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RESUMO 

 

O javali (Sus scrofa) é uma espécie silvática abundante e amplamente distribuída em 

Portugal. É uma das espécies de caça maior mais procuradas pelos caçadores sendo destinado, 

na grande maioria das vezes, para autoconsumo. O javali é também um importante 

reservatório de doenças, muitas delas zoonóticas, algumas das quais transmitidas ao homem 

através do consumo da carne e seus derivados. Este trabalho pretende abrir a discussão para 

os riscos que a ingestão de carne de espécies silváticas pode ter na saúde da população em 

geral e dos caçadores em particular. Para o efeito foram estudadas as prevalências da infeção 

por Trichinella spp., Toxoplasma gondii e Sarcocystis spp. tendo sido amostrados 105 javalis 

caçados durante a época de caça 2011/2012 na região de Trás-os-Montes, no nordeste de 

Portugal.  

O presente trabalho encontra-se dividido em seis capítulos que passamos a descrever 

sumariamente: 

 

Capitulo I: Este capítulo inclui uma revisão geral da literatura científica sobre aspetos 

genéricos da biologia do javali, a sua importância cinegética e o seu papel como reservatório 

de agentes zoonóticos. São também caraterizados os parasitas zoonóticos em estudo, ao nível 

taxonómico e seus ciclos biológicos, sendo ainda abordados aspetos epidemiológicos e 

técnicas de diagnóstico. 

 

Capitulo II: Este capítulo inclui o enquadramento do trabalho experimental a realizado. 

 

Capítulo III. Neste capítulo foi efetuado um estudo da infeção por Trichinella spp. utilizando 

o método de digestão enzimática e o ensaio imunoenzimático (“enzime-linked 

immunosorbent assay” - ELISA). Para o efeito foi recolhido sangue em 97 animais e 

diafragma em 102 animais. Os pilares de diafragma foram separados para serem utilizados no 

método de digestão enzimática (método de referência). O soro e o suco muscular obtido a 

partir da congelação do diafragma, foram utilizados para a deteção de anticorpos para 

Trichinella spp. através de um teste comercial ELISA (PIGTYPE Trichinella Ab®, Labor 

Diagnostik, Alemanha). Obtiveram-se 3 (3,1%) resultados positivos no soro e 4 (3,9%) no 

suco muscular, no entanto, não foram detetadas larvas através do método de digestão. Após o 
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envio das amostras positivas para o Laboratório Europeu de Referência, estas não foram 

confirmados, revelando-se negativos. Apesar destes resultados, a técnica ELISA pode 

considerar-se uma ferramenta útil para o rápido diagnóstico da infeção por Trichinella spp. 

nos animais caçados para autoconsumo, dada a sua elevada sensibilidade 

 

Capitulo IV: Neste capítulo foi realizada a pesquisa de anticorpos para Toxoplasma gondii no 

soro e suco muscular através do método de aglutinação modificada (“modified agglutination 

test”-MAT), utilizando para o efeito um teste comercial (Toxo-Screen DA®, bioMérieux, 

França). Para este estudo foram recolhidas amostras de sangue de 97 animais e obtido suco 

muscular a partir do coração de 101 javalis. A seroprevalência encontrada foi de 20,6%. A 

idade entre os 15 e os 25 meses e o género masculino foram identificados como fatores de 

risco para a aquisição da infeção. Verificou-se ainda que o suco muscular pode ser uma 

alternativa ao soro, utilizando o MAT. 

 

Capitulo V: Neste capítulo foi realizado um estudo de prevalência da infeção por Sarcocystis 

spp. através da análise histológica e do diagnóstico molecular, tendo ainda sido identificadas 

as espécies presentes. Para a análise histológica foram utilizadas amostras de esófago (96), 

coração (101) e diafragma (102). No diagnóstico molecular apenas foram utilizadas amostras 

de diafragma (102). A prevalência obtida utilizando e reação em cadeia da polimerase 

(“polymerase chain reaction” - PCR) foi de 73,8%, e de 36,9% utilizando a técnica 

histológica. A única espécie identificada foi Sarcocystis miesheriana. Apesar desta espécie 

não possuir caráter zoonótico, mais estudos devem ser realizados, de modo a definir-se a 

relevância zoonótica da sarcocistiose em Portugal, tal como recomendado pela Autoridade 

Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA). 

 

Capitulo VI: Neste capítulo apresentam-se as principais conclusões decorrentes do trabalho 

experimental, destacando-se alguns desafios futuros nesta área de investigação. 

 

Palavras-chave: javali, carne, zoonoses parasitárias, serologia, histologia, PCR 
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ABSTRACT 

 

The wild boar (Sus scrofa) is an abundant wild species and widely distributed throughout the 

Portuguese landscape. It is one of the largest game species most sought after by hunters being 

used, in most cases, for self-consumption. The wild boar is also an important reservoir of 

many zoonotic diseases, some of which are transmitted to humans through the ingestion of 

meat or meat products. This work intends to open the discussion of the possible health 

hazards due to wild game meat consumption and its possible impact on the general population 

and particularly in hunters. To this end, 105 wild boars were sampled with the aim to evaluate 

the infection prevalence for Trichinella spp., Toxoplasma gondii and Sarcocystis spp. The 

boars were hunted during the legal hunting season in 2011/2012, in Trás-os-Montes, north-

eastern Portugal;  

This study is divided into six chapters which will be briefly described: 

 

Chapter I: This chapter includes a general review of the scientific literature on generic aspects 

of the biology of the boar, its hunting importance and its role as a reservoir of zoonotic 

agents. The zoonotic parasites under study are characterized taxonomically and their life 

cycles are explained, with evaluation of involved epidemiological aspects, as well as, the 

possible diagnostic techniques. 

 

Chapter II: This chapter includes the experimental design. 

 

Chapter III: In this chapter Trichinella spp. infection was studied using an enzymatic 

digestion method and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). For this purpose, blood 

from 97 animals and the diaphragm of 102 animals were collected. The pillars of the 

diaphragm were separated for the enzymatic digestion method (reference method). Serum and 

muscle juice obtained from diaphragm freezing, were used for detection of Trichinella spp 

antibodies using a commercial ELISA test (PIGTYPE Trichinella Ab®, Labor Diagnostik, 

Germany).Three (3.1%) positive results were obtained in serum and four (3.9%) in meat 

juice; however, larvae were not detected by the digestion method. The positive samples were 

sent to be validated by the European Reference Laboratory but proved to be negative. Despite 
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this outcome the high sensitivity of the ELISA technique turns it a useful tool for the rapid 

diagnosis of Trichinella spp. infection in animals hunted for self-consumption.  

 

Chapter IV: In this chapter antibodies for Toxoplasma gondii were researched in serum and 

muscle juice through the modified agglutination test (MAT), using the commercial test 

(Toxo-Screen DA®, bioMérieux , France). For this study, blood samples were collected from 

97 animals and muscle juice was obtained from 101 hearts. A seroprevalence of 20.6% was 

found. Boar gender and age were identified as risk factors for the acquisition of infection, 

being males more susceptible, as well as, the ages between 15 and 25 months. It was also 

established that meat juice was an alternative to serum use by MAT. 

 

Chapter V: In this chapter is presented a study of infection prevalence by Sarcocystis spp. 

using histological and molecular diagnosis, and species identification. For histological 

analysis, 96 samples were taken from the oesophagus, 101 from the heart and 102 from the 

diaphragm. In molecular diagnosis, only diaphragm samples (102) were used. The obtained 

prevalence using polymerase chain reaction (PCR) was 73.8% and using the histological 

technique, 36.9%. The only identified species was Sarcocystis miesheriana. Although this 

species does not have zoonotic characteristics, more studies are needed in order to evaluate 

the zoonotic importance of Sarcocystosis in Portugal, as recommended by European Food 

Safety Authority (EFSA). 

 

Chapter VI: In this chapter we present the main conclusions of the experimental work, 

highlighting some future challenges in this research area. 

 

Keywords: wild boar, meat, parasitic zoonosis, serology, histology, PCR 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, as doenças que afetam a fauna silvática têm sido alvo de um 

interesse crescente não só por parte da comunidade científica, como também do público em 

geral (Daszark et al., 2000; Böhm et al., 2007). Se por um lado temos as doenças que podem 

ser transmitidas aos animais domésticos, causando quebras na produtividade e 

consequentemente perdas económicas, por outro lado encontram-se as zoonoses (Billinis, 

2013; Böhm et al., 2007). Ainda sob o ponto de vista ecológico, as doenças que afetam os 

animais silváticos comprometem a conservação de espécies, podendo causar o declínio mais 

ou menos permanente nas populações afetadas (Daszak et al., 2000).  

Dos microrganismos conhecidos que afetam a população humana, aproximadamente 

60% são zoonóticos (Bengis et al., 2004) e destes, cerca de três quartos têm origem em 

animais silváticos (Jones et al., 2008). São os microrganismos que têm a capacidade de infetar 

múltiplos hospedeiros os principais responsáveis pelos surtos de doenças emergentes 

(Woolhouse, 2002). A sua transmissão ao homem é favorecida pelas alterações climatéricas e 

pelas alterações nos ecossistemas, pela introdução de novos hospedeiros numa dada região e 

pela abundância populacional de espécies silváticas (Bengis et al., 2004; Gortázar et al., 

2007). A partilha de habitat e recursos entre a fauna silvática e os animais domésticos 

potencia a transmissão de infeções entre ambos. As alterações no modo de produção, com a 

criação de animais de raças autóctones em sistema extensivo, bem como a produção de 

animais silváticos em cativeiro, são situações que estreitam a interface doméstico/silvático e 

consequentemente promovem a partilha de agentes patogénicos (Gortázar et al., 2007), 

conduzindo a um aumento da probabilidade de transmissão destes agentes ao homem 

(Billinis, 2013). 

A Organização Mundial da Saúde Animal (“World Organization for Animal Health” - 

OIE) foi pioneira ao reconhecer que as doenças que afetam a fauna silvática podem ter um 

sério impacto quer na saúde pública quer na saúde dos animais domésticos, tendo criado em 

1994, um grupo de trabalho para essa temática (Artois, 2003). Atualmente dispõe de uma 

plataforma, designada como Sistema Mundial de Informação sobre a Saúde Animal (“World 

Animal Health Information System” - WAHIS) onde é possível encontrar a informação 
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recolhida nos países membros da OIE, relativa às doenças que afetam a fauna silvestre 

(WAHIS-Wild interface) (OIE, 2014).  

Em Portugal, o javali (Sus scrofa) é uma das espécies silváticas mais abundantes, 

sendo a espécie cinegética de caça maior mais apreciada. A caça é uma atividade que assume 

uma grande importância no desenvolvimento económico e social do país, estimando-se que a 

atividade cinegética represente em termos económicos um valor superior a 300 milhões de 

euros por ano e empregue direta ou indiretamente cerca de 13 mil pessoas (Pinto, 2010). No 

caso das espécies cinegéticas, o contacto entre o animal caçado, os caçadores e os cães, bem 

como o consumo de carne de caça, são fatores que potenciam o risco de transmissão de 

infeções ao homem. O javali é um importante reservatório de microrganismos zoonóticos 

incluindo vírus, bactérias e parasitas (Meng et al., 2009). A elevada morbilidade provocada 

pelos parasitas, associada a quebras na produção e a mortalidade, justificam um estudo mais 

aprofundado.  

São várias as zoonoses parasitárias que podem ser transmitidas através do consumo da 

carne de javali. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura/ Organização Mundial de Saúde (“Food and Agriculture Organization of the 

United Nations / World Health Organization” - FAO/WHO) em 2014, a espécie Toxoplasma 

gondii e o género Trichinella pertencem à lista dos dez parasitas mais importantes 

transmitidos pelos alimentos. Outros protozoários e cestodes como Sarcocystis suihominis e 

Cysticercus cellulosae podem também ser transmitidos pelo consumo de carne deste animal.  

Assim, o principal objetivo deste trabalho é avaliar o perfil de infeção, no que diz 

respeito a Trichinella spp., Toxoplasma gondii e Sarcocystis spp., de javalis caçados na região 

de Trás-os-Montes, tendo em vista os riscos que a ingestão da sua carne pode ter na saúde 

pública. 

 

2. O JAVALI 

 

O javali (Sus scrofa Linneaus, 1758) é um mamífero que pertence à ordem 

Artiodactyla, família Suidae e género Sus (Oliver e Leus, 2008). Este género engloba 

atualmente sete espécies (S. scrofa, S. salvanius, S. barbatus, S. verrucosus, S. celebensis, S. 

philippensis e S. cebifrons) (Mona et al., 2007). A espécie Sus scrofa, está na origem da maior 

parte das atuais raças de porcos domésticos (Rosell et al., 2001) e é, de todas as espécies, a 
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que se encontra mais amplamente distribuída. Ocupa uma vasta área geográfica (Figura 1) que 

se estende desde a Europa à Ásia e Norte de África, com exceção da Islândia, Noruega, 

Finlândia e Ilhas Britânicas (Fonseca e Correia, 2008). Pode ainda ser encontrado no 

continente Americano, Austrália e Nova Zelândia em virtude de introduções efetuadas pelos 

colonizadores. Nestas regiões é frequente ocorrer o cruzamento entre espécies silváticas e os 

porcos domésticos, devido ao sistema de produção adotado (Oliver e Leus, 2008). Como está 

presente numa grande variedade de ecossistemas é considerada uma espécie com elevado 

nível de adaptação (Fernández-Llario e Carranza, 2000). 

 
 

Figura 1. Distribuição geográfica do javali (Fonte: http://maps.iucnredlist.org/map) 

 
Em Portugal, no final da década de 60, o javali foi considerado uma espécie em vias 

de extinção devido à peste suína africana e à caça excessiva (Bugalho et al., 1984), existindo 

na altura, um número limitado de animais, que se concentravam em regiões próximas da 

fronteira com Espanha (Lopes e Borges, 2004). A recuperação da população de javalis 

começou no início dos anos 80, ocorrendo um aumento gradual do número de indivíduos. 

Atualmente, é uma espécie abundante, que se encontra distribuida por todo o país, com 

excepção dos grandes centros urbanos e de algumas zonas costeiras (Lopes e Borges, 2004). 

As regiões com maior densidade populacional incluem Trás-os-Montes, o parque natural do 

Tejo Internacional, Serra de S. Mamede e parte do Alentejo (Fonseca e Correia, 2008). O 

êxodo das populações rurais e o abandono da agricultura tradicional, a que assistimos até há 
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bem pouco tempo, tiveram como consequência o aumento das áreas de mato que, ao 

proporcionarem mais zonas de refúgio para o javali, favorecem o aumento das populações e 

da sua área de distribuição (Rosell et al., 2001). 

2.1 COMPORTAMENTO SOCIAL E ALIMENTAR 
 

O javali é uma espécie social que se organiza em grupos familiares constituidos por 

várias fêmeas e os seus juvenis (Rosell et al., 2001), um comportamento bastante importante 

para a sobrevivência dos elementos mais vulneráveis do grupo (Fonseca e Correia, 2008). A 

maior parte destes indivíduos mostra hábitos sedentários, ocupando uma área entre 2000 a 

15000 hectares (ha), designada por área vital. A área vital pode variar no espaço e no tempo, 

em virtude das caraterísticas ambientais, época do ano, estado reprodutivo, distribuição e 

disponibilidade de alimento e das áreas de refúgio (Fernández-Llario, 2006). Os machos, por 

sua vez, revelam um comportamento solitário e só se juntam ao grupo na época reprodutiva. 

São capazes de percorrer grandes distâncias, cerca de 40 km, numa noite e em alguns casos 

podem mesmo afastar-se consideravelmente do local onde nasceram (Fonseca e Correia, 

2008). A sua área vital é bastante superior à das fêmeas (Fernández-Llario, 2006). 

O javali, embora faça a sua vida sobre solo firme, sente-se perfeitamente à vontade na 

água, podendo atravessar lagos com várias centenas de metros (Fonseca e Correia, 2008).  

No que diz respeito à alimentação, o javali é um animal omnívoro, com amplo 

espectro trófico, o que lhe permite aproveitar os recursos que cada estação do ano e cada 

ecossistema lhe oferece (Fernández-Llario, 2006; Fonseca e Correia, 2008). Consome uma 

grande quantidade de alimentos de origem vegetal (Massei et al., 1996; Schley e Roper, 2003; 

Baubet et al., 2004; Fernández-Llario, 2006), preferindo as gramíneas, no entanto, os frutos e 

sementes podem também ser uma opção (Massei et al., 1996). As suas necessidades em 

proteína são asseguradas pela ingestão de uma pequena quantidade de alimentos de origem 

animal, dado que o aporte proteico dos alimentos de origem vegetal é escasso e dificilmente 

assimilável (Fernández-Llario, 2006). Dentro dos alimentos de origem animal opta 

maioritariamente por animais invertebrados (Massei et al., 1996). O alimento é obtido 

revolvendo o solo com o focinho, em zonas próximas de leguminosas, em busca de um maior 

número de invertebrados ou de plantas com maior quantidade de proteína (Fernández-Llario, 

2006). Em épocas de escassez alimentar pode vir a assumir um papel de necrófago (Fonseca e 

Correia, 2008). 
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2.2 IMPORTÂNCIA CINEGÉTICA 
 

O javali é uma das espécies de caça maior mais importantes em Portugal, existindo no 

país uma forte tradição no consumo da sua carne por parte dos caçadores e das suas famílias 

(autoconsumo). A carne de javali é também muito apreciada e utilizada para o fabrico de 

enchidos caseiros (Vieira-Pinto, 2014). 

Segundo o Decreto-Lei no 202/2004 de 18 de agosto, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei nº 2/2011 de 6 de janeiro, em terrenos cinegéticos ordenados, a caça ao javali é 

permitida durante toda a época venatória (1 de junho a 31 de maio), à exceção dos processos 

de caça de salto, batida e montaria, que só são permitidos durante os meses de outubro a 

fevereiro. Nos terrenos cinegéticos não ordenados, apenas é autorizada a batida e a montaria, 

durante os meses de outubro a fevereiro, nos locais e nas condições estabelecidas por edital do 

Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). O processo de caça mais frequente 

para esta espécie é a montaria. 

 

2.3 O JAVALI COMO RESERVATÓRIO DE AGENTES ZOONÓTICOS 

 

O javali é considerado um importante reservatório de agentes zoonóticos sendo 

afetado pelos mesmos agentes infeciosos e parasitários que o porco doméstico (Acevedo et 

al., 2007; Ruiz-Fons et al., 2008; Meng et al., 2009). A colocação de comedouros e 

bebedouros, como medida de gestão cinegética, associada ao comportamento gregário desta 

espécie potencia a aglomeração de animais no mesmo local e favorece a transmissão de 

doenças (Vicente et al., 2004, Gortázar et al., 2007). 

Em Portugal, assim como em outras regiões do mundo, os javalis podem partilhar o 

seu habitat com suínos domésticos, quando estes últimos são criados ao ar livre. Esta prática 

encontra-se restrita a determinadas regiões do país, como é o caso do Alentejo para produção 

do porco Alentejano e da região de Trás-os-Montes para a produção do porco Bísaro. O 

sistema de produção ao ar livre, ao promover o contacto entre animais domésticos e silváticos, 

favorece a transmissão de doenças entre eles. A população humana pode vir a ser alvo de 

doenças transmitidas pelo javali através do contacto direto com o animal ou do consumo da 
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sua carne, encontrando-se os caçadores numa posição mais vulnerável. Adicionalmente, 

animais domésticos que tenham sido infetados pelo javali representam igualmente um risco na 

transmissão de infeções aos seres humanos. Devido a esta situação, é importante conhecer a 

situação sanitária das populações de javalis, de modo a serem aplicadas medidas preventivas, 

que permitam o controlo e a erradicação de infeções nos suínos domésticos com sucesso 

(Boadella et al., 2012). 

Na Tabela 1 encontram-se os principais agentes zoonóticos (vírus, bactérias e 

parasitas), detetados em javalis em vários países da Europa, e para os quais esta espécie é 

considerada um importante reservatório (Meng et al., 2009). 



 

Tabela 1. Principais agentes zoonóticos detetados em javalis na Europa 

 

Agente Zoonótico País Referência 

Vírus   
            Vírus da hepatite E (HEV) Portugal 

Alemanha 
Itália 
França 
Holanda 
Suécia  
Espanha 

Mesquita et al., 2014 
Oliveira-Filho et al., 2014 
Martinelli et al., 2013; Nardini et al., 2014 
Kaba et al., 2010 
Rutjes et al., 2010 
Widén et al., 2011  
de Deus et al., 2008 

            Vírus da gripe suína Alemanha  
Espanha 

Kaden et al., 2008 
Vicente et al., 2002 

Bactérias   
            Mycobacterium bovis Portugal 

França 
Espanha 
Itália 

Santos et al., 2009; Madalena Vieira-Pinto et al., 2011 
Zanella et al., 2008 
Vicente et al., 2006; Naranjo et al., 2008 
Serraino et al., 1999 

            Brucella suis Espanha 
Bélgica  
Itália 
Suíça 
Alemanha 

Risco et al., 2013 
Grégoire et al., 2012 
Montagnaro et al., 2010 
Leuenberger et al., 2007 
Al Dahouk et al., 2005 

   



 

 

 

Tabela 1 (continuação): Principais agentes zoonóticos detetados em javalis na Europa 

Agente Zoonótico País Referência 

            Leptospira interrogans Suécia 
Itália 
Espanha 
Croácia  
Alemanha 

Boqvist et al., 2012 
Montagnaro et al., 2010 
Vicente et al., 2002; Espí et al., 2010 
Slavica et al., 2008 
Jansen et al., 2007 

            Coxiella burnetti Espanha Astobiza et al., 2011 

            Francisella tularensis Alemanha  
Republica Checa 

Otto et al., 2013 
Hubálek et al., 2002 

            Yersinia pestis Alemanha Al Dahouk et al., 2005 

Parasitas   
            Trichinella spp. Itália 

Polónia 
Espanha 
Finlândia  
França 
Alemanha 
Bélgica 
Eslováquia 
Croácia 

Gómez-Morales et al., 2014 
Bilska-Zając et al., 2013 
Boadella et al., 2012 
Jokelainen et al., 2012 
Richomme et al., 2010 
Nöckler et al., 2006 
Schynts et al., 2006 
Antolová et al., 2006 
Rajković-Janje et al., 2002 



 

 

 

Tabela 1 (continuação): Principais agentes zoonóticos detetados em javalis na Europa 

Agente Zoonótico País Referência 

            Echinococcus granulosus           
 

Roménia  
Espanha 
França 
Croácia 

Onac et al., 2013 
Martín-Hernando et al., 2008 
Foata et al., 2005 
Rajković-Janje et al., 2002 

            Toxoplasma gondii Finlândia  
Portugal 
Alemanha  
França 
Eslováquia 
Republica Checa 
Espanha 

Jokelainen et al., 2012 
Lopes et al., 2011; Coelho et al., 2014 
Opsteegh et al., 2011 
Richomme et al., 2009 
Antolová et al., 2007  
Bártová et al., 2006 
Gauss et al., 2005; Ruiz-Fons et al., 2006 

            Sarcocystis suihominis Alemanha 
Áustria 

Boch et al., 1978 cit. por Dubey et al., 1989 
Hinaidy et al., 1979 cit. por Dubey et al., 1989 
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3. Trichinella spp. 
 

Os nemátodes do género Trichinella são os agentes etiológicos de uma zoonose 

conhecida como triquinelose. Estes parasitas foram observados pela primeira vez em Londres, 

por Richard Owen e James Paget, em1835 durante uma autópsia a uma mulher de origem 

italiana, ficando a ser conhecidos por Trichina spiralis Owen, 1835 (Pozio e Zarlenga, 2005). 

Cerca de uma década depois em Filadélfia, o mesmo nemátode foi observado por Joseph 

Leidig em músculos de porcos domésticos (Murrell et al., 2000). A alteração na designação 

do género de Trichina para Trichinella Railliet, 1895, ocorreu em 1895 mantendo-se até à 

data (Pozio e Zarlenga, 2013).  

Mais de um século depois da sua descoberta, a espécie Trichinella spiralis foi descrita 

em mais de uma centena de mamíferos, acreditando-se tratar de uma única espécie com baixa 

especificidade de hospedeiros e que seria disseminada através das movimentações dos suínos 

domésticos (Murrell et al., 2000). Em 1972 foram descritas três novas espécies T. 

pseudospiralis, a única capaz de afetar simultaneamente mamíferos e aves, T. nelsoni e T. 

nativa (Murrell et al., 2000; Pozio, 2005). Atualmente o género Trichinella é constituído por 

nove espécies e três genótipos, com a última espécie a ser reconhecida apenas em 2012 

(Krivokapich et al., 2012). Estes nemátodes apresentam uma distribuição mundial com 

exceção da Antártida (Pozio e Murrell, 2006). Em relação aos hospedeiros, não são só os 

mamíferos que podem ser naturalmente infetados, mas também as aves e os répteis (Pozio, 

2007a), no entanto, cada espécie de Trichinella parece encontrar-se mais bem adaptada a um 

determinado hospedeiro em detrimento de outro, estando a sua distribuição dependente da 

presença do hospedeiro em causa numa dada região (Pozio e Zarlenga, 2013).  

        

3.1 TAXONOMIA 
 

Os nemátodes do género Trichinella Railliet, 1895 pertencem ao reino Animalia 

Linnaeus, 1758; filo Nematoda (Rudolphi, 1808) Lankester, 1877; classe Adenophorea 

Chitwood, 1958; ordem Enoplida Baird, 1853; super-família Trichinelloidea Ward, 1907; 

sendo o único género da família Trichinellidae Ward, 1907 (Bowman et al., 2004; Pozio et 

al., 2009). As espécies que constituem este género são; Trichinella spiralis (T. spiralis), T. 

nativa, T. britovi, T. murrelli, T. nelsoni, T. pseudospiralis, T. papuae, T. zimbabwensis e T. 
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patagoniensis e existem ainda três genótipos (Trichinella T6, Trichinella T8 e Trichinella T9) 

(Pozio e Zarlenga, 2005; Krivokapich et al., 2012; Pozio e Zarlenga, 2013).  

 

3.2 ESPÉCIES 
 

As espécies deste género dificilmente se distinguem morfologicamente. No entanto, é 

possível diferenciar dois grupos, um que engloba as espécies encapsuladas e outro, as 

espécies não encapsuladas (Zarlenga et al., 2006). Em ambos os grupos a larva de primeiro 

estadio (L1) é capaz de penetrar na célula muscular e induzir a sua diferenciação em “nurse-

cell”. A partir desta fase, as L1 das espécies encapsuladas induzem a síntese de colagénio 

para a formação de uma espessa cápsula, enquanto que nas espécies não encapsuladas isso 

não acontece (Pozio et al., 2001). 

 

3.2.1. ESPÉCIES ENCAPSULADAS 
 

No grupo de espécies encapsuladas incluímos 6 espécies e 3 genótipos: T. spiralis, T. 

nativa, T. britovi, T. murrelli, T. nelsoni, T. patagoniensis e os genótipos Trichinella T6, 

Trichinella T8 e Trichinella T9. Estas espécies são encontradas apenas em mamíferos.  

 

3.2.1.1. Trichinella spiralis 

 

Trichinella spiralis anteriormente conhecida como genótipo T1, foi a primeira espécie 

a ser descoberta, sendo a causa da maior parte das infeções em animais domésticos (porco e 

cavalo) e humanos (Pozio et al., 2009). Pensa-se que a distribuição de T. spiralis tenha sido 

fortemente influenciada pela migração de suínos domésticos, dada a elevada adaptação deste 

parasita a estes animais. Acredita-se que tenha sido introduzida na Europa através da Ásia e 

daí levada para a América pelos colonizadores europeus (Pozio, 2013), encontrando-se 

atualmente descrita na Europa, Ásia, América (Norte, Central e Sul) e Nova Zelândia (Pozio e 

Zarlenga, 2013). Esta espécie apresenta uma elevada capacidade de infeção em humanos 

(Kapel, 2000), suínos domésticos, ratos e murganhos (Murrell et al., 2000). Contudo, pode 

ainda ser encontrada em carnívoros e roedores e menos frequentemente em cavalos (Pozio e 
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Zarlenga, 2013). Encontra-se bem adaptada ao porco doméstico e ao javali, sendo estes os 

seus principais reservatórios (Pozio e Murrell, 2006). A infeção por T. spiralis nos porcos 

domésticos encontra-se muitas vezes associada à presença de ratos sinantrópicos, 

considerados como os seus principais transmissores. No entanto, não se sabe ao certo qual o 

verdadeiro papel dos ratos na epidemiologia de Trichinella spp., uma vez que na ausência da 

infecção em suínos domésticos os ratos não são capazes de a manter (Pozio e Zarlenga, 2005; 

Pozio e Zarlenga, 2013). 

 

3.2.1.2. Trichinella nativa 

 

Trichinella nativa, conhecida como genótipo T2, é a espécie do género Trichinella 

mais resistente ao frio. É encontrada principalmente em carnívoros silváticos das zonas ártica 

e subártica da região holoártica do hemisfério norte, limitadas a sul por temperaturas de -4ºC 

a -5ºC (Gottstein et al., 2009; Pozio et al., 2009). Os hospedeiros mais comuns são os ursos, 

raposas e cães mas foi já descrita numa grande variedade de outros mamíferos, incluindo 

javalis, mustelídeos, felídeos, morsas e focas (Murrell et al., 2000). Pode encontrar-se no 

norte da Europa (Estónia, Finlândia, Noruega, Rússia e Suécia), Ásia (China, Cazaquistão, 

Uzbequistão, Rússia) e América do Norte (Alasca, Gronelândia e Canadá) (Gottstein et al., 

2009). Esta espécie, ao contrário de T. spiralis apresenta uma reduzida capacidade para 

provocar infeção em suínos e ratos (Murrell et al., 2000), sendo, no entanto muito patogénica 

para seres humanos (Kapel, 2000). 

 

3.2.1.3. Trichinella britovi 

 

Trichinella britovi, conhecida como genótipo T3, é considerada a espécie de maior 

prevalência na Europa (Pozio e Zarlenga, 2013), encontrando-se em praticamente todo o 

continente. Está ainda presente no noroeste de África, regiões acima da Guiné e região 

sudoeste da Ásia (Pozio e Zarlenga, 2013). Os carnívoros silváticos são os hospedeiros 

preferenciais de T. britovi tendo, no entanto, sido já isolada de felídeos, ursos, javalis e 

ocasionalmente de cavalos e suínos domésticos (Murrell et al., 2000). Encontra-se 

frequentemente associada a casos de triquinelose em seres humanos na Europa (Pozio e 

Zarlenga, 2013). Apesar de morfologicamente semelhante a T. spiralis a sua transmissão 
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ocorre preferencialmente no ciclo silvático (Kapel e Gamble, 2000; Murrell et al., 2000). Ao 

contrário do que acontece com T. spiralis e T. britovi apresenta patogenia moderada para o 

homem (Kapel, 2000).   

 

3.2.1.4. Outras espécies  

 
Trichinella murrelli (genótipo T5) encontra-se amplamente distribuída entre os 

carnívoros silváticos nos Estados Unidos e região sul do Canadá (Gottstein et al., 2009). Tem 

como principais hospedeiros os ursos, raposas, coiotes, texugos, mas pode ocasionalmente 

infetar o homem e hospedeiros domésticos como cavalos e cães (Murrell et al., 2000; Dubey 

et al., 2006, Pozio e Zarlenga, 2013). Esta espécie é menos infetante para suínos do que a T. 

britovi (Murrell et al., 2000).  

Em relação à espécie Trichinella nelsoni (genótipo T7) a informação é escassa (Pozio 

e Zarlenga, 2013). No entanto, sabe-se que se distribui por toda a África equatorial, tendo 

como principais hospedeiros carnívoros silváticos, nomeadamente hienas e felídeos (Murrell 

et al., 2000). É uma espécie que apresenta baixa resistência ao frio e uma invulgar tolerância a 

altas temperaturas, possivelmente um reflexo da sua adaptação a climas quentes (limite 

isotérmico de 30ºC) (Kapel, 2000; Murrell et al., 2000). Presume-se que o homem também 

possa ser infetado por esta espécie (Pozio, 2007b), no entanto pensa-se que apresente uma 

reduzida patogenicidade (Kapel, 2000).  

Trichinella patagoniensis foi a última a ser reconhecida. Foi descoberta em 2004 nos 

músculos de um puma na Argentina e inicialmente identificada como genótipo T12 

(Krivokapich et al., 2008). Mais tarde, e depois de ter sido isolada em mais dois pumas, foi 

descrita como uma nova espécie (Krivokapich et al., 2012). De acordo com Krivokapich et al. 

(2012), esta espécie pode estar distribuída em toda a América do Sul, dado a existência de 

pumas em toda a região. Este parasita encontra-se bem adaptado a carnívoros e mostra baixa 

capacidade reprodutiva em porcos. Segundo Pozio e Zarlenga (2013) não existem registos de 

infeção por esta espécie em humanos. 

 A classificação taxonómica de Trichinella T6, Trichinella T8 e Trichinella T9 ainda 

não se encontra completamente esclarecida. Trichinella T6 está relacionada com T. nativa, 

tendo sido descrita em carnívoros silváticos nos Estados Unidos e também no Canadá (Pozio 

e Zarlenga, 2013). Partilha com T. nativa a sua elevada resistência a baixas temperaturas 

(Kapel, 2000; Pozio, 2005). Foi documentado um surto de triquinelose em humanos devido ao 
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consumo de carne de puma infetada com Trichinella T6 (Pozio e Zarlenga, 2013). Trichinella 

T8 encontra-se relacionado com T. britovi, tendo sido encontrada em carnívoros silváticos 

(leões, hienas e leopardos) da África do Sul e da Namíbia (Pozio et al., 2009). Devido 

possivelmente à sua limitada distribuição e semelhança com T. britovi, não existem registos 

de casos de triquinelose em seres humanos provocados por este genótipo (Pozio e Zarlenga, 

2013). Trichinella T9 foi detetada em carnívoros silváticos no Japão e ao contrário do que 

inicialmente se pensava, apresenta maior relação filogenética com T. murrelli do que com T. 

britovi (Zarlenga et al., 2006). Á semelhança do que acontece com Trichinella T8 não 

existem casos documentados de triquinelose em humanos (Pozio e Zarlenga, 2013).  

 

3.2.2. ESPÉCIES NÃO ENCAPSULADAS 
 

No grupo de espécies não encapsuladas encontramos 3 espécies, T. pseudospirais, T. 

papuae e T. zimbabwensis (Murrell et al., 2000; Pozio, 2005; Krivokapich et al., 2012; Pozio 

e Zarlenga, 2013). Estas espécies apresentam um diverso leque de hospedeiros, podendo todas 

elas ser encontradas em mamíferos e ainda em aves (T. pseudospirais) e répteis (T. papuae e 

T. zimbabwensis) (Murrell et al., 2000; Pozio, 2005; Pozio e Zarlenga, 2013). 

 

3.2.2.1. Trichinella pseudospiralis 

 

Dentro do género Trichinella a T. pseudospiralis (genótipo T4) foi a primeira espécie 

a ser identificada com uma larva não-encapsulada na célula muscular dos hospedeiros 

(Murrell et al., 2000). É a única espécie que, para além de mamíferos, é capaz de infetar aves 

(Kapel, 2000). Encontra-se distribuída pela Europa, Ásia, América do Norte e Austrália 

(Pozio e Zarlenga, 2013). A capacidade reprodutiva desta espécie em suínos e em ratos é 

moderada (Murrell et al., 2000), contudo há registos de casos de triquinelose humana, 

originados por esta espécie, causados pela ingestão de carne de porco e javali (Pozio et al., 

2009; Pozio e Zarlenga, 2013).  
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3.2.2.2. Trichinella papue 

 

Trichinella papuae (genótipo T10) encontra-se descrita em porcos domésticos e javalis 

na Papua Nova Guiné (Pozio et al., 1999). Para além dos suínos, esta espécie pode ainda 

parasitar répteis, como crocodilos e tartarugas (Pozio et al., 2009). A sua distribuição abrange 

a Ásia austral e o sul da Ásia oriental (Pozio e Zarlenga, 2013). Está documentado uma 

elevada prevalência de infeção em humanos que habitam regiões remotas de Papua Nova 

Guiné (Pozio et al., 2009). 

 

3.2.2.3. Trichinella zimbabwensis 

 

Trichinella zimbabwensis (genótipo T11) foi descoberta em 1995 numa exploração de 

crocodilos no rio Nilo no Zimbabwe, mas só em 2002 foi declarada como uma nova espécie 

(Pozio et al., 2002). A sua distribuição abrange o Zimbabwe, Etiópia, Moçambique e África 

do Sul (Pozio et al., 2009). Os hospedeiros experimentais desta espécie são répteis e 

mamíferos, sendo o único mamífero naturalmente infetado, um leão de África do Sul (Pozio e 

Zarlenga, 2013). Contudo, vários estudos sugerem a possibilidade de existir um grande leque 

de hospedeiros homeotérmicos e poiquilotérmicos (Pozio et al., 2002; Pozio et al., 2004). Até 

à data não há registos de infeção em humanos por esta espécie (Pozio e Zarlenga, 2013)  

 Na Tabela 2 apresentam-se todas as espécies e genótipos conhecidos de Tichinella 

spp., a sua distribuição geográfica e o ciclo que podem apresentar. 



 

 

Tabela 2. Distribuição geográfica e ciclo das espécies e genótipos de Trichinella spp. 

Espécies e genótipos de Trichinella Distribuição Hospedeiros Referência 

 Encapsuladas 

 T. spiralis Cosmopolita Domésticos e silváticos Owen, 1835 cit. por Pozio e Zarlenga, 2005 

 T. nativa Ártico e regiões subárticas do Holoártico Silváticos Britov and Boev, 1972 cit. por Pozio e Zarlenga, 

2005 

 T. britovi Regiões temperadas do Paleártico, Norte e Oeste de 

África 

Silváticos e raramente 

domésticos 

Pozio et al., 1992 

 

 T. murrelli Regiões temperadas do Neártico Silváticos Pozio e La Rosa, 2000 

 Trichinella T6 Canadá, EUA Silváticos Pozio et al., 1992 

 T. nelsoni Etiópia Silváticos Britov e Boev, 1972 cit. por Pozio e Zarlenga, 2005 

 Trichinella T8 África do Sul e Namíbia Silváticos Pozio et al., 1992 

 Trichinella T9 Japão Silváticos Nagano et al., 1999 

 T. patagoniensis Argentina Silváticos Krivokapich et al., 2012 

 Não encapsuladas 

 T. pseudospiralis Cosmopolita Silváticos e raramente 

domésticos 

Garkavi, 1972 cit. por Pozio e Zarlenga, 2005 

 T. papuae Papua, Nova Guiné e Tailândia Silváticos e raramente 

domésticos 

Pozio et al., 1999 

 T. zimbabwensis Etiópia, Moçambique, África do Sul e Zimbabwe Silváticos e domésticos Pozio et al., 2002 
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3.3 CICLO BIOLÓGICO   
 

Os nemátodes do género Trichinella apresentam a particularidade de desenvolverem 

todas as fases do seu ciclo biológico, no mesmo hospedeiro. O ciclo biológico repete-se 

quando um novo hospedeiro ingere músculo do primeiro hospedeiro, contendo a forma 

infetante (Pozio, 2007a). 

Após a ingestão de músculo infetado por um hospedeiro suscetível, o tecido muscular 

é digerido no estômago, por ação do suco gástrico, ocorrendo a dissolução dos quistos de 

Trichinella e permitindo a libertação das L1 (Dupouy-Camet e Bruschi, 2007). No intestino 

delgado, as L1 penetram na mucosa intestinal sofrendo diversas transformações e 

diferenciação sexual. Tal como os outros nemátodes, seguem o padrão de desenvolvimento de 

cinco estadios e quatro mudas até atingirem a maturidade sexual por volta das 36 horas após a 

infeção. Terminada a cópula, o macho morre e a fêmea permanece na mucosa intestinal 

produzindo entre 500 a 1500 novas larvas (L1 imatura) (Mitreva e Jasmer, 2006). O período 

que decorre desde a ingestão de músculo contendo a forma infetante até a produção de uma 

nova geração é designado por período entérico ou fase intestinal do ciclo biológico (Dupouy-

Camet e Bruschi, 2007). 

A fase seguinte, conhecida como fase muscular, inicia-se quando as L1 libertadas pela 

fêmea na mucosa intestinal se deslocam pelos vasos linfáticos e conduto torácico até à veia 

cava, onde entram na circulação sanguínea, dispersando-se pelo organismo. Os alvos 

preferenciais são fibras dos músculos esqueléticos, com um bom suprimento sanguíneo, como 

os pilares do diafragma, masséteres, língua e músculos do antebraço (Nöckler et al., 2000). 

Após penetração da L1 na célula muscular esta vai sofrer algumas alterações para se tornar 

numa “nurse-cell”, o que permitirá a sobrevivência da larva no seu interior. A larva cresce 

rapidamente e, gradualmente, vai enrolar-se sobre si própria em forma helicoidal (Pozio e 

Bruschi, 2001). 

As L1 pertencentes ao grupo das espécies encapsuladas induzem ainda a formação de 

uma cápsula de colagénio, ocorrendo a formação de um quisto que vai isolar e proteger o 

complexo “nurse-cell”- larva do meio envolvente (Pozio e Bruschi, 2001). São necessários 

cerca de 15 dias para que a L1 que penetrou nas células musculares do hospedeiro se torne 

infetante, podendo permanecer nesta forma durante anos (Mitreva e Jasmer, 2006).  
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3.3.1. TRANSMISSÃO 
 

Os parasitas do género Trichinella podem infetar uma grande variedade de 

hospedeiros. Os animais carnívoros ou omnívoros, principalmente os que evidenciam 

comportamentos predatórios, de necrofagia ou canibalismo, são os principais hospedeiros do 

parasita (Pozio, 2013) contudo, também se encontram descritos casos de infeção por 

Trichinella spp. em herbívoros, como é exemplo o cavalo (Pozio, 2007a).  

A transmissão de Trichinella spp. na população humana está relacionada com os 

hábitos alimentares e culturais das populações, nomeadamente com o consumo de carne crua 

ou sujeita a inadequado processamento térmico, proveniente de espécies hospedeiras deste 

nemátode (Pozio, 2007b). À semelhança de que acontece com a infeção humana, os animais 

podem ser infetados através da ingestão de músculos de um qualquer hospedeiro de 

Trichinella (Pozio, 2007a).  

Outras formas de transmissão referenciadas e menos frequentes são a ingestão de 

larvas L1 eliminadas nas fezes ainda viáveis e com capacidade infetante, que podem 

contaminar a água e alimentos (Zimmermann et al., 1959). Esta forma de transmissão pode 

ser uma explicação para a infeção de animais herbívoros. 

 

3.3.2. CICLO DOMÉSTICO 
 

O ciclo doméstico encontra-se principalmente associado aos porcos domésticos e à 

transmissão de Trichinella spp. ao homem através do consumo da carne destes animais 

(Pozio, 2001; Pozio e Murrell, 2006). A principal espécie envolvida neste ciclo é T. spiralis e, 

embora existam outras espécies que podem infetar os porcos domésticos, dada a sua fraca 

capacidade reprodutiva neste hospedeiro, não assumem muita importância na transmissão aos 

humanos (Murrell et al., 2000).  

A implementação de medidas preventivas para o controlo da infeção por Trichinella 

spp. nos suínos domésticos, levou a uma diminuição da prevalência da infecção em seres 

humanos, no entanto e, apesar disso, o ciclo doméstico continua a ser uma ameaça em alguns 

países, tal como demonstrado numa publicação de Murrell e Pozio (2011) onde são referidos 

vários surtos ocorridos entre 1986 e 2009 em países europeus originados pelo consumo de 

carne de porco. Os suínos criados ao ar livre apresentam um maior risco de infeção, estando 

esta situação na origem dos casos ocorridos quer na Grécia (Papatsiros et al., 2012), quer na 
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Lituânia (Bartuliene et al., 2009). O facto de não existir um controlo sobre a população de 

roedores, associado ao sistema de criação de suínos ao ar livre, potencia um maior contacto 

entre ambos e a consequente infeção dos suínos (Pozio, 2007a). Nos últimos anos têm ainda 

surgido surtos em seres humanos originados pelo consumo de carne de outras espécies 

domésticas, que não o porco, como é o caso do cavalo e do cão (Murrell e Pozio, 2011). 

 

3.3.3. CICLO SILVÁTICO 
 

Até há relativamente pouco tempo, o ciclo doméstico era mais valorizado em 

detrimento do ciclo silvático (Pozio, 2013). Atualmente, sabemos que os animais silváticos 

tem vindo a assumir uma importância cada vez maior na transmissão e manutenção de 

Trichinella spp. (Pozio et al., 2009),  

O ciclo silvático ocorre principalmente em ecossistemas que se encontram afastados 

da influência humana e, envolve espécies como T. nativa; T. britovi, T. pseudospiralis, T. 

murrelli, T. nelsoni, T. papuae, T. zimbabwensis, Trichinella T6, Trichinella T8, Trichinella 

T9 e mais recentemente T. patagoniensis (Pozio, 2001; Pozio, 2005; Pozio e Zarlenga, 2013). 

Os principais hospedeiros são mamíferos, omnívoros e carnívoros de vida livre, tais como; 

javalis, ursos, raposas, felídeos silváticas, lobos mas também répteis e aves (Murrell et al., 

2000; Pozio, 2005; Pozio et al., 2004; Krivokapich et al., 2012). 

Práticas como o consumo de carne de animais silváticos (Gallardo et al., 2007; 

Bartuliene et al., 2009) e o abandono de carcaças e vísceras de animais caçados no campo, 

aumentam a probabilidade de transmissão de Trichinella spp. a novos hospedeiros, incluindo 

os seres humanos. Adicionalmente, o abandono da agricultura, que veio proporcionar a 

expansão do javali um pouco por toda a Europa, potencia a transmissão de Trichinella spp. a 

outros animais e humanos (Pozio, 2007a), tal como se tem verificado nos últimos anos, com o 

aumento do número de surtos originado pelo consumo de carne de javali na Europa (Murrell e 

Pozio, 2011). 

Estudos efetuados na Europa e América, demonstram que a prevalência de Trichinella 

é maior em animais que vivem afastados do contacto humano. Uma possível explicação 

prende-se com uma redução no número de potenciais hospedeiros nas zonas de maior 

atividade humana, e o acesso a fontes de alimento alternativas reduzindo a necessidade de 

predação e necrofagia, o que resulta na diminuição da transmissão de Trichinella (Pozio, 
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2007a). Este afastamento do contacto humano aumenta também a probalilidade de 

transmissão de T. spiralis entre animais selvagens (Pozio, 2001).  

Apesar de algumas espécies de Trichinella spp. poderem ser transmitidas do ciclo 

silvático para o ciclo doméstico, aquele também pode ocorrer de forma independente, tal 

como reportado na Finlândia onde se observou uma elevada prevalência (24,8%) de infeção 

por Trichinella spp. em carnívoros silváticos, sendo T. spiralis a espécie mais frequente, sem 

evidência de infeção no porco doméstico (Airas et al., 2009). 

 

3.4 A INFEÇÃO POR Trichinella SPP. EM HUMANOS 
 

No estudo realizado por Murrell e Pozio (2011), sobre a prevalência mundial de 

triquinelose entre 1986 e 2009, verificou-se que a região com maior número de casos 

confirmados foi a Europa com 86,47%, seguida da América com 10,9%. Na Europa, a 

Roménia foi o país com maior número de registos, mais de 28 mil casos, seguida da Sérvia 

com 5 210 casos. Na Tabela 3 encontram-se descritos o número de casos confirmados de 

triquinelose na Europa, nos anos de 2010, 2011 e 2012. 

Os porcos domésticos, principalmente aqueles criados ao ar livre, e os javalis são 

considerados a principal fonte de infeção para o homem (Murrell e Pozio, 2011; Pozio e 

Zarlenga, 2013). Encontram-se documentados surtos de triquinelose originados pelo consumo 

de carne de porco ou seus derivados, em vários países europeus, como Itália (Angheben et al., 

2008), Alemanha (Nöckler et al, 2007; Wichmann-Schauer et al., 2007), Polónia (Golab et 

al., 2007), Dinamarca (Stensvold et al., 2007), Irlanda (McHugh et al., 2007) e Eslováquia 

(Reiterová et al., 2007). No caso do javali, também se encontram referenciados vários surtos 

ocorridos após consumo da sua carne, em França (Gari-Toussaint et al., 2005), Polónia (Król-

Pakulska e Jakubek, 2007) e recentemente na Bélgica (Esbroeck, 2014). No entanto, o 

consumo de derivados, principalmente enchidos, feitos a partir da carne de javali, tem vindo a 

assumir um papel cada vez mais importante na transmissão da infeção, como aconteceu em 

Espanha e Suécia (Gallardo et al., 2007), Lituânia (Bartuliene et al., 2009) e em Itália (Fichi 

et al., 2014).  
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Tabela 3. Casos confirmados de triquinelose na Europa entre 2010 e 2012 
 

Casos confirmados 
País 

2010 2011 2012 

Alemanha 3 3 2 

Áustria 5 1 0 

Bélgica 3 0 0 

Bulgária 14 27 30 

Eslováquia 2 13 3 

Eslovénia 0 1 1 

Espanha 10 18 10 

França 0 2 0 

Grécia 4 0 0 

Itália 0 6 33 

Letónia 9 50 41 

Lituânia 77 29 29 

Polónia 14 10 1 

Republica Checa 0 0 1 

Roménia 82 107 149 

Suíça 1 0 1 

Total 223 268 301 
           (Adaptado de: EFSA, 2014) 

 

Nos últimos anos têm ainda sido reportados casos de infeção devido à ingestão de 

carne de outras espécies, como é o caso do cavalo em Itália e França (Pozio et al., 1988; 

Laurichesse et al., 1997) e do cão na Eslováquia (Murrell e Pozio, 2011).  

No caso de Portugal, foram notificados dois surtos provocados pelo consumo de carne 

de porco: um em 1962 que afetou cinco pessoas e um outro, em 1967, onde apenas uma 

pessoa foi infetada (Vieira, 1983 cit. por Pozio, 2007b). No entanto, esta doença pode 

encontrar-se sub-diagnosticada no país uma vez que, num estudo recente efectuado numa 

população de indivíduos que consumiram carne e derivados sem controlo sanitário, foram 

encontradas evidências serológicas da presença deste nemátode. (Gargaté et al., 2014). 

De acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança (“Alimentar European Food 

Safety Authority” – EFSA) (2014), dos 301 casos de triquinelose ocorridos durante o ano de 

2012, 72 foram devidos a T. spiralis e em 25 dos casos, foi T. britovi, o agente etiológico. Nos 

restantes casos não foi fornecida qualquer informação quanto às espécies em causa. Pensa-se 

que todas as espécies de Trichinella possam ser patogénicas para os seres humanos, embora 
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tenham sido observadas diferenças quanto ao quadro clínico da doença dependendo da 

espécie envolvida (Dupouy-Camet e Bruschi, 2007), estando mesmo descritos casos de 

mortalidade em situações mais graves (Pozio e Murrell, 2006). O diagnóstico da triquinelose 

pode ser difícil, sendo muitas vezes sub-diagnosticada devido a baixos níveis de infeção ou 

quando os sintomas são confundidos com outras doenças mais frequentes em humanos, como 

é o caso da gripe (Dupouy-Camet e Bruschi, 2007). 

 

3.5 A INFEÇÃO POR Trichinella SPP. EM JAVALIS 
 

O javali é um importante reservatório do parasita no ciclo silvático. Na Europa as 

espécies identificadas com mais frequência foram T. spiralis (49%) e T. britovi (47%) (Pozio, 

2007a). Os casos de infeção por Trichinella spp. em javalis caçados, identificados durante o 

ano de 2012, nos vários países europeus e reportados à EFSA, encontram-se descritos na 

Tabela 4. A Bulgária foi o país que apresentou a maior prevalência de infeção em javalis 

(10,58 %), seguida da Roménia (1,78 %) e da Letónia (1,77%) (EFSA, 2014). Na vizinha 

Espanha estão descritas prevalências que variaram entre os 0,8%, em 2008 (García-Sánchez et 

al., 2009) e 0,02% em 2012 (Boadella et al., 2012).  

Em Portugal, existe apenas uma referência a um possível caso de infeção por 

Trichinella spp. em javalis, diagnosticado através do método de digestão enzimática, mas que 

carece de confirmação (Grácio et al., 2003). Existe também um estudo que revela a presença 

de anticorpos para este nemátode, com uma seroprevalência de 3,19% (Valadas et al., 2006), 

para o qual foi utilizada a técnica ELISA mas, os resultados positivos não foram alvo de 

confirmação pelo que, não podemos afirmar com segurança que os animais amostrados se 

encontravam efetivamente infetados. Apesar não existirem casos confirmados de infeção no 

javali, existem estudos que revelam a presença da espécie T. britovi no ciclo silvático, tendo 

sido encontrada em lontras (Magalhães et al., 2004), raposas (Magalhães et al., 2004, Lopes 

et al., 2015) e lobos (Magalhães et al., 2004; Pozio, 2007b).  
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Tabela 4. Prevalência da infeção por Trichinella spp. em javalis caçados na Europa em 2012 e espécies 

identificadas 

País 
Animais 

testados (n) 

Animais positivos 

(n) 

Prevalência 

(%) 
Espécies (n) 

Alemanha 178 662 6 0,003 T. spiralis (6) 

Bélgica 11 691 2 0,017 Trichinella spp. (2) 

Bulgária 747 79 10,576 T. britovi (6) 

Trichinella spp. (73) 

Eslováquia 14 377 10 0,070 T. britovi (7) 

T. nativa (2) 

Trichinella spp. (1) 

Espanha 123 597 245 0,198 T. britovi (10) 

T. spiralis (14) 

Trichinella spp. (221) 

Estónia 4 166 29 0,696 T. britovi (22) 

T. nativa (2) 

T. pseudospiralis (2) 

Trichinella spp. (4) 

França 40 746 2 0,005 T. britovi (2) 

Hungria 69 171 16 0,023 T. britovi (12) 

T. spiralis (3) 

Trichinella spp. (1) 

Itália 67 134 4 0,006 T. britovi (2) 

Trichinella spp. (69) 

Letónia 3 836 68 1,773 Trichinella spp. (68) 

Lituânia 26 655 82 0,308 T. spiralis (9) 

Trichinella spp. (73) 

Polónia 108 605 442 0,407 T. spiralis (131) 

Trichinella spp. (311) 

Roménia 6 017 107 1,778 T. britovi (57) 

T. spiralis (19) 

Trichinella spp. (33) 

Suécia 66 399 5 0,008 T. britovi (1) 

T. pseudospiralis (4) 

Total 721 803 1 097 15,868  
        (Adaptado de: EFSA, 2014) 
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3.6 DIAGNÓSTICO DA INFEÇÃO  
 

Na União Europeia o controlo de Trichinella spp. é obrigatório em suínos e outras 

espécies de animais suscetíveis à infeção e cuja carne se destine ao consumo humano 

(Comissão Europeia, 2005). O Regulamento (CE) No 2075/2005 alterado pelo Regulamento 

(UE) No 216/2014, define as regras para o controlo oficial de Trichinella spp. nas espécies 

animais suscetíveis à infeção por este parasita, de forma a garantir a segurança do 

consumidor, sendo o método de controlo oficialmente exigido a digestão artificial de amostras 

combinadas. No entanto outros métodos podem ser utilizados para o diagnóstico desta 

infeção, nomeadamente a triquinoscopia, técnicas serológicas e técnicas moleculares. 

 

3.6.1.1. Diagnóstico parasitológico 

 

Os quistos musculares não são visíveis macroscopicamente, o que dificulta, ou torna 

impossível, o diagnóstico da infeção por Trichinella spp. no decurso do exame post mortem. 

Os métodos parasitológicos que permitem a deteção das larvas (L1) presentes a nível 

muscular são a triquinoscopia e a digestão artificial. 

A triquinoscopia é um método que se baseia na observação de uma pequena porção de 

músculo através do triquinoscópio. Para além de possibilitar a deteção de larvas de 

Trichinella spp., permite determinar o número de larvas presentes por grama de músculo 

examinado (larva por grama-lpg), bem como isolar as larvas para o diagnóstico molecular e 

posterior identificação da espécie (Dupouy-Camet e Bruschi, 2007). O método consiste em 

comprimir e distender 0.5 g de músculo, com cerca de 2 mm x 10 mm, entre duas lâminas de 

vidro, e observar ao triquinoscópio durante pelo menos 3 minutos, para detetar as larvas 

enquistadas. Para o efeito deve ser recolhido um pedaço de músculo, preferencialmente dos 

pilares de diafragma, que depois é cortado em pequenos pedaços do tamanho de um grão de 

arroz (Comité Científico das Medidas Veterinárias relacionadas com a Saúde Pública, 2001). 

As L1 são mais fáceis de detetar quando a cápsula se encontra completamente desenvolvida 

(Dupouy-Camet e Bruschi, 2007) no entanto, este método falha na deteção de L1 de espécies 

de Trichinella não encapsuladas (Comité Científico das Medidas Veterinárias relacionadas 

com a Saúde Pública, 2001). A sensibilidade deste método é baixa quando existe uma 

pequena densidade de larvas, podendo resultar num elevado número de falsos negativos 



 

 27 

(Dupouy-Camet e Bruschi, 2007). Para além disso, a triquinoscopia é também um método 

muito trabalhoso e demorado, não sendo por isso, actualmente muito utilizado como método 

de rotina na inspeção sanitária (Gajadhar et al., 2009). 

Segundo o Regulamento (CE) No 2075/2005, a digestão artificial de amostras 

combinadas é o método ofícial para deteção de larvas de Trichinella spp. em carne cujo 

destino é o circuito comercial. A sensibilidade deste método depende do tipo de músculo e da 

quantidade de amostra utilizada (Dupouy-Camet e Bruschi, 2007). O local ideal para recolha 

de músculo varia consoante a espécie animal, sendo os pilares do diafragma os músculos de 

eleição para a maior parte dos animais (Kapel et al., 2005). Nos suínos e nos javalis, Kapel et 

al. (2005) referem como locais de eleição, para além dos pilares de diafragma, a língua e os 

músculos do antebraço para o javali. Na Tabela 5 encontra-se descrita a localização 

preferencial das L1 em algumas espécies de animais. 

 
Tabela 5. Localização preferencial das L1 de Trichinella spp. em algumas espécies animais 

Animal (espécie)  Músculo 

Suínos domésticos (Sus scrofa domesticus) Diafragma, língua, masséter 

Javalis (Sus scrofa) Diafragma, músculos dos membros anteriores 

Cavalos (Equus caballus) Diafragma, língua, masséter 

Urso-pardo (Ursus arctos) Diafragma, língua, masséter 

Raposa-vermelha (Vulpes vulpes) Diafragma, língua, músculos dos membros anteriores 

Morsa (Odobenus rosmarus) Língua 

Texugo-europeu (Meles meles) Diafragma, músculos dos membros anteriores 

(Adaptado de: Nöckler et al., 2000; Kapel et al., 2005) 

 

A quantidade de amostra a utilizar deve ter em consideração os níveis adequados de 

sensibilidade e uma boa relação custo-benefício. Geralmente a sensibilidade aceite é de 1-3 

lpg (Nöckler et al., 2000) mas, teoricamente, 1g de amostra seria suficiente para detetar pelo 

menos 1 lpg no caso de haver uma distribuição homogénea das larvas pelo tecido (Nöckler e 

Kapel, 2007). Para o controlo oficial de Trichinella em suínos, através da digestão artificial de 

amostras combinadas, deve utilizar-se no mínimo 1 g de um dos pilares de diafragma. Nas 

porcas reprodutoras e javalis a quantidade a recolher deve ser aumentada para 2 g. Caso não 

haja pilares de diafragma, deve-se recolher o dobro da quantidade de qualquer um dos 

seguintes músculos: porção de diafragma situada junto às costelas ou ao esterno, músculos 

mastigadores, da língua ou da musculatura abdominal (Regulamento (CE) No 2075/2005). 
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Quando se pretende aumentar a sensibilidade do método podemos utilizar quantidades 

superiores de músculo (Gamble et al., 2000).  

Inicialmente pensava-se que a sensibilidade de 1-3 lpg era suficiente na prevenção da 

infeção humana, contudo, após a análise de vários surtos ocorridos, alguns investigadores 

constataram que, dependendo da espécie de Trichinella envolvida, os seres humanos podem 

ser infetados com um número de larvas inferior ao limiar de deteção do método (Teunis et al., 

2012; Van der Giessen et al., 2013). A sensibilidade do método é reduzida no caso dos 

animais que apresentem reduzidos níveis de infeção, mesmo sendo digeridas as quantidades 

de músculo legalmente exigidas (Alban et al., 2011). Para além disso, Riehn et al. (2013) 

verificaram que este método pode apresentar falhas na quantificação do número de larvas, 

sugerindo aumentar o tempo de sedimentação para melhorar a sua sensibilidade, quando se 

suspeita de um baixo número de larvas presentes. 

 

3.6.1.2. Diagnóstico serológico 

 

As técnicas serológicas permitem a deteção de anticorpos específicos para Trichinella 

no período ante mortem ou post mortem (Gajadhar et al., 2009). Apresentam uma maior 

sensibilidade, mas menor especificidade do que as técnicas parasitológicas (Nöckler et al., 

2000), sendo incapazes de detetar casos de infeção muito precoces ou muito tardios (Gottstein 

et al., 2009).  

São várias as técnicas serológicas que podem ser utilizadas na deteção de anticorpos 

para Trichinella. A imunofluorescência indireta (IFI), o Western Blot (WB), o teste de fixação 

do complemento (“complement fixation test” - CFT) e o teste de hemaglutinação 

(“haemagglutination test” - HAT) são técnicas trabalhosas e pouco fáceis de aplicar em 

procedimentos de rotina (Nöckler et al., 2000). O ensaio imunoenzimático (“enzime-linked 

immunosorbent assay” – ELISA) é a técnica mais utilizada, uma vez que é fácil de realizar, 

sendo capaz de detetar anticorpos quando existem níveis de infeção equivalentes a uma larva 

por 100 g de músculo (Gamble et al., 1983). A sensibilidade e especificidade da técnica 

ELISA para a deteção da infeção por Trichinella depende do tipo e da qualidade do antigénio 

utilizado (OIE, 2004). O primeiro antigénio a ser utilizado foi obtido a partir do extrato bruto 

das larvas L1. No entanto, este apresentava baixa especificidade devido às reações cruzadas 

com antigénios de outros nemátodes (Gamble et al., 1983). Durante a década de 80 do século 
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XX, a especificidade da técnica foi melhorada através da utilização do antigénio 

excretor/secretor (E/S) obtido a partir das L1 de T. spiralis (“Trichinella spiralis larvae” -

TSL-1) mantidas em cultura. Este antigénio permite detetar a infeção provocada por qualquer 

espécie de Trichinella, uma vez que o padrão antigénico é muito semelhante (Gomez-Morales 

et al., 2008). Quando aplicada em suínos, a técnica ELISA utilizando o antigénio E/S 

apresenta uma sensibilidade que varia entre os 93,1% e 99,2% e uma especificidade entre 

90,6% e 99,4% (Nöckler e Kapel, 2007). Posteriormente foi desenvolvido um antigénio 

sintético, a tivelose (3,6-dideoxi-D-arabinohexose), que tem sido comparada com o antigénio 

excretor/secretor (E/S) para deteção de anticorpos Trichinella-específicos em suínos, 

apresentando resultados semelhantes ou até superiores (Gamble et al., 1997; Forbes et al., 

2004). A técnica ELISA pode ser utilizada para detetar anticorpos contra este parasita no soro 

ou no suco muscular, uma vez que estudos realizados comprovam que os resultados obtidos 

são comparáveis (Nöckler et al., 2005). 

O WB é, das técnicas serológicas, a que apresenta uma maior especificidade, uma vez 

que não são encontradas reações cruzadas entre os nemátodes do género Trichinella e outros 

nemátodes em porcos, nomeadamente Ascaris suum, Trichuris suis, Strongyloides ransomi, 

Hyostrongylus rubidus e Oesophagostomum dentatum (Nöckler e Kapel, 2007). No entanto, 

este método é demasiado dispendioso para ser realizado em muitas amostras ou como método 

de rotina (Gómez-Morales et al., 2012). Recomenda-se a sua utilização sempre que se 

pretendam confirmar os resultados positivos obtidos com a técnica ELISA, a fim de excluir 

possíveis falsos positivos (Dupouy-Camet e Bruschi, 2007). 

 

3.6.1.3. Diagnóstico molecular 

 

As técnicas de diagnóstico molecular têm sido utilizadas principalmente para 

diferenciação das espécies de Trichinela spp., vindo substituir os métodos bioquímicos (Pozio 

e Murrell, 2006). Não é possível a distinção morfológica de espécies, qualquer que seja o 

estadio de desenvolvimento larvar, apenas se conseguindo diferenciar as espécies 

encapsuladas das não encapsuladas (Pozio e Zarlenga, 2005). Recentemente têm vindo a ser 

desenvolvidas técnicas moleculares que permitem a deteção de Trichinella spp. de uma forma 

mais rápida e menos trabalhosa, podendo constituir importantes ferramentas auxiliares na 
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inspeção sanitária e na vigilância da fauna silvática (Guenther et al., 2008; Atterby et al., 

2009). 

A reação em cadeia da polimerase (“polymerase chain reaction” - PCR) é uma das 

técnicas mais utilizadas, sendo efetuada a partir do DNA extraído das L1 isoladas (Pozio e La 

Rosa, 2003). A técnica de PCR com amplificação aleatória do DNA (“random amplified 

polimorphic DNA”- RAPD-PCR) foi a primeira técnica baseada em PCR a ser utilizada na 

identificação de espécies do género Trichinella (Bandi et al., 1995). Esta técnica consiste na 

deteção de marcadores genéticos com a utilização de um único primer, que se liga 

aleatoriamente na sequência de DNA (Williams et al., 1990). Entretanto, outras técnicas de 

PCR foram desenvolvidas através da avaliação de sequências genómicas específicas. A 

técnica PCR com polimorfismo do comprimento de fragmentos de restrição (“restriction 

fragment length polymorphism”- PCR-RFLP) foi utilizada para amplificação do gene que 

codifica a subunidade I do citocromo C oxidase mitocondrial e permite a identificação das 

espécies (Nagano et al., 1999). Uma técnica de PCR multiplex foi utilizada inicialmente para 

diferenciar os genótipos encapsulados dos não encapsulados (Zarlenga et al., 1999) e, 

posteriormente para identificar as espécies (Zarlenga et al., 2001) tendo o espaçador interno 

transcrito (“internal transcribed spacers” ITS) 1, ITS2 e o segmento de expansão da região V 

do rDNA, como marcadores. A técnica PCR com polimorfismo do comprimento de 

fragmentos de clivagem (“cleavage fragment length polymorphism”-PCR-CFLP) foi utilizada 

para análise da diversidade genética das espécies (Rombout et al., 2001) e a hibridação 

reversa em membrana (“reverse line blot”- RLB) para deteção e identificação das espécies 

(Rombout et al., 2001a) ambas utilizando o espaçador intergénico (“intergenic spacer 

regions”- IGS) do gene que codifica a região 5S rRNA.  

A técnica de PCR em tempo real, para além da análise qualitativa, permite quantificar 

o DNA existente (Nielsen et al., 2008). Esta técnica tem sido utilizada na deteção de DNA de 

larvas de Trichinella spp. na fauna silvática (Atterby et al., 2009; Cuttell et al., 2012) e em 

amostras de músculo (Guenther et al., 2008), apresentando uma elevada sensibilidade e 

especificidade no diagnóstico.  

Recentemente foi efetuado um estudo que comparava três métodos moleculares na 

deteção da infeção por Trichinella spp. em porcos: PCR convencional, PCR a tempo real e da 

técnica de amplificação isotérmica de ácidos nucleicos (“loop-mediated isothermal 

amplification”- LAMP). Os resultados evidenciaram que PCR em tempo real seria a melhor 

opção para análise de um pequeno número de amostras, mas que a técnica LAMP seria a 
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escolha certa para trabalhos de rotina dado, a sua sensibilidade, rapidez, facilidade de 

execução e custo (Lin et al., 2013) 

 

3.7 PREVENÇÃO E CONTROLO  
 

No caso de suspeita de infeção por Trichinella spp. a Comissão Internacional de 

Triquinelose (ICT) reconhe a cozedura e o congelamento como meios de processamento da 

carne de modo a tornar a sua ingestão segura (Gamble et al., 2000). A forma infetante de 

Trichinella spp. fica inativa no instante em que é sujeita a uma temperatura de 62,2ºC. No 

entanto, temperaturas inferiores também podem inativar as L1 dependendo do tempo de 

exposição: 1 hora a 53,4ºC ou 1 minuto a 60ºC. A temperatura deve ser medida no interior da 

peça de carne (Gamble et al., 2000). Na ausência de equipamento capaz de monitorizar o 

tempo ou a temperatura interna da carne, a ICT sugere que se monitorize a sua cor e textura 

durante a cozedura. A carne deverá adquirir uma coloração cinza e a sua textura deverá 

permitir a fácil separação das fibras musculares, o que normalmente acontece quando é sujeita 

a uma temperatura de 71ºC durante pelo menos 1 minuto (Gottstein et al., 2009) 

Segundo Gamble et al. (2000) a congelação é também um meio eficaz para a 

inativação de larvas L1 de T. spiralis em carne de porco. Para o efeito pedaços de carne com 

15 cm de espessura ou menos devem ser congelados a -15ºC, durante pelo menos durante 3 

semanas. Se a espessura da carne for superior a 15 cm, mas inferior 50 cm, a congelação 

deverá manter-se, pelo menos, durante 4 semanas (Gamble et al., 2000; Gottstein et al., 

2009). A carne cuja espessura seja superior a 50 cm não deve ser submetida ao processo de 

congelação. 

O Regulamento (CE) No 2075/2005 alterado pelo Regulamento (UE) No 216/2014, 

prevê que a carne de suínos domésticos que tenha sido submetida a um tratamento por 

congelação em conformidade com as condições apresentadas na Tabela 6, sob supervisão da 

autoridade competente, seja isenta do controlo oficial de Trichinella spp.  
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Tabela 6. Tempo e temperatura de congelação a utilizar no tratamento da carne em função da sua espessura 

 
Diâmetro/espessura da carne (cm) Temperatura (ºC) Tempo (dias) 

≤ 15 -15 20 

≤ 15 -23 10 

≤ 15 -29 6 

>15 e ≤ 50 -15 30 

>15 e ≤ 50 -25 20 

>15 e ≤ 50 -29 12 
                    (Adaptado de: Regulamento (CE) Nº 2075/2005) 

 

No que diz respeito à carne de cavalo, evidências sugerem que algumas L1 de T. 

spiralis podem permanecer viáveis na carne congelada a -18ºC durante 4 semanas (Hill et al., 

2007). Existem ainda espécies de Trichinella muito resistentes às baixas temperaturas, 

nomeadamente T. britovi e T. nativa, que podem manter-se viáveis a temperaturas negativas 

durante meses ou mesmo anos (Murrell et al., 2000; Gottstein et al., 2009). Está mesmo 

documentado um surto de triquinelose, originado pelo consumo de carne de javali infetada 

por T. britovi, que havia sido congelada a -35ºC durante 7 dias (Gari-Toussaint et al., 2005). 

Deste modo, e dependendo da espécie hospedeira, a congelação da carne não pode ser 

considerada, por si só, como um meio eficaz para o controlo das formas infetantes de 

Trichinella spp., devendo nestes casos ser aconselhada outra medida de prevenção como a 

cozedura (Kapel, 2005). 

A cura e a fumagem não são processos recomendados para inativar a formas infetantes 

de Trichinella spp., uma vez que parâmetros como o teor em sal, a temperatura e o tempo de 

secagem são muito variáveis e difíceis de monitorizar e controlar (Gottstein et al., 2009). 

 

4. Toxoplasma gondii 
 

O protozoário Toxoplasma gondii foi descrito pela primeira vez em 1908 na Tunísia, 

por Nicolle e Manceaux, em tecidos de um roedor africano denominado Ctenodactylus gundi, 

durante estudos sobre a leishmaniose no Instituto Pasteur. No mesmo ano, no Brasil, 

Splendore decobriu o mesmo parasita em coelhos, mas foi erradamente considerado como 

Leishmania (Dubey, 2010). O nome Toxoplasma surge devido à morfologia do parasita (do 

latim Toxo= arco; plasma=forma) (Dubey, 1993), enquanto o nome gondii deriva da espécie 
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hospedeira Ctenodactylus gundi, que erradamente foi classificado por Nicole e Manceaux 

como Ctenodactylus gondi (Dubey, 2010). Em 1939, este protozoário foi identificado pela 

primeira vez em humanos por três patologistas, Wolf, Cowen e Paige, no cérebro de um 

recém-nascido com infeção congénita (Dubey, 2008). 

O ciclo biológico só foi totalmente esclarecido em 1970, com a descoberta da 

multiplicação sexuada de T. gondii no intestino delgado dos gatos e consequente eliminação 

de oocistos nas fezes (Dubey, 2009a). 

 

4.1 TAXONOMIA 
 

Segundo Levine et al., (1980) o protozoário Toxoplasma gondii, Nicolle e Manceaux, 

1909, pertence ao reino Protista Haeckel, 1866; sub-reino Protozoa Goldfuss, 1918; filo 

Apicomplexa Levine, 1970; classe Sporozoea Leuckart, 1879; sub-classe Coccidia Leuckart, 

1879; ordem Eucoccidea Léger e Duboscq, 1910; família Sarcocystidae Poche, 1913, sendo a 

única espécie pertencente ao género Toxoplasma, Nicolle e Manceaux, 1909. 

 

4.2 VARIABILIDADE 
 

A estrutura populacional deste protozoário foi inicialmente descrita com sendo 

altamente clonal e com baixa variabilidade genética (Robert-Gangneux e Dardé, 2012). 

Através de estudos efetuados a isolados de humanos e de animais domésticos, na Europa e 

América do Norte, foram identificadas três linhagens clonais predominantes, conhecidas 

como genótipo tipo I, tipo II e tipo III, que diferem entre si na virulência e nos padrões de 

ocorrência (Sibley e Boothroyd, 1992; Howe e Sibley, 1995; Robert-Gangneux e Dardé, 

2012). O genótipo do tipo I engloba estirpes altamente virulentas para os murganhos, 

enquanto os tipos II e III incluem estirpes com menos virulência (Sibley e Boothroyd, 1992; 

Dubey et al., 2002). As três linhagens clonais foram isoladas em seres humanos contudo, o 

genótipo do tipo II é considerado o mais prevalente (Howe e Sibley, 1995). O genótipo do 

tipo I encontra-se associado com mais frequência à toxoplasmose ocular, podendo também 

estar associada à toxoplasmose congénita (Fuentes et al., 2001). O genótipo do tipo II é 

considerado o mais prevalente na toxoplasmose congénita, tendo sido também isolado em 

indivíduos imunodeprimidos (Boothroyd e Grigg, 2002). Segundo Howe e Sibley (1995) este 

genótipo também se encontra associado a aborto em ovelhas. As estirpes pertencentes ao 
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genótipo III encontram-se com frequência associadas à infeção nos animais (Howe e Sibley, 

1995). 

Uma quarta linhagem clonal foi recentemente descrita na América do Norte, isolada 

em animais silváticos, designada por halogrupo 12 (Khan et al., 2011). 

Estudos efetuados em isolados obtidos em áreas geográficas remotas e zonas tropicais, 

sugerem que T. gondii apresenta uma maior complexidade genética do que a inicialmente 

sugerida (Ajzenberg et al., 2004). Assim, para além das estirpes típicas anteriormente 

referidas, existem ainda genótipos atípicos (Ajzenberg et al., 2004), mistos (Dubey et al., 

2006) e recombinantes (Sibley et al., 2009).  

 

4.3  CICLO BIOLÓGICO 
 

Toxoplasma gondii é um parasita heteroxeno, que possui como hospedeiros definitivos 

membros da família Felidae, domésticos e silváticos. Apresenta como hospedeiros 

intermediários animais homeotérmicos, incluindo os seres humanos e os próprios felídeos 

(Tenter et al., 2000; Ajzenberg et al., 2004).  

Este protozoário possui três formas infetantes: os taquizoítos, os bradizoítos e os 

esporozoítos. Os taquizoítos são a forma de multiplicação rápida do parasita, podendo ser 

encontrados em qualquer célula do hospedeiro (Dubey, 1998). Os bradizoítos, presentes nos 

hospedeiros intermediários, são a forma de multiplicação lenta e encontram-se dentro de 

quistos tecidulares (Dubey, 1997b; Dubey et al., 1998). Os esporozoítos encontram-se no 

interior dos oocistos esporulados (Dubey, 1998). 

O ciclo de vida do T. gondii pode ser dividido em duas fases: a fase enteroepitelial, 

que engloba a multiplicação sexuada e se encontra confinada aos enterócitos dos felídeos e a 

fase extraintestinal, que acontece em todos os hospedeiros intermediários, e onde apenas 

ocorre a multiplicação assexuada. No hospedeiro definitivo a fase enteroepitelial pode ocorrer 

em simultâneo com a fase extraintestinal (Dubey e Beattie, 1988).  

Após a ingestão de quistos com bradizoítos pelo hospedeiro definitivo, a parede do 

quisto é digerida no estômago e os bradizoítos libertados vão invadir os enterócitos. Aqui, 

ocorre a equizogonia, originando-se esquizontes do tipo A, B, C, D e E. São os merozoítos 

libertados dos esquizontes do tipo D e E que iniciam a formação dos gametócitos. Durante a 

gametogonia, os microgâmetas fertilizam os macrogâmetas maduros originando oocistos. Os 
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oocistos não esporulados são posteriormente eliminados com as fezes para o meio ambiente 

(Dubey et al., 1998). 

Após uma primoinfeção, a eliminação de oocistos ocorre em todos os gatos 3 a 7 dias 

após a ingestão de quistos, podendo durar mais de 20 dias (Dubey, 2005, Dubey, 2006). Caso 

a infeção tenha ocorrido através da ingestão de taquizoítos ou de oocistos esporulados, o 

início da eliminação de oocistos ocorre 13 a 18 dias respetivamente (Dubey, 1998) sendo que, 

nem todos os gatos infetados por estas formas parasitárias irão excretar oocistos (Dubey, 

2002; Dubey, 2005; Dubey, 2006). A esporogonia ocorre no meio ambiente em condições 

favoráveis de humidade e temperatura (Dubey et al., 2011). Cada oocisto esporulado contém 

dois esporocistos, cada um deles com quatro esporozoítos (Robert-Gangneux e Dardé, 2012). 

A fase extraintestinal tem ínicio após a ingestão dos oocistos esporulados ou de 

quistos pelos hospedeiros intermediários. Os esporozoítos e os bradizoítos libertados invadem 

o epitélio intestinal e diferenciam-se em taquizoítos. À medida que ocorre a disseminação 

sanguínea e linfática dos taquizoítos, estes multiplicam-se rapidamente por endodiogenia no 

interior das células hospedeiras, conduzindo posteriormente à formação de quistos (Dubey et 

al., 1998; Tenter et al., 2000). Os quistos podem ser encontrados em qualquer tecido dos 

hospedeiros intermediários, no entanto, encontram-se preferencialmente no sistema nervoso 

central, músculo esquelético e cardíaco, e globo ocular (Tenter et al., 2000). Podem ainda ser 

encontrados com menos frequência nos pulmões, fígado e rins (Dubey et al., 1998). A 

formação dos quistos tecidulares é a última etapa do ciclo de vida nos hospedeiros 

intermediários (Tenter et al., 2000). 

 

4.3.1. FORMAS DE TRANSMISSÃO  
 

As principais vias de transmissão da infeção aos hospedeiros definitivos e 

intermediários são: a transmissão horizontal, através da ingestão de oocistos esporulados que 

se encontram no solo, alimentos e água, e através da ingestão de quistos que se encontrem na 

carne ou vísceras de animais infetados; e a transmissão vertical de taquizoítos, por via 

placentária (Tenter et al., 2000; Dubey, 2010). Os taquizoítos são pouco resistentes às 

condições ambientais sendo rapidamente destruidos fora do hospedeiro, pelo que são escassos 

os casos de infeção por via horizontal (Tenter et al., 2000). No entanto, os taquizoítos foram 

encontrados no leite de várias espécies de animais, existindo casos de infeção em humanos 

devido ao consumo de leite de cabra não pasteurizado (Sacks et al., 1982; Skinner et al., 
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1990). Para além do leite, foram isolados taquizoítos no sangue, saliva, urina, lágrimas e 

sémen, não havendo contudo, casos de transmissão a humanos através destes fluídos (Tenter 

et al., 2000).  

Dentro dos hospedeiros definitivos estudados, os gatos domésticos são provavelmente 

a maior fonte de contaminação ambiental pelo parasita uma vez que são abundantes, possuem 

uma distribuição mundial e, após primoinfeção, um único gato pode eliminar milhares de 

oocistos (Dubey, 2001). No entanto, na ausência de situações imunossupressoras, a 

eliminação de oocistos ocorre apenas uma vez na vida e por um curto período de tempo (1 a 3 

semanas). Estima-se que num dado momento, apenas 1% da população geral de gatos se 

encontre a eliminar oocistos (Dubey e Beattie, 1988; Dumètre e Dardé, 2003). Os oocistos 

esporulados são muito resistentes às condições ambientais adversas, conseguindo sobreviver 

no ambiente durante longos períodos de tempo (Dubey, 2010). Os oocistos presentes no solo 

podem contaminar a água, vegetais e frutas, tendo sido reportados casos de infeção por T. 

gondii em humanos associados à sua ingestão (Kapperud et al., 1996 Dubey, 2004; Jones e 

Dubey, 2010). Atualmente a água do mar é também considerada uma potencial fonte de 

infeção para os animais marinhos (Lindsay et al., 2003).  

O consumo de carne crua ou com inadequado processamento térmico é outro fator de 

risco para a aquisição da infeção por T. gondii, sendo considerada a principal forma de 

transmissão ao homem na Europa e nos Estados Unidos (Tenter et al., 2000; Cook et al., 

2000, Robert-Gangneux e Dardé, 2012). Nos animais domésticos os quistos tecidulares foram 

encontrados com mais frequência em suínos, ovinos e caprinos (Tenter et al., 2000; Dubey et 

al., 2005). A identificação de quistos de T. gondii também tem sido reportada em cervídeos, 

lebres, javalis, cangurus e ursos (Tenter et al., 2000). No entanto, qualquer animal 

homeotérmico é susceptivel à infeção, sendo assim uma fonte potencial de infeção (Tenter et 

al., 2000). 

A transmissão através de transplantes de órgãos também se encontra descrita. Neste 

caso, a transmissão pode ocorrer quando o dador ou o recetor é seropositivo possuindo assim 

quistos de T. gondii. Em qualquer dos casos a terapia imnunossupressora que é administrada 

ao recetor pode potenciar a reativação dos bradizoitos desencadeando uma infeção ativa e 

consequente manifestação de sintomatologia (Wreghitt et al., 1989; Guy, 2014) 

Este protozoário apresenta a particularidade de poder ser transmitido entre hospedeiros 

intermediários, através dos hábitos carnívoros (Robert-Gangneux e Dardé, 2012) e ainda ser 
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transmitido entre hospedeiros definitivos, sem que a forma parasitária passe pelo hospedeiro 

intermediário (Dubey, 2006). 

 

4.4 A INFEÇÃO POR Toxoplasma gondii EM HUMANOS 
 

Estima-se que cerca de um terço da população mundial já tenha sido exposta a este 

protozoário e mantenha a infeção na sua forma crónica (Tenter et al., 2000; Hill e Dubey, 

2002). Segundo Pappas et al. (2009) a seroprevalência mundial da infeção em mulheres em 

idade fértil varia de 10 a 80%. As maiores prevalências são encontradas em países tropicais, 

com climas quentes e húmidos, que favorecem a sobrevivência dos oocistos (Robert-

Gangneux e Dardé, 2012). Valores superiores a 60% são encontrados em países da América 

Central, América do Sul, África e em alguns países da Ásia (Lin et al., 2008; Rosso et al., 

2008; Pappas et al., 2009). Valores entre 10 a 30% de seroprevalência estão descritos nos 

Estados Unidos da América e em países do norte da Europa (Pappas et al., 2009; Robert-

Gangneux e Dardé, 2012). A prevalência da infeção, apesar de variar entre diferentes grupos 

étnicos, encontra-se essencialmente relacionada com os hábitos alimentares e condições higio-

sanitárias das populações (Montoya e Liesenfeld, 2004). Em Espanha, num estudo efetuado 

em mulheres imigrantes de países asiáticos, observou-se uma seroprevalência de 41,4%, que 

contrastava com a seroprevalência de 12% encontrada em mulheres espanholas (Ramos et al., 

2011). No Norte de Portugal Lopes et al. (2012) encontraram valores de seroprevalências de 

24,4% em mulheres em idade fértil.  

A infeção por T. gondii nos seres humanos é na maioria das vezes inaparente. No 

entanto, em indivíduos imunodeprimidos pode ser fatal, podendo ocorrer casos de encefalite, 

septicemia, miocardite e hepatite, entre outras manifestações clínicas (Tenter et al., 2000; 

Montoya e Liesenfeld, 2004; de Moura et al., 2006). No caso de indivíduos com infeção 

crónica por T. gondii, a imunodepressão pode levar a uma reativação da infeção com posterior 

desenvolvimento de doença (Robert-Gangneux e Dardé, 2012).  

A toxoplasmose congénita é considerada uma das manifestações mais graves da 

infeção. Caso a primoinfeção materna ocorra durante o primeiro trimestre de gestação, o risco 

de infeção do feto é menor, no entanto a gravidade da doença é maior, podendo ocorrer 

aborto, mortalidade fetal ou anomalias no desenvolvimento do feto (Montoya e Liesenfeld, 

2004). A grávida é normalmente assintomática, já no recém-nascido as manifestações clínicas 

variam podendo apresentar hidrocefalia, microcefalia, calcificações intracraneanas, 
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retinocoroidite, estrabismo, cegueira, atrasos mentais e psicomotores, petéquias e anemia 

(Montoya e Liesenfeld, 2004; Rorman et al., 2006; Robert-Gangneux e Dardé, 2012). Se a 

primoinfeção ocorrer no terceiro trimestre de gestação, a gravidade das lesões no feto 

diminuem, sendo a infeção subclínica na maioria dos casos. No entanto, se não forem 

tratados, poderão desenvolver coriorretinite ou atrasos no crescimento mais tarde durante a 

vida adulta (Montoya e Liesenfeld, 2004). 

A toxoplasmose ocular provocada por uma infeção aguda ou por reativação de uma 

infeção crónica pode ocorrer durante o período embrionário, devido a uma transmissão 

placentária, ou após o nascimento (Tenter et al., 2000; Montoya e Liesenfeld, 2004). A 

coriorretinite é a manifestação mais frequente, tanto em indivíduos imunocompetentes como 

imunodeprimidos (Montoya e Remington, 1996; Garweg et al., 2011; Park e Nam, 2013). 

 

4.5 A INFEÇÃO POR Toxoplasma gondii EM JAVALIS  
 

Os porcos domésticos são considerados uma importante fonte de infeção por T. gondii 

em humanos (Dubey, 2009b). Em 1996 ocorreu um surto de toxoplasmose em humanos na 

Coreia do Sul, causada pela ingestão de fígado e baço crus de porcos selvagens (Choi et al., 

1997). Estudos efetuados um pouco por todo o mundo revelaram a presença da infeção 

também em javalis. No Brasil foi encontrada uma seroprevalência de 4,5% (Fornazari et al., 

2009). Na Coreia do Sul estão descritos valores de prevalência de 25,1% (Kang et al., 2013) e 

de 36% (Jeong et al., 2014) . Valores mais baixos de 17% encontram-se descritos nos Estados 

Unidos da América (Hill et al., 2014). A Tabela 7 apresenta as seroprevalências obtidas em 

javalis de vários países da Europa. 
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Tabela 7. Seroprevalência da infeção por T. gondii em javalis da Europa 

 
Seroprevalência (%) País  Referência 

38  Suécia Wallander et al., 2014 

14 Itália Ranucci et al., 2013 

24,4 Alemanha Opsteegh et al., 2011 

100 Portugal Lopes et al., 2011 

17,6 França  Richomme et al., 2009 

8,1 Eslováquia Antolová et al., 2007 

26,2 Republica Checa Bártová et al., 2006 

36,3a Espanha Ruiz-Fons et al., 2006 

10 Portugal Valadas et al., 2006 

38,4 Espanha Gauss et al., 2005 
                                     a 

estudo realizado apenas em fêmeas 

 

O javali, à semelhança do que acontece com os suínos domésticos, pode infetar-se 

através da ingestão de água e alimentos contaminados por oocistos ou através da ingestão de 

outros hospedeiros intermediários (Dubey et al., 1995). Tanto quanto se sabe, não existem 

relatos de toxoplasmose em javalis e, mesmo em porcos domésticos, os sinais de infeção 

aguda são raros, sendo os principais sinais clínicos a anorexia, febre, dificuldades 

respiratórias, fraqueza muscular e morte (Dubey, 2009b). Em javalis encontra-se descrita a 

ocorrência de infeção congénita (Calero-Bernal et al., 2013). 

 

4.6 DIAGNÓSTICO DA INFEÇÃO  
 

O diagnóstico clínico da infeção por Toxoplasma gondii em humanos e animais é 

difícil, uma vez que na grande maioria dos casos os sinais clínicos são pouco específicos 

(Robert-Gangneux e Dardé, 2012). Em relação ao diagnóstico laboratorial, existem vários 

métodos possíveis, sendo as técnicas serológicas as mais utilizadas.  

 

4.6.1. ISOLAMENTO DAS FORMAS PARASITÁRIAS 
 

O isolamento das formas parasitárias pode ser efetuado recorrendo ao bioensaio ou 

utilizando culturas celulares. O bioensaio em murganhos é utilizado para confirmação 
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laboratorial da infeção aguda de toxoplasmose em indivíduos imunocomprometidos ou 

grávidas. É efetuado através da inoculação subcutânea ou intraperitoneal de fluidos corporais 

(sangue, líquido amniótico, sangue fetal) ou extratos de tecidos. Após 3 a 6 semanas é 

realizada a deteção de anticorpos para T. gondii e a pesquisa de quistos cerebrais (Rorman et 

al., 2006). Esta técnica tem vindo a ser substituída pelas técnicas moleculares, só sendo 

utilizada em caso de resultados inconclusivos ou duvidosos (Robert-Gangneux e Dardé, 

2012).  

Com a utilização de culturas celulares o procedimento é basicamente o mesmo, 

ocorrendo a inoculação de fluidos corporais ou tecidos numa cultura de células, a deteção de 

T. gondii pode ser efetuada através da IFI, depois de uma coloração com Giemsa ou por 

observação direta ao microscópio invertido. Apesar de serem menos utilizadas, as culturas 

celulares apresentam resultados comparáveis aos obtidos pelo bioensaio em murganhos 

(Derouin et al., 1987).  

O bioensaio em gatos foi considerado o método mais sensível na deteção de quistos de 

T. gondii em tecidos animais, uma vez que após a ingestão dos tecidos infetados pelo gato 

seronegativo, este elimina oocistos nas fezes 3 a 10 dias após a infeção (Gamble et al., 2005; 

Hill et al., 2006). O bioensaio em gatos tem sido utilizado, com alguma frequência, como 

teste de referência para a deteção de infeção por T. gondii em suínos (Dubey et al., 1995; 

Dubey et al., 1996; Gamble et al., 2005; Hill et al., 2006). O bioensaio é uma técnica 

questionável sob o ponto de vista ético, para além de ser bastante trabalhoso e dispendioso 

(Basso et al., 2013), tendo vindo a ser substituído por técnicas serológicas e moleculares, 

mesmo em trabalhos de investigação. 

 

4.6.2. DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO E IMUNOHISTOQUÍMICO 
 

A citologia pode ser utilizada na deteção de taquizoítos em fluidos corporais, 

permitindo o diagnóstico durante a fase aguda da infeção, enquanto existe parasitemia 

(Montoya, 2002). A histologia só pode ser efetuada após a morte do animal ou após a recolha 

por biópsia de uma amostra de tecido permitindo a observação ao microscópio das formas 

parasitárias. A coloração com hematoxilina-eosina (H&E) não é suficientemente sensível nem 

específica para detetar os parasitas (Dubey e Thulliez, 1993). No caso de não serem 

observadas lesões compatíveis com infeção por T. gondii, esta técnica pode ser bastante 

limitada, devido ao reduzido número de quistos presentes nos tecidos (aproximadamente um 
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quisto por cada 50 a 100g) principalmente quando são provenientes de grandes animais 

(Esteban-Redondo et al., 1999). Os quistos musculares de T. gondii são geralmente esféricos, 

não septados e apresentam uma parede fina (Solaymani-Mohammadi e Petri Jr., 2006). Os 

bradizoítos são positivos ao ácido periódico de Schiff (“periodic acid Schiff” - PAS) (Hill e 

Dubey, 2002). A parede do quisto cora com um corante de prata (Lindsay et al., 1995). 

Na imunohistoquímica a identificação das formas parasitárias de T. gondii é mais fácil, 

uma vez que são utilizados anticorpos específicos conjugados com fluoresceína ou peroxidase 

que se ligam aos antigénios parasitários presentes num corte de tecido (Kramer e Buxton, 

2007).  

 

4.6.3. DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO 
 

A deteção de anticorpos para T. gondii é considerada como a primeira abordagem para 

o diagnóstico da infeção. As técnicas serológicas são práticas, rápidas e fáceis de executar, 

tendo vindo a ser melhoradas e desenvolvidas novas técnicas ao longo dos anos (Robert-

Gangneux e Dardé, 2012). 

O teste de lise (“dye-test” - DT) foi o primeiro teste a ser utilizado, tendo sido 

desenvolvido por Sabin e Feldman em 1948. Este método utiliza taquizoítos vivos e tem por 

base a lise do parasita. Permite diferenciar uma infeção aguda de crónica, uma vez que deteta 

imunoglobina (IG) M e IgG (Robert-Gangneux e Dardé, 2012). Segundo a OIE (2008) é 

considerado o teste de referência no diagnóstico da infeção em humanos, dado a sua elevada 

sensibilidade e especificidade, contudo apresenta resultados pouco fidedignos nas espécies 

animais (OIE, 2008). A técnica de IFI utiliza taquizoítos mortos e tem vindo a substituir o 

DT, pois também permite diferenciar as IgM das IgG. Baseia-se na ligação entre os 

taquizoítos e os anticorpos para T. gondii presentes na amostra de soro, evidenciada após a 

adição de um conjugado (OIE, 2008). 

No teste de hemaglutinação indireta (“indirect haemagglutination test” - IHA) os 

glóbulos vermelhos servem como transportadores dos antigénios e aglutinam quando 

contactam com os anticorpos. Pelo contrário, no teste de aglutinação em látex (“latex 

agglutination test” - LAT) são as partículas de látex que transportam os antigénios e que 

aglutinam na presença de anticorpos específicos (Balfour et al., 1982).  

A ELISA é um teste que permite a deteção de IgM ou IgG (Kramer e Buxton, 2007). É 

uma técnica utilizada em muitos laboratórios, contudo não existe uma padronização entre os 
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testes utilizados, o que pode causar uma grande variabilidade nos resultados obtidos, não 

permitindo que sejam comparáveis entre si (Rorman et al., 2006; Robert-Gangneux e Dardé, 

2012). 

O teste de aglutinação direta foi descrito pela primeira vez em 1959, por Fulton e 

Turk, tendo como princípio a aglutinação do parasita tratado com formalina. Contudo, este 

teste apresentava uma sensibilidade mais baixa do que o DT, para além da baixa 

especificidade, pois ocorriam casos de aglutinação não específica em soros negativos testados 

pelo DT ou IFI. A técnica foi posteriormente melhorada tendo sido introduzido o pré 

tratamento das amostras com 2-beta-mercaptoetanol (2-ME), o que veio aumentar a 

sensibilidade e a especificidade passando a designar-se teste de aglutinação modificado 

(“modified agglutination test” - MAT) (Desmonts e Remington, 1980).  

 

4.6.4. DIAGNÓSTICO MOLECULAR 
 

A pesquisa de DNA do parasita em fluidos corporais ou tecidos através da PCR foi 

descrita pela primeira vez por Burg et al. (1989) utilizando o gene B1, um gene que se repete 

35 vezes no genoma de Toxoplasma gondii. A partir da década de 90, a PCR, passou a ser o 

método mais utilizado na deteção de T. gondii em fluidos corporais e tecidos, no diagnóstico 

da neurotoxoplasmose, toxoplasmose congénita e ocular (Montoya e Liesenfeld, 2004; 

Robert-Gangneux e Dardé, 2012). No ano de 2000 é descrita a utilização de um novo 

marcador, o REP-529 que se repete 200 a 300 vezes no genoma de T. gondii, mostrando 

possuir uma maior sensibilidade do que o gene B1 (Homan et al., 2000). A PCR em tempo 

real tem vindo a substituir a PCR convencional como prática de rotina o que, provavelmente, 

poderá contribuir para uma maior sensibilidade (Robert-Gangneux e Dardé, 2012). 

Atualmente existe uma grande diversidade de métodos e práticas no diagnóstico molecular da 

infeção por T. gondii. Contudo, uma das principais desvantagens é a falta de uniformização de 

todo o processo, desde a extração de DNA, utilização de “primers”, sequência alvo, e técnica 

utilizada, constituindo um obstáculo à comparação entre os resultados obtidos (Sterkers et al., 

2010). 
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4.7 PREVENÇÃO E CONTROLO  
 

Uma vez que este protozoário não se consegue detetar por observação dos quistos 

musculares durante a inspeção das carcaças a EFSA recomenda a implementação de medidas 

de vigilância ante-mortem com programas de monitorização em animais destinados ao 

consumo humano (EFSA, 2013a).  

Medidas profiláticas devem ser implementadas no sentido de impedir a transmissão da 

infeção ao homem através do consumo de carne de animais potencialmente infetados. O 

tratamento térmico pelo calor com temperaturas superiores a 67ºC é eficaz na inativação dos 

bradizoítos de T. gondii (Dubey, 1996; Dubey et al., 1990). Já o aquecimento através do 

microondas não é eficaz para a inativação das formas parasitárias, dado que não exerce o 

calor de forma uniforme em toda a carne (Lundén e Uggla, 1992). O hábito de provar a carne 

durante a sua confeção deve ser evitado (Hill e Dubey, 2002). 

Em relação ao tratamento térmico pelo frio, os bradizoítos mantêm-se viáveis a 

temperaturas de congelação entre -1ºC e -8ºC durante uma semana, sendo apenas a partir dos -

12ºC que a maioria dos bradizoítos se torna inviável, não sendo certo que isso aconteça em 

todos os quistos (Dubey, 1996).  

Alguns estudos sugerem que os procedimentos de cura também podem inativar os 

bradizoítos dependendo da concentração de sal, do tempo de exposição e da temperatura 

atingida As concentrações em sal de 6% a temperaturas entre os 4ºC e os 20ºC são capazes de 

inviabilizar os quistos (Dubey, 1997a). Com concentrações inferiores será necessário um 

maior tempo de exposição, não sendo certo que os bradizoítos fiquem todos inviáveis, por 

isso não é um método aconselhado para prevenção da infeção em humanos (Navarro et al., 

1992; Tenter et al., 2000)  

 Salientam-se ainda os cuidados de higiene a ter com todos os utensílios para a 

preparação da carne, sendo suficiente a água quente e sabão para inativar as formas 

parasitárias (Hill e Dubey, 2002). 

 

5. Sarcocystis spp. 

 

Os parasitas do género Sarcocystis apresentam uma distribuição mundial, tendo sido 

observados pela primeira vez em 1843 por Miesher, no músculo de um murganho (Mus 
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musculus) que os descreveu como estruturas longas de cor branca leitosa. Desde essa data, e 

durante os 20 anos que se seguiram, ficaram conhecidas como túbulos de Miesher (Dubey et 

al., 1989). Em 1865, Kühn observou formas parasitárias semelhantes, no músculo de porcos 

domésticos (Sus scrofa domesticus) denominando-as de Synchrytium miescherianum. A 

designação do género foi alterada para Sarcocystis em 1882, por Lankester, acontecendo o 

mesmo com a designação da espécie encontrada nos suínos em 1899, por Labbé, passando a 

chamar-se Sarcocystis miesheriana (Kühn, 1865) Labbé, 1899 (Lindsay et al., 1995). A 

espécie inicialmente encontrada por Miesher nos músculos do murganho foi designada por 

Sarcocystis muris por Railliett em 1886 (Dubey, 1993). O nome Sarcocystis foi proposto 

devido à presença de formas parasitária nos músculos (do grego Sarco=carne; cystis=quisto) 

(Dubey, 1993). Entre 1885 e 1972 várias espécies de Sarcocystis foram descobertas e 

classificadas tendo por base o hospedeiro onde foram identificadas (Dubey, 1993).  

O ciclo biológico completo e as restantes formas parasitárias deste protozoário só 

foram conhecidos depois de 1970. Em 1972, Fayer verificou a existência de multiplicação 

sexuada após a inoculação de bradizoítos encontrados em quistos musculares de aves, em 

culturas celulares de mamíferos. O carácter heteroxeno deste parasita só ficou a ser conhecido 

quando foram encontrados em bovinos, três tipos de Sarcocystis morfologicamente distintos, 

conhecidos na altura como Sarcocystis fusiformis, os quais foram transmitidos a três 

hospedeiros diferentes, mantendo-se uma relação presa-predador, com a fase assexuada do 

ciclo a ocorrer na presa e a fase sexuada a ocorrer no predador (Heydorn e Rommel, 1972 cit. 

por Fayer, 2004). 

 

5.1 TAXONOMIA 
 

Segundo Levine et al. (1980) os protozoários do género Sarcocystis Lankester, 1882, 

pertencem ao reino Protista Haeckel, 1866; sub-reino Protozoa Goldfuss, 1918; filo 

Apicomplexa Levine, 1970; classe Sporozoea Leuckart, 1879; sub-classe Coccidia Leuckart, 

1879; ordem Eucoccidea Léger e Duboscq, 1910; família Sarcocystidae Poche, 1913, género 

Sarcocystis Lankester, 1882.  
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5.2 ESPÉCIES 
 

Atualmente encontram-se descritas cerca de 200 espécies diferentes, que infetam uma 

grande diversidade de vertebrados, desde répteis, aves, peixes e mamíferos (Frenkel e Smith, 

2003; Heckeroth e Tenter, 2007; Dahlgren, 2010). A maioria das espécies conhecidas não 

apresenta risco para a saúde pública, uma vez que apenas duas foram identificadas como 

sendo zoonóticas (Fayer, 2004). 

As diferentes espécies pertencentes ao género Sarcocystis diferem entre si no que 

respeita à morfologia dos quistos, ciclo biológico, hospedeiros e patogenicidade (Heckeroth e 

Tenter, 2007). 

As dimensões dos quistos e a morfologia da sua parede são caraterísticas utilizadas 

com alguma frequência na identificação e descrição das espécies. Contudo, uma vez que 

ocorrem alterações ao longo do desenvolvimento do quisto, esta abordagem apenas é viável 

quando os quistos se encontram completamente desenvolvidos (Dubey et al., 1989; Tenter, 

1995).  

A informação relativa ao hospedeiro definitivo também se revela importante na 

identificação e descrição de espécies (Tenter et al., 2002), existindo contudo algumas 

espécies, para as quais apenas é conhecido o hospedeiro intermediário (Dahlgren, 2010).  

A maioria das espécies de Sarcocystis que afetam os animais domésticos, apresenta uma 

especificidade ao nível da família no caso dos hospedeiros definitivos e a nível da espécie 

para os hospedeiros intermediários (Tenter, 1995). O Sarcocystis neurona, responsável pela 

mieloencefalite protozoária equina, é uma exceção, pois apresenta um vasto número de 

espécies como hospedeiros intermediários, entre os quais se encontra o cavalo (Equus 

caballus) e apenas um hospedeiro definitivo, o opossum (Didelphis virginiana e Didelphis 

albiventris) (Dubey et al., 2001). Em relação às espécies de Sarcocystis que infetam os 

bovídeos, alguns estudos moleculares indicam que podem existir espécies de Sarcocystis que 

não são específicas para os hospedeiros intermediários (Yang et al., 2001a; Yang et al., 

2001b; Jehle et al., 2009). Contudo, estudos mais recentes referem a ausência de evidências 

que permitam aceitar esta hipótese, continuando a existir uma série de incertezas quanto a esta 

possibilidade (Dubey et al., 2014). 

Os animais de produção podem ser hospedeiros intermediários de várias espécies de 

Sarcocystis e podem apresentar infeções mistas, com várias espécies envolvidas (Heckeroth e 

Tenter, 2007). Estes animais, nomeadamente os bovinos e os suínos, são hospedeiros das duas 



 

 46 

espécies zoonóticas, Sarcocystis hominis e Sarcocystis suihominis respetivamente, o que 

realça a importância económica e de saúde pública deste protozoário (Buxton, 1998).  

A infeção por este protozoário é geralmente assintomática nos hospedeiros definitivos, 

com exceção das espécies zoonóticas, onde se encontram descritos casos de desconforto 

abdominal, vómito, diarreia e mesmo dificuldades respiratórias (Dubey et al., 1989; Fayer, 

2004). 

 

5.3 CICLO BIOLÓGICO 
 

As espécies do género Sarcocystis são parasitas intracelulares heteroxenos 

obrigatórios, necessitando para o seu desenvolvimento de animais carnívoros ou omnívoros 

como hospedeiros definitivos, e de animais herbívoros ou omnívoros como hospedeiros 

intermediários (Dubey et al., 1989; Tenter, 1995; Fayer, 2004). 

O ciclo biológico deste protozoário é semelhante ao de outras coccídeas, apresentando 

três fases: esquizogonia, gametogonia e esporogonia (Tenter, 1995). A gametogonia e a 

esporogonia ocorrem nos hospedeiros definitivos, enquanto a esquizogonia se desenvolve nos 

hospedeiros intermediários. Dependendo da espécie envolvida, o ciclo biológico pode ser 

ligeiramente diferente (Dubey et al., 1989). Os bradizoítos, no interior de quistos tecidulares, 

e os esporozoítos, no interior dos oocistos esporulados, são as formas infetantes conhecidas 

(Tenter, 1995). 

A infeção dos hospedeiros definitivos ocorre através da ingestão de tecidos infetados 

com quistos. Após a digestão da parede do quisto, os bradizoítos invadem os enterócitos, 

permanecendo no interior de um vacúolo parasitóforo e dando ínicio à gametogonia. Os 

bradizoítos diferenciam-se em gametócitos que posteriormente se desenvolvem em 

macrogâmetas (gâmeta feminino) e microgâmetas (gâmeta masculino) (Lindsay et al., 1995). 

Os microgâmetas flagelados vão fecundar os macrogâmetas, resultando no zigoto, no qual se 

formará uma parede passando a designar-se de oocisto (Fayer, 2004). Ainda na lâmina própria 

do intestino, os oocistos esporulam desenvolvendo dois esporocistos no seu interior, cada um 

deles com quatro esporozoítos. Esta fase é chamada de esporogonia. Uma particularidade das 

espécies deste género é que a esporogonia é endógena, ocorrendo no intestino do hospedeiro 

definitivo. Como a parede do oocisto é fina, pode ocorrer a sua rutura, e os esporocistos livres 

são então excretados juntamente com as fezes (Tenter, 1995). O tempo que demora deste a 
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infeção até à excreção de oocistos esporulados ou esporocistos é designado por período pré-

patente, o qual pode demorar entre 5 a 11 dias (Solaymani-Mohammadi e Petri Jr., 2006).  

Nos hospedeiros intermediários, a infeção ocorre através da ingestão de alimentos ou 

água contaminados com oocistos esporulados ou esporocistos (Lindsay et al., 1995). Depois 

de ingeridos ocorre a libertação dos esporozoítos, os quais migram através do epitélio 

intestinal até as células endoteliais das artérias dos gânglios mesentéricos onde, 15 a 16 dias 

após a sua ingestão, ocorre a primeira esquizogonia, originando-se os merozoítos de primeira 

geração. Inicia-se assim a fase de esquizogonia, sendo o número de gerações variável 

consoante a espécie de Sarcocystis envolvida. As multiplicações assexuadas ocorrem na 

forma de endopoligenia. Os merozoítos de primeira geração são transportados através da 

corrente sanguínea e, no endotélio dos vasos sanguíneos, desenvolvem-se novas gerações 

(Heckeroth e Tenter, 2007). Os merozoítos de segunda geração são encontrados no sangue 

periférico e os merozoítos de terceira geração encontram-se nos capilares sanguíneos um 

pouco por todo o organismo. São estes que vão invadir os músculos esqueléticos e cardíaco 

dando início à formação do quisto (Fayer, 2004). O quisto desenvolve-se no interior do 

citoplasma da célula hospedeira dentro de um vacúolo parasitóforo delimitado por uma única 

membrana. No seu interior existe uma única célula, o metrócito ou célula mãe, que se vai 

reproduzir de forma assexuada através de endodiogenias sucessivas (Fayer, 2004). A parede 

do quisto deriva da membrana que delimita o vacúolo parasitóforo e que ao longo do seu 

desenvolvimento foi reforçada através da deposição de material osmiofílico, passando a 

designar-se por parede primária. Em algumas espécies de Sarcocystis esta parede pode formar 

projeções caraterísticas, idênticas em quistos maduros da mesma espécie, independentemente 

da sua localização (Entzeroth, 1982). Contudo, estas projeções podem variar em 

comprimento, forma e morfologia consoante a espécie. O interior do quisto encontra-se 

dividido por septos, formando compartimentos que contêm os bradizoítos e os metrócitos 

(Dahlgren, 2010). A duração do processo de maturação varia com a espécie envolvida e pode 

levar dois meses ou mais até os bradizoítos se formarem e o quisto se tornar infetante para o 

hospedeiro intermediário (Fayer, 2004).  

Os quistos podem ser encontrados em todos os músculos estriados, incluindo a língua, 

esófago, diafragma e músculo cardíaco, podendo persistir durante vários anos. 

Ocasionalmente podem ser encontrados quistos no sistema nervoso central (medula e cérebro) 

e nas células de Purkinje no coração (Dubey et al., 1989).  
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5.3.1. FORMAS DE TRANSMISSÃO 
 

A transmissão horizontal é a via mais frequente de infeção para os hospedeiros 

definitivos e intermediários (Dubey et al., 1989). A transmissão vertical também pode 

ocorrer, embora com baixa frequência, encontrando-se descrita em bovinos (Savini et al., 

1996; Moré et al., 2009). 

Os hospedeiros intermediários ficam infetados após a ingestão de oocistos ou 

esporocistos excretados pelos hospedeiros definitivos, que vão contaminar os alimentos e 

água. Os hospedeiros definitivos, por sua vez, infectam-se através da ingestão de carne de 

animais infectados (Dubey et al., 1989; Tenter, 1995; Fayer, 2004). Os porcos domésticos e 

javalis como têm por hábito revolver o solo com o focinho em busca de alimento (Fernández-

Llario, 2006) podem infetar-se através do contacto com o solo contaminado. 

No caso dos humanos o consumo de carne crua ou sujeita a um inadequado 

processamento térmico que contenha quistos de Sarcocystis hominis ou S. suihominis, pode 

resultar na forma intestinal de sarcocistiose humana (Fayer, 2004). Os produtos cárneos não 

podem ser menosprezados dado que estão descritas evidências da presença de quistos de 

Sarcocystis spp. nestes produtos (Rahdar e Salehi, 2011). O homem também pode ser 

hospedeiro intermediário quando ingere alimentos ou água contaminados por oocistos ou 

esporocistos (Fayer, 2004). 

 

5.4 A INFEÇÃO POR Sarcocystis SPP. EM HUMANOS 
 

A sarcocistiose intestinal humana é causada pelas espécies Sarcocystis hominis e S. 

suihominis (Dubey et al., 1989; Fayer, 2004). As alterações gastrointestinais são consideradas 

mais graves no caso da infeção por S. suihominis, que também pode originar problemas 

circulatórios (Taylor et al., 2010). Indivíduos infetados experimentalmente por S. suihominis 

apresentaram distúrbios gastrointestinais, febre, dores musculares e cefaleias (Piekarski et al., 

1978; Kimmig et al., 1979; Li et al., 2007). Verificou-se ainda que a gravidade dos sintomas 

estava relacionada com a quantidade de carne ingerida (Kimmig et al., 1979). 

Os dados existentes sobre a prevalência de sarcocistiose intestinal em humanos são 

escassos. Casos assintomáticos foram reportados em vários estudos, quase sempre associados 

ao hábito do consumo de carne e/ou vísceras cruas ou sujeitas a inadequado processamento 

térmico. Alguns exemplos são os estudos efetuados em indivíduos do Tibete onde foi detetada 
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a presença de oocistos e esporocistos de S. hominis (21,8%) e S. suihominis (2,5%) nas fezes 

(Yu, 1991), na Índia onde foi observada uma prevalência da infeção por S. suihominis em 

70% de crianças pertecentes a famílias que criavam porcos, na região do Terai (Banerjee et 

al., 1994) e na Eslováquia onde foi encontrada uma prevalência de 1,14% em indivíduos 

provenientes do Vietname (Straka et al., 1991). Em Espanha encontra-se descrito um caso 

sintomático de sarcocistiose intestinal, provocada por S. hominis, num indivíduo que tinha por 

hábito consumir carne de bovino (Clavel et al., 2001).  

O homem também pode ser hospedeiro intermediário, tendo sido reportados vários 

casos de sarcocistiose muscular em várias regiões do mundo, sobretudo nas regiões tropicais 

ou subtropicais (Beaver et al., 1979; Fayer, 2004). Sarcocystis lindemani foi o nome 

originalmente proposto para os parasitas do género Sarcocystis encontrados em músculos dos 

seres humanos. Como esta espécie não foi devidamente descrita e existem evidências de 

diferenças morfológicas nos quistos encontrados, estaremos provavelmente na presença de 

várias espécies pelo que, o nome deixou de ser utilizado (Lindsay et al., 1995; Fayer, 2004). 

Em 2013 foi reportado um surto de sarcocistiose muscular em humanos na Malásia, cuja 

espécie foi identificada como sendo Sarcocystis nesbitti (AbuBakar et al., 2013), 

anteriormente encontrado em macacos da espécie Macaca mulatta (Mandour, 1969) e 

Macaca fascicularis (Yang et al., 2005) mas nunca em humanos. O seu ciclo de vida 

completo não é conhecido, mas pensa-se que os hospedeiros definitivos sejam cobras (Tian et 

al., 2012). Anteriormente, em 2012, tinha sido reportado um surto de sarcosistose muscular 

em pessoas que regressavam da ilha de Tioman na Malásia, contudo não foi identificada a 

espécie envolvida (Esposito et al., 2012). 

 

5.5 A INFEÇÃO POR Sarcocystis SPP. EM JAVALIS 
 

O javali é afetado pelas mesmas espécies de Sarcocystis que o porco doméstico, 

nomeadamente Sarcocystis miesheriana, cujos hospedeiros definitivos são canídeos como o 

cão (Canis familiaris), raposa (Vulpes vulpes) e lobo (Canis lupus); Sarcocystis suihominis, 

cujo hospedeiro definitivo pode ser o homem ou outros primatas; e Sarcocystis porcifelis, 

cujo hospedeiro definitivo pode ser o gato (Felis silvestris), mas cuja validade é questionável 

uma vez que apenas foi descrita uma vez (Dubey et al., 1989).  

Os dados existentes relativos à prevalência da infeção por Sarcocystis spp. em porcos 

domésticos e javalis são escassos. Na Alemanha, utilizando a técnica ELISA, foi detetada 
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uma seroprevalência de 28,6% em porcas domésticas (Damriyasa et al., 2004). Nos Estados 

Unidos, num estudo também efetuado em porcas, foram encontrados quistos de Sarcocystis 

spp. no músculo cardíaco em 18.2% dos animais amostrados (Dubey e Powell, 1994), 

enquanto no Japão se verificou uma prevalência de 16% nos diafragmas analisados de porcos 

abatidos (Omata et al., 1993). Na Índia foi observada uma elevada prevalência (67.9%) de 

quistos musculares em suínos, sendo as espécies identificadas como S. suihominis (47,1%) e 

S. miesheriana (43,1%) (Saleque e Bhatia, 1991).  

Na Eslováquia, durante o período de 2006-2009, foram encontrados quistos de 

Sarcocystis spp. nos músculos esqueléticos e cardíaco de javalis, com uma prevalência de 

83.3% (Hvizdosová e Goldová, 2009). Na Tabela 8 encontram-se descritos os casos de 

infeção por Sarcocystis spp. em javalis ocorridos em vários países europeus. 

 
Tabela 8. Prevalência da infeção por Sarcocystis spp. em javalis e suínos domésticos na Europa 

Prevalência (%) País Referência 
83,3 Eslováquia Hvizdosová e Goldová, 2009 
85  Eslováquia Goldová et al., 2008 
89,1  Lituânia Malakauskas e Grikienienė, 2002 
24,7  Polónia Tropilo et al., 2001 
35,5 Àustria Hinaidy et al., 1979 cit. por Dubey et al., 1989 
18,3 Alemanha Boch et al., 1978 cit. por Dubey et al., 1989 

 

A espécie Sarcocystis miesheriana é patogénica para os hospedeiros intermediários 

podendo causar anorexia, perda de condição corporal, febre, cianose, miocardite, hepatite e 

nefrite intersticial, devido à multiplicação das formas parasitárias, durante a esquizogonia no 

endotélio vascular dos órgãos (Barrows et al., 1982; Caspari et al., 2011).  

Em suínos domésticos e javalis da Europa, estima-se que a prevalência de infeção por 

S. suihominis seja inferior à de S. miesheriana devido às condições sanitárias existentes na 

maioria dos países (Dubey et al., 1989). De qualquer forma, a infeção por Sarcocystis 

miesheriana representa um problema económico conduzindo a diminuições no crescimento e 

produtividade dos animais, bem como a existência esporádica de casos fatais devidos a 

infeções agudas (Daugschies et al., 1988; Dubey, 1993; Caspari et al., 2011).  
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5.6 DIAGNÓSTICO DA INFEÇÃO  
 

A existência de sinais clínicos e de lesões pouco específicas associadas à infeção por 

Sarcocystis spp. dificulta o seu diagnóstico clínico, havendo necessidade de se recorrer ao 

diagnóstico laboratorial. São vários os métos de diagnóstico existentes que podem ser 

realizados nos hospedeiros intermediários ou nos hospedeiros definitivos. Na sua maioria não 

permitem a diferenciação entre as espécies, apenas indicando a existência ou não de infeção 

(Tenter, 1995). 

 

5.6.1. DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO 
 

O isolamento dos quistos presentes nos músculos dos hospedeiros por dissecação à 

lupa, é uma técnica que permite a deteção da infeção por Sarcocystis spp. (Dahlgren et al., 

2007). O sucesso desta técnica depende do grau de infeção do hospedeiro e do tamanho dos 

quistos. O tamanho dos quistos está, por sua vez, dependente da espécie presente (Heckeroth 

e Tenter, 2007).  

A digestão artificial de um pedaço de músculo e posterior observação dos quistos ao 

microscópio óptico é outra possibilidade. Trata-se de uma técnica mais fácil de executar que a 

anterior, que nos permite isolar e concentrar quistos e bradizoítos presentes numa amostra de 

músculo (Heckeroth e Tenter, 2007; Goldová et al., 2008; Hvizdosová e Goldová, 2009). A 

digestão pode ser efetuada com tripsina ou pepsina (Latif et al., 1999). É uma técnica mais 

sensível do que a dissecação à lupa, pois permite detetar a presença de bradizoítos caso os 

quistos sejam de pequeno tamanho e caso exista um baixo nível de infeção. Permite ainda 

quantificar os quistos presentes para determinar taxas de infeção (Goldová et al., 2008). 

Contudo, para a diferenciação de espécies a observação dos quistos através do microscópio 

óptico não é o mais indicado (Heckeroth e Tenter, 2007). O microscópio eletrónico permite 

uma melhor distinção da estrutura da parede e a identificação das estruturas no interior do 

quisto, sendo mais fiável para a distinção de espécies (Fayer, 2004). O microscópio eletrónico 

de transmissão (SEM) proporciona uma imagem tridimensional da superfície do quisto, 

facilitando a observação de todas as estruturas presentes (Dahlgren, 2010). Foram já 

identificados e descritos vários tipos de parede para os quistos de Sarcocystis, consoante os 

padrões que apresentam quando observados ao microscópio eletrónico. Alguns são comuns a 
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várias espécies, como acontece com S. hominis e S. suihominis, ambos apresentando uma 

parede do mesmo tipo (Dubey et al., 1989; Fayer, 2004; Dahlgren, 2010).  

Uma outra técnica parasitológica é a pesquisa de oocistos ou esporocistos nas fezes 

utilizando técnicas coprológicas. Esta técnica permite-nos detetar a infeção nos hospedeiros 

definitivos. Os oocistos intactos apenas podem ser observados nos primeiros dias do período 

pré-patente, devido à sua parede fina. Os métodos de flutuação utilizando soluções saturadas 

são sempre preferíveis aos métodos de sedimentação. Para o efeito pode-se adicionar cloreto 

de sódio, sulfato de zinco ou outros compostos de elevada densidade (Fayer, 2004). O método 

de flutuação pela adição de sulfato de zinco foi já utilizado em análises coprológicas de 

humanos (Yu, 1991). Contudo, e uma vez que a morfologia dos oocistos esporulados e dos 

esporocistos de diferentes espécies é muito semelhante, não é possível a distinção entre 

espécies através da observação ao microscópio óptico (Fayer, 2004). 

Por fim, pode ainda efetuar-se o isolamento das formas parasitárias e inoculação em 

culturas celulares mas, esta técnica não é muito utilizada na deteção de infeção por 

Sarcocystis spp. Tem sido usada em trabalhos de investigação para a multiplicação das formas 

parasitárias, quando se pretende estudar o ciclo biológico das diferentes espécies de 

Sarcocystis e os seus hospedeiros (Marsh et al., 1997; Speer et al., 2000; Butcher et al., 

2002).  

 

5.6.2. DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO E IMUNOHISTOQUÍMICO 
 

Os quistos musculares de Sarcocystis spp. podem ser detetados através da observação 

de uma amostra de músculo em corte histológico, ao microscópio óptico, depois de corada 

com hematoxilina-eosina (Jehle et al., 2009). A observação microscópica de cortes 

histológicos permite observar as caraterísticas do quisto, como o tamanho, estrutura e 

espessura da parede, presença ou não de estriações, disposição dos bradizoítos no interior do 

quisto e presença de septos (Entzeroth, 1982; Fayer, 2004). Algumas destas caraterísticas são 

específicas para cada espécie, podendo contudo variar consoante a idade do quisto, o tipo de 

célula hospedeira, método de fixação utilizado e secção de corte (Dubey et al., 1989; Fayer, 

2004). A parede do quisto é positiva à coloração PAS, mas pode ser difícil de observar em 

determinadas secções de corte ou quando é muito fina (Fayer, 2004). Assim, devido a estes 

fatores, associados à pequena quantidade de músculo que pode ser observada, compreende-se 

que a análise histológica apresente uma baixa sensibilidade (Tenter, 1995). No entanto, este 
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método continua a ser utilizado em associação com outras técnicas mais sensíveis, como é o 

caso das técnicas moleculares (Jehle et al., 2009; Dahlgren, 2010). 

No sentido de melhorar a sensibilidade e especificidade da técnica histológica foi 

desenvolvida a imunohistoquímica. Existem anticorpos monoclonais específicos no entanto, 

na sua maioria, apresentam reações cruzadas com antigénios de outras espécies de 

Sarcocystis, não permitindo a identificação da espécie (Heckeroth e Tenter, 2007). Esta 

técnica tem sido utilizada tanto na deteção e identificação dos merozoítos que se encontram 

na fase vascular do ciclo biológico, como para a deteção dos bradizoítos no interior dos 

quistos (Jeffrey et al., 1988). Para o efeito tem sido utilizados alguns métodos de marcação 

imunoenzimáticos, como o método indireto utilizando a imunoperoxidase como marcardor 

(Jeffrey et al., 1988), o método peroxidase anti-peroxidase (Buxton, 1998) e o complexo 

avidina-biotina e avidina-biotina-peroxidase. Os dois últimos foram utilizados na deteção de 

S. neurona para diagnóstico da mieloencefalite protozoária equina (Granstrom et al., 1991; 

Hamir et al., 1993).  

 

5.6.3. DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO 
 

Várias técnicas serológicas estão disponíveis para o diagnóstico da infeção por 

Sarcocystis spp., sendo as mais utilizadas a IFI e a ELISA (Buxton, 1998). Estas técnicas 

apresentam uma elevada sensibilidade quando utilizadas na fase final da infeção (Heckeroth e 

Tenter, 2007). Contudo, são pouco específicas devido ao risco de reações cruzadas entre 

outras espécies deste género ou entre outras coccídeas (Tenter, 1995). Com a técnica ELISA 

os antigénios obtidos a partir dos merozoítos mostram uma especificidade superior na deteção 

de infeção por Sarcocystis em bovinos (Savini et al., 1997). Estudos efetuados em bovinos 

infetados por S. cruzi evidenciam que a IFI não apresenta reações cruzadas com T. gondii nem 

com Neospora caninum, sendo por isso considerada uma técnica adequada para a deteção da 

infeção por Sarcocystis em animais que apresentem coinfeções com estes protozoários (Moré 

et al., 2008).  

No diagnóstico da mieloencefalite protozoária equina, para além da IFI, estão descritas 

outras técnicas serológicas como o WB, desenvolvido por Granstrom et al., (1993), e que 

permite detetar anticorpos específicos no soro e no fluido cerebroespinal de cavalos, 

apresentando 89% de sensibilidade e 89% de especificidade. Os resultados obtidos através 

desta técnica foram melhorados através da introdução de anticorpos para S. cruzi do soro de 
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bovinos infetados, o que reduz o aparecimento de resultados falso-positivos devido à reação 

cruzada dos antigénios com proteínas não específicas (Rossano et al., 2000).  

O teste de aglutinação direta para o diagnóstico da infeção por Sarcocystis neurona foi 

desenvolvido por Lindsay e Dubey (2001) em animais experimentalmente infetados, tendo-se 

obtido 100% de sensibilidade e 90% de especificidade. Posteriormente, foi desenvolvido um 

conjunto de técnicas ELISA, onde foram utilizados formas recombinantes de antigénios de 

superfície de S. neurona, tendo-se obtido um valor de sensibilidade de 95,5% e de 92,9% para 

especificidade. Estas formas recombinantes surgem como alternativa à utilização de 

preparações de merozoítos como fonte de antigénio, reduzindo o tempo e o custo da técnica, 

demostrando ser uma alternativa para o serodiagnóstico da mieloencefalite protozoária equina 

(Hoane et al., 2005). 

 

5.6.4. DIAGNÓSTICO MOLECULAR 
 

A morfologia dos quistos e a estrutura da sua parede eram os principais critérios 

utilizados para a identificação das diferentes espécies de Sarcocystis. Atualmente, com o 

desenvolvimento das técnicas moleculares, a identificação e descrição de novas espécies têm 

por base não só a caraterização morfológica, como também a caraterização molecular 

(Dahlgren et al., 2007).  

Adicionalmente, as técnicas moleculares vieram proporcionar uma alternativa às 

técnicas serológicas, ultrapassando as suas desvantagens, nomeadamente no que diz respeito à 

deteção tardia de anticorpos no caso de infeção aguda, e à ausência de uma resposta 

imunitária no hospedeiro definitivo (Heckeroth e Tenter, 2007).  

Várias técnicas moleculares têm vindo a ser desenvolvidas para a deteção e 

identificação de espécies do género Sarcocystis permitindo avaliar a diversidade genética 

dentro deste género (Stojecki et al., 2012), sendo a PCR a mais utilizada. A técnica de PCR-

RFLP foi aplicada por Yang et al. (2002) e posteriormente por Jehle et al. (2009) para a 

identificação de Sarcocystis spp., mostrando ser uma técnica rápida e fácil de utilizar, com 

bons resultados. 

Grande parte dos trabalhos desenvolvidos até à data utilizam a unidade de DNA 

ribossomal, em particular o gene que codifica a subunidade menor do RNA ribossomal (18S 

rRNA), na diferenciação das espécies de Sarcocystis (Fisher e Odening, 1998; Dahlgren e tal., 

2007; Dahlgren e Gjerde, 2008; Kia e tal., 2011; Yan e tal., 2013). A combinação de regiões 
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variáveis e regiões conservadas ao longo da sequência deste gene permitem a identificação de 

espécies, provando ser um bom marcador filogenético para a maioria das espécies da família 

Sarcocystidae (Tenter et al., 2002). Contudo, isso pode não acontecer quando a sua sequência 

apresenta uma menor variação, como acontece na família Eimeriidae (Morrison et al., 2004), 

ou quando as espécies diferem entre si em apenas alguns nucleótidos ao longo da sua 

sequência, como acontece com Sarcocystis neurona / Sarcocystis falcatula, devendo nestes 

casos serem testados outros marcadores (Gjerde, 2013). Em 2011 foi efetuada a identificação 

molecular de S. miesheriana em javalis utilizando gene que codifica a região18S rRNA e a 

técnica de PCR, sendo o DNA extraído a partir de tecidos e não dos quistos (Kia et al., 2011), 

uma vez que se trata de uma espécie que apresenta quistos microscópicos, apenas visíveis ao 

microscópio óptico (Dubey et al., 1989). Existem muito poucos trabalhos a utilizar outros 

marcadores, Dahlgren (2010) utilizou o gene 28S, que codifica a subunidade grande de RNA 

ribossomal (28S rRNA) e a região ITS1 para verificar se duas espécies de Sarcocystis, que 

apresentaram pouca variação utilizando o gene 18S, seriam ou não a mesma espécie, não 

conseguindo resultados satisfatórios. Mais recentemente, Gjerde (2013) estudou a 

possibilidade de estabelecer o gene da subunidade I da enzima citocromo C oxidase 

mitocondrial (cox1) como um novo marcador genético para Sarcocystis spp., tendo obtido 

resultados muito promissores.  

 

5.7 PREVENÇÃO E CONTROLO  
 

Os quistos musculares de Sarcocystis spp. podem ser detetados por observação 

macroscópica durante a inspeção da carcaça, no entanto, existem espécies que apresentam 

quistos de dimensões microscópicas onde tal não é possível (Dubey et al., 1989). Para além 

disso, a inspeção visual não permite a distinção entre espécies zoonóticas e não zoonóticas.  

Devem ser tomadas medidas de prevenção no sentido de minimizar o risco de infeção 

ao homem através do consumo de carne de animais que sejam hospedeiros das espécies 

zoonóticas, como é o caso dos bovinos e dos suínos domésticos e silváticos. 

Os quistos musculares são resistentes a baixas temperaturas e permanecem infetantes a 

temperaturas de -2ºC (Solaymani-Mohammadi e Petri Jr., 2006). Os quistos presentes em 

carne de porco tornaram-se inviáveis quando submetidos a -4ºC durante 48 horas ou a -20ºC 

durante 24 horas (Saleque et al., 1990). Em relação às temperaturas elevadas, a inativação dos 

quistos depende não só da temperatura como também do tempo de exposição. A carne quando 
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é sujeita à temperatura de 60ºC durante 20 minutos, 70ºC durante 15 minutos ou 100ºC 

durante 5 minutos conduz à inativação dos quistos (Saleque et al., 1990). Assim sendo, e por 

questões de segurança alimentar, a carne e seus derivados provenientes de animais para 

consumo humano que possam ser hospedeiros de espécies zoonóticas de Sarcocystis, deverão 

ser congelados durante pelo menos 48 horas a uma temperatura abaixo de -4ºC ou então 

cozinhada no mínimo durante 15 minutos a uma temperatura nunca inferior a 70ºC. 
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CAPÍTULO II 

 

ENQUADRAMENTO DO TRABALHO EXPERIMENTAL  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O javali é uma espécie silvática bastante abundante em Portugal, sendo uma das 

espécies de caça maior mais procuradas pelos caçadores. No nosso país existe uma forte 

tradição do consumo da sua carne. De acordo com os dados oficiais, estima-se que cerca de 

15.400 javalis sejam caçados por ano (AFN, 2009 cit. por Vieira-Pinto et al., 2014) que, na 

sua maioria, se destinam ao autoconsumo (Vieira-Pinto et al., 2014).  

O javali é uma espécie reservatório de várias doenças zoonóticas. Neste trabalho irão ser 

abordadas infeções parasitárias que podemos encontrar no javali e que podem ser transmitidas 

ao homem através do consumo da carne e seus derivados, nomeadamente a infeção por 

Trichinella spp., a infeção por Toxoplasma gondii e a infeção por Sarcocystis spp. Destas três 

parasitoses, a inspeção sanitária oficial post mortem apenas poderá detetar Sarcocystis spp. 

quando este parasita apresenta formas macroscopicamente visíveis, e Trichinella spp., através 

do controlo laboratorial (método de digestão artificial) que é obrigatório antes da carne ser 

colocada no mercado. A inspeção oficial só é obrigatória quando as peças de caça têm como 

destino final o circuito comercial. Caso se destinem ao autoconsumo, podem eventualmente 

ser sujeitas a um exame inicial no campo, efetuado por uma pessoa formada, para identificar 

caraterísticas que possam indicar que a carne apresenta um risco sanitário. Contudo, este 

exame não inclui o controlo de Trichinella spp.. 

 

2. RECOLHA DE AMOSTRAS 

 

O trabalho de campo foi planeado com base no número de javalis caçados, na região 

de Trás-os-Montes, no ano de 2010 e no mapa das montarias previstas e autorizadas para essa 

região, na época de caça 2011/2012. Estes dados foram fornecidos pela, já extinta, Autoridade 

Florestal Nacional (AFN) atual ICNF. As montarias para a recolha de amostras foram 

selecionadas com o objetivo de abranger a maior área possível da região em estudo. 

Durante a época de caça 2009/2010 tinham sido caçados na região de Trás-os-Montes 

1 105 javalis (AFN, 2010), sendo o distrito de Bragança o que apresentou um maior número, 

quando comparado com o de Vila Real (Figura 2).  
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Figura 2. Número de javalis caçados na época venatória de 2009/2010 na região de Trás-os-Montes (Fonte: 

http://www.portugalweb.net; Lab. SIG - UTAD) 

 

A recolha de amostras para o presente trabalho teve início no final do mês de outubro 

de 2011, terminando no fim do mês de fevereiro de 2012, sempre ao fim de semana (sábado 

e/ou domingo), uma vez que as montarias se realizam, na sua grande maioria, nesses dias. 

No campo, após cada montaria, foram quantificados os animais caçados e 

identificados quanto ao género e idade. O género foi determinado com base na observação da 

genitália externa. A idade foi determinada com base nos padrões de erupção dentária e 

categorizada em três grupos; juvenis (entre 6 e 14 meses), jovens adultos (entre 15 e 25 

meses) e adultos (acima de 25 meses) (Saenz de Buruaga et al, 1991). O número de animais 

amostrados por montaria dependeu, sobretudo, do número de javalis caçados e do número de 

elementos da equipa de trabalho, tendo variado entre 1 e 10.  

Nem sempre foi possível a recolha de todas as amostras pretendidas em todos os 

javalis, encontrando-se descrito na Tabela 9 o número de amostras recolhidas por distrito, 

género e grupo etário. 
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Tabela 9. Amostras recolhidas em função do distrito, género e grupo etário 

 Sangue (n) Diafragma (n) Coração (n) Esófago (n) 

Distrito 

       Bragança 

       Vila Real 

 

51 

46 

 

55 

47 

 

54 

47 

 

50 

46 

Género 

         Macho 

         Fêmea 

 

31 

66 

 

34 

68 

 

32 

69 

 

32 

64 

Grupo etário (meses) 

          Juvenil (6-14) 

          Jovem Adulto (15-25) 

          Adulto (≥26) 

 

27 

33 

37 

 

28 

37 

38 

 

28 

37 

36 

 

27 

35 

34 

Total 97 102 101 96 

 

Após a identificação dos animais procedeu-se à evisceração, começando por abrir a 

cavidade abdominal. De seguida abriu-se a cavidade torácica, sendo o sangue a primeira 

amostra a ser recolhida diretamente do coração. Quando tal não era possível recolhia-se da 

cavidade torácica. A recolha foi efetuada com agulha e seringa estéreis para tubos secos 

também estéreis de 5 ml. O sangue foi mantido em refrigeração até chegar ao laboratório para 

posterior obtenção do soro. 

Todas as vísceras foram removidas, devidamente acondicionadas e identificadas para 

serem posteriormente alvo de avaliação mais cuidadosa na sala de necrópsias do Hospital 

Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

Na sala de necrópsias foram recolhidas amostras de diafragma, coração e esófago. Os 

pilares de diafragma foram separados e mantidos à temperatura de refrigeração até ser 

efetuado o método de digestão artificial para a deteção de L1 de Trichinella spp.. 

Para a análise histológica foi recolhida uma amostra de cada um dos músculos. No 

coração escolheu-se a região do ápex, da qual se cortou uma secção com cerca de 3x 2 cm. No 

diafragma foi recolhida da região média uma porção com dimensões anteriores. Do esófago 

recolheu-se uma amostra com cerca de 3 cm da sua porção média. As amostras foram 

imediatamente fixadas em formol comercial a 10%, para posterior análise. 

Do que restou do diafragma e coração foram recolhidas duas amostras com cerca de 

20g cada para obtenção do suco muscular e análise molecular. Estas foram acondicionadas em 

sacos e congeladas a -20ºC.  
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3. PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS 

 

 Para avaliar a eventual presença de infecção por Trichinella spp. será realizado, numa 

primeira fase, o método de digestão artificial de amostras dos pilares de diafragma, dado a 

tratar-se do método de referência. Numa segunda fase realizar-se-á uma técnica serológica, a 

técnica ELISA. Em relação à infeção por Toxoplasma gondii a sua prevalência será 

determinada pelo método de aglutinação modificada (MAT). Por fim, para deteção da infeção 

por Sarcocystis sp. será inicialmente efetuada a análise histológica de amostras de três 

músculos distintos (diaframa, esófago e cardíaco) e posteriormente complementada com uma 

técnica de PCR convencional a ser implementada, para deteção e identificação das espécies de 

Sarcocystis spp. presentes (Tabela 10).  

 
Tabela 10. Resumo dos procedimentos laboratoriais adotados 

Parasita Método de diagnóstico Amostra 

Trichinella spp. Digestão enzimática Pilares de diafragma 

 Técnica Serologica (ELISA) Soro 

  Suco Muscular 

Toxoplasma gondii Técnica Serologica (MAT) Soro 

  Suco Muscular 

Sarcocystis spp. Técnica Histológica Músculo 

 Molecular (PCR) Músculo 
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CAPÍTULO III 

 

PREVALÊNCIA DA INFEÇÃO POR TRICHINELLA SPP. EM JAVALIS 

CAÇADOS NA REGIÃO DE TRÁS-OS-MONTES ATRAVÉS DO 

MÉTODO DE DIGESTÃO ARTIFICIAL E DA TÉCNICA ELISA 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A triquinelose, causada por um nematode do género Trichinella, é uma zoonose 

parasitária que apresenta uma ampla distribuição geográfica (Pozio, 2007a). Este nemátode 

foi reconhecido pela FAO/WHO, em 2014, como um dos dez parasitas mais importantes a ser 

transmitido ao homem através dos alimentos. O risco de transmissão de Trichinella spp. ao 

homem encontra-se relacionado com os diferentes hábitos culturais e alimentares da 

população e ocorre através do consumo de carne e seus derivados crus ou sujeitos a um 

inadequado processamento térmico (Pozio et al., 2009).  

A nível mundial a Europa é a região onde se verifica um maior número de casos 

confirmados de triquinelose. No último relatório anual de zoonoses publicado pela EFSA 

(2014) o número de casos confirmados em 2012 aumentou relativamente a 2011. Em 2011 foi 

mesmo reportada uma morte ocorrida em Espanha devido a esta doença. (EFSA, 2013). Os 

suínos domésticos e javalis são considerados como a fonte mais importante de infeção 

humana (Murrell e Pozio, 2011). Um surto recente, ocorrido na Bélgica que afetou 14 

pessoas, teve como origem o consumo de carne de javali (Esbroeck, 2014). Em Espanha 

ocorreu um caso fatal em 2009 que foi associado a consumo de enchidos feitos a partir de 

carne de javali (Diario ABC-Agencia EFE, 2011).  

De acordo com o Regulamento (CE) No 853/2004 e o Regulamento (CE) No 

2075/2005, apenas os javalis caçados que se destinem a fins comerciais são obrigatoriamente 

alvo de controlo para Trichinella spp. através do método de digestão artificial de amostras 

combinadas antes da sua colocação no mercado. Significando que os javalis caçados para 

autoconsumo, apesar de poderem ser alvo de um exame inicial, por uma pessoa devidamente 

formada para o efeito (Regulamento (CE) No 853/2004, 2004), não é obrigatória a deteção de 

L1 de Trichinella spp. na carne. Por este facto, torna-se importante a implementação de 

medidas de controlo a aplicar a todos os javalis caçados que se destinem ao consumo humano, 

tendo em vista a segurança do consumidor.  

As técnicas serológicas podem ser utilizadas para vigilância e estudos epidemiológicos 

da infeção por Trichinella spp. em populações animais (Gamble et al., 2000). Como, 

presentemente, não exite nenhuma técnica serológica validada por laboratório comunitário de 

referência, como previsto no Regulamento (CE) No 2075/2005 alterado pelo Regulamento 

(UE) No 216/2014, os resultados obtidos a partir destas técnicas devem ser confirmados. O 
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ensaio imunoenzimático (ELISA) utilizando o antigénio excretor/secretor (E/S) é a técnica 

mais utilizada na deteção de anticorpos Trichinella spp. em suínos (Gamble et al., 1983; 

Nöckler et al., 2009) e javalis (Boadella et al., 2012; Gómez-Morales et al., 2014). 

Atualmente existem no mercado vários testes comerciais de ELISA que utilizam este 

antigénio para deteção de IgG específicas para Trichinella spp. em amostras de soro e de suco 

muscular.  

Assim, os principais objetivos deste trabalho foram determinar a prevalência da 

infeção por Trichinella spp. através do método de digestão artificial de amostras combinadas 

(método de referência) e da técnica ELISA com o antigénio (E/S) no soro e suco muscular. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 AMOSTRAS  
 

Para este trabalho foram utilizadas as amostras de soro de 97 animais e 102 amostras 

de diafragma.  

O soro foi obtido no próprio dia da colheita através da centrifugação (Heraeus 

Sepatech®, Labofuge Ae, Haraeus Instrumments, Alemanha) do sangue a 1500 g durante 15 

minutos e de seguida armazenado a -20°C até posterior análise.  

O suco muscular foi obtido a partir de uma porção (≈20g) do diafragma de cada 

animal, que foi acondicionada num saco de plástico e congelada a -20ºC durante 12 dias. As 

amostras foram descongeladas à temperatura ambiente e o fluído muscular originado foi 

recolhido, com auxílio de uma pipeta, para microtubos de 2.0 µl (Nöckler et al., 2005). 
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Na Tabela 11 encontra-se a distribuição das amostras recolhidas para este trabalho em 

função do distrito, género e grupo etário. 

 
Tabela 11. Distribuição das amostras de sangue e diafragma em função do distrito, género e grupo etário 

 Sangue (n) Diafragma (n) 

Distrito 

       Bragança 

       Vila Real 

 

51 

46 

 

55 

47 

Género 

         Macho 

         Fêmea 

 

31 

66 

 

34 

68 

Grupo etário (meses) 

          Juvenil (6-14) 

          Jovem Adulto (15-25) 

          Adulto (≥26) 

 

27 

33 

37 

 

28 

37 

38 

Total 97 102 

 

2.2 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA DIGESTÃO 
 

No dia seguinte ao da amostragem os pilares de diafragma que se encontravam em 

refrigeração foram limpos de toda a gordura e fáscia e seguidamente pesados. Foram 

utilizados 20 g correspondente a cada animal. Quatro animais não tinham a quantidade de 

músculo suficiente, pelo que não foi efetuada a sua digestão, sendo que, apenas 98 amostras 

foram digeridas. Para cada processo de digestão foi efetuada uma combinação de 5 amostras 

até perfazer um total de 100 g. Depois de limpos e pesados, os músculos foram triturados. 

 

2.3 MÉTODO DA DIGESTÃO ARTIFICIAL DE AMOSTRAS COMBINADAS 
 

Dando cumprimento ao Regulamento (CE) Nº 2075/2005 alterado pelo Regulamento 

(UE) Nº 216/2014, para deteção de larvas de Trichinella spp. no músculo, foi efetuado o 

método de digestão de amostras combinadas utilizando um agitador magnético (método de 

referência). Em cada digestão eram analisadas amostras de pilares de diafragma de 5 animais. 

Para a validação dos resultados foi efetuada a digestão de um controlo positivo, músculo de 
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um rato doméstico infetado, gentilmente cedido pelo Dr. Pozio do Instituto Superior de 

Sanidade, em Itália.  

As amostras foram digeridas numa solução ácida de 3 litros com adição de pepsina. A 

água foi previamente aquecida a 46ºC±2ºC e seguidamente acidificada através da adição de 

16 ml de ácido clorídrico (HCl) a 25% sempre em agitação permanente. Posteriormente 

adicionou-se 10 g de pepsina (1/10.000) (DIFCO®, Becton, Dickinson and Company, EUA) e 

as amostras de músculo já preparado. O processo decorreu durante cerca de 30 minutos, até os 

pedaços de músculo deixarem de ser visíveis na solução de digestão. Seguidamente o fluido 

de digestão foi filtrado para a ampola de decantação através de uma peneira de 180 µm. A 

decantação decorre durante 30 minutos, no fim da qual se retiram 40 ml do fluido para uma 

proveta graduada. Depois de 10 minutos em repouso, são retirados, por aspiração, 30 ml do 

sobrenadante, o sedimento remanescente foi observado através da lupa a 15-20x, numa placa 

de Petri (Figura 3). No caso de se observarem larvas, todo o processo é repetido, com as 

amostras a serem digeridas individualmente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Controlo positivo (larva L1 de Trichinella spiralis) 20x (Fotografia original) 
 

2.4 MÉTODO SEROLÓGICO 
 

O diagnóstico serológico para deteção de anticorpos específicos para Trichinella spp. 

foi efetuada com recurso a um teste comercial, ELISA que utiliza o antigénio do sistema 

excretor/secretor (E/S) de Trichinella spiralis, ELISA PIGTYPE Trichinella Ab® (Labor 

Diagnostik, Alemanha).  

Foi testado o soro e suco muscular, uma vez que o teste comercial se encontrava 

validado para ambos. Os ensaios decorreram de acordo com as especificações fornecidas pelo 
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laboratório. O soro foi diluído a 1:100, enquanto o suco muscular foi diluído a 1:10. Tanto o 

soro como o suco muscular foram testados inicialmente em combinações de 10 amostras. Em 

cada placa foram também testados em duplicado o controlo positivo e negativo, que eram 

fornecidos no teste. As leituras foram efetuadas num leitor de microplacas Multiskan 

MCC/340® (LabSystems, EUA). Foram calculados o valor médio (VM) da densidade óptica 

(DO) dos controlos positivos e negativos. Foi registada a DO a 450 nm (DO 450) para cada 

combinação de amostras de soro e de suco muscular e foi calculada a razão amostra/positiva 

(sample/positive - S/P), de acordo com a seguinte expressão: [(DO amostra – VM DO 

controlo negativo)/(VM DO controlo positivo – VM DO controlo negativo)]. As amostras de 

soro e suco musculares eram consideradas como positivas sempre que a razão S/P fosse maior 

ou igual a 0,3. 

Sempre que o teste de amostras combinadas, tanto para o soro como para o suco 

muscular, foi considerado como positivo, cada amostra foi testada individualmente, seguindo 

exatamente o mesmo processo.  

As amostras de soro e suco muscular consideradas como positivas foram enviadas para 

o laboratório de parasitologia de referência na União Europeia em Roma, Itália, para que os 

resultados fossem confirmados. Os métodos utilizados para a confirmação foram o ELISA in 

house e o Western Blot (Gomez-Morales et al., 2008). 

 

3. RESULTADOS 

 

Não foram observadas L1 de Trichinella spp. através do método da digestão de 

amostras combinadas. 

Com o serodiagnóstico recorrendo à técnica ELISA foram obtidos resultados positivos 

tanto no soro como no suco muscular. Três amostras de soro e quatro amostras de suco 

muscular deram resultados positivos. As amostras de soro positivas coincidiam com as 

amostras de suco muscular positivas.  

Relativamente aos resultados obtidos no laboratório de parasitologia de referência 

quando foi utilizado a técnica ELISA in house duas das quatro amostras enviadas deram 

igualmente positivas, mas ao efetuar-se o Western Blot como método de confirmação 

nenhuma das amostras deu resultado positivo.  
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4. DISCUSSÃO 

 

Em relação ao método da digestão enzimática de amostras combinadas (método de 

referência), o Regulamento (CE) Nº. 2075/2005 alterado pelo Regulamento (EU) Nº 

216/2014, determina que será necessário assegurar uma sensibilidade mínima de 1 lpg, 

devendo-se para o efeito analisar pelo menos 1 g dos pilares de diafragma, para o caso da 

carne de porco. No caso do javali, deve utilizar-se uma amostra maior, de pelo menos 2 g, de 

um pilar do diafragma. Como a sensibilidade do método pode ser influenciada pela 

quantidade de músculo utilizada, neste trabalho foram utilizadas 20 g de músculo e não as 2 g 

recomendadas, para aumentar a sua sensibilidade. Apesar disso, não foram observadas larvas 

L1 de Trichinella spp..  

O método da digestão enzimática apresenta algumas limitações, uma vez que parte do 

princípio que as larvas se encontram uniformemente distribuídas pelo músculo, o que nem 

sempre acontece. Quando o animal apresenta baixas taxas de infeção e as larvas não se 

encontram homogeneamente distribuídas pelos músculos, a sensibilidade do método diminui 

(Nöckler e Kapel, 2007).  

Relativamente à presença de anticorpos para Trichinella spp. foram detetados três 

resultados positivos em 96 amostras de soro (3,1%) e quatro positivos em 103 amostras de 

suco muscular (3,9%). O suco muscular é uma amostra mais fácil de obter em javalis caçados, 

uma vez que devido ao processo de caça, muitas vezes o animal apresenta sangue de má 

qualidade ou mesmo ausência de sangue para colheita, impossibilitando a obtenção de soro. 

Os positivos na matriz soro foram coincidentes na matriz suco muscular, o que nos levou a 

pensar que estaríamos perante casos de infeção por Trichinella spp. em javalis. Como os 

resultados foram considerados todos negativos pelo laboratório europeu de referência 

podemos afirmar que nenhum dos animais amostrados apresentava infeção por Trichinella 

spp. A grande vantagem do método ELISA é a sua elevada sensibilidade, permitindo a 

deteção de anticorpos com níveis infeção de 0,01 lpg (Gamble et al., 1983). No entanto, 

apresenta baixa especificidade, podendo detetar alguns falsos positivos, uma vez que os 

parasitas deste género partilham uma série de antigénios com outros nemátodes (Gomez-

Morales et al., 2008). O antigénio do sistema excretor/secretor (E/S) é o que apresenta 

melhores resultados em relação à sensibilidade e especificidade, podendo ser utilizado no 

diagnóstico da infeção por Trichinella em javalis, mas no caso dos resultados serem positivos, 
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devem sempre ser confirmados por outro método mais específico como o WB, por exemplo 

(Nöckler et al., 2009). 

Apesar dos resultados obtidos serem negativos, a Trichinella spp. continua a infetar 

seres humanos na União Europeia, mesmo com o controlo obrigatório para este nemátode em 

todos os animais que destinam ao consumo humano. Só em 2012 foram confirmados 301 

casos de infeção em humanos, um número maior do que em 2011 (268) (EFSA, 2014). Os 

países que, em 2012, apresentaram um maior número de casos confirmados foram; a Roménia 

com 149 casos, seguida pela Letónia com 41 e pela Itália com 33. A Espanha aparece em 

sexto lugar com 10 casos confirmados (EFSA, 2014). Em Portugal não existem casos 

confirmados em humanos desde 1967 (Pozio, 2007a). Apesar disso, num estudo recente 

efetuado a duas populações expostas ao consumo de carne e derivados de animais hospedeiros 

sem qualquer controlo sanitário, uma constítuida por caçadores e seus familiares, foram 

identificados anticorpos para Trichinella spp. (Gargaté et al., 2014). Por este motivo, pensa-se 

que a doença possa encontrar-se sub-diagnosticada no nosso país. 

A severidade da doença em humanos é muito variável, podendo em grande parte dos 

casos ser assintomática, mas pode também ser fatal, dependendo de fatores como a espécie de 

Trichinella envolvida, o número de larvas enquistadas presentes na carne ingerida e ainda da 

resposta imunitária do indivíduo (Dupouy-Camet e Bruschi, 2007).  

No caso das peças de caça que se destinam diretamente ao consumidor final, a 

legislação europeia remete para cada estado membro, a responsabilidade de adotar medidas 

que minimizem o risco de transmissão de Trichinella spp. ao consumidor final 

(Regulamento(CE) No 2075/2005). Até à data, não se conhece qualquer imposição legal nesse 

sentido, existindo apenas um guia de boas práticas higio-sanitárias em caça maior publicado 

pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). O javali tem sido considerado com 

uma importante fonte de transmissão de Trichinella spp. ao homem. Encontram-se 

documentados vários surtos ocorridos após o consumo da sua carne, nomeadamente em 

França (Gari-Toussaint et al., 2005) e Polónia (Król-Pakulska e Jakubek, 2007) e ainda 

através do consumo de enchidos, como aconteceu em Espanha, Suécia (Gallardo et al., 2007), 

Lituânia (Bartuliene et al., 2009) e mais recentemente em Itália (Fichi et al., 2014). 

Em Portugal, tal como noutros países da União Europeia, são efetuados controlos 

regulares da presença deste nemátode, em espécies domésticas e na fauna silvática. Desde 

1966 que não são encontradas evidências da presença deste parasita nos animais destinados a 

consumo humano (EFSA, 2005), tendo sido apenas confirmada a sua presença de T. britovi 
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no ciclo silvático em lontras (Lutra lutra), raposas-vermelhas (Vulpes vulpes) (Magalhães et 

al., 2004; Lopes et al., 2015) e lobos (Canis lupus) (Magalhães et al., 2004; Pozio, 2007b). 

No entanto, no ano de 2011, em Espanha foram encontrados casos positivos de infeção por 

Trichinella spp. em suínos domésticos criados em condições não controladas e em javalis 

(EFSA, 2013b).  

Uma questão que entretanto surge é: porque é que em Portugal, até à data, não foi 

confirmada a presença de Trichinella spp. em javalis, quando em Espanha, apesar das baixas 

prevalências (0,02%), isso acontece (Boadella et al., 2012). O javali é uma animal silvático e, 

como tal, circula livremente entre os dois países da Península Ibérica. No entanto, desde que 

não ocorram situações adversas, como em casos de escassez alimentar, elevada pressão 

cinegética ou destruição do seu habitat, este animal tende a ocupar o mesmo território. Apesar 

de ocupar uma grande diversidade de habitats, manifesta preferência por zonas de florestas 

mistas com folhosas, onde encontra alimento e refúgio. Não é de esperar que exista uma 

elevada taxa de migração destes animais de Espanha para Portugal, excetuando-se as zonas de 

fronteira. Para além disso, o javali é um animal omnívoro, mas que manifesta uma elevada 

tendência para a ingestão de alimentos de origem vegetal, só ingerindo alimentos de origem 

animal para satisfazer as suas necessidades em proteína. Dentro deste grupo o que ingere em 

maior quantidade são animais invertebrados (Massei et al., 1996; Fernández-Llario, 2006). 

Para o javali ser infetado por Trichinella spp. é necessária a ingestão de animais hospedeiros, 

como os ratos. Tendo em conta o que se sabe sobre as preferências alimentares destes 

animais, este não é dos seus alimentos preferenciais. A infeção dos javalis por Trichinella 

spp. é possível, mas no contexto ecológico existente na Península Ibérica, não serão esperadas 

elevadas prevalências. Num estudo realizado em Espanha, são referidas prevalências mais 

baixas da infeção por Trichinella spp. em regiões onde os javalis se encontram em cercados e 

onde é feita suplementação alimentar (Boadella et al., 2012) o que, de alguma forma, sustenta 

a ideia de que se o javali tiver à sua disposição alimentos da sua preferência não irá optar por 

outro tipo de alimento. 

Apesar de neste trabalho não terem sido encontrados casos de infeção por Trichinella 

spp. nos javalis amostrados, não pretedemos afirmar que esta infeção não existe em Portugal, 

pois o número de animais amostrados apesar de representativo dos animais caçados em Trás-

os-Montes, é restrito a uma região do país. Para além disto foram já reportados casos em 

carnívoros silváticos. A utilização da técnica ELISA para detetação da infeção nos javalis 

caçados poderá ser considerada uma mais valia, dada a sua elevada sensibilidade, e porque 
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permite de uma forma mais rápida e fácil identificar os positivos. O facto de permitir utilizar 

o suco muscular é também uma vantagem, dado que se trata de uma matriz muito fácil de 

obter e muitas vezes, de melhor qualidade que o próprio soro, dadas as condições em que são 

recolhidas as amostras. No entanto, como não se trata da técnica de referência para a análise 

de carne a ser colocada no mercado, apenas poderá ser utilizada nos casos em que esta se 

destine ao autoconsumo. 

Apesar de Portugal ser um país sem casos de triquinelose documentados em humanos 

nos últimos anos, é fundamental dar continuidade a este tipo de trabalhos, uma vez que se 

trata de uma zoonose re-emergente na EU. 
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CAPÍTULO IV 

 

PESQUISA DE ANTICORPOS PARA TOXOPLASMA GONDII EM 

JAVALIS CAÇADOS NA REGIÃO DE TRÁS-OS-MONTES ATRAVÉS 

DO MÉTODO DE AGLUTINAÇÃO MODIFICADA (MAT) 

UTILIZANDO SORO E SUCO MUSCULAR 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A toxoplasmose, provocada pelo protozoário Toxoplasma gondii, é uma importante 

zoonose parasitária que apresenta uma ampla distribuição geográfica (Dubey, 2010). Segundo 

dados da EFSA (2011), é a infeção parasitária que apresenta maior incidência em humanos.  

T. gondii foi identificado pela FAO/WHO (2014), como um dos dez parasitas mais 

importantes transmitido pelos alimentos. O consumo de carne infetada ou seus derivados, crus 

ou sujeitos a um inadequado processamento térmico, é considerada a fonte mais relevante 

para a infeção humana na Europa (Cook et al., 2000). 

Num estudo realizado em mulheres em idade fértil do Norte de Portugal verificou-se 

que quase um quarto (24,4%) da população estudada apresentava anticorpos para T. gondii, 

estando as restantes mulheres em risco de aquisição de uma primoinfeção durante o período 

de gestação (Lopes et al., 2012). 

O javali é uma espécie cinegética cuja carne é bastante apreciada, acreditando-se que 

possa assumir um papel importante na transmissão de T. gondii. É importante, sob o ponto de 

vista de saúde pública, a identificação e posterior remoção de carcaças de animais infetados 

da cadeia alimentar. No entanto, e uma vez que a deteção deste protozoário durante a inspeção 

da carcaça não é possível, uma vez que os quistos não são visíveis a olho nu, a EFSA 

recomenda a implementação de medidas de vigilância e a monitorização nos animais 

destinados ao consumo humano (EFSA, 2013a). A recolha de amostras de sangue ante-

mortem não é viável em animais silváticos. Adicionalmente, a hipovolémia e a hemólise 

podem comprometer a recolha de sangue após o abate dos animais, sendo por vezes 

impraticável. Acresce o facto de que na maioria das vezes os animais são imediatamente 

eviscerados no campo após o abate, impossibilitando a posterior recolha de sangue por parte 

das entidades competentes. Uma alternativa para as análises post-mortem seria a utilização de 

suco muscular, obtido a partir de amostras de músculo das carcaças. 

A situação atual da infeção por T. gondii em javalis, em Portugal é pouco conhecida. 

Lopes et al. (2011) reportaram uma seropositividade de 100% em javalis do Norte do País. 

No entanto, segundo estes autores, devido à reduzida amostra utilizada mais estudos devem 

ser realizados. 

Assim, os principais objetivos deste trabalho visam atualizar os valores de 

seroprevalência da infeção por T. gondii em javalis caçados na região de Trás-os-Montes e 
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avaliar o suco muscular como alternativa ao soro na deteção de anticorpos para T. gondii em 

análises post-morten de animais caçados para consumo humano. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1  AMOSTRAS 
 

Para este trabalho foram utilizadas amostras de soro de 97 animais e 101 amostras de 

coração. O soro foi obtido no próprio dia da colheita através da centrifugação (Heraeus 

Sepatech®, Labofuge Ae, Haraeus Instrumments, Alemanha) do sangue a 1500 g durante 15 

minutos e de seguida armazenado a -20°C até posterior análise. O músculo escolhido para 

obtenção de suco muscular foi o músculo cardíaco, uma vez que, segundo Dubey (1988), é 

aquele que, em porcos, apresenta uma maior probabilidade de estar infetado. Após a remoção 

de aproximadamente 20 g de músculo, as amostras foram acondicionadas em sacos de 

plástico limpos e congeladas a −20º C durante um período máximo de 12 dias. Após esse 

período foram descongeladas à temperatura ambiente e o suco obtido foi recolhido com uma 

pipeta de Pasteur para microtubos de 2,0 µl (Nöckler et al., 2005).  

Na Tabela 12 encontra-se a distribuição das amostras em função do distrito, género e 

grupo etário. 
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Tabela 12. Distribuição das amostras de soro e suco muscular de acordo com o distrito, género e grupo etário 

 Soro (n) Suco muscular (n) 

Distrito 

       Bragança 

       Vila Real 

 

51 

46 

 

54 

47 

Género 

         Macho 

         Fêmea 

 

31 

66 

 

32 

69 

Grupo etário (meses) 

          Juvenil (6-14) 

          Jovem Adulto (15-25) 

          Adulto (≥26) 

 

27 

33 

37 

 

28 

37 

36 

Total 97 101 

 

Para determinar a seroprevalência da infeção por T. gondii foram utilizados soros de 

97 javalis. Para avaliação do suco muscular como alternativa ao soro na deteção de anticorpos 

para T. gondii, analisaram-se 93 animais, aqueles em dispunhamos de ambas as matrizes: soro 

e suco muscular. 

 

2.2 MÉTODO DE AGLUTINAÇÃO MODIFICADA (MAT) 
 

Para a pesquisa sérica de anticorpos para T. gondii, utilizou-se um teste comercial 

(Toxo-Screen DA®, bioMérieux, France), de acordo com as instruções do fabricante. Os soros 

foram testados para as diluições 1:20, 1:400, 1:1600 e 1:6400. De modo a maximizar a 

sensibilidade e a especificidade do teste foi escolhido um limiar de positividade de 20 (Lopes 

et al, 2011).  

As amostras de suco muscular foram testadas utilizando o mesmo teste comercial. 

Uma vez que não foi encontrada informação sobre a utilização desta técnica com o suco 

muscular, optou-se por fazer diluições seriadas de base 2 desde a diluição 1:10, 1:20, 1:40, 

1:80, 1:160, 1:320 e 1:640.  
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2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Os limites de confiança para as proporções foram estabelecidos através do teste 

binomial exato com intervalos de confiança (IC) de 95%. A análise de regressão logística 

univariada e multivariada foi utilizada para avaliar possíveis fatores de risco independentes 

para a seroprevalência calculando-se a razão dos produtos cruzados (“odds ratio”- OR) e o seu 

IC a 95%. Apenas as variáveis que apresentaram diferenças significativas entre grupos (valor 

[p] de probabilidade < 0,05) foram consideradas.  

Para comparar a concordância entre os resultados obtidos através do teste MAT 

utilizando o soro (cut-off de 20) e o suco muscular utilizando as diluições em série, foi 

utilizado o coeficiente de Cohen’s kappa (k). O grau de concordância tem por base o valor de 

k, que é interpretado de acordo com o seu valor como apresentando concordância baixa 

(k<0,2), concordância ligeira (0,2<k<0,4), concordância moderada (0,4<k<0,6),concordância 

substancial (0,6<k<0,8), ou  concordância quase perfeita (k>0,8) (Mainar-Jaime e Barberán, 

2007). As diferenças nas proporções positivas para cada amostra (soro com cut-off de 20 e 

suco muscular nas diluições seriadas de 1:10 a 1:640) foram avaliadas utilizando o teste de 

McNemar para as duas diluições com maior valor de k (Mainar-Jaime e Barberán, 2007). As 

análises estatísticas foram todas realizadas com recurso ao GraphPad Prism ver. 5.01 software 

(GraphPad Software, San Diego, CA) e ao Epicalc no software R (R 2.15.1) (R Development 

Core Team, 2012). 
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3. RESULTADOS 

 

Dos 97 soros de javalis analisados, 20 foram positivos para T. gondii, resultando numa 

seroprevalência de 20,6%. Na Figura 4 podemos observar a distribuição geográfica da 

seroprevalência da infeção por T. gondii nos javalis amostrados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Distribuição geográfica da seroprevalência da infeção por Toxoplasma gondii nos javalis amostrados 

 

Dos animais positivos, dezassete apresentaram títulos de 20, dois apresentaram títulos 

de 400 e um apresentou títulos de 1600. A distribuição dos animais amostrados por grupo 

dentro de cada variável independente, assim como os valores de seropositividade e estatística 

encontram-se na Tabela 13.  
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Tabela 13. Seroprevalência da infeção por T. gondii em javalis de acordo com as variáveis categóricas 

independentes 

 Animais 
(n) 

Distribuição 
relativa (%) 

MAT-
positivos (n) Prevalência (%) (95% IC) 

Distrito     

Bragança 51 52,6 10 19,6 (16,0-23,2) 

Vila Real 46 47,4 10 21,7 (18,0-25,4) 

Género     

Macho 31 32,0 10 32,3 (28,1-36,4) 

Fêmea 66 68,0 10 15,2 (11,9-18,4) 

Grupo etário (meses)     

Juvenil (6-14) 27 27,8 1 3,7 (2,0-5,4) 
Jovem Adulto (15-
25) 33 34,0 8 24,2 (20,4-28,1) 

Adulto (≥26) 37 38,2 11 23,4 (25,6-33,8) 

Total 97 100 20 20,6 

 

Através da análise univariada (Tabela 14) verificou-se que os javalis adultos 

evidenciam um maior risco de adquirirem infeção por T. gondii quando comparados com o 

grupo etário dos juvenis (crude odds ratio [cOR]=11,0; 95% IC: 1,3-914,0; p=0,026).  

Do modelo de regressão logística multivariada construído, foram encontradas várias 

associações positivas. Os javalis machos apresentaram maior risco de adquirir infeção por T. 

gondii (adjusted odds ratio [aOR]= 4,12; 95% IC:1,3-13,2; p=0,017). Outro fator de risco para 

a infeção por T. gondii é o grupo etário, com os jovens adultos (aOR=11,6; 95%IC:1,2-111,0; 

p=0,033) e os adultos (aOR=19,2; 95%IC:2,0-182,8; p=0,010) a evidenciara maior risco para 

a infeção por T. gondii, quando comparados com os juvenis. 
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Tabela 14. Identificação dos fatores de risco para a infeção por Toxoplasma gondii em javalis (n=97) por 

regressão logística múltipla 

 Prevalência 
(n) Univariada Multivariada  

  cOR (%) 
(95% IC) p value aOR  

(95% IC) p value p LR 

Distrito      0,284 

…Vila Real 19,6  1,0  1,0   

   .Bragança    21,7  1,14 (0,4-3,1) 0,796 1,84 (0,6-5,6) 0,288  

Género      0,014 

    Fêmea 32,3  1,0  1,0   

    Macho 15,2  2,67 (1,0-7,3) 0,057 4,12 (1,3-13,2) 0,017  

Grupo etário (meses)      0,003 

    Juvenil (6-14) 3,7  1,0  1,0   

    Jovens Adultos (15-25) 24,2  8,32 (1,0-71,4) 0,053 11,6 (1,2-111,0) 0,033  

    Adultos (≥ 26) 23,4  11,0 (1,3 -91,4) 0,026 19,2 (2,0-182,8) 0,010  

LR: likelihood ratio 
 

Após a realização do MAT utilizando o suco muscular na diluição de 1:10, foram 

obtidos 13 resultados positivos. As restantes diluições mostraram, tal como era esperado, um 

decréscimo na positividade (1/20=10; 1/40=4; 1/80;1/160 e 1/320=1; 1/640=0). 

A diluição de 1:20 é a que apresenta o maior grau de concordância entre a utilização 

de soro e suco muscular no MAT, com um valor de k de 0,611 (95% CI: 0,401-0,821), logo 

seguida pela diluição de 1:10 (k = 0,599; 95% CI: 0,389-0,809). A diluição de 1:40 apresenta 

valores de concordância mais baixos (k = 0,282; 95% CI: 0,059-0,505) (Figura 5). Seguindo 

os pressupostos atrás mencionados para análise do grau de concordância k (Mainar-Jaime e 

Barberán, 2007), o soro e o suco muscular apresentaram uma concordância substancial para a 

diluição de 1:20, uma concordância moderada para a diluição de 1:10 e uma concordância 

ligeira para a diluição de 1:40 do suco muscular. Nas restantes diluições o grau de 

concordância foi considerado baixo. Apesar de na diluição de 1:20 o suco muscular apresentar 

o grau de concordância mais forte com o soro, o teste de McNemar’s revela que existem 

diferenças estatisticamente significativas nas proporções positivas entre as amostras de soro e 

de suco muscular (p = 0,004). O contrário verifica-se para a diluição do suco muscular de 

1:10, com o teste de McNemar a evidenciar não existirem diferenças nas proporções positivas 

entre as amostras de soro e suco muscular (p = 0,07).  
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Figura 5. Valores para o coeficiente de k obtidos comparando o MAT para a deteção de anticorpos para T. 

gondii utilizando soro na diluição de 1:20 e as diluições em série para o suco muscular. As barras representam os 

valores para 95% IC 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo confirma a presença de anticorpos para T. gondii nos javalis do 

nordeste de Portugal. Das 97 amostras de soro, 20 (20,6%) apresentaram resultados positivos, 

o que sugere uma exposição destes animais às formas infetantes do parasita. A informação 

sobre a infeção por T. gondii em javalis de Portugal é escassa. Um estudo realizado em 207 

javalis do sul do país, onde foi também utilizado o teste de aglutinação direta, encontrou uma 

seroprevalência de 10% (Valadas et al., 2006). Em oito javalis do Norte de Portugal, Lopes et 

al. (2011) verificaram que todos os animais apresentavam anticorpos para o protozoário. Os 

resultados obtidos no presente trabalho são similares com os reportados em javalis em outros 

países europeus: 17,6% em França (Richomme et al., 2009) e 24,4% na Alemanha (Opsteegh 

et al, 2011). Na Republica Checa (Bártová et al., 2006), Suécia (Wallander et al., 2014) e em 

Espanha (Gauss et al., 2005) foram encontradas seroprevalências mais elevadas de 26,2, 38% 

e 38,4%, respetivamente. Pelo contrário, em Itália (Ranucci et al., 2013) e na Eslováquia 

(Antolová et al., 2007) foram observadas seroprevalências mais baixas de 14% e de 8,1%, 

respetivamente. 

Os testes serológicos são frequentemente utilizados para o diagnóstico da infeção por 

T. gondii, uma vez que são testes práticos e fáceis de executar, são pouco dispendiosos e 

permitem uma rápida obtenção de resultados (Gardner et al, 2010). Os valores de 
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seroprevalência obtidos nos diversos estudos nem sempre são comparáveis quer devido ao 

tamanho da amostra, que é muito variável, quer pela utilização de diferentes técnicas 

serológicas ou mesmo pelos limiares de positividade utilizados. O MAT é um dos testes 

serológicos mais utilizados tendo sido aplicado em javalis por um número considerável de 

autores (Gauss et al., 2005; Ruiz-Fons et al., 2006; Richomme et al., 2009; Lopes et al., 

2011). O MAT é considerado um teste de referência com elevada sensibilidade e 

especificidade na deteção de anticorpos para T. gondii em porcos domésticos, quando 

comparado com outros métodos de diagnóstico (Dubey et al., 1995; Dubey, 1997c), tendo 

sido utilizado por vários autores para a validação de outros métodos serológicos (Gamble et 

al., 2005; Sroka et al., 2011).  

No presente estudo o maior fator de risco para a infeção por T. gondii em javalis da 

região de Trás-os-Montes foi a idade, apresentando os animais adultos (≥ 26 meses) um risco 

dezanove vezes superior de aquisição da infeção em relação aos juvenis. O género masculino 

foi outro fator de risco. O valor de seroprevalência encontrado nos animais mais velhos é 

consistente com outros estudos realizados em javalis de vida livre e de cativeiro (Ruiz-Fons et 

al., 2006; Jokelainen et al., 2012). Este facto pode estar relacionado com o maior tempo para 

uma eventual exposição dos javalis às formas infetantes de T. gondii. O valor de 

seroprevalência encontrado nos machos contraria estudos anteriores, onde as fêmeas 

apresentaram valores mais elevados de seroprevalência (Jokelainen et al., 2012). Os 

resultados obtidos no presente trabalho podem dever-se à maior área vital associada aos 

machos, aumentando assim a probabilidade de exposição às formas infetantes de T. gondii 

(Fernández-Llario, 2006).  

Na avaliação do suco muscular como alternativa ao soro, a diluição 1:20 foi a que 

apresentou o valor de k mais alto, revelando uma concordância substancial (k = 0,611) entre o 

suco muscular e o soro. No entanto, o teste de McNemar sugere diferenças significativas entre 

os resultados positivos para o soro e para o suco muscular. Assim, e de acordo com estes 

resultados, consideramos mais adequado um cut-off de 10 para o suco muscular quando 

utilizando o MAT. Para esta diluição os resultados positivos obtidos com o suco muscular e o 

soro não diferem significativamente. A mesma conclusão foi obtida num estudo anterior, 

utilizando suco muscular obtido de um porco doméstico, onde a diluição de 1:10 foi também 

referida como sendo a mais adequada (Forbes et al., 2012). No mesmo estudo foi comparado 

o MAT com ELISA para o diagnóstico da infeção por T. gondii em suínos, utilizando suco 

muscular, concluindo-se que o MAT é um bom método para testar o suco muscular. 
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O estudo aqui apresentado revela a existência de javalis seropositivos para T. gondii 

evidenciando o potencial risco zoonótico, no caso da sua carne e seus derivados serem 

consumidos crus ou sujeitos a inadequado processamento térmico, demonstrando também a 

existência de uma considerável contaminação ambiental por este protozoário. Os indivíduos 

pertencentes a grupos de risco, como mulheres gestantes e pacientes imunodeprimidos, devem 

tomar especial cuidado com o consumo de carne de javali. De acordo com os dados oficiais, 

estima-se que cerca de 15 400 javalis são caçados por ano em Portugal (AFN, 2009 cit. por 

Vieira-Pinto et al., 2014), sendo na sua maioria consumidos pelos caçadores e familiares 

(Vieira-Pinto et al., 2014). Além disso, a carne é utilizada no fabrico de enchidos caseiros 

tradicionais, preparados sem qualquer tratamento térmico, o que pode aumentar a 

probabilidade de introdução de T. gondii na cadeia alimentar. Os caçadores têm também um 

papel preponderante na continuidade do ciclo de vida de T. gondii ao deixarem no campo 

carcaças e vísceras de animais potencialmente infetados, as quais podem ser consumidas por 

outros hospedeiros recetivos. De modo a diminuir a prevalência da infeção por este 

protozoário, é necessária a implementação de medidas eficazes para a correta eliminação das 

vísceras e carcaças, sendo a incineração de resíduos a melhor opção. 

Assim sendo, é aconselhável a introdução de medidas de controlo e monitorização das 

peças de caça, no sentido de reduzir a transmissão deste parasita e controlar a sua introdução 

na cadeia alimentar. Para além das medidas de monitorização, deverão ser tomadas medidas 

preventivas, que devem incluir a congelação prévia da carne antes da sua confeção para a 

inativação de eventuais quistos tecidulares (Dubey, 1996). Dada a dificuldade na realização 

de análises ante-mortem e a obtenção de amostras de soro para análises post-mortem, é de 

extrema importância a validação de uma amostra alternativa, facilmente obtida no periodo 

post-mortem, para o conhecimento do estado sanitário dos hospedeiros. O presente estudo é, 

segundo o nosso conhecimento, o primeiro a avaliar o suco muscular obtido a partir de 

músculo de javali como uma amostra viável e alternativa ao soro, utilizando o MAT para o 

diagnóstico post-mortem da infeção pelo T. gondii.  
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CAPÍTULO IV 

 

PREVALÊNCIA DA INFEÇÃO POR SARCOCYSTIS SPP. EM JAVALIS 

CAÇADOS NA REGIÃO DE TRÁS-OS-MONTES ATRAVÉS DA 

ANÁLISE HISTOLÓGICA E DO DIAGNÓSTICO MOLECULAR 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sarcocistiose é uma doença causada por protozoários do género Sarcocystis, que 

apresentam uma distribuição mundial e ficaram conhecidos por infetarem frequentemente os 

animais de produção (Dubey et al., 1989; Buxton, 1998). O javali pode ser hospedeiro 

intermediário de S. miesheriana, S. suihominis e S. porcifelis que parasitam as células 

musculares esqueléticas deste animal. Destas, S. suihominis possui importância em saúde 

pública, uma vez que se trata de uma espécie zoonótica (Dubey et al., 1989). O homem pode 

infetar-se quando ingere quistos presentes nos músculos de javalis infetados (Lindsay et al., 

1995). A espécie S. miesheriana tem como hospedeiro definitivo mais comum o cão 

doméstico (Canis familiaris) mas também ocorre noutros canídeos como a raposa-vermelha 

(Vulpes vulpes) e o lobo (Canis lupus). A espécie S. porcifelis apenas foi referida uma vez, 

sendo a sua validade questionada (Dubey et al., 1989). Tanto S. miescheriana como S. 

suihominis são espécies consideradas patogénicas para os suínos domésticos (Daugschies et 

al., 1988).  

A observação microscópica dos quistos em corte histológico, depois de corado com 

hematoxilina-eosina (Dubey et al., 1989; Kia et al., 2011), ou a observação ao microscópio 

óptico do sedimento da digestão artificial de uma amostra de músculo (Heckeroth e Tenter, 

2007; Goldová et al., 2008; Hvizdosová e Goldová, 2009) são técnicas frequentemente 

utilizadas para a deteção da infeção por Sarcocystis spp. em javalis. No entanto, ambas as 

técnicas são pouco úteis quando se pretende a identificação das espécies presentes. O 

diagnóstico molecular através da técnica de PCR tem sido cada vez mais utilizado, uma vez 

que para além de permitir a deteção da infeção, também permite identificar e caraterizar a 

espécie de Sarcocystis (Dahlgren et al., 2007). Grande parte dos trabalhos desenvolvidos até à 

data utilizam o gene que codifica a subunidade menor de RNA ribossomal (18S rRNA) para a 

diferenciação das espécies deste protozoário (Fisher e Odening, 1998; Dahlgren et al., 2007; 

Dahlgren e Gjerde, 2008; Kia et al., 2011; Yan et al., 2013). Não se conhecem estudos 

publicados sobre a prevalência de infeção por Sarcocystis em javalis de Portugal e, como este 

animal é hospedeiro de uma espécie zoonótica, o consumo da sua carne ou derivados 

representa um risco para a saúde pública caso sejam consumidos crus ou sujeitos a um 

inadequado processamento térmico. 
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Assim, o objetivo deste trabalho foi estudar a prevalência da infeção por Sarcocystis 

spp. através da análise histológica e da PCR convencional identificando posteriormente as 

espécies que ocorrem em javalis. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 AMOSTRAS 
 

Para este trabalho foram utilizadas amostras de diferentes músculos, diafragma 

(n=102), coração (n=101) e esófago (n=96), de acordo com o indicado na literatura (Dahlgren 

et al., 2007). Na Tabela 15 encontra-se a distribuição das amostras em função do distrito, 

género e grupo etário. 

 
Tabela 15. Distribuição das amostras de músculo (diafragma, coração e esófago) em função do distrito, género e 

grupo etário 

 Diafragma (n) Coração (n) Esófago (n) 

Distrito 

       Bragança 

       Vila Real 

 

55 

47 

 

54 

47 

 

50 

46 

Género 

         Macho 

         Fêmea 

 

34 

68 

 

32 

69 

 

32 

64 

Grupo etário (meses) 

          Juvenil (6-14) 

          Jovem Adulto (15-25) 

          Adulto (≥26) 

 

28 

37 

38 

 

28 

37 

36 

 

27 

35 

34 

Total 102 101 96 

 

 As amostras de músculo destinadas à análise histológica foram recolhidas e 

imediatamente fixados em formol comercial a 10%. As amostras destinadas à análise 

molecular foram colocadas num saco estéril e congeladas a -20ºC. 
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2.2 ANÁLISE HISTOLÓGICA 
 

As amostras de músculo foram processadas e incluídas em parafina (Histoplast®, 

Shandon, Reino Unido) segundo a metodologia habitual. Foram efetuados cortes com 3 mm 

de espessura, tendo-se procedido à coloração convencional de hematoxilina-eosina. (H&E) 

(Bancroft e Gamble, 2002). As lâminas foram observadas ao microscópio óptico (Zeiss®, 

Axioplane 2, Alemanha) nas ampliações de 100x, 200x e 400x. Os quistos observados foram 

medidos através de uma ocular micrométrica, registando-se as medidas do seu eixo maior e 

menor. Foi ainda medida a espessura da parede e registadas as suas caraterísticas 

morfológicas.  

 

2.3 DIAGNÓSTICO MOLECULAR 

2.3.1. DIGESTÃO DE MÚSCULO PARA ISOLAMENTO DE DNA 

 

Para o isolamento de DNA foi selecionado o diafragma por se ter verificado estar mais 

frequentemente infetado com quistos compatíveis com Sarcocystis spp.. Por cada animal 

amostrado foi preparado 5 g de diafragma, que foi limpo de gordura e fáscia e cortado em 

pequenos fragmentos. Cada amostra foi digerida individualmente tendo por base o protocolo 

definido no Regulamento (CE) No 2075/2005 (2005), com as seguintes adaptações: o líquido 

de digestão foi preparado com 150 ml de água a 37° C, acidificada com 1,2 ml de HCl a 25% 

e misturados com 0,75 g de pepsina (1 / 10.000) (DIFCO®, Becton, Dickinson and Company, 

EUA). A digestão foi realizada durante 20 minutos em agitação permanente. Após a digestão, 

o conteúdo foi filtrado através de uma gaze e transferido para dois tubos Falcon com a 

capacidade de 15 ml. Seguidamente foi efetuada a centrifugação a 2500 g durante 15 minutos 

(Heraeus®, Multifuge 1, EUA). O sobrenadante foi descartado e ao sedimento foi adicionado 

soro fisiológico para nova centrifugação. O processo de lavagem foi repetido duas vezes. 

Posteriormente o sedimento obtido foi recolhido para microtubos de 2 ml. 
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2.3.2. EXTRAÇÃO DE DNA 
 

A extração de DNA genómico foi efetuada utilizando um teste comercial (HP PCR 

Template Preparation Kit®, Roche, Alemanha). O procedimento seguido foi adaptado do 

procedimento descrito para amostras de sangue de mamíferos que constava nas instruções do 

fabricante. Para o efeito foi utilizada uma amostra de sedimento com um volume de 200 µl de 

sedimento da digestão de músculo. A quantidade e pureza do DNA foram avaliadas utilizando 

o espetrofotómetro NanoDrop 2000® (Thermo Scientific; USA). 

 

2.3.3. DESENHO DE “PRIMERS” 
 

Para o desenho de “primers” foram analisadas as sequências do gene 18S rDNA de várias 

espécies de Sarcocystis e outras espécies filogeneticamente próximas que se encontram na 

base de dados GenBank (NCBI-Pubmed). As sequências foram alinhadas com o programa 

Clustal X de modo a identificar zonas conservadas do gene e o desenho de “primers” que 

permitam a amplificação de fragmentos do gene de ambas as espécies (S. miesheriana e S. 

suihominis) (Figura 6). Foram ainda desenhados “primers” que permitem diferenciar as 

espécies S. miesheriana e S. suihominis (Tabela 16).  
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Figura 6. Alinhamento das sequências do gene 18S DNA de Sarcocystis suihominis, Sarcocystis miesheriana, 

Neospora caninum e Toxoplasma gondii 
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Tabela 16. “Primers” utilizados na amplificação e sequenciação parcial do gene 18S rDNA 

Primer Sequência (5’-3’) 

SarcoF  AATAGAACCGAAATCCTATMTTG 

SarcoR CGCAAATTACCCAATCCTGAC 

SmiesF TGTCTCCCTATTGTTAATATTCTG 

SsuihR CTCCCACATTATCAATATAGACG 

 

A combinação de “primers” utilizada em cada reação de PCR é apresentada na Tabela 

17. 

 
Tabela 17. Combinação de “primers” utilizada nas diferentes reações de PCR 

Combinações de “Primers” Espécie Sequenciada Dimensão do fragmento (pb)  

SarcoF +SarcoR Sarcocystis spp. 441 

SmiesF+ SarcoR Sarcocystis miesheriana 352 

SarcoF +SsuihR Sarcocystis suihominis 168 
pb – pares de bases  

 

2.3.4. CONTROLOS POSITIVOS E NEGATIVOS 
 

Como controlo positivo da amplificação do gene de Sarcocystis miesheriana foi 

utilizado DNA gentilmente cedido pelo Dr. Pozio do Instituto Superior de Sanidade em Itália, 

que foi utilizado diluído a 10-8. Como controlo positivo da amplificação do gene de S. 

suihominis foi necessária a aquisição do serviço de síntese de um gene sintético de 447 pares 

de bases (pb) construído de acordo com a sequência existente no GenBank (GenBank nº 

acesso AF176937.2) (GeneArt®, Invitrogen, EUA). 

Como controlos negativos foram utilizados DNA de Toxoplasma gondii e Neospora 

caninum, assim como água livre de DNase e RNase (GIBCO®, Life Technologies, EUA). 

 

2.3.5. REAÇÕES DE PCR 
 

Foram realizadas três reações de PCR distintas: a PCR para a deteção do género 

(PCRGénero) efetuada para amplificar um fragmento com 441 pb do gene 18S rDNA comum às 

duas espécies; PCR para identificação de S. miesheriana (PCRSmies) permite a amplificação 

parcial do gene 18S rDNA de S. miesheriana com 352 bp e PCR para identificação de S. 
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suihominis (PCRSsuih) permite a amplificação parcial do gene 18S rDNA de S. suihominis com 

168 bp.  

Todas as reações de PCR foram realizadas com um volume final de 25 µl num 

termociclador MJ Mini Thermal Cycler® (BioRad, EUA). Para as reações de amplificação 

foram misturados 5 µl de solução tampão (PROMEGA; EUA) com 2,5 µl de MgCl2 

(PROMEGA; EUA), 0,5 µl de dNTPs (PROMEGA; EUA), 0,2 µl de taq polimerase (GoTaq® 

Flexi DNA Polymerase; PROMEGA, EUA), 1 µl de cada primer (SarcoR e SarcoF) e 9,8 µl 

de água bidestilada esterilizada. À mistura foi adicionado 5 µl do DNA genómico extraído de 

cada amostra. A reação de PCR foi realizada de acordo com o seguinte programa: um ciclo de 

pré-desnaturação a 94ºC durante 5 minutos, seguido por 35 ciclos com a desnaturação a 94ºC 

durante 30 segundos, emparelhamento dos “primers” a 55ºC durante 30 segundos e extensão a 

72ºC durante 45 segundos, seguindo-se um ciclo para a extensão final a 72ºC durante 10 

minutos. 

A reação de PCRSmies para a identificação de Sarcocystis miesheriana foi efetuada em 

todas amostras positivas à PCRGénero. Para esta reação alterou-se a quantidade de MgCl2 para 

3,5 µl, e a quantidade de água foi ajustada para os 8,8 µl de forma a manter os 25 µl de 

volume da reação. Os “primers” utilizados foram SarcoR e SmieF e depois de adicionados 5 

µl do DNA genómico a reação seguiu o protocolo anterior, apenas com a alteração da 

temperatura de emparelhamento dos “primers” para 57ºC. 

A PCRSsuih para identificação de Sarcocystis suihominis foi efetuada em todas as 

amostras positivas na PCRGénero. Nesta reação foram utilizados os “primers” SsuihR e SarcoF. 

Depois de adicionados 5 µl do DNA genómico a reação seguiu o protocolo já referido 

anteriormente, com alteração da temperatura de emparelhamento dos “primers” para 61ºC. 

Para todas as reações de PCR foram incluídos controlos positivos e negativos. Os ensaios 

foram repetidos pelo menos mais uma vez para confirmação dos resultados.  

 

2.3.6. ELETROFORESE  
 

Os produtos de PCR foram separados por eletroforese em gel de agarose com brometo 

de etídio e de seguida observados à luz UV, através de um transiluminador Gel Doc® EZ 

Imager (BioRAD, EUA). 

O gel de agarose foi elaborado segundo o seguinte protocolo: para 100 ml de gel, 

pesam-se 1,5g de agar e adiciona-se 100 ml de “Tris/Borato/EDTA” TBE (1X). A solução é 
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aquecida no microondas sem ferver até ficar completamente homogeneizada. De seguida 

deixa-se arrefecer até aproximadamente 55ºC e adiciona-se 2,5 µl de brometo de etídio. A 

solução é vertida na tina coloca-se o pente adequado e deixa-se solidificar, durante cerca de 

30 minutos. 

Em cada poço é colocado um volume de amostra de 8 µl, os controlos positivos e 

negativos bem como um marcador de pesos moleculares (HyperLadder® IV e V, Bioline). A 

corrida decorre durante 90 minutos com uma corrente de 90 volts.  

 

2.3.7. SEQUENCIAÇÃO 
 

Para análise das sequências amplificadas, foram selecionadas 20 amostras positivas, 

tendo em vista abranger a maior área geográfica possível. A sequenciação foi efetuada pelo 

laboratório Stabvida (Oeiras, Portugal). Para sequenciação foi efetuada a purificação do 

produto obtido após a amplificação, com recurso a um teste comercial JETQUICK PCR® 

(GENOMED, Alemanha), utilizando um volume do amplificado de 17 µl e seguindo as 

instruções do fabricante. 

 

2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Os limites de confiança para as proporções foram estabelecidos através do teste 

binomial com 95% de IC. Foi utilizado um modelo de regressão logística univariada e 

multivariada para avaliar as associações entre os vários fatores de risco e a presença de DNA 

de Sarcocystis spp. nas amostras. As análises estatísticas foram todas realizadas com recurso 

ao Epicalc no software R (R 2.15.1) (R Development Core Team, 2012). Foram considerados 

estatisticamente significativos os resultados com p< 0.05. 
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3. RESULTADOS 

3.1 OBSERVAÇÃO DE QUISTOS POR TÉCNICA HISTOLÓGICA 
 

Ao exame macroscópico não se observaram alterações dignas de registo nos músculos 

recolhidos (coração, diafragma e esófago). Na observação microscópica foram observadas 

estruturas basófilas, intracitoplasmáticas, compatíveis com Sarcocystis spp. em 36,9% 

(38/103) dos javalis amostrados. Os resultados obtidos por amostra de músculo encontram-se 

descritos na Tabela 18.  

 
Tabela 18. Prevalência de quistos compatíveis com Sarcocystis spp. nas diferentes amostras de músculo 

analisadas 

Amostra  Número amostras Número positivos (%) Prevalência (%) 
Coração 101 20 19,8 
Esófago 96 14 14,6 
Diafragma 102 26 25,5 

 
 

O diafragma foi o músculo onde foram encontrados quistos com maior frequência, 

(25,5 %), seguindo-se do coração (19,8%) e por último o esófago (14,6%). O diafragma foi 

também o músculo que apresentou o maior número de quistos num único corte (dados não 

apresentados).  

Nos três músculos foram observados um total de 104 quistos que apresentaram 

dimensões que variaram entre os 40 e os 985 µm no eixo maior e os 30 e os 140 µm no eixo 

menor. A espessura da parede do quisto foi no máximo 2 µm. O quisto de maior tamanho 

apresentou uma dimensão de 985 x 105 µm. A Figura 7 apresenta um quisto de dimensões 

380 x 55 µm. 
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Figura 7. Quisto no diafragma com 55x380 µm, compatível com Sarcocystis spp. (H&E) 200x 

(Fotografia original) 

 

Nem sempre foi possível observar a morfologia da parede uma vez que, na maior parte 

dos quistos de menor espessura, não se consegue distinguir a presença ou ausência de 

estriações. Todos os quistos com paredes de espessura entre 0,5 e 2 µm apresentaram-se com 

estriações (Figura 8). Em alguns quistos de espessura inferior a 0,5 µm também foi possível 

detetar estriações (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Quisto (125-170 µm) no esófago com parede de espessura 1,5 µm estriada (H&E) 400x 

(Fotografia original) 
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Figura 9. Quisto (130x130 µm) no esófago com parede de espessura inferior a 0,5 µm e aparentemente 

estriada (H&E) 400x (Fotografia original) 

 

Foi observada um outro tipo de parede morfologicamente distinta da anterior, com 

estrutura aparentemente lisa (Figura 10).  

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 10. Quisto (65x80 µm) no coração com parede de espessura 0,5 µm e parede aparentemente lisa 

(H&E) 400x (Fotografia original) 
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3.2 DETEÇÃO DE SARCOCYSTIS SPP. POR PCR 

 

A Figura 11 exemplifica um dos resultados obtidos da eletroforese em gel de agarose 

dos produtos de PCR após a amplificação. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Bandas obtidas após eletroforese em gel de agarose a 1,5% das sequências amplificadas pela reação 

PCRGénero (PM-marcador, P- controlo positivo, N-controlo negativo, 1 a 11-amostras) 

 

A reação PCRGénero permitiu identificar 73,8% (76/103) de javalis positivos. A distribuição 

geográfica da infeção por Sarcocystis spp. nos javalis amostrados é apresentada na Figura 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Distribuição geográfica da prevalência da infeção por Sarcocystis spp. nos javalis amostrados 
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A distribuição dos animais e os valores das prevalências obtidas por distritos, género e 

grupo etário são apresentados na Tabela 19. 

 
Tabela 19. Prevalência da infeção por Sarcocystis spp. em javalis de acordo com as variáveis categóricas 

independentes  

 Animais (n) Distribuição 
relativa (%) PCR-pos (n) Prevalência (%) (95% IC) 

Distrito     

Bragança 56 54,4 46 82,1 (69,2-90,7) 

Vila Real 47 45,6 30 63,8(48,5-76,9) 

Género     

Macho 34 33,0 20 58,8 (40,8-74,9) 

Fêmea 69 70,0 56 81,2 (69,6-89,2) 

Grupo etário (meses)     

Juvenil (6-14) 28 27,2 13 46,4 (28,0-65,8) 

Jovem Adulto (15-25) 37 35,9 29 78,4 (61,3-89,6) 

Adulto (≥26) 38 36,9 34 89,5 (74,3-96,6) 

Total 103 100 76 73,8  

 
Com a reação de PCRSmiesh foram identificadas como positivas 73,8% (76/103) das 

amostras de DNA, enquanto na reação PCRSsuih não ocorreu amplificação em nenhuma 

amostra. Verificou-se uma concordância de 100% entre a PCRGénero e PCRSmiesh. Os resultados 

obtidos através da PCRSmiesh e PCRSsuih indicam que todos os javalis positivos se encontravam 

infetados por S. miesheriana, não havendo nenhum infetado por S. suihominis.  

 

3.3 COMPARAÇÃO DAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

A análise histológica permitiu a identificação de 38 animais positivos, enquanto que 

através da PCR convencional foram identificados 76 animais positivos. Apenas um animal 

positivo por análise histológica não foi identificado como positivo por PCR (Tabela 20). 
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Tabela 20. Resultados obtidos utilizando a análise histológica e PCR 

 
 

 

 

 

3.4 ANÁLISE DE FATORES DE RISCO PARA A INFEÇÃO POR SARCOCYSTIS SPP. 
 

Através da análise univariada (Tabela 21) verificou-se que os javalis caçados em 

Bragança evidenciam um maior risco de aquisição da infeção por Sarcocystis spp., quando 

comparados com os caçados em Vila Real (cOR= 2,61; 95% IC: 1,1-6,5; p=0,038). O mesmo 

foi observado nos javalis fêmeas quando comparados com os machos (cOR= 3,02; 95%IC: 

1,2-7,5; p=0,018). Em relação aos grupos etários, os jovens adultos (cOR: 4,18; 95%IC: 1,4-

12,3; p=0,009) e os adultos (cOR= 9,81; 95%IC: 2,7-35,1; p=0,000) apresentaram maior risco 

de infeção em relação aos juvenis. 

Após a análise de regressão logística multivariada foram encontradas várias 

associações positivas. Uma vez mais, os javalis fêmea (aOR= 3,01; 95%IC: 1,1-8,4; p=0,034) 

evidenciam um maior risco de apresentarem a infeção por Sarcocystis spp. quando 

comparados com os machos. O mesmo aconteceu com os jovens adultos (aOR: 3,54; 95%IC: 

1,1-11,4; p=0,034) e os adultos (aOR: 8,41; 95%IC: 2,2-31,7; p=0,002) quando comparados 

com os juvenis. Em relação ao distrito não foram observadas diferenças significativas entre a 

infeção por Sarcocystis spp. nos javalis caçados no distrito de Bragança e os caçados no 

distrito de Vila real (p=0,124).Verificando-se concordância nos valores de cOR e aOR para 

cada variável podemos assumir a ausência de fatores confundidores no modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise 
Histológica 

PCRGénero  
positivos 

PCRGénero 
negativos 

Total 

Positivos   37 1 38 
Negativos  39 27 66 
Total  76 28 103 
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Tabela 21. Identificação dos fatores de risco para a infeção por Sarcocystis spp. em javalis (n = 103) por 

regressão logística múltipla  

 Animais 
(n) Univariada Multivariada  

  OR (%) 
(95% IC) p value OR  

(95% IC) p value p LR 

Distrito      0,121 

     Vila Real  47 1,0  1,0   

     Bragança  56 2,61 (1,1-6,5) 0,038 2,25 (0,8-6,3) 0,124  

Género      0,033 

    Macho  34 1,0  1,0   

    Fêmea  69 3,02 (1,2-7,5) 0,018 3,01 (1,1-8,4) 0,034  

Grupo etário (meses)      0,003 

    Juvenil (6-14) 28 1,0  1,0   

    Jovens Adultos (15-25) 37 4,18 (1,4 -12,3) 0,009 3,54 (1,1- 11,4) 0,034  

    Adultos (≥ 26) 38 9,81(2,7-35,1) 0.000 8,41(2,2-31,7) 0,002  

LR: likelihood ratio 
 

3.5 FILOGENIA 
 

A análise de sequências nucleotídicas parciais do gene 18S rDNA obtidas permitiu 

confirmar a presença de S. miesheriana. Na Figura 13 encontra-se uma árvore filogenética 

utilizando as sequências obtidas, assim como outras sequências de espécies representativas do 

género Sarcocystis existentes no GenBank e ainda uma sequência representativa de Neospora 

caninum, que foi utilizada como raiz. 
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Figura 13. Árvore filogenética baseada na análise de sequências nucleotídicas parciais do gene 18S rDNA de 
espécies representativas do género Sarcocystis, obtida com o método Neighbor-Joining (distância: K2P). Uma 
sequência representativa de Neospora caninum foi usada como raiz. Em frente de cada espécie é indicado o 
número de acesso do GenBank para a sequência correspondente. As sequências determinadas neste estudo, 
obtidas a partir das amostras J2 a J103, estão realçadas a negrito. A escala indica as substituições acumuladas por 
cada 100 nucleótidos. 
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4. DISCUSSÃO 

 

A informação sobre a prevalência da infeção por Sarcocystis spp. em javalis em países 

europeus é limitada. No presente estudo foi encontrada uma prevalência de infeção por 

Sarcocystis spp. em 73,8% (76/103) dos javalis amostrados. Na Eslováquia foi encontrada 

uma prevalência de 83,3% (Hvizdosová e Goldová, 2009) e valores similares foram 

observados na Lituânia com prevalências de 89,1% (Malakauskas e Grikienienė, 2002). 

Contrariamente, na Polónia está registada uma prevalência muito inferior de 24,7% (Tropilo 

et al., 2001). Os resultados obtidos no presente trabalho são próximos dos encontrados na 

Eslováquia e Lituânia e bastante acima dos encontrados na Polónia. Este facto pode ser 

devido às diferentes técnicas utilizadas, que dificultam a comparação dos resultados. Na 

Eslováquia a técnica utilizada consistiu na digestão de uma amostra de músculo e observação 

do sedimento ao microscópio (Hvizdosová e Goldová, 2009), uma técnica mais sensível que a 

utilizada na Polónia, onde foi observado um corte de músculo ao triquinoscópio (Tropilo et 

al., 2001). Na Lituânia foi efetuada a observação microscópica de 28 cortes finos de cada 

amostra, o que permitiu aumentar a sensibilidade (Malakauskas e Grikienienė, 2002).  

Com base na análise histológica foi possível identificar a presença de quistos 

compatíveis com Sarcocystis spp. nas diferentes amostras de músculos. Foi observado apenas 

um corte histológico de cada músculo, sabendo-se que, à partida este procedimento poderia 

condicionar a identificação de todos os animais potencialmente infetados. Apesar disso, foi 

possível a identificação de 36.9% (38/103) de javalis infetados. O diafragma para além de ter 

sido o músculo que apresentou mais quistos (dados não apresentados), foi também o músculo 

onde, com mais frequência, estes foram observados. De acordo com Gjerde (1984) citado por 

Dahlgren et al. (2007) parece existir uma certa predisposição para a localização de quistos em 

determinado músculo, consoante a espécie de Sarcocystis presente.  

A análise histológica, para além de ter permitido detetar de uma forma simples a 

presença de quistos nos javalis amostrados, também permitiu descrever algumas das suas 

caraterísticas como a espessura e estrutura da parede e dimensões do quisto.  

Das espécies de Sarcocystis que podemos encontrar no javali, S. suihominis apresenta 

uma espessura da parede de 4 a 9 µm (Fayer, 2004), havendo referências de poder atingir uma 

espessura de 15,5 µm (Chen et al., 2007). As projeções são finas com comprimento de 13 a 

17,5 µm (Fayer, 2004; Chen et al., 2007). S. miesheriana, por sua vez, apresenta uma parede 
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com espessura de 3 a 6 µm, com projeções finas de cerca de 5 µm de comprimento (Dubey et 

al., 1989). A espessura e estrutura da parede dos quistos observados no presente estudo não 

ultrapassou os 2 µm e na maioria apresentaram estriações, o que se assemelha ao descrito para 

S. miesheriana. Contudo foram ainda observados quistos de parede fina e aparentemente lisa 

que não se enquadram em nenhuma das descrições. Uma explicação possível é tratarem-se de 

quistos que ainda não completaram o seu desenvolvimento, uma vez que a estrutura e 

espessura da parede sofrem alterações ao longo do desenvolvimento do quisto (Dubey et al., 

1989; Tenter, 1995). Outra possibilidade é tratarem-se de uma outra espécie.  

Em relação às dimensões, S. miesheriana pode apresentar um comprimento que varia 

entre 800-3900 µm e uma largura entre 90-200 µm (Dubey et al., 1989; Chen et al., 2007), 

estando descritas também dimensões menores de 144 a 180 µm de comprimento e de 20 a 38 

µm de largura (Claveria et al., 2001). S. suihominis pode apresentar um comprimento até 

1800 µm e uma largura que varia entre 100 a 180 µm (Dubey et al., 1989; Chen et al., 2007). 

Nos quistos observados é apenas de referir que, o maior apresentou 985 x105 µm. Uma vez 

que não se sabe ao certo qual a secção do corte e qual o estado de desenvolvimento do quisto 

estas caraterísticas não permitem, por si só, identificar a espécie presente. Como não é 

possível a distinção de espécies através da observação ao microscópio óptico de um corte 

histológico, a observação dos quistos através do microscópio eletrónico de transmissão (SEM) 

poderá ser uma alternativa. Este equipamento proporciona uma imagem tridimensional do 

quisto facilitando a observação de todas as estruturas da parede (Dahlgren, 2010) que, 

normalmente são únicas e podem ser utilizadas para diferenciação de espécies que afetam o 

mesmo hospedeiro (Fayer, 2004; Chen et al., 2007). No entanto, a preparação de amostras é 

mais laboriosa e demorada. 

O diagnóstico molecular com recurso à técnica de PCR permitiu confirmar os 

resultados obtidos através da análise histológica e, para além disso, permitiu identificar mais 

animais infetados. A análise histológica, dado a sua baixa sensibilidade, é uma técnica que 

pode ser utilizada numa primeira fase, com o objetivo meramente indicativo da presença do 

parasita. Deve ser sempre seguida de uma técnica de diagnóstico molecular, mais sensível, 

que para além de detetar, permite também identificar e caraterizar geneticamente a espécie, ou 

espécies presentes. As técnicas de diagnóstico molecular são cada vez mais utilizadas, mas a 

sua implementação e utilização para deteção de microrganismos pode ser onerosa, uma vez 

que exige condições laboratoriais específicas a nível de infraestruturas, de equipamentos e de 

reagentes, sendo estes últimos bastantes dispendiosos. Contudo, trata-se de uma técnica com 
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elevada sensibilidade e especificidade que permite analisar uma grande quantidade de 

amostras em simultâneo. São também bastante precisas, podendo ser utilizadas em vários 

tipos de amostras e permitem obter os resultados em pouco tempo (Cunha e Inácio, 2014). 

Apesar de todas as vantagens referidas, não foi possível com recurso à PCR a 

confirmação da presença de DNA de Sarcocystis spp. num animal que apresentou quistos 

musculares somente no diafragma, identificados através da análise histológica. De acordo 

com o ciclo biológico deste protozoário, as formas parasitárias poderão ser detetadas nos 

músculos esqueléticos e cardíaco. Na extração do DNA foi utilizado o sedimento da digestão 

de um dos seus músculos preferenciais (o diafragma). Contudo, caso o animal apresente um 

baixo nível de infeção, não é certo que na amostra de músculo digerida se encontrem quistos. 

Outra explicação possível é tratar-se de uma espécie diferente de protozoário, que também 

forma quistos musculares, sendo necessário proceder-se a uma investigação mais aprofundada 

para esclarecer esta questão. 

A prevalência da infeção por Sarcocystis spp. em javalis e potenciais fatores de risco 

associados foram também estudados. Apesar da prevalência ser superior em Bragança 

(82,1%), quando comparado com o distrito de Vila Real (63,8%), a diferença não foi 

estatisticamente significativa (aOR=2,25, p=0,124). As fêmeas apresentaram uma maior 

prevalência do que os machos, existindo também uma maior prevalência associada aos grupos 

etários mais elevados. Apesar de não terem sido encontrados estudos sobre prevalências da 

infeção por Sarcocystis spp. nos diferentes géneros, a tendência observada é consistente com 

um estudos sobre a infeção por  T. gondii onde as fêmeas são mais suscetíveis à infeção 

(Jokelainen et al., 2012). Tendência similar foi encontrada no caso de parasitismo por 

helmintes em javalis, no Irão (Solaymani-Mohammadi et al., 2003). Este facto pode ser 

devido ao comportamento gregário que as fêmeas apresentam que pode facilitar a infeção dos 

outros elementos do grupo. Este é constituído maioritariamente por fêmeas e juvenis, uma vez 

que os machos adultos e jovens adultos adotam um comportamento solitário (Fonseca e 

Correia, 2008). Em relação aos grupos etários, os resultados obtidos são consistentes com os 

encontrados noutros estudos efetuados em suínos, onde a prevalência de infeção por 

Sarcocystis spp. parece ser mais elevada em animais adultos do que em juvenis (Damriyasa et 

al., 2004). Este facto pode estar relacionado com o maior tempo de eventual exposição às 

formas infetantes do parasita. 

 A técnica de PCR permitiu confirmar S. miesheriana como a espécie presente. Esta 

espécie apesar de não ser zoonótica, é patogénica para o javali. Nos casos de infeção aguda, 
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pode originar febre, púrpura na região do focinho, orelhas e nádegas, dispneia, tremores, 

abortos, podendo mesmo resultar na morte dos animais infetados (Barrows et al., 1982; 

Caspari et al., 2011). O seu efeito patogénico encontra-se associado aos merozoítos de 

segunda geração que são encontrados nas células endoteliais dos capilares do coração, fígado 

e rim, causando hemorragias dos órgãos afetados (Avapal et al., 2004; Caspari et al., 2011; 

Chhabra e Samantaray, 2013). As infeções ligeiras não provocam geralmente sinais clínicos 

contudo, o ganho de peso e a qualidade da carne dos animais é afetada, resultando em graves 

perdas económicas (Daugschies et al., 1988; Dubey, 1993). No presente estudo, após a 

avaliação da carcaça no campo e das vísceras na UTAD, não foram identificadas alterações 

sugestivas de infeção aguda por Sarcocystis spp. 

Os estudos existentes sobre a prevalência de Sarcocistis spp. em animais e humanos 

são limitados. Em 2004 e 2005 foram reportados à EFSA casos em bovinos na Bélgica e no 

Luxemburgo (EFSA, 2006; EFSA, 2007a; EFSA 2007b). Desde 2006 não se encontram 

reportados novos casos, apesar de nesse mesmo ano ter ocorrido um surto na Alemanha 

provocado pelo consumo de carne ou derivados de porco que evidenciaram a presença de 

quistos de Sarcocystis (EFSA, 2010). As espécies zoonóticas podem ser transmitidas ao 

homem através do consumo de carne ou derivados de animais infetados, havendo estudos que 

referem que esta infeção pode ser assintomática para o homem (Banerjee et al., 1994; Yu, 

1991; Straka et al., 1991). No entanto, sabe-se que o homem pode apresentar distúrbios 

gastrointestinais associados a sinais clínicos menos específicos (Piekarski et al., 1978; 

Kimmig et al., 1979; Li et al., 2007). Por esta razão, e devido à falta de informação 

disponível, pensa-se que grande parte dos casos em humanos possa estar sub-diagnosticado. 

A sarcocistiose não é uma doença de declaração obrigatória. Adicionalmente, não 

constando da lista da OIE, não é considerada uma doença de monitorização obrigatória na 

União Europeia pela Diretiva 2003/99/EC. Talvez por este facto poucas sejam informações 

disponíveis na Europa e no resto do mundo. Contudo, e de acordo com o Regulamento (CE) 

N.o 854/2004, tratando-se de uma zoonose deveria ser considerada no controlo oficial dos 

produtos de origem animal destinados ao consumo humano. Adicionalmente, a fim de definir 

a relevância zoonótica desta infeção, a EFSA recomenda o seu controlo nos países da União 

Europeia (Taylor et al., 2010). 

A sarcocistiose é uma doença cujo impacto na saúde pública e na saúde animal, não é 

totalmente conhecido. Desconhece-se o seu efeito em grupos populacionais de risco, 

incluindo crianças, grávidas e idosos, assim como indivíduos imunodeprimidos. Em virtude 
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deste facto, torna-se importante a sua deteção e monitorização em animais hospedeiros de 

espécies zoonóticas.  

 Apesar de neste trabalho não se ter encontrado a espécie zoonótica, não podemos 

afirmar com segurança que ela não exista na população, uma vez que os animais amostrados 

foram apenas restrito a uma região do país. Como os quistos das espécies de Sarcocystis que 

podem afetar o javali, dificilmente são detetados macroscopicamente e pelo facto da inspeção 

visual não permitir a distinção entre espécies zoonóticas e não zoonóticas, salienta-se a 

importância de continuarem a efetuar-se estudos sobre esta parasitose, reforçando a vigilância 

em javalis e suínos criados em regime extensivo.  
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O javali é uma importante espécie cinegética, cuja carne é bastante apreciada quer para 

consumo quer para o fabrico de enchidos caseiros. Com a realização deste estudo pretendeu-

se verificar se o consumo de carne de javali pode representar um risco para a saúde pública, 

no que diz respeito às infeções por Trichinella spp., Toxoplasma gondii e Sarcocystis spp., 

uma vez que uma grande parte dos javalis caçados se destinam ao autoconsumo e não sofrem 

qualquer controlo sanitário. 

Em relação à infeção por Trichinella spp., apesar de neste trabalho não se terem 

verificado resultados positivos, é aconselhável que todos os animais destinados a 

autoconsumo sejam controlados para a presença deste nemátode, tendo em vista a segurança 

do consumidor. Em Portugal, num estudo recente foram identificados anticorpos para 

Trichinella spp., numa população exposta ao consumo de carne e derivados de javali, sem 

qualquer controlo sanitário (Gargaté et al., 2014), o que indica que esta infeção possa estar 

sub-diagnosticada. A técnica ELISA utilizando o antigénio E/S é uma boa opção para 

identificar mais rapidamente e de forma sensível e pouco laboriosa as peças de caça 

provenientes de animais infetados que, poderiam vir a ser um risco para a saúde pública. 

Outra opção seria, à semelhança do que se faz com os animais destinados a fins comerciais, a 

utilização do método de referência, apesar da morosidade do procedimento.  

No que diz respeito à infeção por Toxoplasma gondii, que se comprovou existir nos 

javalis amostrados, as técnicas serológicas são utilizadas com bastante frequência no 

diagnóstico da infeção, podendo ser adotadas por rotina em todos os javalis caçados que se 

destinem ao consumo humano. O MAT demonstrou ser uma técnica que apresenta boa 

sensibilidade e especificidade sendo uma boa opção no caso do javali. O suco muscular pode 

ser utilizado em alternativa ao soro, uma vez que o sangue é uma amostra difícil de recolher 

em animais caçados. 

Quanto à infeção por Sarcocystis spp., constatou-se no presente estudo que esta se 

verifica nos javalis, embora a espécie identificada não tenha sido a zoonótica. Deste modo, é 

importante o controlo desta infeção nestes animais, através da utilização de um método 

sensível e específico que, para além da sua deteção, permita também a distinção entre as 

espécies zoonóticas e não zoonóticas. A análise histológica não é a melhor opção dado que 

não permite a distinção de espécies e apresenta baixa sensibilidade. A PCR convencional 

provou ser uma boa técnica de diagnóstico, pois além de detetar, permite identificar e 

caraterizar a espécie ou espécies presentes. Em trabalhos futuros poderemos pensar na 

possibilidade de associar a análise histológica ao diagnóstico molecular, com a utilização da 



 

 114 

técnica de hibridação in situ que, após a deteção do quisto em corte histológico, permite a 

identificação da espécie. O desenvolvimento de uma técnica serológica sensível e específica, 

que possibilite distinguir os casos de infeção por espécies zoonóticas, à semelhança do que se 

tem verificado para outras espécies, pode também ser uma opção futura. 

A implementação de medidas de controlo e monitorização em todas as peças de caça é 

de extrema importância sob o ponto de vista de saúde pública, tendo como objetivo a 

identificação das peças provenientes de animais infetados. A recolha de algumas amostras, 

como o diafragma e o sangue, permite-nos detetar a presença de um grande número de 

agentes zoonóticos. Tomando como exemplo a diminuição de casos de triquinelose em 

humanos, verificada desde que se implementou o controlo obrigatório de L1 na carne (Murrell 

e Pozio, 2011), acreditamos que se forem tomadas medidas de controlo semelhantes para 

outros agentes zoonóticos que possam estar presentes nas peças de caça destinadas ao 

consumo humano, reduziremos grandemente o risco de transmissão. 

Os hábitos alimentares e culturais das populações não são facilmente alterados e os 

grupos de risco, como as mulheres em idade fértil, principalmente as gestantes e indivíduos 

imunodeprimidos, devem tomar especial cuidado com o consumo da carne de javali. Sempre 

que as peças de caça não sejam sujeitas a nenhum método de controlo devem ser tomadas 

medidas preventivas que permitam inativar eventuais formas parasitárias presentes na carne. 

O tratamento térmico onde se associe a congelação e posterior confeção deve ser uma opção, 

no sentido de reduzir o risco de transmissão ao homem. Para o caso da infeção por Trichinella 

spp. devem ser seguidas as recomedações que constam do Regulamento (CE) No 2075/2005, 

alterado pelo Regulamento (UE) No 216/2014, no que diz respeito à temperatura e tempo de 

congelação mínimas a ter em conta para a inativação das larvas L1. A ação do calor também é 

uma medida preventiva eficaz, desde que sejam atingidas no interior da carne, as temperaturas 

referenciadas como ideais para a inativação das várias formas parasitárias. 

Devem promover-se ações de sensibilização junto dos caçadores para a importância 

das boas práticas higio-sanitárias na atividade venatória, salientando-se o correto 

encaminhamento dos subprodutos de forma a não perpetuar o ciclo biológico dos 

microrganismos.  

Sendo a caça um importante fator de riqueza nacional, de desenvolvimento regional e 

local e a sua carne bastante apreciada, as peças de caça devem ser controladas e 

monitorizadas, no sentido de identificar possíveis infeções que podem ser transmitidas pelo 

seu consumo. Este trabalho permitiu abrir caminho para investigações futuras na área da 
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epidemiologia e diagnóstico de infeções zoonóticas, não só no javali, como também em outras 

espécies cinegéticas. Como os estudos efetuados em Portugal são escassos, é de salientar a 

importância que este trabalho teve para o conhecimento do estado sanitário dos javalis 

caçados na região de Trás-os-Montes.  
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