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RESUMO 

Toxoplasma gondii é um protozoário capaz de infectar diversas espécies de aves e 

mamíferos domésticos e selvagens, incluindo o homem. Apesar de evidências 

sorológicas da infecção por T. gondii em animais selvagens, pouco se sabe sobre o 

papel da vida selvagem na cadeia epidemiológica e tampouco a susceptibilidade das 

variadas espécies a este parasito. O presente trabalho consiste em verificar a 

ocorrência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em quatis (Nasua nasua) que 

habitam o Parque Ecológico do Tietê e realizar titulação das amostras positivas, por 

meio do Teste de Aglutinação Modificado (MAT). 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Toxoplasma gondii é um parasita intracelular obrigatório que possui os 

felinos domésticos e selvagens como hospedeiros definitivos além de uma grande 

variedade de animais domésticos e selvagens como hospedeiros intermediários, 

entre eles o homem, caracterizando seu potencial zoonótico (FORTES, 2004). 

Embora pesquisas indiquem que os animais selvagens são frequentemente positivos 

nos testes sorológicos para T. gondii (DUBEY; BEATTIE, 1988; DRESSEN, 1990), o 

papel da vida selvagem na transmissão desse agente não é bem conhecido 

(HUMPHREYS et al., 1995). 

 

2 OBJETIVOS  

Devido à importância dos animais selvagens como possíveis hospedeiros de 

T. gondii e a pouca informação presente em literatura sobre a infecção por T. gondii 

nestes animais, o presentes estudo tem como objetivos: 

 Verificar a ocorrência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em quatis 

que habitam o Parque Ecológico do Tietê; 

 Realizar a titulação das amostras positivas. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

As 100 amostras de soro serão obtidas a partir do banco de soro do Centro 

de Recuperação de Animais Silvestres do Parque ecológico do tietê (CRAS-PET) - 

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE).  

Todas as análises sorológicas serão realizadas no Laboratório de Doenças 

Parasitárias do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal 



(VPS) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo (FMVZ-USP). Os soros dos animais serão testados para a presença de 

anticorpos IgG anti-T. gondii pelo Teste de Aglutinação Modificado (MAT). Para a 

titulação dos anticorpos, as amostras reagentes na diluição de 1/25 serão 

consideradas positivas e submetidas a diluições duplas seriadas. 

 

4 Toxoplasma gondii 

Toxoplasma gondii é um protozoário coccídeo intracelular obrigatório cuja 

infecção já foi registrada em aproximadamente 300 espécies de mamíferos 

(carnívoros, herbívoros, insetívoros, roedores e primatas) e mais de 30 espécies de 

aves (FORTES, 2004). Há grande importância para espécies altamente suscetíveis 

como primatas neotropicais e marsupiais australianos (DUBEY; BEATTIE, 1988). 

Nos animais, a avaliação da ocorrência de toxoplasmose é de maior interesse 

em torno das espécies que coabitam com o homem ou que lhe servem de fonte de 

alimento, pois podem desempenhar o papel de reservatórios das infecções humanas 

(SOGORB et al., 1972). O T. gondii tem sido o parasito mais estudado entre os 

coccídios devido sua importância médica e veterinária, no entanto, vários aspectos 

de sua biologia, ciclo biológico e epidemiologia continuam sendo investigados 

(TENTER;HECKERONTH; WEISS; 2000). 

 

4.1 INFECÇÃO POR T. gondii EM ANIMAIS SELVAGENS 

No estudo realizado em mamíferos silvestres de cativeiro e aves no Brasil, 

amostras de soro de 203 animais de jardins zoológicos e instalações de reprodução 

das regiões norte e nordeste do Brasil, foram analisadas para a presença de 

anticorpos anti-Toxoplasma gondii. Anticorpos foram encontrados em 61 dos 184 

mamíferos, entre eles 6 quatis (Nasua nasua), porém não foram encontrados em 

aves. (MINERVINO et al., 2010).  Nos mamíferos mantidos em cativeiro no Parque 

Zoológico Municipal Quinzinho de Barros, Sorocaba, de 230 amostras, 88 (38,26%) 

foram positivas para a presença de anticorpos anti-T. gondii. Dentre os animais 

amostrados, 5/8 (62,5%) dos quatis (Nasua nasua) foram soropositivos (MARUJO et 

al., 2010). 

Em um inquérito sorológico para detecção de anticorpos anti-T. gondii 

realizado no zoológico de Aracaju, SE, em mamíferos neotropicais, foi possível 
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observar 100% de positividade (n=2) entre os quatis (Nasua nasua) avaliados 

(PIMENTEL et al., 2009). 

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

Durante a coleta foram obtidas 100 amostras do banco de soro do CRAS-

PET, com volume total de aproximadamente 50µl. Próximo passo: Testar soros para 

a presença de anticorpos IgG anti-T. gondii pelo MAT. Realizar titulação dos 

anticorpos para as amostras consideradas positivas e submetê-las a diluições duplas 

seriadas. 
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