representado pel~ prova de imunofluorescencia in 

direta. Com esses dados, elaborou-se a TABELA 9, onde 

estio apresentados os resultados de ambas as provas, clas 

sificados em reagentes e nio reagentes. 

TABELA 9- Numero de soros de suinos, segundo o resultado 
das provas· de imunofluorescência indireta (IFI) 
hemaglutinaçio (HA). São Paulo, 1983. 

115 

+ 43 

T 158 

t 

o 

ll 5 

. 115 

(42,1%) 

T 

115 

158 

(57,9%) 

273 

.(100%) 
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Pelos dados da TABELA 9, verifica-se que 

as pr.ovas apresentaram em 84,25% dos soros resultados con 

cordantes e em 15,75% resultados discordantes, respectl 

vamente 230 e 43 soros, sendo que estes últimos foram 

reagentes somente i prova de imunofluorescincia indire.ta. 

O grau de concordância medido pela estatlstica Kappa foi 

da ordem de 69,24%. Revela ainda, que a porcentagem de 

reagentes pela imunofluorescincia indireta (158/273 =57, 

9%) ê maior do que a obtida pela hemaglutinação (115/273= 

42,1%).· O teste binomiil para a diferença de proporções 

de duas populações correlatas apresentou neste caso re 

sultado significante ao nlvel de rejeição adotado de 5%. 

Os lndices de co-positividade e co-neg! 

tividade da prova de hemaglutinção, em relação a imuno 

fluorescincia indireta, neste caso empregada como refe 

rincia, foram respectivamente 72,78 (115/158) e 100% 

(115/115). 

3,3 - PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO TOXOPLASMICA EM REBANHOS ... 
SUÍNOS SEGUNDO AS PROVAS DE IMUNOFLUORESCENCIA I~ 
DIRETA (lFl) E HEMAGLUTINAÇÃO (HA). 

Realizadas as comparações dos resultados 

obtidos pelas provas de imunofluorescincia indireta e he 

maglutinação, utilizaram-se as duas técnicas para aten 

der ao outro objetivo deste trabalho, qual seja avaliar 

a prevalência da infecção toxoplâsmíca em rebanhos "" SU1 

nos. 
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Respeitando-se a estratificação dos reba 

nhos estudados, conforme descrito no capftulo de mate 

rial e mitodos~ nas TABELAS 10 e 11, sao apresentados os 

resultados obtidos nos diferentes grupos etirios, segu! 

do o tipo de exploração zooticnica dos rebanhos (intens~ 

va ou semi-intensiva) e o tftulo de •nticorpos, medidos 

pelas duas provas sorolÕgicas. 



TABELA 10 Animais (NQ e %) da espécie su1na segundo o t1tulo de anticorpos medido pela 
imunofluorescência indireta, grupo etãrio e tipo de exploração zootécnica. 
São Paulo, 1983. 

~ipo de exploração Intensiva Semi-intensiva 

~ 
o f- 2 2 f- 4 4 ,... 6 >;- 6 o ,... 2 2 ... 4 4 ... 6 

NQ % NQ % NQ % NQ % % NQ % NQ % T1 tu 1 o 

) 

NQ 

na o reagente 1 6 50,0 23 6 5 • 7 24 63,2 12 20,7 17 53. 1 29 67,4 27 57,4 
. . 

1 : 16 1 3. 1 o o 2 5,3 4 6j. 9 3 9,4 2 4,7 1 i. 1 

1 : 64 9 28. 1 9 25,7 3 7,9 5 8,6 9 2 8. 1 8 18.6 9 19 • 2 

1 : 256 5 1 5. 7 2 5,7 8 21 • o 1 6 27,6 3 9,4 4 9,3 9 19 '2 

1 : 1000 1 3. 1 1 2,9 1 2,6 21 36,2 o o o o 1 2 '1 

Total 32 100,0 35 100,0 38 100,0 58 100,0 32 100,0 43 100,0 47 100,0 

>;- 6 

NQ % 

21 33,3 

3 4,8 

7 1 1 • 1 

1 2 19 • o 
20 31 • 8 

63 100,0 
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TABELA 11 Animais (NQ e %) da especie suina segundo o titulo de anticorpos medido pela 
prova de hemaglutinação, grupo etãrio e tipo de exploração zootecnica. 
São Paulo, 1983. 

~Tipo de criação Intensiva Semi-intensiva 

~ 
o .. 2 2 .. 4 4 ... 6 ~ 6 o .. 2 2 .. 4 4 .. 6 

Tltulo d 
) 

NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % 

na o reagente 17 53. 1 25 71 '4 26 68,4 1 9 32,8 20 62,5 31 7 2 • 1 28 59,6 . 
1 : 64 11 34,4 8 22,8 3 7,9 8 13,8 1 1 34,4 9 20,9 9 1 9. 1 

1 : 256 4 12,5 1 2,9 8 21 • 1 1 o 17,2 1 3 • 1 3 7,0 1 o 21 • 3 

1 : 1000 o o 1 2,9 1 2,6 21 36,2 o o o o o o 

Total 32 100,0 35 100,0 38 100,0 58 100,0 32 100,0 43 100,0 47 100,0 

~ 6 

NQ % 

27 42,9 

6 9,5 

1 o 15,9 

20 31 '7 

63 100,0 
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Com base nas TABELAS 10 e 11, foram cons 

tituidas as de nQs. 12, 13, 14 e 15, onde sao apresent~ 

dos os resultados obtid~s isoladamente em ~ada grupo et! 

rio. Nessas tabelas estão relacionados os resultados ob 

tidos pelas provas de imunofluorescência indireta e hema 

glutinação, classificando-os em reagentes e não reage~ 

tes, segundo o tipo de&ploração dos rebanhos. Nas tabe 

las, encontram-se tambêm os limites de confiança para as 

prevalências obtidas para ambas as provas nos diferentes 

grupos etãrios. 

Verifica-se os intervalos de confiança 

para os resultados obtidos pelas provas de imunofluores 

cência indireta e hemaglutinação dos rebanhos intensivo 

e semi-intensivo, para cada grupo etãrio observa-se que 

estão bem próximos, não havendo, em cada idade, diferen 
. 

ças estatisticamente significantes entre as prevalências 

obtidas para os tipos de criação. 



TABELA 12 Numero de soros de suínos de O a 2 meses de idade, segundo 
o tipo de exploração zootêcnica e os resultados das provas 
de Imunofluorescência Indireta (IFI) e Hemaglutinação (HA). 
São Paulo, 1983. 

~Tipo de 
exploração 

IFI~ 
-

+ 

Total 

Intensiva 

!FI 36,6 '"' 63,4 
HA 33,5 '"' 60,3 

-

16 

1 

1 7 

Intensiva Semi-intensiva 

+ T -

o 16 
f 1 7 

15 16 3 
(50,0%) 

15 32 20 
(46,9%) (100,0%) 

Limites de Confiança (95%) 
Semi-intensiva 

IFI 32,5 H 61,2 
HA 23,5 H 51,5 

+ 

o 

12 

12 
(37,5%) 

T 

17 

15 
(46,9%) 

32 
(100,0%) 



TABELA 13 N~mero de soros de sufnos de 2 a 4 meses de idade, segundo 
o tipo de exploraçio zooticnica e os resultados das provas 
de Imunofluorescência Indireta (!FI) e Hemaglutinaçio (HA). 
Sio Paulo, 1983. 

~Tipo de 
xploraçio Intensiva Semi-intensiva 

IFI~ 

-

+ 

Total 

Intensiva 

!FI 18,4 H 50,2 
HA 17, O H 40, 2 

-

23 

2 

25 

+ T - + 

. 
o 23 ! 29 o 

1 o 12 2 12 
(34,3%) 

lO 35 31 1 2 
(28,6%) (100,0%) (27,9%) 

Limites de Confiança (95%) 

Semi-intensiva 

!FI 21 ,O H 44,2 
HA 17,0 H 38,8 

T 

29 

14 
(32,6%) 

43 
(100,0%) 



TABELA 14 Numero de soros de suinos de 4 a 6 meses de idade, segurido o tipo de 
exploração zootécnica e os resultados das provas de Imunofluorescên
cia Indireta (IFI) e Hemaglutinação (HA). São Paulo, 1983. 

~Tipo de 
exploração 

IFI 
HA 

IFI ~ 
-

+ 

To ta 1 

Intensiva 
25,0 H 48,6 
20,2 H 43,0 

Intensiva Semi-intensiva 

- + T - + 

. 
24 o 24 ! 27 o 

2 12 14 1 19 
(36,8%) 

26 12 38 28 19 
(31 ,6%) (100,0%) (40,4%) 

Limites de Confiança {95%) 

Semi-intensiva 
!FI 30,1 H 54,4 
HA 28,8 H 52,0 

T 

27 

20 
(42,6%) 

47 
(100,0%) 



TABELA 15 Numero de soros de su1nos de mais de 6 meses de idade, segundo o tipo 

de exploração zootêcnica e os resultados das provas de Imunofluorescê~ 

cia indireta (IFI) e Hemaglutinação (HA). São Paulo, 1983. 

~Tipo de 
exploração 

I F I ~ 
-

+ 

To ta 1 

Intensiva 

IFI 71,51-187,1 
HA 58,0 H 76,4 

Intensiva 

- + T 

. 
1 2 o 1 2 

7 39 45 
(79,3%) 

1 9 39 58 
(67,2%) (100,0%) 

Limites de Confiança (95%) 

Semi-intensiva 

- + 

/ 21 o 

6 36 

27 36 
(57,1%) 

Semi-intensiva 

IFI 57,3 H 75,1 
HA 47,1 H 67,1 

T 

21 

42 
(66,7%) 

63 
(100,0%) 
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Na TABELA 16, sao apresentadas as prev~ 

lências de toxoplasmose nos dois rebanhos, segundo os re 

sultados das prbvas sorol~gicas empregadas, para o con 

junto das idades. Os valores das prevalências de infec 

çio toxoplismica ~ra as criações intensiva e semi-inten-

siva foram da ordem de 54,01 e 49,21 qu~ndo examinados 

pela prova de imunofluorescência indireta e de 46,61 e 

42.,71 utilizando-se a prova de hemaglutinaçio. Abaixo da 

tabela estio relacionados os limites de confiança para 

as prevalências obtidas para ambas as provas nos reba 

nhos considerados. 

A observação dos devidos pares de inter 

valos de confiança mostra que as diferenças entre os va 

lores das prevalências nio sio estatistica~ente signif! 

cantes, segundo o tipo de criação. 

Para uma melhor visualização da distribui 

çao das prevalências nos diversos grupos etirios estuda 

dos, elaborou-se o Grifico 4, onde sio apresentados os 

resultados e seus limites de confiança, de acordo com as 

provas empregadas e o tipo de criação do rebanho. 

No? dois rebanhos estudados pelas provas 

de imunofluorescência indireta e hemaglutinaçio, verifi

ca-se uma 1 igeira queda na porcentagem de reagentes, qua~ 

do comparamos o grupo etirio do nascimento atê 2 meses 

com o de 2 a 4 meses, para a seguir observar-se ascensão 

gradativa dessa porcentagem com o desenvolvimento etirio. 



TABELA 16 - Numero de animais da espécie suina segundo o tipo de exploração zootêcnica e o 
resultado frente ãs provas de Imunofluorescência Indireta (!FI) e Hemaglutina

ção (HA), para avaliação de anticorpos anti-ToxopZasma. São Paulo, 1983. 

Tipo de 
Exploração 

!FI ~ 
-

+ 

To ta 1 

criação intensiva 

p/ !FI 
p/ HA 

49,7 ~ 54,1* ~ 58,4 
4 2. o ~ 46 • 8* ~ 51 • 5 

Intensiva Semi-intensiva 

- + T - + T 

. 
75 o 75 94 o 94 

1 2 76 88 1 2 79 91 
(54,0%) (49,2%) 

87 76 163 106 79 185 
(46,6%) (100,0%) (42,7%) (100,0%) 

Limites de confiança (95%) 

* Prevalência ponderada 

criação semi-intensiva 

44,4 ~ 49,2* ~ 54,0 
37,9 ~ 42,7* ~ 47,4 



HI H. A. 
90 87,1 

I nte:nsiv.a Semi- intensiva Semi-inlcnsi>la 

80 79,3 76,1 

70 
63,~ 71,5 

66,7 67,2 67,1 

61.2 

57,1 
60 

58,0 

E so 5o,o 50.2 ~86 
C1J 
C'> 
<11 

+
c 
C1J 
u 
~ 

o 
a. 

40 

30 

20 

10 

~6,9 

36,8 
36,6 34,3 

32,5 

25,0 

18,~ 

"' "' .1. .1. l 
o "' 1\\ o "' 

~~.2 ~6,9 

32J 

L.2,6 

30,1 28,6 

21,0 

17,0 

.l .L 
.1. N o 
N 

20,2 

.1. ... 

37,5 

27,9 

23,5 

17,0 

N 

J. 
o 

... 
.l 

"' 

Grãfico 4- Prevalência de toxoplasmose suina avaliada pelas provas de 
imunofluorescência indireta (IFI) e hema~lutinação {HA), 
segundo 0 grupo etãrio e o tipo de criaçao do rebanho. São 
Paulo, 1983. 

28,8 

grupos 
~\ etários 



59 

. -
4. DISCUSSAO 

O interesse dos pesquisadores pelo toxo

plasmose su1na deve ser ressaltado pelo numero de traba

lhos publicados, apresentando resultados sorológicos e 

ou de isolamentos, o que, sem duvida, responsabiliza es 

sa espécie como uma importante fonte de infecção para o 

homem •. 

Através do exame da literatura compulsada, 

depreende-se que, paràos estudos de prevalência, os au

tores utilizaram-se mais constantemente das reações de S~ 

bin-Feldman, de imunofluorescência indireta e de hemagl~ 

tinação. No entanto, nesses relatos, observa-se que nao 

hã uma padronização dos antigenos utilizados nos inquérl 

tos realizados, como támbém não existe uniformidade nas 

diluições utilizadas"nas provas e nem na consideraçãodos 

titulas a serem imputados como positivos, fatores esses 

que provavelmente podem causar dificuldades na avaliação 

epidemiológica da toxoplasmose. 

A prova de imunofluorescéncia indireta 

para fins de avaliação de anticorpos anti-Toxoplasma em 

soros de suinds, mostrou-se, segundo ISHIZJKA 44 {1978) , 

adequada para fins de levantamentos sorolÓgicos. A des

vantagem desta prova refere-se ao uso do microscópio de 

fluorescência, inacessivel a muitos pesquisadores, prin

cipalmente aos veterinãrios de campo. 
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JACOBS & LUNDE 52 (1957) preconizaram a 

prova de hemaglutinação para a espécie humana, que se ca 

racteriza por maior praticidade do que a imunofluorescên 

cia indireta, dispensando, inclusive, o uso do microscõ

pio de fluorescência. ·sATO e cols. 84 (1962) e, posterior: 

mente, Hanaki e cols.(l964), citados por KATSUBE e cols. 
56 (1967), adaptaram a referida prova para a espécie sui 

na e assim foi testada, nesta pesquisa, comparando-a a 

prova de imunofluorescência indireta. 

4.1 - INOCULAÇÃO EXPERIMENTAL 

A soroconversão ou o aumento gradativo dos 

titulas em duas amostras de soros colhidos com interva-

los de uma a duas semanas, considerados requisitos bãsi

cos para se confirmar o diagnõstico de toxoplasmose, com 

ou sem sintomatologia clinica, foram observados nos ani-

mais dos grupos I e II, inoculados com a forma infectan

te de taquizoitos do ToxopZasma gondii. Foi exceção o 

suino que morreu no 4Q dia do experimento, com quadroclf 

nico tipico da doença: febre alta, dispnéia, secreçao o~ 

lar, cianose do pavilhão auricular e da face interna das 

coxas e incoordenação, sem chegar, no entanto, a ter res 

posta sorolÕgica positiva. 

A resposta imunitãria foi râpida, obser

vando-se anticorpos humorais revelados pelas reações de 
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imunofluorescincia indir~ta ~ hemaglutinaçio no decorrer 

da 1!! semana apos a inoculaçio experimental, na propor

çib de 74,01 pela primeira prova e 21,01 pela segunda. A 

positividade total (100%) foi alcançada por ambas as pr~ 

vas no 109 dia ap5s a inoculaçio. Este fato deve ser 

ressaltado, pois ambas as provas segundo os conceitos de 

Thorner e Remein (1961), citados por VECCHro 95 (1966) , 

podem ~er consideradas de alta sensibilidad~ e especifi

cidade, uma vez que todos os animais inoculados apresen

taram reaçao e os não inoculados permaneceram negativos 

atê o final da observaçio. 

Existe alguma controvérsia em relação ao 

aparecimento dos ahticorpos revelados pelas provas deim~ 

nofluorescincia indireta e hemaglutinação. De maneira 

geral os autores concordam que a hemaglutinação ê de po

sitividade mais tardia em relaçio ã primeira prova. Isto 

se justifica pela prõpria natureza do antfgeno, pois a 

imunofluorescincia indireta detecta anticorpos produzi

dos por antigenos da superffcie do Toxoplasma gondii, e~ 

quanto que a hemaglutinação se refere a antlgenos cito

plasmiticos. Os resultados v~rificados no presente expe 

rimentb concordam com estas afirmações, poi.s a prova de 

imunofluorescincia indireta se mostrou ligeiramente mais 

precoce, havendo o aparecimento de anticorpos antes do 79 

dia apõs a inoculação, enquanto que na hemaglutinaçio e~ 

te fato se deu posteriormente, de acordo, portanto, com 
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as ~itações de KROG~TRAD e col~. 59 (1972); APT e cols. 4 

(1973); JONES 55 (1973); LEVINE 61 (1973); McKINNEY68 (1973); 

SEAH87 (1973); RIEMANN e cols. 75 (1974). 

No que se refere ao perTodo em que hã o 

aparecimento dos tTtulos de anticorpos, os resultados des 

ta pesquisa apresentam discordincia em relação aos enco! 

trados por KROGSTRAD e cols. 59 (1972) e JONEs 55 (1973). 

Segundo estes autores, os tTtulos revelados pela imuno

fluoresc~ncia indireta ascendem ao redor do BQ ou lOOdfu 

·pós-infecção e na hem"ãglutinação apõs o 149 dia. 

O fato da maior precocidade em relação 

aos resultados desta pesquisa se deve provavelmente ã fo.!: 

ma infectante usada para a inoculação experimental, pois 

a utilização de taquizoTtos, considerados forma livre ' 
leva a uma disseminação mais rãpida no organismo animal. 

Quanto i curva dos tTtulos de anticorpos, 

analisando os resultados deste trabalho, verifica-se que 

a reaçao de imunofluorescência indireta atingiu o pico ao 

redor da 2ª e 3ª semanas pÕs-i nocul aç.ão, sendo que a h e 

maglutlnação alcançou inicialmente tTtulos midios nas 2ª 

e 3ª semanas e os tTtulos mais altos se verificaram en

tre a sª ~ 7ª semanas, discordando, pois, dos resutados 

de KROGSTRAD e cols. 59 (1972); APT e cols. 4 (1973); JO

NES55 {1973); SEAH 87 (1973); que observaram tTtulos mais 

altos para ambas as provas ao redor das 3ª e 4ª semanas· 

Relativamente i inoculação experimental , 
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os resultados desta pesquisa nao sao comparáveis na tota 

lidade aos obtidos por MüLLER e cols. 71 (1970); WORK e 

cols. 102 (1970); DURFEE & CHIEN 28 (1971); ITO e cols. 49 

(1974); t1EUTER e cols}9 (1978) e ROUDNJI 80 (1981), que 

tambêm realizaram inoculações experimentais, mas com ob

jetivos diversos. Alem disso, destaque-se que os auto-

res citados utilizaram formas infectantes diferentes~ ou 

seja, cistos e oocistos. No entanto, existem algumas ob 

servaçoes esparsas que merecem ser discutidas. DURFEE 

& CHIEN 28 (1971) verificaram que no animal inoculado a 

prova de hemaglutinação tornou-se positiva no 159 dia , 

enquanto que em todos os animais deste experimento torna 

ram-se positivos lO dias apõs a inoculação. 

4.2 - ESTUDO DA CONCORDÂNCIA DE RESULTADOS ENTRE AS PRO
VAS DE IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA (JFJ) E HEMAGLU 
TINAÇÁO (HA)j 'cÁLCULO DA CO-POSITIVIDADE E DA CO
NEGATIVIDADE DE HA EM RELAÇÃO A IFJ, 

A análise dos dados constantes da TABELA 

8, permitiu avaliar inicialmente a concordância dos tltu 

los de anticorpos medidos pelas provas de imunofluores

cência indireta e hemaglutinação. A despeito da concor

dância ser da ordem de 39,2%, a discordância foi, na qu! 

se totalidade dos casos (50,6%), de apenas uma diluição. 

A prova de imunofluorescência indireta demonstrou um mai 

or numero de tltulos elevados, dal a tendência ã distri-
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buição triangular, verificada nessa tabela, que favorece 

o lado representado por esta prova. 

Os resulta dos apresentados na TABELA 9 mos 

traram existir uma concordância nao ajustada para o aca

so, entre os resultados obtidos com as duas ~rovas, da 

ordem de 84,25%. Por outro lado a concordância medida 

pela estatlstica Kappa (COHEN 26 , 1960), que leva em con

sideração acertos devidos puramente. ao acaso, foi 69,24%. 

A prova de imunofluorescincia iridireta, pórim, detectou 

maior porcentagem de reagentes do que a hemaglutinação. 

Este fato foi comprovado pelo teste binomial (BERQUD e 

cols. 8 , 1981), que apresentou resul"tado estatisticámente 

significante, demonstrando ser a primeira prova mais se.!!_ 

slvel do que • segunda. Isto i facilmente compreenslvel 

pelo fato da prova de imunofluorescincia indireta permi

tir observação de resultados positivos em menores dilui

ções, inicia-se a prova com diluição 1:16, contra 1:64 

na prova de hemaglutinação. A implicação de maior impo! 

tãncia nesta diferença se refere ao valor da taxa de pr~ 

valincia da doença que variarã segundo a ticnica empreg~ 

da, 

Os Tndices de co-positividade e co-negat! 

vidade da prova de hemaglutinação utilizando-se a imuno-

fluorescincia indireta como prova de referincia, foram 

72,78%(115/158) e 100% (115/115), respectivamente. Segu.!!_ 
15 . - -do BUCK e GART (1966), este t1po de calculo e empreg~ 
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do quando ~ imposs{vel determinar a verdadeira prevalin

cia de uma doença, entâo a validade de um determinado ~s 

te~ julgada medindo-se sua associaçâo com um outro bem 

estabelecido. 

Da TABELA 9 depreende-se ainda que 158 

(57,9%) dos 273 su{nos abatidos em matadouro examinados 

foram reagentes i prova de imunofluoresc~ncia indireta , 

enquanto que 115 (42, 1%) foram reagentes ã prova de hem~ 

glutinação. Este aspecto deve ser ressaltado, pois reve 

la que em vãrios pa{ses do mundo, segundo WORK101 (1968); 

BERENGO e cols. 7 (1969); Katsube e Oguihara, citados por 

NOBUTO & TSUTSUMI 73 n974) e HELLESNESS e cols. 40 (1978), 

a maioria dos su{nos destinados i alimentaçâo humana, al . . -
bergam o ToxopZasma gondii, havendo, portanto, o risco 

de infectar os consu~idores. 

4.3 - PREVALÊNCIA DE TOXOPLASMOSE EM REBANHOS SUÍNOS 
SEGUNDO AS PROVAS DE IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA 
E HEMAGLUTINAÇÃO, 

ApÕs o estudo da concordância entre as prQ 

vas de im~nofluorescinci.a indireta e hemaglutlnaçâo, es

tas foram empregadas para a avaliaçâo da frequência de 

reagentes em rebanhos su{nos. 

Ao examina r-se as TABELAS 1 O e 11, obser-

vou-se a mesma tendência jã descrita anteriormente para 

a prova de imunofluorescência indireta que ê a de aprese~ 
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tar maior numero de reagentes e tft~los mais altos, prin 

cipalmente nas idades mais avançadas. 

Com a apresentaçio das TABELAS 12, 13, 14 

e 15, procurou-se estudar com~arativamente ai prevalinc! 

as obtidas para ambas as provas nos diferentes grupos etj 

rios. Pela anilise dos intervalos, para 95% de confian

ça, verifica-se que os mesmos estão bem próximos, não ha 

vendo diferenças estatisticamente significantes entre as 

prevalincias obtidas para os tlpos de criação iritensiva 

e semi-intensiva, nos diversos grupos etirios estudados. 

Os resultados do grupo etirio de 4 a 6 me 

ses, TABELA 14, permitem uma anilise comparativa comaqu~ 

les auto~es que ~rabalharam com animais de matadouro, 

pois e nessa idade aproximada de 180 dias que os su{nos 

são enviados para o abate, qu~ndo atingem um peso de car 

caça considerado economicamente compensatÕrio. Por estes 

resultados, verifica-se que as prevalincias p~ra os an~

mais com idade de 4 a 6 meses da criação intensiva foram 

da ordem de 35,81 para a prova de i~unofluorescincia in

direta e 31,6% para a de hemaglutinação, enquanto que o 

rebanho semi-intensivo apresehtou 42,6% e 40,4% para as 

provas de imunofluorescincia indireta e hemaglutinação 

respectivamente. 

Os ·resulta dos .do presente trabalho sao com 

pariveis aos de FOLKERS & PERrr 31 (1963); ROCH & VARELA 
77 (1966); ROEVER-BONNET 78 ,(1967); GARRIDO e cols. 37 (1972); 
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I SH rt e cols. 43 (1972); SCHENK e col s. 85 (1976); KRAFT e 

cols. 58 (1976); ' 39 HANSEN e cols. (1977); ISHIZUKA e cols~ 5 

(1978); CHHABRA & MAHAJAN 24 (1979), que obtiveram porce_!! 

tuais variando de 29,9% a 43,4%. Discordaram por serem 

inferiores aos deBOCHe cols. 13 (1964); ZARDI e cols.103 

(1967); CARROZ 21 (1977); MARTINI & MARTIN 64 (1977) e por 

serem superiores aos de MATSUI e cols. 65 (1967); CALLOT 
16 ' 38 e cols. (1970); GILL & PRAKASH (1971); VANDERWAGEN e 

cols. 93 (1974); 

BANUA 63 (1977); 

cols. 40 (1978). 

AMARAL e cols. 2 

AMARAL e cols. 3 
(1975); MANOEL i TOBONG

(1978) e HELLESNESS e 

Cabe ressaltar a comparaçao dos presentes 

resultados com aqueles obtidos por outros pesquisadores 

que, trabalhando em São Paulo, obtiveram dados diferen

tes; assim, AMARAL e cols. 2 (1975) e AMARAL e cols. 3 

. 
(1978) utilizando a prova de hemaglutinação em soros de 

suinos abatidos aqui, mas provenientes de diversos esta

dos da federação, encontraram 22,8% e 18,9% de positivos, 

considerando como tal apenas os soros que apresentassem 

titulas iguais ou superiores a 1:256. Todavia, se consl 

derassem positivos animais com titulo igual ou superior 

a 1:64, as prevalências seriam respectivamente 50,5% e 

49,6% para os dois trabalhos, portanto taxas ainda supe

riores ãs desta pesquisa. Estas diierenças revelam que 

hâ a necessidade do estabelecimento de um critêrio para 

determinar-se a partir de que diluição um soro deve ser· 



68 

considerado positivo, sob pena de também, por este moti

vo, variarem os valores da prevalência da toxoplasmose. 

Os resultados apresentados na TABELA 16 , 

referente ao exame de 163 soros de suinos criados em sis 

tema de criação intensiva e dos 185 mantidos em sistema 

semi-intensivo, revelam que os valores populacionais de 

suinos reagentes pela prova de imunofluorescência indir~ 

ta sao resp~ctivamente da ordem de 54,0 e 49,2%, enquan

to que pela prova de hemaglutinação os valores encontra

dos são de 46,6% e 42;7%. Esses resultados revelaram~e 

a diversidade de manejo não propiciou diferenças estati! 

ticamente significantes na porcentagem de reagentes, 

cordando das afirmações de GARRIDO e cols. 37 (1972) 

salientaram ser os animais de criações intensivas 

dis 

que 

aqu~ 

les mais sujeitos a se infectarem, sem apresentarem, co~ 

tudo, resultados coicretos comprovando as citadas afirma 

çoes. 

A criação em sistema intensivo, considera 

da na presente pesquisa, caracterizava-se pela alimenta 

ção dos suinos com residuos de restaurante, enquanto que 

a semi-intensiva, oferecia a seus animais ração balance~ 

da e pastagem. Não se observaram diferenças estatistica 
' -

mente significantes na porcentagem de reagentes, talvez 

em função da prãtica de fervura prêvia dos residuos ali

mentares, que eram consumidos no dia de sua preparação , 

al~m do fato das condições sanitãrias de ambas as cria-
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çoe~ serem equivalentes. 

Na bibliografia compulsada principalmente 

aquela relacionada a levantamentos sorolÕgicos em reba

nhos suinos, verifica-se que apenas com raras exceçoesos 

autores consideraram a variãvel idade e em nenhum deles 

houve menção ao tipo de criação. 

WENDE & DIENZ 99 {1961), nos Estados Uni-

dos, examinando um rebanho de 350 animais, ~tilizando a 

prova de Sabin-Feldman, obtiveram 52,1% de positivos,co~ 

siderandó o titulo inicial a partir da diluição de 1:64, 

e 68,8% a partir da diluição de 1:16, portanto superio-

res as encontradas neste trabalho. 

Me CULLOCH e c6ls. 66 (1964) em Iowa, nos 

Estados Unidos, durante um estudo ep{demiolÕgico sobre 

leptospirose, encontraram em 7 animais testados {Rebanho 

I), 6 positivos (85;7%), pela prova de Sabin-Feldman, e 

a anamnese revelou que estes animais tiverlm um quadrode 

pneumonia seis semanas antes. Em outra propriedade, es-

ses autores, encontraram dois positivos (8,7%), examina~ 

do 23 suinos (rebanho II). SINGH e col.s. 88 (1967) util! 

zando a prova de hemaglutinação verificaram 27,7% e 12,5% 

de. positivos· em Singapura e na Malãsia respectivamente. 

Nos E'tados Unid~s. em North Dakóta, Me ILWAIN 67 (1969), 

realizando a prova de hemaglutinação em 97 soros de sui-

nos provenientes de diferentes propriedades, encontrou 

57,7% de positivos. TIZARD e cols. 91 (1978) no Canadã, 
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constataram 45,0% de positivos pela prova de Sabin-Feld

man, entre os 671 suinos examinados de diferentes reba 

nhos. 

No Brasil, SANTOS e cols. 83 (1978), utilj_ 

zando a prova de hemaglutinação em. 960 soros de suinos 

provenientes de 32 municipios do Estado de São Paulo, d~ 

tectaram 237 animais com titulas iguais ou maiores a 

1:256 .(24,7%) e 4~6 animais com titulas i~uais ou sup~ 

94 riores a 1:64 (48,5%). VASCONCELOS e cols. (1979) ex~ 

minaram 409 soros de suinos (aproximadamente lO% do reb~ 

nho do municipio) pertencentes a 12 propriedades rurais 

de JaboticabaJ - São Paulo, pela prova ~e imunofluores-

cência indireta, encontrando 46,9% de reagentes. Esses 

autores verificaram tambêm que a frequência de toxoplas

mose suina independe da raça e do sexo. 

Os r~sultados da presente pesquisa discar 

daram por serem maiores do que os encontrados por Me CUL 

LOCH e cols. 66 (1964), rebanho II, 8,7%eSINGH e cols. 88 

(1967), 25,7%. Tambêm não concordaram com os resultados 

ápresentados por Me CULLOCH e cols. 66 (1964), rebanho I, 

85,7%, por serem inferiores. Houve concordância com os 

trabalhos de Me ILWAIN 67 (1969), 57,7% e TIZARD e col.s, 
91 -(1978), 45,0%, pois seus resultados foram proximos aos 

encontrados nesta pesquisa. 

No que se refere ao Brasil, verifica- se 

que os resúltados deste trabalho são superiores aos en-
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centrados por SANTOS e cols. 83 (1978), quando considera

ram como positivos titules iguais ou superiores a 1:256 

(24,7%), e comparãveis, quando considerâram titules igu~ 

is ou superiores a 1:64 (48,5%). Concordam também com a 

taxa de prevalência em rebanhos suinos encontrada por 

VASCONCELOS e cols. 94 (1979), que foi da ordem de 46,9%. 

Os diversos grupos etãrios de estratifica 

çao dos rebanhos, permitiram avaliar a possibilidade de 

variação da percentagem de reagentes, verificando-se no 

GRAFICO 4 uma elevação dessa taxa com o progredir da ida 

de. Houve uma ligeira queda, quando compararam-se os gr! 

pos ~tãrios de ate 2, e de 2 a 4 meses de idade. Este 

-fato se deve provavelmente a imunidade passivamente rece 

bida pelo leitão ao mamar o colostro nas primeiras horas 

de vida, imunidade essa que tende a desapar~cer com o 

desenvolvimento etãrio, para posteriormente haver um in

cremento do nümero de reagentes devido ã imunidade adqul 

rida ãs custas de infecção natural. Deve-se salientar 

que isto se deu nas provas de imunofluorescência indire

ta e de hemaglutinação, realizadas em ambos os sistemas 

de criação estudados. 

Os resultados do presente trabalho revel~ 

ram um aumento na porçentagem de reagentes com o progre-

dir da idade, no que concordam com os achados de BOCH & 

ROMMEL 12 (1963); NOBUTO e cols. 74 (1969); CAMPANA-ROUGET 

e cols. 19 (1974) e ã semelhança do que ocorre na espécie 
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humana (WAL~ON e cols. 97 , 1966; ROEVER-BONNET e cols. 79 , 

1969; FRENKEL 32 , 1971; RIEMANN e cols. 75 , 1974). Este 

fato provavelmente se deve ãs sucessivas infecções adqui 

ridas ao longo da vida, evidenciado nas TABELAS 10 e 11, 

onde observamos que os n1veis de anticorpos também aumen 

tam com o desenvolvimento etãrio, revelando que os • SUl• 

nos estão permanentemente expostos ã infecção toxoplãsm! 

ca. 

Estas observações contrariam os resulta-

dos obtidos 94 -por VASCONCELOS e cols. (1979) que nao ve-

rificaram variações entre os grupos representativos de 

algumas fases da criação de suinos, como reprodutores 

matrizes·, recria e acabamento, havendo respectivamente 

52,2%; 45,8%; 48,8% e 45,4% de reagentes. Torna-se difi 

cil, no entanto, uma comparação mais precisa com os resul 

tados desta pesquisa; pois os autores mencionam apenas 

que os reprodutores e matrizes tinham acima de 2 anos de 

idade, enquanto que os suinos de recria e acabamento ti 

nham menos de 12 meses. 
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5. CONCLUSOES 

Os resultados obtidos atravês da metodolo 

gia empregada permitem chegar ãs seguintes conclusões: 

5.1- A prova de imunofluorescência indireta mostrou-se 

mais precoce em relaçãq aos animais reagentes na 

fase inicial da infecção, porque nesta prova pude-

ram ser observados anticorpos em 74,0% dos ~ su1nos 

apõs o 79 dia da inoculação, enquanto que na prova 

de hemaglutinação detectaram-se, no mesmo periodo, 

anticorpos em 21,0% desses animais. 

5,2 - Adotando-se o 109 dia pôs-inoculação como critêrio 

para cilculo da sensibilidade e especificidade das 

provas de imunofluorescência indireta e de hemagl~ 

tinação, verifica-se que ambas valem 100%. 

5.3- Os anticorpos revelados pelas provas de imunofluo

rescência indireta e de hemaglutinação persistiram 

durante todo o periodo de observação (84 dias) com 

a primeira prova revelando sempre titulos mais al 

tos. 

5.4 - As provas de imunofluorescência indireta e de hema 
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glutinação apresentaram uma concordância da ordem 

de 84,25%; pela estatTstica Kappa, que l~va em son

sideração os possTveis acertos devidos ao acaso, a 

concordância foi de 69,24%. 

5.5 - Os Tndices de co-positividade e de co-negatividade 

da hemaglutinação em relação a imunofluorescência 

indireta foram, respectivamente, 72,78% e 1.00%. 

5.6- A prevalência da infecção nos rebanhos suTnos, se

gundo a prova de imunofluorescência indireta, foi 

igual a 54,0% para o sistema de criação intensiva 

e· de 49,2% para ~ criação semi-intensiva, enquanto 

que pela prova de hemaglutinação foi da ordem de 

46,6% e 42,7%; respectivamente, As diferenças en 

tre os sistemas de criação nao foram estatiscamen

te significantes. 

5.7- A taxa de infecção toxoplãsmica, segundo as dife

rentes idades do rebanho, sofreu uma queda nos seus 

valores quando comparou-se o grupo de até 2 meses 

de idade com o de 2 a 4 meses, para a partir deste 

haver um incremento com o progredir da idade. 

5.8 - As prevalências de toxoplasmose segundo as diferen

tes idades, o tipo de criação do rebanho (intensi-
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va ou semi-intensiva) e as provas de imunofluores-

cência indireta {IFI) e de hemaglutinação {HA) fo 

ramas seguintes, em porcentagens: 

~Tipo de 
. criação Intensiva Semi-intensiva 

Grupo_ 

~ !FI HA !FI HA 
e ta rio 

(me 

·o .. 2 50,0 46.9 46,9 37,5 

2 .. 4 34,3 28,6 32,6 27,9 

4 .. 6 36.8 31 ,6 42,6 40,4 

>, 6 79,3 67,2 66,7 57,1 
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