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Resumo 
 

Objetivo: Determinar a frequência de DNA de Toxoplasma gondii (T. gondii) em 

retinas provenientes de Bancos de olhos, linguiças, salames e em corações de porcos 

frescos, analisar a viabilidade do parasita e caracterizar geneticamente a cepa do T. 

gondii nas amostras de coração de porco. Métodos: O total de 162 olhos foi obtido 

nos bancos de olhos  de Manaus (n=60), São Paulo (n=60), Chapecó (n=26) e Joinville 

(n=16). As 118 amostras de linguiças (n=59) e salames (n=59) foram obtidas de 8 

produtores diferentes provenientes do Rio Grande do Sul; e 35 amostras de corações 

de porcos frescos foram obtidas de um abatedouro localizado na cidade de Erechim. 

As retinas foram analisadas macroscopicamente, coletadas, o DNA foi extraído e a 

técnica de reação em cadeia da polimerase quantitativa  realizada para detectar o T. 

gondii usando o marcador B1. Após a coleta, as amostras de linguiça e salame foram 

picadas, o DNA foi extraído e o qPCR foi realizado por meio do marcador B1 de T. 

gondii. Em seguida, quantificou-se o DNA do parasita em todas as amostras. Em 

relação às amostras de corações de porcos, o DNA foi extraído  e o qPCR foi realizado 

para o marcador B1. A técnica de reação em cadeia da polimerase - polimorfismo de 

fragmentos de restrição (PCR-RFLP) foi utilizada para genotipagem da cepa de T. 

gondii. As amostras positivas no qPCR foram digeridas e inoculadas em 

camundongos para análise de viabilidade. Resultados: Nossos achados mostraram 

uma maior frequência de DNA de T. gondii nas retinas de Joinville (25%) quando 

comparadas à  de Manaus (5%). Não foi encontrado DNA de T. gondii  nas retinas de 

São Paulo e Chapecó. A análise macroscópica determinou que as lesões encontradas 

nas retinas eram compatíveis com toxoplasmose nas seguintes frequências: Joinville 

(62,5%), Manaus (10%), São Paulo (6,7%) e Chapecó (15,4%). A frequência de DNA 

de T. gondii no total de amostras de linguiças e salames foi de 39% (46/118) e houve 

maior frequência de positividade nas linguiças (47,5%) quando comparadas aos 

salames (17%). No entanto, a concentração média de parasitas foi significativamente 

maior nas amostras de salame (p=0,006). Os resultados relacionados aos corações 

dos porcos mostraram 25,7% (9/35) das amostras com DNA de T. gondii. A 

genotipagem revelou um novo genótipo atípico, designado TgPkErBra, em uma 

amostra de coração de porco. Das 9 amostras que foram positivas no qPCR, 5  foram 

inoculadas intraperitonealmente em camundongos e observamos que 4 animais 



 

 

 

xi 

 

 

(40%) apresentaram sinais clínicos de infecção por T. gondii. Entre esses 4 

camundongos, 3 tiveram qPCR positivo para o T. gondii no pulmão, 1 no fígado e 2 

no cérebro. A análise histopatológica dos olhos desses animais mostrou 

desorganização da retina, descolamento da retina, presença de células inflamatórias 

e fibrose. Conclusões: Esses estudos confirmaram a alta frequência de DNA 

toxoplásmico presente nas retinas de Banco de Olhos e em carne de porco e seus 

derivados provenientes do sul do Brasil. Além disso, a presença do DNA de T. 

gondii em linguiças frescas, salames curados e corações de porcos 

frescos podem ser uma fonte importante de infecções e um risco à saúde pública a 

ser considerado. Nossos dados indicam que a carne de porco pode conter T. gondii 

vivo, podendo esse resultado estar associado à alta frequência de toxoplasmose no 

sul do Brasil. Nós também caracterizamos uma nova cepa de T. gondii nessa região. 
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Abstract 
 

Objective: The goal of this study was to determine the frequency of Toxoplasma gondii 

(T. gondii) DNA in retinas from eye banks, fresh sausage, cured salami, and pork heart 

samples. The viability and genetic characteristics of T. gondii strains in pork heart 

samples was also analyzed. Methods: A total of 162 eyes were collected from eye 

banks of Manaus (n=60), São Paulo (n=60), Chapecó (n=26), and Joinville (n=16). The 

samples of 118 sausages (n=59) and salami (n=59) were collected from 8 different 

producers from Rio Grande do Sul; and 35 fresh pork heart samples were collected at 

a slaughterhouse in Erechim city. The retinas were analyzed macroscopically, 

collected, and DNA was extracted using the QIAamp DNA Blood Mini kit (Qiagen, 

Valencia, CA, USA), and the quantitative polymerase chain reaction (qPCR) was 

performed to identify T. gondii using B1 marker. After collection, sausage and salami 

samples were cut into small pieces, DNA was extracted using the DNeasy Mericon 

Food kit (Qiagen, Valencia, CA, USA), and the qPCR was performed using B1 marker 

to detect T. gondii. Parasite quantification for each sample was performed. In regard 

to pork hearts, DNA was extracted using the DNeasy Mericon Food kit (Qiagen, 

Valencia, CA, USA), and the qPCR was performed using B1 marker. Polymerase chain 

reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) was used for 

genotyping the strain of T. gondii. Positive pork heart samples were digested and 

inoculated in mice for viability analysis. Results: Our study has shown a higher 

frequency of T. gondii DNA  in the retinas from Joinville (25%) when compared to  

Manaus (5%). The retinas from São Paulo and Chapecó were qPCR negative for T. 

gondii infection. Macroscopic analysis showed retinal lesions compatible with 

toxoplasmosis in the following frequencies: Joinville (62.5%), Manaus (10%), São 

Paulo (6.7%), and Chapecó (15.4%). The frequency of T. gondii DNA among the total 

number of sausage and salami samples was 39% (46/118). Among these, we 

observed a higher frequency of positivity in the sausage samples (47.5%) when 

compared to the salami samples (17%). However, the mean parasite concentration 

was significantly higher in the salami samples (p=0.006). The results related to pork 

hearts showed that T. gondii DNA was detected in 25.7% (9/35) of the samples. The 

genotyping analysis revealed a new atypical T. gondii strain, assigned as TgPkErBra, 

in a sample of a pork heart. Out of 9 samples which were qPCR positive, 5 of them 
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were intraperitoneally inoculated in mice and we observed that 4 of 10 mice (40%) 

presented clinical signs of T. gondii infection. Among 4 mice, 3 were qPCR positive for 

T. gondii in the lung, 1 in the liver, and 2 in the brain. Also, the histopathology analysis 

showed retinal disorganization, retinal detachment, inflammatory cell infiltration and 

fibrosis in 4 of 5 eyes analyzed. Conclusions: These studies confirmed the high 

frequency of toxoplasmic DNA presented in the retinas from eye banks, and in fresh 

and processed pork meats from Southern Brazil. Besides, the presence of T. gondii 

DNA in pork meat can contain live organisms and can be an important source of 

infections and a public health risk to be considered. Our results also demonstrate that 

pork meat can contain live T. gondii, and this result can be associated with the high 

frequency of toxoplasmosis in Southern Brazil. Furthermore, a new strain of T. gondii 

was found circulating in the same region. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 O parasita Toxoplasma gondii (T. gondii) e modos de transmissão  
 

Em Túnis, no laboratório de Charles Nicolle no Instituto Pasteur, Nicolle e 

Manceaux (1908) encontraram um protozoário nos tecidos de um roedor do tipo 

hamster, o Gundi (Ctenodactylus gundi), que estava sendo usado para pesquisa de 

leishmaniose. No início, eles acreditavam que o parasita era Leishmania, porém logo 

descobriram um novo organismo e o chamaram de Toxoplasma gondii (Nicolle e 

Manceaux, 1908). E no mesmo período, 1908, Splendore descobriu o mesmo parasita 

em um coelho no Brasil, identificando-o também erroneamente como Leishmania, mas 

ele não o nomeou (Splendore, 1908).  

Historicamente, o T. gondii originou-se provavelmente como um parasita 

coccídeo de gatos com ciclo fecal-oral (Dubey e Su, 2009). Com a domesticação, 

adaptou-se à transmissão por vários modos, incluindo pelo ciclo fecal-oral, pelo 

carnivorismo e por via transplacentária (Frenkel et al., 1970). Existem três estágios 

infecciosos de T. gondii: o taquizoíto, o bradizoíto e o oocisto. Esses estágios estão 

ligados em um ciclo de vida complexo (Figura 1).  
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                           Fonte: Dubey (2010). 
              Figura 1. Desenho esquemático do ciclo de vida do Toxoplasma gondii. 

 

O taquizoíto é o estágio de multiplicação rápida, medindo aproximadamente de 

2μm a 6μm e com duas extremidades: uma anterior pontiaguda (conoidal) e uma 

posterior arredondada (Dubey, 2010). É composto por citoesqueleto único, organelas 

secretoras (roptria, micronema, grânulos densos), organelas derivadas da 

endossimbiótica (mitocôndria, apicoplasto), organelas universais eucarióticas (núcleo, 

retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, ribossomos), estruturas específicas 

(acidocalcisomas), envolvidos por uma estrutura membranosa complexa denominada 

película. Divide-se por um processo especializado chamado endodiogenia, o qual foi 

descrito pela primeira vez por Goldman et al. em 1958. Trata-se de uma fase de 

reprodução assexuada que resulta na formação de duas células-filhas no interior de 

uma célula-mãe, que finalmente se degenera (Ferreira, 2012; Ferguson e Dubremetz, 

2007).  

O termo bradizoíto foi proposto por Frenkel, em 1973, para descrever o estágio 

de cisto nos tecidos, o qual cresce e permanece intracelular à medida que os 

bradizoítos se dividem por endodogenia. Os cistos teciduais variam em tamanho; os 

jovens, por exemplo, podem apresentar até 5 µm de diâmetro e conter apenas dois 
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bradizoítos, enquanto os mais antigos podem conter milhares de organismos. Embora 

consigam se desenvolver em órgãos, incluindo pulmões, fígado e rins, os cistos 

teciduais são mais prevalentes nos tecidos neurais e musculares, incluindo cérebro, 

olhos e músculos esqueléticos e cardíacos. Os bradizoítos diferem de maneira 

estrutural apenas levemente dos taquizoítos, pois apresentam um núcleo situado em 

direção à extremidade posterior, enquanto o dos taquizoítos está localizado mais 

centralmente. O conteúdo de roptrias em bradizoítos é geralmente denso em elétrons, 

enquanto o dos taquizoítos é labiríntico (Dubey, 2010).  

Gatos, não apenas domésticos (Felis domesticus), e todas as espécies de 

felídeos, podem eliminar oocistos de T. gondii. Essa eliminação de oocistos ocorre 

após a ingestão em qualquer um dos três estágios infecciosos de T. gondii, isto é, 

taquizoítos, bradizoítos e oocistos (Dubey, 2010).  

O oocisto é o único estágio do T. gondii capaz de sofrer desenvolvimento 

extracelular. Todos os outros processos de desenvolvimento só podem ocorrer dentro 

de células hospedeiras viáveis. Os oocistos são excretados de forma não esporulada 

com uma única massa citoplasmática indiferenciada: o esporoblasto primário. No 

ambiente externo, há o desenvolvimento assexuado (esporulação), que finalmente 

resulta na formação de dois esporocistos, cada um dos quais contém 

quatro esporozoítos (Ferguson e Dubremetz, 2007).  

O T. gondii apresenta uma estrutura populacional altamente incomum, que 

compreende três populações clonais (tipos I, II e III) predominantes na América do 

Norte e na Europa (Sibley e Ajioka, 2008). A estrutura da população diferencia-se 

substancialmente na América do Sul e principalmente no Brasil, onde as cepas são 

geneticamente diferentes e são conhecidas como cepas atípicas e passam por 

recombinação sexuada e transmissão assexuada (Lehmann et al., 2006; Khan et al., 

2007). As cepas arquetípicas do tipo I compartilham a característica de serem letais 

em camundongos; ao contrário das cepas do tipo II e III, as quais são 

consideravelmente menos virulentas (Sibley e Boothroyd, 1992). O tipo II foi associado 

à maioria dos pacientes com toxoplasmose (81%), enquanto os tipos I e III foram 

encontrados entre 10% e 9% dos isolados de seres humanos, respectivamente (Howe 

e Sibley, 1995; Howe et al., 1997).  
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Em relação as cepas não arquetípicas, a recombinação sexual do parasita 

ocorre nos enterócitos do intestino do hospedeiro definitivo gato (felídeos) (Dubey e 

Frenkel, 1972 , Ferguson, 2002). Esta recombinação sexuada é importante por duas 

razões: (1) Na presença de um único parasita, este pode se auto acasalar com 

eficácia e ser amplificado clonalmente por gatos. (2) Se um gato ingere presas 

infectadas com mais de uma cepa do parasita, neste caso, a recombinação sexual 

ocorre e gera descendentes que são uma mistura das duas cepas parentais. O ciclo 

sexual culmina com a produção de oocistos ovais de 10 a 12μm de comprimento que 

são eliminados no meio ambiente. A eliminação dos oocistos normalmente ocorre 

entre 6 a 8  dias após a infecção em felídeos, e pode produzir mais de 100  milhões 

de oocistos (Dubey e Frenkel, 1972). 

Isolados com genótipos atípico s foram descritos no nordeste do Brasil (Bezerra 

et al. 2012; Feitosa et al., 2017a, 2017b), no sul do Brasil (Belfort-Neto et al., 2007; 

Vieira et al., 2018) e no norte do Brasil (Dubey et al., 2007, 2008b). 

Os seres humanos podem ser infectados com T. gondii por ingestão ou 

manuseio de carne crua ou malcozida contendo cistos, bem como por água, contato 

com o solo ou ingestão de legumes e frutas não lavadas contendo oocistos excretados 

das fezes de gatos infectados. Variações na soroprevalência de T. gondii parecem se 

correlacionar com hábitos de alimentação e higiene de uma população. Esse achado 

apoia a alegação de que a via oral é a principal fonte de infecção (Desmonts et al., 

1965; Cook et al., 2000; Lass et al., 2012).  

A transmissão de T. gondii por transplante de órgãos de um doador 

soropositivo para um receptor soronegativo é uma importante causa de doença no 

coração, coração-pulmão, rim, fígado e fígado-pâncreas em pacientes transplantados 

(Brooks e Remington, 1986; Israelski e Remington, 1993). A reativação da infecção 

latente no receptor é o mecanismo mais comum para a toxoplasmose surgir em 

pacientes transplantados com medula óssea, células-tronco hematopoiéticas e fígado 

e em pessoas com a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). Embora raro, 

o T. gondii também pode ser transmitido via sangue ou leucócitos de doadores 

imunocompetentes e imunocomprometidos (Räisänen, 1978; Siegel et al., 1971).  

A toxoplasmose congênita geralmente ocorre quando uma mulher é infectada 

com T. gondii durante a gravidez (Remington e Desmonts, 2011). O mecanismo de 



 

  

 

5 

 

 

 

 

transmissão vertical ainda não está esclarecido. Há uma provável hipótese de a 

parasitemia temporária em uma mulher grávida infectada poder resultar na invasão 

da placenta por taquizoítos, que, depois, se multiplicariam nas células da placenta. 

Eventualmente, alguns deles podem atravessar a placenta e entrar na circulação ou 

nos tecidos fetais (Ebbesen, 2000; Remington e Desmonts, 2011).  

O risco de transmissão materno-fetal é menor quando a infecção materna 

ocorre no primeiro trimestre, no entanto, a infecção congênita geralmente leva a uma 

doença mais grave no feto quando ocorre no primeiro trimestre (10% a 15%). O risco 

de transmissão materno-fetal aumenta quando a infecção materna ocorre durante o 

terceiro trimestre (60% a 90%) (Desmonts e Couvreur, 1974; Holliman, 1995;  Dunn 

et al., 1999;  Foulon et al., 1999; Remington e Desmonts, 2011). 

 

1.2 Prevalência da toxoplasmose no mundo 
 

A toxoplasmose é uma das zoonoses parasitárias mais comuns em todo o 

mundo; em humanos foi reconhecida pela primeira vez no ano de 1937 (Pinkerton e 

Weinman, 1940). Sabin, em 1939, provou pela primeira vez que os isolados de T. 

gondii em humanos e os previamente obtidos em animais pertenciam à mesma 

espécie. Alguns anos depois, foi introduzido o teste de corante azul de metileno por 

Sabin e Feldman (1948), permitindo estudos soroepidemiológicos em seres humanos, 

bem como em uma ampla gama de espécies animais. Essa avaliação forneceu 

evidências de uma ampla distribuição e alta prevalência de T. gondii em muitas áreas 

do mundo (Ashburn, 1992; Jackson e Hutchison, 1989; Dubey, 1998). 

Supõe-se que aproximadamente 25% a 30% da população humana mundial 

esteja infectada por T. gondii (Montoya e Liesenfeld, 2004). As prevalências variam 

amplamente entre países (10% a 80%) e, em geral, dentro de um determinado país 

ou entre diferentes comunidades da mesma região (Pappas et al., 2009).  

Baixas soroprevalências (10% a 30%) foram observadas na América do Norte, 

no sudeste da Ásia, no norte da Europa e em países sahelianos da África. 

Prevalências moderadas (30% a 50%) foram encontradas em países da Europa 

Central e na região sul da Europa, e prevalências mais altas foram encontradas na 

América Latina e em países tropicais da África (Pappas et al., 2009). 
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Na década de 1990, as soroprevalências em países da Europa Central, como 

Áustria, Bélgica, França, Alemanha e Suíça, foram estimadas entre 37% e 58% em 

mulheres em idade fértil sem histórico obstétrico. Soroprevalências comparáveis 

foram observadas em populações semelhantes na Croácia, Polônia, Eslovênia, 

Austrália e no norte da África. As soroprevalências são mais altas em países da 

América Latina, incluindo Argentina, Brasil, Cuba, Jamaica e Venezuela (51% a 72%), 

e nos países da África Ocidental no Golfo da Guiné, como Benin, Camarões, Congo, 

Gabão e Togo (54% a 77%). Foram relatadas soroprevalências mais baixas para 

mulheres em idade fértil no sudeste da Ásia, China e Coreia (4% a 39%) (Tenter et 

al., 2000; Jones et al., 2001). 

A prevalência sorológica da infecção por T. gondii no Brasil está entre 50% e 

80% da população adulta, com maior prevalência nos estados do Norte e do Sul 

(Bahia-Oliveira et al., 2003). Na cidade de Erechim, sul do Brasil, a infecção por T. 

gondii pode chegar a 80% da população e, entre estes, 18% desenvolvem 

toxoplasmose ocular (TO) (Silveira et al., 2001).  

A infecção por T. gondii já foi descrita em mais de 350 espécies hospedeiras, 

mamíferos e aves (Lindsay e Dubey, 2007; Tenter et al., 2000). As prevalências em 

aves variam significativamente de acordo com os sistemas de produção. A infecção 

por Toxoplasma em granjas de aves industrializadas está praticamente ausente, 

enquanto a soroprevalência em galinhas caipiras ou de quintal é geralmente alta, 

podendo chegar até 100% (Dubey, 2010).  

A prevalência em outros animais produtores de carne, como ovelhas, cabras e 

cavalos, não mudou ao longo do tempo porque a fonte de infecção desses animais 

herbívoros mantidos em pastagens permaneceu inalterada. Nas ovelhas de criação, 

a soroprevalência varia de 17% a 22% nos cordeiros e, nos animais adultos na 

Europa, de 65% a 89% (Halos et al., 2010). Já a soroprevalência em cabras varia de 

4% a 77% (Dubey et al., 2008a), enquanto que em cavalos a prevalência geralmente 

é mais baixa (Dubey, 2010).  

Em bovinos a soroprevalência para o T. gondii pode atingir até 92% 

dependendo da região estudada, e no Brasil, pode variar de 1 a 89,1% (Dubey, 2010; 

Hosein et al., 2016; Gomes et al., 2020). 
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Em porcos, a soroprevalência está diminuindo na maioria dos países 

industrializados (Dubey e Jones, 2008). Porém, a tendência recente de sistemas de 

produção ao ar livre “amigos dos animais” ou “orgânicos” tem aumentado a exposição 

dos porcos a um ambiente contaminado (Tenter et al., 2000). 

Um estudo analisou o soro de 400 porcos abatidos para o consumo humano de 

dois abatedouros no estado do Paraná (PR), sul do Brasil, e detectaram anticorpos 

contra T. gondii em 6,5% (26/400) dos porcos testados (Miura et al., 2019). Outro 

estudo, também no sul do Brasil, analisou 100 porcos de 58 fazendas locais do estado 

do Rio Grande do Sul, e anticorpos contra T. gondii foram encontrados em 36 de 100 

(36%) dos porcos analisados (Cademartori et al., 2014). Em outras partes do mundo, 

como Xangai, na China, anticorpos séricos contra T. gondii foram detectados em 160 

de 1.158 (13,8%) dos porcos analisados de 5 abatedouros (Zhang et al., 2020). Já no 

México, a soroprevalência de T. gondii foi de 96,6% (58/60) em porcos analisados de 

um abatedouro (Hernández-Cortazar et al., 2016).   

Diante desses estudos, fica claro que a incidência de T. gondii em carnes em 

geral é alta. No Brasil, alguns estudos mostraram que a carne de porco pode 

representar a principal fonte de infecção por T. gondii (Belfort-Neto et al., 2007; Dubey 

e Jones 2008; Costa et al., 2018; Paraboni et al., 2020). Esses resultados constatam 

a necessidade de mais estudos que mostrem a prevalência e a viabilidade do T. gondii 

em carnes provenientes do Rio Grande do Sul.  

 
1.3 Manifestações clínicas da toxoplasmose  
 

As manifestações clínicas na infecção aguda adquirida no adulto 

imunocompetente é normalmente assintomática, evoluindo rapidamente para a 

cronicidade. Porém, uma pequena parcela de pessoas saudáveis infectadas pode 

desenvolver sintomas geralmente leves, como febre, mal-estar e linfadenopatia 

(Montoya e Liesenfeld, 2004; Remington et al., 2011).  

A infecção congênita pode levar a uma ampla variedade de manifestações no 

feto e no bebê, incluindo aborto espontâneo, hidrocefalia ou microcefalia, calcificações 

cerebrais e retinocoroidite (McAuley et al., 1994; Remington et al., 2011). A infecção 
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fetal pode ser atenuada ou prevenida quando o tratamento materno é iniciado 

precocemente (Jones et al., 2001). 

A encefalite toxoplasmática é a apresentação clínica mais comum da 

toxoplasmose entre indivíduos com Síndrome da Imunodefiência Adquirida (AIDS) e 

nos imunossuprimidos (Wong et al., 1984; Israelski et al., 1993). A apresentação 

clínica geralmente inclui uma encefalite focal com dor de cabeça, confusão mental, 

fraqueza motora e febre e, se não tratada, pode evoluir para convulsões, estupor e 

coma (Luft et al., 1984; Wong et al., 1984).  

As lesões oculares causadas pelo T. gondii podem ser originadas tanto da 

infecção congênita, quanto da infecção adquirida após o nascimento (Silveira et al., 

1988; Glasner et al., 1992). A primeira descrição da doença ocular causada pela 

infecção por T. gondii foi em 1923 por Jankû. No entanto, Levadit identificou que o 

parasita observado por JankÛ era o T. gondii (Levadit, 1928). Na época, o 

envolvimento ocular foi observado como uma manifestação de doença congênita em 

recém-nascidos, mas foi somente em 1939 que isso se tornou amplamente conhecido 

(Wolf et al., 1939). Em 1952, a ligação entre T. gondii e olhos com lesões de 

retinocoroidite foi confirmada por Helenor Campbell Wilder Foerster (Wilder, 1952a, 

1952b). 

A Toxoplasmose Ocular (TO) e a causa mais comum de uveíte posterior , por 

isso, os sintomas iniciais clássicos são semelhantes aos da uveíte em geral. como 

dor, vermelhidão, fotofobia e diminuição da visão (Holland 1999, 2000). 

A doença ativa é caracterizada por uma lesão retiniana focal unilateral, que 

geralmente é descrita como retinite necrosante (Aleixo et al., 2016; Bosch-Driessen et 

al., 2002). A retinite toxoplasmática é geralmente acompanhada por vitrite e coroidite, 

e edema macular cistoide e membrana epirretiniana são complicações comuns (Aleixo 

et al., 2016; Bosch-Driessen et al., 2002). A vasculite retiniana - incluindo uma arterite 

nodular característica - também é um achado frequente, embora manchas de Roth e 

outras formas de oclusão vascular sejam incomuns (Furtado et al., 2016; Hayashi et 

al., 1997) descolamento de retina e neovascularização de coroide (Faridi et al., 2015; 

Fine et al., 1981) As complicações são em grande parte devido à inflamação 

intraocular, que por sua vez está associada ao tamanho da lesão retiniana (Dodds et 

al., 2008). 
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A cicatrização ocorre da periferia em direção ao centro, com alterações 

pigmentares variáveis (Nussenblatt e Belfort, 1994) (Figuras 2 e 3). 

 

 
                       Fonte: Nussenblatt e Belfort (1994). 

                       Figura 2. Retinografia mostrando lesões oculares típicas de  
                       toxoplasmose. 
 



 

  

 

10 

 

 

 

 

 
                       Fonte: Nussenblatt e Belfort (1994) 

                                    Figure 3. Retinografia mostrando lesões toxoplásmicas  
                                    cicatrizadas e uma lesão satélite ativa. 
 

A câmara anterior do olho também pode ser aferrada, com precipitados, células 

e sinéquias posteriores, e uma iridociclite secundária intensa também pode estar 

presente (Nussenblatt e Belfort, 1994; Holland, 2004). 

A susceptibilidade ao desenvolvimento da lesão ocular grave pode estar 

relacionada à virulência do parasita, à idade do hospedeiro, ao meio ambiente, a 

hábitos alimentares, à genética e à resposta imune do hospedeiro (Jones et al., 2006). 

A presença de anticorpos específicos para T. gondii no soro pode ser detectada 

ou por meio de ensaios sorológicos ou, também, pela técnica de qPCR que pode 

detectar a presença do parasita em humor aquoso, humor vítreo ou no sangue total. 

Essas técnicas ainda são utilizadas como modalidades primárias de diagnóstico 

laboratorial da TO (Santos et al., 2011, 2015). Entretanto, não existe teste que, de 

forma única, suporte ou afaste o diagnóstico de infecção recente ou tardia (Roberts et 

al., 2001). 

A profilaxia e o tratamento da toxoplasmose ocular são usualmente feitos pela 

combinação de pirimetamina/ sulfadiazina e trimetoprima / sulfametoxazol. 

Corticosteroides também podem ser usados para controlar a resposta inflamatória do 
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hospedeiro (Casoy et al., 2020). Para pacientes que não toleram ou têm 

contraindicações ao tratamento sistêmico, uma alternativa é a injeção intravítrea de 

clindamicina ou trimetoprim / sulfametoxazol, juntamente com dexametasona (Lasave 

et al., 2010; Souza et al., 2018). Alguns oftalmologistas preferem o uso a longo prazo 

de trimetoprim / sulfametoxazol para prevenir  a recorrência da retinocoroidite (Felix 

et al., 2014; Silveira et al., 2002; Wakefield et al., 2011). 

Porém é importante ressaltar que esses tratamentos não conseguem eliminar 

os cistos do olho, porém pode suprimir a proliferação ocasional dos taquizoítos, antes 

da ocorrência de lesões clinicamente importantes. 
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2 OBJETIVOS 
 

• Determinar a frequência do ácido desoxirribonucleico (DNA) de T. gondii em 

retinas de Bancos de Olhos de diferentes regiões do Brasil: Sul (cidades de 

Joinville (SC) e Chapecó (SC)), Norte (cidade de Manaus (AM)) e Sudeste 

(cidade de São Paulo (SP)).  

 

• Analisar a frequência do DNA de T. gondii em amostras de linguiças frescas e 

salames curados do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. 

 

• Avaliar a frequência, viabilidade e características genéticas das cepas de T. 

gondii em amostras de coração de porco coletadas na cidade de Erechim (RS), 

sul do Brasil.  
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4 DISCUSSÃO  
 
Toxoplasmose é uma doença infecciosa causada pelo protozoário intracelular 

T. gondii e que infecta cerca de um bilhão de pessoas no mundo (Tenter et al., 2000).  

A prevalência da infecção varia de acordo com a região geográfica e a faixa 

etária (Dubey, 2004). Entre norte-americanos, aproximadamente 15% da população 

está cronicamente infectada (Jones et al., 2001). Na América Central e na do Sul e na 

Europa continental, estima-se que a prevalência alcance de 50% a 80% (Tenter et al., 

2000).  

O sul do Brasil é considerado uma região endêmica, pois a soroprevalência 

para a infecção pelo T. gondii é significativamente alta em humanos, levando a uma 

alta taxa de toxoplasmose ocular (Glasner et al., 1992). Na cidade de Erechim, 

localizada no estado do Rio Grande do Sul, a toxoplasmose ocular acomete 18% das 

pessoas infectadas com T. gondii (Silveira et al., 2001). 

Em nossos estudos, foram analisadas as retinas dos BOs de Joinville, 

Chapecó, São Paulo e Manaus. Nossos resultados apontaram que 62,5% das retinas 

do BO de Joinville, 15,4% das retinas do BO de Chapecó, 10% das retinas do BO de 

Manaus e 6,7% das retinas do BO de São Paulo apresentaram lesões de 

retinocoroidite.  

Observamos também que 25% das retinas do BO de Joinville e 5% das retinas 

do BO de Manaus foram positivas no qPCR para o marcador B1 do T. gondii. No 

entanto, as retinas dos BOs de Chapecó e São Paulo foram negativas na análise da 

presença de DNA de T. gondii por qPCR. Esse resultado negativo pode estar 

relacionado à ausência ou aos baixos níveis de DNA do T. gondii no olho, dificultando 

a amplificação do DNA pela técnica de qPCR.  

Em 2016, através da técnica de Nested PCR, observamos que 2,4% das retinas 

do BO de São Paulo e 40% das retinas do BO de Joinville positivaram para o marcador 

B1 do T. gondii (Commodaro et al., 2016). No entanto, o PCR em tempo real para o 

gene B1 do T. gondii tem sido aplicado com sucesso para a análise de amostras 

biológicas, como sangue, líquido amniótico, líquor, urina, humor vítreo e humor 

aquoso (Cassaing et al., 2006; Sugita et al., 2011). 

 



 

  

 

30 

 

 

 

 

Nossos achados confirmam a presença de DNA do T. gondii em retinas de BOs. 

Recentemente, nosso grupo demonstrou que pacientes com lesões toxoplásmicas 

inativas podem apresentar DNA do T. gondii no vítreo (Novais et al., 2014).  

Nosso estudo confirmou ainda a alta incidência de TO no sul do Brasil, uma 

vez que as retinas dos BOs de Joinville e Chapecó apresentaram maior frequência de 

retinocoroidite, corroborando os dados publicados anteriormente (Silveira, 2001).  

Uma das explicações para a alta incidência de TO no sul do Brasil pode ser o 

consumo de carne crua ou malcozida. Alguns estudos têm mostrado que a carne de 

porco pode ser uma das principais fontes de infecção pelo T. gondii no sul do Brasil 

(Belfort-Neto et al., 2007; Dubey e Jones, 2008; Costa et al., 2018). Em 2015, uma 

publicação apontou que a prevalência do T. gondii no presunto Serrano foi de 8,84% 

na Espanha (Gomez-Samblas et al., 2015). Resultado similar foi observado no estado 

do Paraná (PR), sul do Brasil, onde 8,7% das linguiças de porco foram positivas para 

T. gondii (Dias et al., 2005). 

Nosso trabalho também analisou a frequência do T. gondii em amostras de 

linguiça fresca e salame curado obtidas de 8 produtores diferentes localizados no 

estado do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Observamos que 39% do total de amostras 

(n=118) foram positivas para T. gondii no qPCR. Quando as amostras foram 

analisadas separadamente, uma maior frequência de T. gondii foi observada nas 

amostras de linguiça (61%) quando comparadas com as de salame (16,9%). Porém, 

a concentração de parasita foi mais alta nas amostras de salame quando comparada 

com as de linguiça. Essa diferença na concentração de parasitas observada entre as 

amostras pode ser devido aos diferentes lotes de carne de porco usados para a 

produção de linguiças e salames. 

Além disso, a análise da frequência de T. gondii no total de amostras por 

produtor constatou que as do produtor 4 apresentaram 60% de positividade para o T. 

gondii, seguidas pelas do produtor 8 (50%) e pelas do produtor 2 (40%). Nosso estudo 

também apontou que as amostras dos produtores 1 e 3 apresentaram uma 

concentração mais alta de parasita em comparação com as de outros produtores. 

Esses achados corroboram nossos resultados mais recentes, os quais constataram 

que 25,7% das amostras de coração de porco provenientes de Erechim (RS), sul do 

Brasil, continham DNA do T. gondii. 
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Em 2007, nosso grupo publicou um outro estudo apontando que 34% das 

amostras de diafragma de porco e 66% das de língua de porco obtidas em Erechim 

(RS) foram positivas para T. gondii pela técnica de PCR (Belfort-Neto et al., 2007). 

Todos esses estudos podem explicar por que a soroprevalência para T. gondii é tão 

elevada na população do sul do Brasil. 

Novas cepas atípicas do T. gondii têm sido caracterizadas em porcos (Belfort-

Neto et al., 2007; Miura et al., 2019), em galinhas caipiras (Vieira et al., 2018; Pena et 

al., 2018a), em carneiros (da Silva Ramos et al., 2018) e em cavalos (Pena et al., 

2018b) no sul do Brasil. Além disso, cepas atípicas também têm sido descritas em 

outras regiões do Brasil, como Nordeste (Bezerra et al., 2012; Feitosa et al., 2017a, 

2017b), Sudeste (Dubey et al., 2003) e Norte (Dubey et al., 2007, 2008b). 

Em nosso trabalho, a análise genética do T. gondii foi realizada diretamente em 

amostras de coração de porco através da técnica de PCR-RFLP. Essa escolha se 

fundamentou no valor mais baixo do threshold cycle (CT) obtido no qPCR, o que 

significa que a amostra apresenta uma maior quantidade de DNA do parasita (Bastos 

da Silva et al., 2016). Corroborando a genotipagem do T. gondii descrita anteriormente 

por outros estudos no Brasil, nossos resultados também revelaram novas cepas 

atípicas do T. gondii circulando na cidade de Erechim (RS), as quais se distinguem 

geneticamente das cepas clonais dos tipos I, II e III, caracterizadas inicialmente e 

muito comuns na América do Norte e na Europa (Howe e Sibley, 1995). 

A viabilidade do parasita nas amostras de linguiças e salames não foi estudada, 

uma vez que estudos mostraram que sal, condimentos, ácidos orgânicos, nitritos, 

entre outros, usados durante a preparação de linguiças e salames, mataram o parasita 

(Mie et al., 2008). Os ingredientes usados na preparação das linguiças e salames de 

nosso trabalho foram sal, ácidos, nitrato, nitrito e condimentos, que, segundo a 

literatura, podem ter afetado viabilidade e vitalidade do T. gondii. 

Analisamos a viabilidade do T. gondii nas amostras de coração de porco. Para 

esse ensaio, cinco amostras de coração de porco (coletadas em abril de 2018) 

positivas no qPCR para T. gondii foram inoculadas em camundongos. Nossos 

resultados mostraram que 40% dos camundongos inoculados apresentaram sinais 

clínicos de infecção pelo T. gondii.  
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Resultados similares de viabilidade do T. gondii foram descritos no estado de 

Pernambuco, nordeste do Brasil, onde 27,7% dos camundongos inoculados com 

amostras de porcos soropositivos também positivaram para T. gondii (Samico-

Fernandes et al., 2017). Em outro estudo realizado no Rio de Janeiro, sudeste do 

Brasil, amostras de cérebros de porcos soropositivos foram inoculadas em 

camundongos e 50% dos animais positivaram para T. gondii (Frazão-Teixeira et al., 

2006). Ao contrário desses estudos realizados no Brasil, recentemente uma 

publicação constatou baixa prevalência de parasitas viáveis em carne de porco e de 

carneiro provenientes dos Estados Unidos da América (Dubey et al., 2020). 

As cepas do T. gondii no Brasil são consideradas mais patogênicas em 

camundongos do que as de T. gondii da Europa e da América do Norte (Dubey, 2006). 

Em 2014, um estudo demonstrou que, entre as 17 cepas de T. gondii isoladas de 

porcos infectados do Rio Grande do Sul, 7 cepas foram altamente patogênicas em 

camundongos (Cademartori et al., 2014). Esses achados podem explicar por que 3 

camundongos inoculados com coração de porco e que apresentaram sinais clínicos 

da infecção morreram antes de 30 dias após a inoculação com amostras positivas 

para T. gondii. 

O T. gondii alcança o olho através da circulação sanguínea, e a ativação da 

resposta imune induz à transformação do taquizoíto em bradizoíto e, 

consequentemente, à formação do cisto (Holland, 2004). A ruptura do cisto tecidual 

pode levar à doença ocular. Em humanos, a TO é caracterizada por retinocoroidite, 

intensa vitreíte, vasculite e hemorragias (Nussenblatt e Belfort, 1994). No modelo 

murino, foi mostrado, por análise histológica, infiltrado de células mononucleares e 

retinocoroidite focal necrótica com vitreíte (Hu et al., 1999; Rocha et al., 2014). 

Nossos achados histopatológicos dos olhos dos camundongos que 

apresentaram sinais clínicos de infecção pelo T. gondii apontaram características 

similares às da toxoplasmose ocular, como desorganização das camadas da retina, 

descolamento da retina, infiltrado de células inflamatórias e fibrose na retina. 

Uma vez que nossos trabalhos mostraram uma alta frequência de T. gondii em 

carnes de porcos frescas e processadas e que o parasita está viável na carne de 

porco fresca, dado que camundongos inoculados desenvolveram a infecção, algumas 

medidas preventivas podem ser consideradas: 1. cozinhar carne a uma temperatura 
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de pelo menos 66 ° C; 2. descascar ou lavar bem frutas e vegetais; 3. limpar utensílios 

de cozinha após contato com carne crua; 4. Usar luvas durante e lavar bem as mãos 

após trabalhos de jardinagem e de limpeza e troca de areia  contendo as fezes do 

gato em sua bandeja higiênica; 5. alimentar gatos com carne cozida e prevenir seu 

acesso a presas infectadas (Lopez et al., 2000).  

Em relação `a comunidade, o abastecimento municipal de água pode ser protegido 

com medidas que impeçam os gatos de acessar reservatórios, o uso de sistemas de 

filtração com tamanho de poro menor que 10μm também são importantes (Jones e 

Dubey, 2010). Já os cuidados com a criação de animais para consumo humano 

envolvem alimentá-los com alimentos esterilizados, e manter galpões e armazéns de 

ração livres de gatos, roedores, pássaros e insetos (EFSA, 2007 ).  

Esses estudos confirmaram a alta frequência de DNA toxoplásmico presente 

nas retinas de BOs e em carne de porco e seus derivados provenientes do sul do 

Brasil. Além disso, a presença do DNA de T. gondii em linguiças frescas, salames 

curados e corações de porcos frescos podem ser uma fonte importante de infecções 

e um risco à saúde pública a ser considerado. Nossos dados indicam que a carne de 

porco pode conter T. gondii vivo, podendo esse resultado estar associado à alta 

frequência de toxoplasmose no sul do Brasil. Nós também caracterizamos uma nova 

cepa de T. gondii nessa região. 
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5 CONCLUSÕES  
 

• Uma maior frequência de DNA de T. gondii foi encontrada nas retinas do BO 

de Joinville, Sul do Brasil e, também foi observado uma alta frequência de 

lesões compatíveis com retinocoroidite toxoplásmica nas retinas dos BOs de 

Joinville e Chapecó, Sul do Brasil, onde a toxoplasmose é mais comum. A 

persistência do DNA na retina pode estar relacionada à recorrência da 

toxoplasmose ocular.  

 

• A alta prevalência do DNA de toxoplasma encontrada em carnes de porco 

curadas no Sul do Brasil, demostra que os porcos infectados com T. gondii 

podem ser uma fonte importante de infecção nesta região. Vale ressaltar a 

necessidade de controlar as altas taxas de infecção por T. gondii.  

 

• Nossos dados indicam que a carne de porco pode conter T. gondii vivo, 

podendo esse resultado estar associado à alta frequência de toxoplasmose no 

sul do Brasil. Além disso, foi detectada uma nova cepa de T. gondii circulando 

nessa região.  
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