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1. Resumo 

A toxoplasmose é uma coccidiose causada pelo protozoário Toxoplasma gondii que 

possui como hospedeiro definitivo membros da família Felidae, por esta apresentar 

todo ciclo evolutivo do parasito. Um dos meios de identificação da doença é o 

sorodiagnóstico, onde através das imunoglobulinas é possível identificar a reação do 

hospedeiro anti-T.gondii, sendo que o soro sanguíneo é de fácil obtenção e 

armazenamento, podendo manter-se estável por longos períodos sob congelamento. 

Com base nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi formar banco de soro 

sanguíneo para pesquisas relacionadas às zoonoses e outras doenças e verificar o 

nível de conhecimento da população e frequentadores do Hospital-Escola 

Veterinário (HEV-Max) a respeito das zoonoses, com enfoque na toxoplasmose. Até 

o presente momento, a metodologia consistiu na coleta de amostra de soro 

sanguíneo dos animais atendidos no HEV-Max para formação do banco biológico. A 

aplicação de questionário físico e online relacionado às zoonoses será realizada 

futuramente. Os dados obtidos foram compilados em tabelas do pacote Microsoft 

Excel 2010 e do Google Drive e analisados por meio da frequência de ocorrência 

das variáveis. De outubro de 2017 até o presente momento, verificou-se que foram 

colhidas amostras de 557 animais e o perfil mais comum de animais atendidos é de 

fêmeas, caninas, sem raça definida, com a presença de tutor e com idade entre seis 

e dez anos de idade. Concluiu-se com base nesses resultados que a formação de 

banco de soros, com detalhamento das informações das fichas de atendimento, é 

uma importante ferramenta para futuras pesquisas sorológicas e os dados auxiliarão 

na abordagem da comunidade e população em geral sobre as principais zoonoses 

de ocorrência na região, tendo enfoque a toxoplasmose. 

1. Introdução 

As zoonoses são consideradas doenças de grande preocupação à saúde pública, 

representando o total de 75% das doenças emergentes no mundo atualmente. A 

toxoplasmose é uma coccidiose causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, 

parasito intracelular obrigatório de células nucleadas e que possui três formas 

evolutivas, sendo os taquizoítos, os bradizoítos e os oocistos. Os felídeos são 

hospedeiros definitivos, pois apresentam o ciclo completo de desenvolvimento do 

parasita. Os oocistos são formados no trato digestivo dos felídeos e são liberados 

por um período médio de 15 dias, juntamente com as fezes, tornando-se infectante 



no meio ambiente, após sua esporulação, e é a principal fonte de contaminação dos 

hospedeiros intermediários, pois podem estar presentes em solo, alimentos e água 

que são ingeridos por outras espécies, podendo causar abortamentos e doenças 

congênitas (NEGRI et al., 2008; TENTER, 2000). Um dos métodos diagnósticos 

utilizados para a identificação de doenças é o sorodiagnóstico, onde é possível fazer 

a detecção de imunoglobulinas anti o agente etiológico, sendo que o soro é um 

material de fácil obtenção e armazenamento, mantendo-se estável por longos 

períodos sob congelamento (BARRETO, MARINS e NÁPOLI, 2016), sendo que o 

banco de amostras biológicas torna-se um auxílio para pesquisas relacionadas à 

detecção de zoonoses e outras doenças. Com base nesse contexto, o presente 

estudo visa à formação de banco de amostras de soro sanguíneo do Hospital-Escola 

Veterinário (HEV-Max), assim como verificar nível de conhecimento da população 

em geral sobre as principais zoonoses de ocorrência na região, tendo enfoque a 

toxoplasmose. 

2. Objetivos 

Verificar o nível de conhecimento da população geral e frequentadores do HEV–Max 

a respeito das zoonoses, com enfoque na toxoplasmose e continuar a formação do 

banco de amostras biológicas (soro sanguíneo) para pesquisas relacionadas à 

identificação de imunoglobinas relacionadas às zoonoses e outras doenças. 

3. Metodologia 

A metodologia tem sido realizada por meio de levantamento de literatura em bases 

científicas sobre zoonoses; na coleta de amostra de soro sanguíneo dos animais 

atendidos no HEV-Max, para formação do banco biológico. Será realizada a 

aplicação de questionário físico e online relacionado às zoonoses, tendo enfoque a 

toxoplasmose. Os dados obtidos têm sido compilados em tabelas do pacote 

Microsoft Excel 2010 e do Google Drive e, analisados por meio da frequência de 

ocorrência das variáveis.  

4. Desenvolvimento 

O projeto está sendo desenvolvido desde outubro de 2017 por meio do 

levantamento da casuística de animais que são atendidos diariamente no HEV-Max. 

Todos os animais atendidos possuem ficha individual, denominada de registro 

hospitalar, na qual se anotam informações relacionadas ao nome do animal, 

espécie, raça, sexo, idade, procedência, suspeita clínica, data da colheita de 

amostra. Todos esses dados são compilados em tabelas do pacote Microsoft Excel 



2010 e do Google Drive para posterior análise. Para avaliar o nível de conhecimento 

da população sobre zoonoses, com enfoque na toxoplasmose, será elaborado 

questionário, para aplicação física e online, com perguntas diretas e objetivas sobre 

a toxoplasmose, visando orientar à população para prevenção e controle. 

5. Resultados Preliminares 

Os resultados preliminares consistem na análise dos dados obtidos através do 

levantamento do banco de soro sanguíneo, sendo que este atualmente é composto 

por 800 alíquotas de 557 animais atendidos no período. Do número de animais 

totais, constatou-se que 92,99% são caninos (518/557), 6,46% são felinos (36/557), 

0,35% são equinos (02/557) e 0,17% são aves (01/557). Quanto à raça, 50,98% não 

possuem raça definida (284/557) e 49,01% possuem raça definida (273/557). 

Quanto ao sexo, 59,60% são fêmeas (332/557) e 40,39% são machos (225/557). 

Quanto à idade dos animais, 8,61% possuem até um ano de idade (48/557), 25,67% 

possuem mais de um ano até cinco anos (143/557), 37,34% possuem de seis a dez 

anos (208/557), 19,92% possuem de onze a quinze anos (111/557), 2,51% possuem 

de dezesseis a vinte anos (14/557), 0,35% possuem mais de 20 anos (02/557) e 

5,56% não constam a idade no registro hospitalar (31/557). Quanto à procedência 

dos animais, 94,07% possuem tutor (524/557), 5,20% são do canil sede no hospital 

(29/557) e 0,71% são animais de haras, granja ou pertencentes à faculdade 

(04/557). Por meio desses dados, é possível concluir que o perfil mais comum de 

animais atendidos no HEV-Max são fêmeas, caninas, sem raça definida, com a 

presença de tutor e com idade entre seis e dez anos de idade. 
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