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RESUMO 

A toxoplasmose é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, sendo uma das zoonoses 

mais disseminadas no mundo e amplamente estudada.  

Os felinos são os únicos hospedeiros definitivos conhecidos deste protozoário, que possui 

como hospedeiros intermediários os animais homeotérmicos, incluindo os próprios felinos. 

No caso dos primatas neotropicais esta parasitose não parece afetar de igual modo os 

animais. Estes podem apresentar uma sintomatologia leve, com baixa taxa de mortalidade no 

género Sapajus, a sintomatologia mais grave com taxas de mortalidade entre 20 a 80% na 

família Atelidae, ou mesmo de 100% na subfamília Callitrichinae. Porém, em grande parte dos 

primatas neotropicais, a toxoplasmose é fatal sem sintomatologia prévia aparente, o que 

dificulta o diagnóstico e a aplicação atempada de um tratamento.  

Assim, o objetivo do presente estudo foi determinar os valores de seroprevalência de infeção 

por T. gondii, através do teste de aglutinação modificado (“modified agglutination test” – 

MAT), em 49 primatas neotropicais do Brasil que deram entrada na Associação Mata Ciliar 

(AMC). Os resultados obtidos revelaram uma seroprevalência geral de 16,33% (8/49). No 

presente estudo todos os primatas seropositivos para T. gondii dos géneros Allouata e Callithrix 

acabaram por morrer. Por outro lado, verificou-se uma sobrevida de 100% no género Sapajus. 

Neste trabalho, embora não se tenha obtido diferença estatisticamente significativa na 

prevalência de infeção por T. gondii de acordo com o género (taxonomia) dos animais 

estudados, este pode ser um fator determinante na infeção por este protozoário devido aos 

diferentes estilos de vida entre primatas. 

Como os estudos neste grupo de animais são escassos e difíceis de realizar, mas relevantes 

para a compreensão da epidemiologia da infeção por T. gondii e para o controlo da 

disseminação da doença, é importante insistir na necessidade de mais trabalhos científicos sobre 

a infeção por este protozoário em primatas neotropicais de cativeiro e de vida livre. 

 

 

Palavras-chave: Brasil; Primatas neotropicais; Seroprevalência; Teste de aglutinação 

modificado; Toxoplasma gondii; Zoonose 
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ABSTRACT 

Toxoplasmosis is caused by the protozoan Toxoplasma gondii, being one of the most 

widespread zoonoses in the world and widely studied. 

Felids are the only definitive hosts known of this protozoan, which has as intermediate hosts 

homeothermic animals, including the felids. 

In the case of neotropical primates this parasite does not seem to affect the animals equally. 

These may present a mild symptomatology with a low mortality rate in Sapajus, a more severe 

symptomatology with mortality rates between 20 and 80% in the Atelidae family, or even 100% 

in the subfamily Callitrichinae. However, in most neotropical primates, toxoplasmosis is fatal 

with no apparent previous symptoms, making it difficult to timely diagnosis and treatment 

application. 

The aim of the present study was to determine seroprevalence values of T. gondii infection 

by means of the modified agglutination test (MAT) in 49 neotropical primates from Brazil that 

were admitted to the Mata Ciliar Association (AMC). The results obtained revealed an overall 

seroprevalence of 16.33% (8/49). 

In the present study, all primates seropositive to T. gondii of the genera Allouata and 

Callithrix eventually died. On the other hand, there was a survival of 100% in the genus 

Sapajus. 

In the present work, although no statistically significant difference was found in the 

prevalence of T. gondii infection according to the genus (taxonomy) of the studied animals, this 

may be a determinant factor in the infection by this protozoan due to differences in lifestyles 

among primates. 

As studies in this group of animals are scarce and difficult to perform, but relevant for 

understanding the epidemiology of T. gondii infection and for controlling the spread of the 

disease, it is important to emphasize the need for more scientific work on the infection by this 

protozoan in captive and free living neotropical primates. 

 

Key words: Brazil; Modified agglutination test; Neotropical primates; Seroprevalence; 

Toxoplasma gondii; Zoonosis 
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Revisão da literatura científica  

 

1. Introdução 

A ação humana no meio ambiente (desflorestação, crescimento dos centros urbanos, entre 

outros…) potenciam o contacto entre os humanos e os animais domésticos com as populações 

de animais selvagens nos seus habitats (Barbosa et al., 2011). Essas novas relações podem 

promover o surgimento de novos hospedeiros, aumentando a transmissão de agentes 

patogénicos aos animais suscetíveis e a sua dispersão geográfica (Confalonieiri, 2010). 

Adicionalmente, os animais selvagens que são uma importante fonte de infeções com potencial 

zoonótico, podem ser alvo de comércio ilegal que irá favorecer a disseminação desses agentes 

(Barbosa et al., 2011). 

A conservação ex situ, isto é, quando as atividades ocorrem fora do habitat natural, sendo 

um exemplo instituições como a Associação Mata Ciliar (AMC), têm como objetivo 

desenvolver e aplicar técnicas de reprodução, promover a educação ambiental, salvaguardar a 

diversidade genética dos indivíduos, entre outros (Cubas et al., 2014). 

As infeções parasitárias dos animais reabilitados devem ser devidamente diagnosticadas e 

tratadas porque, quando reintroduzidos no seu habitat natural, estes animais podem ser uma 

fonte de disseminação, ameaçando a vida de outros seres vivos (Cubas et al., 2014). Esta tarefa 

nem sempre é fácil, por várias razões nomeadamente a sintomatologia leve, o facto de os 

animais selvagens tentarem não evidenciar os sinais clínicos (pois na natureza uma presa 

vulnerável é um alvo mais fácil, podendo fingir-se de morto para evitar um ataque do predador) 

e a falta de medidas eficazes de controlo (Cubas et al., 2014). Assim, alguns casos de doença 

passam despercebidos e são reintroduzidos animais doentes no habitat natural sem tratamento. 

T.gondii é um protozoário parasita, sendo a toxoplasmose uma zoonose de carácter 

geográfico cosmopolita e que afeta animais homeotérmicos (Antoniassi et al., 2011; 

Casagrande et al. 2013; Carneiro et al. 2014). Este protozoário intracelular obrigatório possui 

somente os felinos selvagens e domésticos como hospedeiros definitivos, sendo os únicos 

animais onde ocorre a formação e excreção dos oocistos (Carneiro et al., 2014). Em hospedeiros 

suscetíveis provoca geralmente uma infeção subclínica sendo a doença rara, com exeção dos 

primatas neotropicais (primatas do Novo Mundo) e dos marsupiais australianos em que a 

infeção por T. gondii é mais agressiva e muitas vezes fatal (Cubas et al., 2007). Nos primatas 

neotropicais de cativeiro a toxoplasmose pode provocar uma elevada mortalidade, superior a 
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50% (Dietz et al., 1997). Quando sintomática manifesta-se mais comummente com mal-estar 

geral, dispneia, hipotermia, secreção nasal espumosa ou serossanguinolenta e distensão 

abdominal (Epiphanio et al., 2003; Casagrande et al., 2013).  

Os primatas não humanos são considerados bons modelos animais do tipo “padrão-ouro” 

para estudos em saúde pública (Andrade, 2017). 

No homem a prevalência de infeção difere muito entre países. O Brasil apresenta regiões 

com uma seroprevalência baixa (inferior a 10%) a seroprevalências altas (superiores a 60%) 

(Sepúlveda-Arias et al., 2014). Essa prevalência depende de vários fatores incluindo hábitos 

culturais, higiosanitários e alimentares, e implementação de medidas preventivas que reduzem 

a contaminação ambiental e por consequência que reduzem o risco ambiental (Tenter et al., 

2000). 

Pela importância dos primatas neotropicais incluírem espécies sensíveis à toxoplasmose, 

este trabalho tem como principal objetivo a realização de um teste serológico para o estudo 

epidemiológico sobre a infeção por T.gondii nos primatas neotropicais que dão entrada na 

AMC, no Brasil. 

 

2. Ordem dos primatas 

Os primatas pertencem ao reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia e ordem 

Primatas (Fuentes, 2017). A Figura 1 apresenta a classificação taxonómica a partir da ordem.  

Uma das grandes diferenças entre as duas parvordens está relacionada com os primatas 

catarrinos (Velho Mundo) terem as narinas voltadas para baixo num focinho longo, e nos 

platirrinos (Novo Mundo ou neotropicais) as narinas estão voltadas para os lados num focinho 

mais curto (Cubas et al., 2014). Para além disso, os platirrinos têm uma fórmula dentária 

diferente dos catarrinos, um menor peso corporal, uma menor adaptação terrestre e a presença 

de cauda preênsil em algumas espécies, entre outros (Defler, 2009). 

Nos catarrinos, a ausência de cauda na superfamília Hominoidea diferencia-a da 

superfamília Cercopithecoidea (Russo e Shapiro, 2011). 
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Figura 1: Ordem Primatas: classificação taxonómica. Os géneros a azul correspondem aos géneros que são incluídos no presente estudo. O género Homo encontra-se 

realçado a negrito, pois engloba a espécie Homo sapiens, ou seja, o homem. Fonte: Adaptado de Schneider et al., 2012; Fuentes, 2017.  
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Este trabalho na componente prática irá abordar a parvordem Platyrrhini e os géneros 

Alouatta, Callicebus, Callithrix e Sapajus, pois são as espécies incluídas no estudo. As Figuras 

2, 3, 4 e 5 apresentam um exemplo de uma espécie pertencendo, respetivamente, a cada género.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Protozoário Toxoplasma gondii 

Segundo Levine et al. (1980), Toxoplasma gondii pertence ao reino Protista (Haeckel, 

1966), sub-reino Protozoa (Goldfuss, 1918; emend Von Siebold, 1845), filo Apicomplexa 

(Levine, 1970), classe Sporozoea (Leukart, 1879), subclasse Coccidia (Leukart, 1879), ordem 

Eucoccidia (Léger e Duboscq, 1910), subordem Eimeriina (Léger, 1911), família Sarcocystidae 

Figura 5: Sapajus sp. (macaco-prego).  

Figura 2: Alouatta guariba (bugio-ruivo).  

Figura 4: Callithrix penicillata 

(sagui-de-tufos-pretos).  

Figura 3: Callicebus nigrifrons (sauá).  
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(Pocche, 1913), subfamília Toxoplasmatinae (Biocca, 1956) e género Toxoplasma (Nicolle e 

Manceaux, 1909). 

 

3.1. Breve referência histórica 

T.gondii foi descoberto em 1908 por Nicolle e Manceaux no roedor Ctenodactylus gundi, 

durante um estudo sobre leishmaniose no Norte de África. Porém, estes investigadores 

nomearam incorretamente o hospedeiro como Ctenodactylus gondi provindo desse erro o termo 

“gondii” ao protozoário. A designação “Toxoplasma” deve-se às características morfológicas 

em forma de arco [do latim toxon: arco; plasma: forma (Dubey, 2010)]. 

Quase na mesma altura, em São Paulo, Brasil, Alfonso Splendore encontrou formas 

semelhantes do parasita em coelhos, propondo-se uma possível distribuição geográfica mundial 

(Cubas et al., 2007). Apenas em 1970 foi comprovado experimentalmente ser o felídeo o 

hospedeiro definitivo de T. gondii (Cubas et al., 2007).  

 

3.1.1. Importância zoonótica de Toxoplasma gondii 

A seroprevalência de infeção em seres humanos difere entre países, confirmando a 

distribuição mundial de T.gondii (Figura 6). Esta difere muito entre a América do Norte, Central 

e do Sul, com seroprevalência baixa no México (6,1%), e mais elevada em algumas zonas do 

Brasil (77,5%) (Sepúlveda-Arias et al., 2014). Na Europa também existe uma larga variação de 

seroprevalência, que varia de 8,2% na Suiça a 57,6% na Roménia (Bobić et al., 2011). A 

prevalência mais elevada foi relatada em Madagáscar com 83,5% (Sepúlveda-Arias et al., 

2014).  

Em Portugal, os dados são limitados, não existindo inquéritos recentes serológicos na 

população humana sobre a infeção por Toxoplasma gondii. Contudo estudos indicam uma 

seroprevalência elevada no país, com um valor de seroprevalência superior no norte em relação 

ao sul de Portugal (Lopes et al., 2014). 
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O parasita no homem raramente causa sintomatologia, mas se surgir é mais provável que 

ocorra em indivíduos imunodeprimidos (Dubey, 2010). A sintomatologia mais frequente nos 

adultos é febre, linfadenopatia, cefaleia, mialgia, dor de garganta, anorexia e dor nas 

articulações (Dubey, 2010). Em casos mais graves pode ocorrer miocardite, encefalite, choque 

ou hepatite (Tenter et al., 2000). De acordo com Dubey (2004), a encefalite é a manifestação 

clínica mais relevante nos indivíduos com imunossupressão.  

Relativamente à toxoplasmose congénita, esta é mais frequente se a primoinfeção materna 

ocorrer durante a gestação, sendo menos provável se a mulher for infetada antes da gestação ou 

suceder uma reativação da fase latente. A sintomatologia pode incluir aborto, nados mortos ou 

a tríade hidrocefalia ou microcefalia, calcificações intracranianas e retinocoroidite (Dubey, 

2010). A doença ocular é mais comum se for uma infeção pré-natal e o individuo pode 

apresentar microftalmia, cataratas, nistagmos ou estrabismo e cegueira total (Dubey, 2010).  

O risco da infeção congénita é menor no início da gestação, porém as lesões são mais graves 

para o feto (Dubey, 2010). O resultado da infeção congénita é determinado pela competência 

imunológica da mãe, o número e a virulência do parasita e pelo desenvolvimento do sistema 

imunitário do feto, que se vai desenvolvendo progressivamente durante a gestação (Tenter et 

al., 2000; Innes e Vermeulen, 2006; Innes et al., 2009). As crianças infetadas in utero que 

nascem sem sintomas podem vir a apresentar sintomatologia vários anos após o nascimento 

(Dubey, 2010). 

Figura 6: Seroprevalência de infeção por Toxoplasma gondii na população humana mundial: [vermelho 

escuro: prevalência superior a 60%], [vermelho claro: prevalencia 40%-60%], [amarelo 20%-40%], [azul 

10%-20%], [verde < 10%], [branco: ausência de dados até à data]. Fonte: Pappas et al., 2009. 
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3.2. Morfologia das formas parasitárias 

O parasita tem três formas infetantes: os taquizoítos, os bradizoítos no interior de quistos 

tecidulares e os esporozoítos no interior dos oocistos esporulados (Dubey, 2004). 

 

3.2.1. Taquizoíto  

A designação taquizoíto provém da palavra grega “tachos” que significa rápido (Dubey et 

al., 1998). Refere-se a uma forma de multiplicação rápida, por sucessivas divisões binárias do 

parasita em qualquer célula dos hospedeiros intermediários, exceto nas células intestinais dos 

felinos (Dubey, 2004; Dubey, 2010). 

Os taquizoítos têm a forma de meia-lua, medindo cerca de 5-6 μm por 2-3 μm. Possuem 

duas extremidades diferentes: a região anterior afilada, que engloba o complexo apical e a 

extremidade posterior mais arredondada; o núcleo ocupa uma posição mais central (Beugnet e 

Bourdoiseau, 2005; Cubas et al., 2007; Dubey, 2010). O complexo apical é composto por 

organelos como micronemas, roptrias e grânulos densos que participam nos processos de 

adesão e invasão celular (Sanfelice et al., 2015). T. gondii apresenta um organelo típico de 

parasitas pertencentes ao filo Apicomplexa, o apicoplasto, que tem a função de fornecer 

metabólitos para a síntese de ácidos gordos e isoprenoides (Sanfelice et al., 2015). 

Após a penetração na célula hospedeira, o parasita é cercado por uma membrana que tem 

origem na membrana plasmática da célula hospedeira, formando a membrana do vacúolo 

parasitóforo (MVP) (Dubey, 2010). A maioria das proteínas da célula hospedeira são 

eliminadas durante a formação da MVP, o que causa alterações das suas características 

bioquímicas e evita a fusão com os lisossomas (Robert-Gangneux e Dardé, 2012). A MVP 

adquire poros que possibilitam a difusão livre de moléculas bidirecionadas entre o citoplasma 

do vacúolo parasitóforo (VP) e a célula hospedeira (Dubey, 2010).   

Os taquizoítos podem ser encontrados individuais ou em grupos (Figura 7A e 7B) e, após 

multiplicações consecutivas na célula hospedeira, por vezes formando rosetas quando a divisão 

de taquizoítos ocorre de modo sincronizada (Figura 7C), levam ao rompimento da membrana 

da célula hospedeira, com posterior necrose nos tecidos lesionados (Dubey, 2004; Cubas et al., 

2007; Dubey, 2010). O taquizoíto pode provocar infeção congénita em consequência a uma 

parasitemia materna (AFSSA, 2005).  
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Em termos de infeção por via horizontal não são considerados de grande importância 

epidemiológica, por serem sensíveis às condições ambientais, às concentrações de sal e são 

destruídos por digestão gástrica através das enzimas proteolíticas (Dubey, 1998; Tenter et al., 

2000). Contudo, podem sobreviver por um curto período (até 2 horas) em soluções de pepsina 

ácida. Isto reforça a importância de consumir leite pasteurizado, sobretudo as crianças que ainda 

têm uma concentração de enzimas proteolíticas baixa no sistema digestivo (Tenter et al., 2000). 

Embora pouco frequente, encontra-se descrito a transmissão natural por transplante de órgãos 

ou através de transfusão de sangue e por inoculação acidental no laboratório (Tenter et al., 

2000).  

Finalmente, os taquizoítos são passíveis de ser encontrados nas lavagens broncoalveolares 

(Montoya, 2002). Esta forma infetante é sensível à acção dos fármacos e ao sistema imune 

(Cubas et al., 2007). 

 

3.2.2. Bradizoíto  

O termo bradizoíto (“brady” = lento em grego) descreve um organismo que se multiplica 

lentamente no interior de um quisto (Dubey et al., 1998). 

Figura 7: Taquizoítos de Toxoplasma gondii. A. Esfregaço pulmonar: taquizoítos individuais (setas pequenas), 

taquizoíto binucleado (seta grande) e taquizoítos em divisão (ponta de seta). Comparar com o tamanho dos 

eritrócitos e leucócitos.  Coloração May‐Grünwald–Giemsa. B. Taquizoítos em grupo (seta grande), em vacúolos 

parasitóforos e em divisão (cabeça de seta), taquizoítos em pares (setas pequenas), numa seção de um gânglio 

linfático mesentérico. Coloração hematoxilina e eosina (HE). C. Rosetas de taquizoítos em fibroblasto de um 

prepúcio humano. Técnica imunohistoquímica com anticorpo específico anti-taquizoíto. Estalão = 10 μm. Fonte: 

Hill et al., 2005. 

 

 

 

 

 μm. Fonte: Hill et al., 2005. 
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A proliferação do bradizoíto é lenta por endodiogenia (uma forma de divisão assexuada na 

qual duas células filhas são formadas no interior de uma célula mãe), contidos em grande 

número no interior dos quistos tecidulares (Tenter et al., 2000; Beugnet e Bourdoiseau, 2005; 

Cubas et al., 2007). O quisto forma-se dentro do vacúolo parasitóforo no citoplasma da célula 

hospedeira variando em tamanho e forma (Dubey, 2010). Podem estar localizados nos órgãos 

viscerais como pulmão, fígado e rim, no entanto, têm preferência para o tecido nervoso, e tecido 

muscular esquelético e cardíaco (Cubas et al., 2007). Os quistos cerebrais usualmente são 

circulares, e dificilmente alcançam o diâmetro de 60 μm, e os quistos musculares são mais 

alongados (2 a 3 vezes mais que os quistos musculares), e podem alcançar os 100 μm de 

comprimento (Cubas et al., 2007). 

Os bradizoítos, no interior dos quistos, conseguem resistir à ação do sistema imunitário e à 

ação dos fármacos, podendo permanecer nesta forma muitos anos no hospedeiro, sem causar 

manifestações clínicas (Cubas et al., 2007). 

Morfologicamente os bradizoítos diferem pouco dos taquizoítos, sendo ambos apresentados 

na Figura 8. No entanto, são mais finos e têm um núcleo mais próximo da extremidade 

posterior. Possuem uma grande quantidade de grânulos de amilopectina, que coram de 

vermelho com o reagente ácido periódico de Schiff (“periodic acid schiff” - PAS) (Dubey, 

2010). 

Relativamente às condições de sobrevivência, os bradizoítos são mais resistentes às enzimas 

gástricas, podendo sobreviver em solução ácida de pepsina e de tripsina (Dubey, 1998). O 

congelamento da carne a -12ºC, durante 2 semanas, pode inviabilizar os quistos. Porém, alguns 

quistos ocasionalmente sobrevivem ao congelamento, podendo o processo não ser suficiente 

(Ambroise-Thomas e Petersen, 2000; Dubey, 2010). A 4-6ºC ficam viáveis até dois meses e a 

cocção da carne a temperaturas superiores a 66ºC, durante no mínimo 4 minutos, leva 

geralmente à sua inviabilização (Dubey, 2010). 
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3.2.3. Oocisto 

O oocisto resulta da reprodução sexuada nos hospedeiros definitivos e após excreção ocorre 

a sua esporulação no meio ambiente no período de 1 a 5 dias, em condições ideais de 

temperatura, humidade e aerobiose, formando-se 2 esporocistos, cada um com 4 esporozoítos 

(Figura 9) (Dubey, 2004; Cubas et al., 2007).  

 

Figura 8: Representação esquemática de um taquizoíto (A) e de um bradizoíto (B). 

Fonte: Adaptado de Dubey, 2010. 

A B 

Figura 9: Oocisto esporulado de Toxoplasma 

gondii obtido pela técnica de flutuação em solução 

de açúcar de fezes de gato. Fonte: Elmore et al., 

2010. 
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Os oocistos não esporulados têm uma forma semi-esférica a esférica com um diâmetro de 

10x12 μm, e os oocistos esporulados são semi-esféricos a elipsoidais com dimensões 11x 13 

μm (Cubas et al., 2007). 

Propõe-se que os oocistos excretados pelos felídeos possam atingir o mar, ocorrendo a 

disseminação do agente aos animais marinhos (Attademo et al., 2016). Assim, os animais 

marinhos podem ser considerados como sentinelas da contaminação ambiental, uma vez que 

muitas das espécies marinhas têm uma vida longa, possuem um depósito de tecido adiposo que 

pode armazenar toxinas e químicos, partilham o ambiente costeiro e incluem na alimentação 

alguns animais que o homem também consome (Bossart, 2011).  

Os oocistos podem ser disseminados mecanicamente pelo vento, por hospedeiros de 

transporte como insetos incluindo baratas, moscas e escaravelhos, equipamentos de limpeza, 

vestuário e calçado dos tratadores, entre outros (Dubey, 2004; de Camps et al., 2008; Lopes e 

Berto, 2012). 

Esta forma parasitária é resistente às condições ambientais e a presença de infeção é 

favorecida nas regiões de clima quente e húmido, em oposição às regiões montanhosas ou frias 

(AFSSA, 2005). Os oocistos não esporulados comparados com os esporulados são mais 

suscetíveis ao calor (Dubey, 2010).  

Os oocistos são extremamente resistentes a desinfetantes. Contudo, perdem a sua viabilidade 

em amoníaco a 28% durante 10 minutos, 4 dias em solução de formol a 10% ou 10 minutos 

numa solução de iodo a 7%. O ácido acético a 5%, quando associado a etanol a 95%, destrói os 

oocistos em 24 horas (AFSSA, 2005). 

A radiação ultravioleta também pode ser eficaz dependendo da dose usada. A incineração e 

a desinfeção com água a ferver são práticas eficientes uma vez que são destruídos a temperatura 

superior a 60ºC. No entanto, ainda é incerto o modo de inviabilizar oocistos em reservatórios 

de água para consumo humano (Dubey, 2010). 

 

3.3. Genótipos de Toxoplasma gondii 

A análise inicial dos genótipos de T. gondii permitiu a identificação de três linhagens clonais: 

tipo I, tipo II e tipo III (Howe e Sibley, 1995). Estes três tipos representam a maioria das estirpes 

isoladas na América do Norte e na Europa, contudo o tipo II predomina nos estudos publicados 

(Dardé, 2008). 
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As estirpes do tipo I são consideradas muito virulentas, provocando elevada mortalidade no 

murganho com rápida multiplicação do parasita; o génotipo do tipo II conduz a infeção crónica 

com persistência de quistos tecidulares (Dardé, 2008; Maubon et al., 2008; Cañón-Franco et 

al., 2013). O tipo III, inicialmente considerado como não virulento, tem vindo a ser associado 

a alguma virulência (Fazaeli et al., 2000; Dos Santos et al., 2005).  

Cada linhagem foi isolada de vários hospedeiros, incluindo o homem, e de diversas áreas 

geográficas. No geral, há uma predominância da estirpe do tipo II em humanos, essencialmente 

nas pessoas com sindrome de imunodeficiência adquirida (SIDA). A estirpe do tipo I foi 

significativamente mais isolada em casos de toxoplasmose congénita humana e o tipo III nos 

animais (Howe e Sibley, 1995). Em Saimiri sciureus (nome comum: macaco-esquilo) foi 

detetado a presença de genótipo tipo II e III (Salant et al., 2009; Oh et al., 2018). 

Existem ainda as estirpes recombinantes que estão mais presentes na vida selvagem e as 

estirpes atípicas que podem estar associadas a casos graves de toxoplasmose sistémica, com 

falência multiorgânica, em pacientes adultos imunocompetentes (Carme et al., 2002; Dardé, 

2008).  

 

3.4. Ciclo de vida 

O ciclo de vida deste parasita apresenta duas fases: a fase enteroepitelial e a fase 

extraintestinal (Cubas et al., 2007).  

A fase enteroepitelial apenas ocorre nos hospedeiros definitivos e consiste numa 

multiplicação sexuada. A fase extraintestinal ocorre nos hospedeiros intermediários, que 

também pode incluir os felinos, e caracteriza-se por uma multiplicação assexuada (Cubas et al., 

2007). 

 

3.4.1. Fase enteroepitelial 

Quando um felino se infeta com um quisto, este é digerido por enzimas proteolíticas no tubo 

digestivo, libertando os bradizoítos. Por sua vez, os bradizoítos invadem as células epiteliais do 

intestino delgado e iniciam o desenvolvimento de inúmeras gerações de T.gondii, formando-se 

cinco tipos assexuais, distintos morfologicamente, designados esquizontes do tipo A, B, C, D e 

E. Os esquizontes C, D e E multiplicam-se por esquizogonia, gerando merozoítos (Figura 10A). 
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Os merozoítos libertados dos esquizontes D e E iniciam provavelmente a formação dos 

gâmetas, ao longo de todo o intestino delgado, particularmente no íleo, acima do núcleo da 

célula epitelial hospedeira (Dubey, 2010). O núcleo do microgametócito (Figura 10B) divide-

se e origina até 21-30 microgâmetas (gâmeta masculino-Figura 10C). Estes últimos são 

biflagelados e vão fecundar os macrogâmetas (gâmeta feminino- Figura 10B), formando o 

zigoto (Figura 10D), que é envolvido por uma parede oocistica (Dubey, 2010). Quando os 

oocistos são libertados para o lúmen intestinal, por rutura das células epiteliais, são excretados 

pelas fezes para o meio ambiente, ocorrendo a esporulação consoante as condições de 

temperatura, humidade e aerobiose (Cubas et al., 2007; Dubey, 2010).  

 

 

Normalmente, os felinos excretam os oocistos apenas uma vez na vida, podendo excretar 

entre 300 mil a 100 milhões de oocistos no período de 1 a 2 semanas (Cubas et al., 2007; Elmore 

et al., 2010). Os felinos seropositivos possivelmente já eliminaram oocistos para o meio 

ambiente (Cubas et al., 2007). Todavia existem exceções como a reexcreção, na presença de 

imunossupressão ou nos animais sujeitos a tratamentos imunossupressivos (Cubas et al., 2007). 

Contudo, de acordo Malmasi et al. (2009), o uso de clindamicina impede a excreção do parasita 

pelos felinos, mesmo sob essa condição. Segundo Jones e Dubey (2010) pode ocorrer a 

reexcreção de oocistos quando o hospedeiro definitivo é alimentado com quistos tecidulares 6 

anos após a infeção primária.  

Um felídeo também se pode infetar com um oocisto, e pondera-se que os esporozoítos se 

transformam primeiro em taquizoítos (Dubey, 2010). Em seguida, após alguns ciclos de 

multiplicação, o sistema imunitário atua e a presença de interferão gama (IFN-γ) induz a 

Figura 10: Estádios intestinais de Toxoplasma gondii com coloração May‐Grünwald–Giemsa (A e C) e 

coloração HE (B e D). Estalão (A) 20 μm, (B-D) 10 μm. A. Esquizonte (seta) com vários merozoítos (cabeça 

de seta). B. Macrogâmetas imaturos (setas pequenas), esquizonte (cabeça da seta), microgametócito (seta 

grande). C. Microgâmeta com dois flagelos (setas). D. Oocisto (seta) e merozoítos (cabeça de seta). Fonte: 

Hill et al., 2005.   
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diferenciação dos taquizoítos a bradizoítos, com a 

formação dos quistos tecidulares (Figura 11) mais 

resistentes ao sistema imunitário e aos fármacos (Dubey, 

2004; Reyes-López et al., 2012). Quando ocorre a rutura 

desses quistos, os bradizoítos invadem o epitélio intestinal 

para iniciar o ciclo enteroepitelial (Dubey, 2010). Nos 

felídeos primoinfetados com quistos o período pré-patente 

(período de infeção até a excreção dos oocistos nas fezes) 

é mais curto, cerca de 3 a 10 dias, comparativamente à 

infeção por taquizoítos ou oocistos (21 a 40 dias) (Cubas 

et al., 2007).             

 

3.4.2. Fase extraintestinal 

Quando um hospedeito intermediário ingere oocistos esporulados, os esporozoítos vão 

invadir os enterócitos e as células caliciformes do epitélio intestinal até chegarem à lâmina 

própria, por um mecanismo ainda desconhecido (Dubey, 2010). Alguns esporozoítos podem 

ser detetados no sangue periférico, porém a maioria permanece na lâmina própria 

multiplicando-se no endotélio vascular, fibroblastos e células mononucleares (Dubey, 2010). 

Esta invasão pode provocar uma enterite grave, em consequência do edema, necrose da lâmina 

própria e descamação da mucosa intestinal (Dubey, 2004). Sucede-se a formação de taquizoítos 

e mais tarde a conversão em bradizoítos com a formação dos quistos tecidulares (Dubey, 2010). 

A relação entre as duas fases do ciclo de vida de T. gondii pode ser observada na Figura 12. 

Um hospedeito intermediário também se pode infetar pela ingestão de quistos. Ocorre a 

digestão da parede e os bradizoítos libertados invadem os enterócitos e a lâmina própria, 

convertem-se em taquizoítos e ocorre a posterior disseminação e multiplicação rápida nas 

células. Posteriormente, e por ação do sistema imunitário, a multiplicação abranda e ocorre a 

formação de novos quistos tecidulares (Cubas et al., 2007; Dubey, 2010).  

 

 

 

 

Figura 11: Quisto de parede fina 

(seta) de Toxoplasma gondii no 

cérebro de um gato. Bradizoítos 

positivos a coloração PAS. Fonte: 

Dubey et al., 2009. 
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A conversão de taquizoíto a bradizoíto não depende apenas da resposta do sistema 

imunitário. O taquizoíto provavelmente exige uma maior demanda de nutrientes (Skariah et al., 

2010). O parasita é auxotrófico em arginina, sendo que a falta desse aminoáciado desencadeia 

a diferenciação de taquizoíto em bradizoíto (Fox et al., 2004).      

 

3.5. Respostas imunitárias 

A virulência da estirpe, suscetibilidade e idade do hospedeiro, número de parasitas e a via 

de infeção são exemplos de alguns fatores que influenciam a resposta imunitária (Cubas et al., 

2007; Dubey, 2010). As respostas imunitárias contra T.gondii consistem na imunidade inata e 

adquirida que engloba a resposta humoral e a celular (Zare-Bidaki et al., 2016).            

Na resposta inata os monócitos e os macrófagos produzem citocinas pro-inflamatórias e 

óxido nítrico (“nitric oxide” - NO) (Zare-Bidaki et al., 2016). Os neutrófilos também cooperam, 

ao migrarem para o local de infeção, através dos seus recetores (del rio et al., 2001; Zare-Bidaki 

et al., 2016). Os macrófagos e as células dendríticas produzem fator de necrose tumoral alfa 

(“tumor necrosis factor α” - TNF-α) e interleucina (IL) 12 que induz a produção de IFN-γ pelas 

células exterminadoras naturais (“natural killer cells” - NK) e o desenvolvimento das células 

Th1 (AFSSA, 2005; Langrish et al., 2005). 

 No caso da resposta adquirida, a resposta celular é mais relevante que a humoral, devido à 

atividade intracelular do protozoário (Zare-Bidaki et al., 2016). A imunidade celular gera sinais 

de stresse ao parasita, promovendo a diferenciação do estádio de taquizoíto a bradizoíto (Yap 

et al., 2006). As células T CD4+ utilizam mecanismos que ativam os macrófagos, e produzem 

Figura 12: Ciclo de vida de Toxoplasma gondii. Fonte: Adaptado de 

Buxton, 1990.  

 

Fase extraintestinal 
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IL-2 que está implicada no desenvolvimento das células T CD8+ (AFSSA, 2005; Zare-Bidaki 

et al., 2016). Estas últimas desempenham um papel crítico pela atividade citolítica e secreção 

de IFN-γ (AFSSA, 2005). O IFN-γ pode ativar enzimas como a óxido nítrico sintase indutível 

(“inducible nitric oxidesynthase” - iNOS) e a indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO). A primeira 

é expressada por macrófagos e favorece a produção de NO a partir de L-arginina. O NO poderá 

ter uma ação toxoplasmicida por impedir a cadeia respiratória mitocondrial. A segunda enzima 

degrada o triptofano intracelular, um aminoácido essencial ao parasita (Yap et al., 2006).   

As células T CD4+ podem ser classificadas em Th1 e Th2 dependendo das citocinas 

produzidas (Innes, 1997). As células CD4+Th2 apresentam desvantagens na obtenção da 

imunidade contra a toxoplasmose, pois produzem IL-4 e IL-10 que antagonizam o 

desenvolvimento imunitário celular das Th1, e os efeitos de TNF-α, IFN-γ e IL-12 (AFSSA, 

2005). 

O fator de transformação do crescimento beta (“transforming growth factor beta” - TGF-β) 

secretado por macrófagos é uma citocina que colabora contra agentes patogénicos atenuando 

as respostas imunitárias através de mecanismos que incluem o desenvolvimento dos linfócitos 

T. Por outro lado, a interação de TGF-β com o seu recetor diminui a expressão de algumas 

citocinas pró-inflamatórias e provoca a degradação de NOS e IDO, e suprime a produção de 

IFN-γ pelas células NK. Por esse motivo, TGF-β tem um duplo papel (benéfico e prejudicial) 

no combate à toxoplasmose (Fadok et al., 1998; Zare-Bidaki et al., 2016). 

T. gondii também gera uma resposta humoral. Conhecer a titulação das imunoglobulinas (Ig) 

G e IgM permite identificar o estado imunitário do hospedeiro e estimar a data de infeção 

(AFSSA, 2005). As IgM aparecem mais cedo e diminuem mais rapidamente que as IgG. Porém, 

podem estar presentes na fase crónica. Podem ser detetadas até 1 ano após a infeção aguda. A 

duração da seropositividade para IgE é mais breve que a duração da seropositividade de IgM 

ou IgA, assim a IgE é útil para identificar infeções adquiridas recentemente (Montoya, 2002). 

Estes anticorpos na mucosa intestinal poderão ser um fator importante para impedir a infeção 

oral (Innes, 1997). As IgG geralmente aparecem dentro de 1 a 2 semanas após a aquisição de 

infeção, e atingem o pico em 1 a 2 meses (Montoya, 2002). Posteriormente a sua titulação 

diminui, mantendo sempre níveis residuais durante toda a vida do animal (Robert-Gangneux e 

Dardé, 2012). Assim, a titulação baixa de IgG com ausência de IgM indica uma imunidade 

antiga (AFSSA, 2005). O aumento da titulação de IgG entre dois testes intercalados com 

presença de IgM, e eventualmente IgE e IgA indicam infeção recente (AFSSA, 2005). 
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3.6. Quadro clínico e lesional 

As lesões e a sintomatologia provocada pelo parasita estão associadas aos focos necróticos 

e à ação dos taquizoítos que comprometem a viabilidade dos tecidos (Cubas et al., 2007). 

Geralmente, a infeção ocorre por via oral, iniciando o parasitismo no intestino. Em seguida, o 

protozoário dissemina-se através da corrente sanguínea para o fígado, coração, cérebro e por 

via linfática para os linfonodos regionais e para os pulmões. A invasão das células hospedeiras 

pelos taquizoítos provoca focos de necrose e uma reação predominantemente mononuclear e 

polimorfonuclear (Cubas et al., 2007).  

O hospedeiro melhora clinicamente com a aquisição da imunidade e aparecimento dos 

anticorpos. Os taquizoítos vão desaparecendo, inicialmente nos tecidos viscerais e em último 

lugar na medula espinal e no cérebro, pois nesses locais a imunidade é menos eficaz. Três 

semanas após a infeção podem surgir quistos, e mais tarde poderá ocorrer a sua rutura 

desencadeando uma reativação (Dubey, 2010). Uma reativação gera, normalmente, uma lesão 

inflamatória nos músculos e no sistema nervoso, diferente da toxoplasmose disseminada aguda 

causada pelos taquizoítos que provoca enterite, linfadenite necrótica mesentérica, hepatite, 

pneumonia intersticial e edema pulmonar (Juan-Sallés et al., 2011). 

 Nos hospedeiros intermediários as infeções provocadas pelos oocistos são mais graves 

comparados aos quistos, independentemente da dose. O peso e o tamanho do animal não 

parecem ser fatores importantes, ao contrário da virulência da estirpe envolvida na infeção e da 

espécie hospedeira (Dubey, 2010).  

 Em aves e mamíferos infetados os sinais clínicos variam consoante os tecidos afetados, 

destacando-se a anorexia, hipertermia, diarreia, dispneia, apatia, incoordenação motora, 

linfadenite, problemas oculares, problemas no sistema nervoso central, abortos e morte súbita 

(Cubas et al., 2007).  

Nos hospedeiros definitivos imunocompetentes a toxoplasmose é geralmente subclínica ou 

manisfesta-se apenas por diarreia. Nos felinos gestantes e imunodeprimidos podem ocorrer 

nados mortos, e nos gatinhos infetados por via congénita ou galactófora podem apresentar 

letargia, depressão, hipotermia, ascite, hepatomegalia, coriorretinite e morte súbita. Nos felinos 

adultos imunodeprimidos a infeção pode estar associada a anorexia, letargia, dispneia e febre 

(Brinkworth e Pechenkina, 2013). Nos gatos jovens, com toxoplasmose aguda, foi reportado 

icterícia e linfadenopatia (Quinn e McCraw, 1972).  
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Em relação aos primatas neotropicais, segundo Epiphanio et al. (2003) 43,7% dos animais 

que falecem não evidenciam manifestações clínicas. 

Nos restantes casos os sinais clínicos mais observados, segundo Epiphanio et al. (2003), são 

mal-estar (40,6%), dispneia (18,7%), hipotermia (15,6%) e secreções nasais espumosas ou 

serosanguinolentas (12,5%). Segundo, Casagrande et al. (2013) também pode surgir distensão 

abdominal e apatia.  

A toxoplasmose nestes primatas pode provocar lesões na retina, vómito, prostração e outros 

sinais neurológicos como ataxia, depressão, inclinação da cabeça (“head tilt”), marcha em 

círculo (“circling”) e paresia (Johnson-Delaney, 2009; Brinkworth e Pechenkina, 2013). 

Na subfamília Callitrichinae a toxoplasmose é geralmente hiperaguda podendo a 

mortalidade chegar aos 100% (Brinkworth e Pechenkina, 2013; Santos et al., 2014). Dentro 

desta subfamília, Callithrix spp. (saguis) são extremamente sensíveis à toxoplasmose, 

ocorrendo a morte 5 a 6 dias após a infeção (Cubas et al., 2007). Na família Atelidae e nos 

géneros Saimiri e Aotus, da família Cebidae, a toxoplasmose é aguda e grave com a mortalidade 

entre os 20 e os 80% (Brinkworth e Pechenkina, 2013; Santos et al., 2014). A icterícia e morte 

encontram-se descritas em espécies do género Alouatta (família Atelidae) (Epiphanio et al., 

2003). Há também casos de toxoplasmose fatal nesta espécie após um período febril, com 

presença de formas infetantes de T.gondii no fígado, baço e medula (Cubas et al., 2007). Estão 

descritos casos de toxoplasmose em Aotus nigriceps (nome comum: macaco-da-noite), com 

depressão, anorexia, incoordenação e paralisia progressiva (Antoniassi et al., 2011). 

Pelo contrário, dentro da subfamília Cebinae, os géneros Sapajus e Cebus são os primatas 

neotropicais aparentemente mais resistentes à toxoplasmose. Apresentam uma sintomatologia 

leve e uma baixa taxa de mortalidade (Brinkworth e Pechenkina, 2013; Santos et al., 2014). 

Na Tabela 1 pode-se observar as lesões macroscópicas e microscópicas encontradas em 

determinadas espécies de primatas. 
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Primatas 

Espécie (nome comum) 

Lesões macroscópicas e microscópicas Referência 

Saimiri sciureus  

(Macaco-esquilo) 

Presença de congestão, hemorragia multifocal, 

edema e necrose dos pulmões e exsudado 

serofibrinoso no espaço alveolar. 

Esplenomegalia, congestão do fígado e 

gânglios linfáticos mesentéricos aumentados 

com focos de hemorragia e presença de 

necrose.  No intestino pode ocorrer perda da 

mucosa e estreitamento da parede intestinal. A 

lâmina própria pode apresentar edema, com os 

capilares e os vasos linfáticos dilatados com 

neutrófilos.  

Presença de taquizoítos em macrófagos, 

pneumócitos, células de Kupper e células 

endoteliais do fígado e menos nos hepatócitos. 

Ainda foram detetados em macrófagos do baço 

e livres na polpa vermelha e outros órgãos 

(coração e rim).  

 

Furuta et al., 2001 

Callithrix spp. (Saguis) 

 

Callithrix jacchus  

(sagui-de-tufos-brancos) 

Ulceração no intestino delgado. 

 

Edema pulmonar agudo com focos de necrose 

e presença de T.gondii. 

 

Epiphanio et al., 2000  

 

Dietz et al., 1997 

Leontopithecus chrysomelas 

(mico-leão-de-cara-dourada)  

Saguinus imperator (sagui-

imperador) 

Congestão, edema e hemorragia pulmonar, 

com presença de líquido sero-hemorrágico na 

cavidade pleural e peritoneu. Hepatite 

necrótica, linfadenite com necrose grave e 

esplenite necrótica. Em Leontopithecus 

chrysomelas observou-se enterite ulcerativa, 

adrenalite supurativa, nefrite e metrite. Em 

Saguinus imperator observou-se miocardite. 

Epiphanio et al., 2000 

Tabela 1: Lesões macroscópicas e microscópicas em primatas neotropicais.  
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No geral, as lesões post mortem mais comum são: congestão pulmonar (78,8%), edema 

pulmonar (75,8%), esplenomegalia (57,6%), linfadenite mesentérica (54,6%), hepatomegalia 

(48,5%), apresentando na maioria dos casos um bom estado nutritional (71,8%) (Epiphanio et 

al., 2003). Contudo, segundo o estudo de Casagrande et al. (2013) a anorexia esteve presente 

em 3 dos 4 Alouatta guariba (nome comum: bugio-ruivo) com serologia positiva para T.gondii. 

Nos estudos de necrópsia de Saimiri sciureus, entre os quais o estudo de Oh et al. (2018), 

não foram encontrados quistos tecidulares no cérebro. Este facto sustenta a hipótese que a 

encefalite seja uma resposta crónica à infeção por T.gondii e assim macacos Saimiri sciureus, 

uma das espécies de primatas mais sensíveis à doença, falecem de toxoplasmose aguda com 

pneumonia e edema pulmonar severo antes do desenvolvimento de lesões no cérebro (Oh et al., 

2018). 

 Relativamente às lesões histopatologicas mais frequentes incluem hepatite necrotica 

multifocal (97%), linfadenite (95.4%), pneumonia intersticial (90.3%) e esplenite necrótica 

(71.4%). Ainda pode estar presente hemossiderose pulmonar e hepática, miocardite, sialite, 

enterite e encefalite (Epiphanio et al., 2003; Antoniassi et al., 2011; Casagrande et al., 2013). 

Os animais em cativeiro estão sujeitos a mais stresse que pode ocasionar toxoplasmose fatal 

(Cubas et al., 2007). Nos animais gestantes a reativação da fase latente pode provocar uma 

placentite. Os fetos podem morrer por hipóxia causada por atelectasia difusa e aspiração 

moderada a grave do fluido amniótico (Juan-Sallés et al., 2011). 

Alterações comportamentais também se encontram descritas, sendo o parasita capaz de 

alterar o comportamento inato do hospedeiro intermediário: chimpazés parasitados são atraídos 

para locais com urina de leopardos, ao contrário dos chimpazés não parasitados, contudo são 

necessários mais estudos que corroborem estas observações (Dubey, 2010; Poirotte et al., 

2016). 

 

3.7. Infeção por Toxoplasma gondii em felinos domésticos 

Os felinos são cruciais na epidemiologia da toxoplasmose (Langoni et al., 2001).  

Nos gatos domésticos a prevalência de infeção por T. gondii varia de acordo com o estilo de 

vida, sendo maior em gatos que caçam a sua comida (Jones e Dubey, 2010). Devem ser 

vacinados para o vírus da leucemia felina (“feline leukemia vírus” - FeLV), uma vez que quando 

infetados com esse vírus ou mesmo com o vírus de imunodeficiência felina (“feline 
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immunodeficiency vírus” - FIV) há um risco acrescido de infeção por toxoplasmose (AFSSA, 

2005). 

Num estudo realizado no estado de São Paulo e Paraná, no Brasil, pelo teste de 

imunofluorescência indireta (“indirect fluorescent antibody test” - IFAT) para a deteção de IgG 

anti-T.gondii obteve-se uma prevalência em gatos domésticos de 19,4 % (37/191), sem 

associação significativa entre raça, sexo, procedência ou idade. No entanto, a taxa de infeção 

foi superior nos animais mais velhos (Langoni et al., 2001). 

 Através da mesma técnica serológica foi observada uma prevalência em gatos domésticos 

na região Sudeste do Brasil (estado de São Paulo) de 17,7% (44/248) (Lucas et al., 1999), na 

região Sul (estado de Paraná) de 16,3% (46/282) (Cruz et al., 2011), na região norte (estado 

Acre) de 24,7% (22/89) (de Souza et al., 2015) e na região nordeste (estado Maranhão) de 50,5 

% (101/200) (Braga et al., 2012). 

No Brasil encontram-se reportados casos de toxoplasmose em humanos pelo consumo de 

água não tratada contaminada com oocistos de gato doméstico (Jones e Dubey, 2010). Da 

mesma forma, os felinos selvagens podem contaminar reservatórios de água municipal, o que 

já foi reportado no Canadá (Silva et al., 2001). 

Num estudo realizado no nordeste de Portugal procedeu-se ao levantamento serológico de 

anticorpos para T.gondii em 207 gatos domésticos pelo teste de aglutinação modificado 

(“modified agglutination test” - MAT) observando-se uma prevalência geral de 35,8% (73/204). 

Foram encontradas diferenças significativas entre os gatos que viviam exclusivamente no 

interior e os que tinham acesso ao exterior; gatos que viviam sozinhos e os que tinham contacto 

com outros gatos, bem como gatos que eram alimentados apenas com comida comercial 

(enlatados) e a cuja dieta incluía vísceras cruas ou pouco cozidas (Lopes et al., 2008).  

 

3.8. Infeção por Toxoplasma gondii em felinos selvagens neotropicais  

O Brasil abriga nove espécies de felinos neotropicais (Figura 13) que incluem Leopardus 

pardalis (nome comum: jaguatirica), Leopardus wiedii (nome comum: gato-maracajá), 

Leopardus guttulus (nome comum: gato-do-mato-pequeno), Leopardus tigrinus (nome comum: 

gato-macambira), Leopardus geoffroyi (nome comum: gato-do-mato-grande), Leopardus 

colocolo (nome comum: gato-palheiro), Puma yagouaroundi (nome comum: gato-mourisco), 

Puma concolor (nome comum: puma) e Panthera onca (nome comum: jaguar) (Paglia et al., 
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2012; Trigo et al., 2013). As sete primeiras espécies referidas são designadas pequenos felinos 

neotropicais (Cañón-Franco et al., 2013; Trigo et al., 2013). 

 

  

 

 

 

Figura 13: Espécies de felinos neotropicais nativas do Brasil.  

Panthera onca (jaguar).  Puma concolor (puma).  

Leopardus pardalis (jaguatirica).  

Puma yagouaroundi 

(gato-mourisco).  

Leopardus colocolo 

(gato-palheiro). Fonte: 

cedido gentilmente por 

Letícia Pereira. 

Leopardus wiedii  

(gato-maracajá). Fonte:   

cedido gentilmente por 

Rodrigo Ventura. 

Leopardus geoffroyi         

(gato-do-mato-grande). 

Fonte: cedido gentilmente por 

Letícia Pereira. 

Leopardus guttulus        

(gato-do-mato-pequeno). 

Fonte: cedido 

gentilmente por Letícia 

Pereira. 

Leopardus tigrinus         

(gato-macambira). Fonte: 

cedido gentilmente por 

Letícia Pereira. 
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As nove espécies de felinos neotropicais podem 

habitar nos seis biomas brasileiros apresentados na 

Figura 14, com exceção de Leopardus colocolo que 

prevalece no bioma Cerrado, Pantanal e Pampa, e de 

Leopardus geoffroyi que ocupa a Mata Atlântica e 

Pampa. Os felinos selvagens podem co-habitar com 

os primatas, uma vez que têm biomas em comum 

(Paglia et al., 2012).    

Foi reportada a excreção de T. gondii em Puma 

yagouaroundi, Leopardus geoffroyi, Leopardus 

colocolo, Leopardus pardalis, Puma concolor e 

Panthera onca (Cañón-Franco et al., 2013). A 

composição da dieta do felino pode estar relacionada 

com a infeção por T.gondii. Os felinos neotropicais 

apresentam grandes variações na composição do seu 

regime alimentar como resultado da biogeografia e do clima (Cañón-Franco et al., 2013). Em 

Leopardus pardalis há registo de que espécies de primatas arborícolas, como Alouatta guariba 

e Sapajus apella (nome comum: macaco-prego), fazem parte da sua dieta (Abreu et al., 2008).  

Teoricamente, todas as espécies de diferentes níveis biológicos podem conter quistos 

parasitários, mas existe diferença na prevalência de acordo com o estilo de vida do animal 

(estritamente arborícola, arborícola e terrestre, ou estritamente terrestre), suscetibilidade e 

contaminação ambiental por oocistos (Ajzenberg et al., 2007; Cañón-Franco et al., 2013). 

Já foi detetado a presença de anticorpos anti-T.gondii nos felinos neotropicais de vida livre 

das seguintes espécies: Leopardus pardalis, Leopardus wiedii, Leopardus tigrinus, Leopardus 

geoffroyi, Leopardus colocolo, Puma yagouaroundi,  Puma concolor e Panthera onca (Kikuchi 

et al., 2004; Demar et al., 2008; Cañón-Franco et al., 2013). 

No Brasil foram detetados anticorpos para este protozoário nos felinos neotropicais em 

cativeiro nas espécies apresentadas na Tabela 2 (Silva et al., 2001). A seroprevalência de 

infeção nos felinos neotropicais, por região, foi mais elevada no norte, observando-se um valor 

de 63%, seguida da região sul com 62,7%, centro-oeste com 58,1%, sudeste com 50,3% e por 

fim a região nordeste com uma seroprevalência mais baixa de 48,6% (Silva et al., 2001). 

Figura 14: Biomas brasileiros. Fonte: 

Paglia et al., 2012.  
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Um estudo seroepidemiológico, que incluiu amostras de Puma concolor e Lynx rufus (nome 

comum: lince-pardo) de vida livre e de cativeiro, realizado em 15 países incluídos na América 

do Norte, Central e do Sul evidenciou que a prevalência de infeção por T.gondii é diferente 

consoante a área geográfica, sendo elevada em pumas selvagens fêmeas na América do Sul. 

Essa diferença pode estar correlacionada, como já referido anteriormente, com o tipo e a 

suscetibilidade das presas a T. gondii (Kikuchi et al., 2004; Cañón-Franco et al., 2013). Os 

animais capturados são três vezes mais suscetíveis à infeção em relação aos animais nascidos 

em cativeiro (Ullmann et al., 2010). 

 

3.9. Infeção por Toxoplasma gondii em primatas do Velho Mundo e neotropicais 

Os primatas do velho mundo são menos suscetíveis à doença existindo poucos relatos de 

toxoplasmose nestes hospedeiros, ao contrário dos primatas neotropicais que são muito 

sensíveis à infeção por T.gondii, em particular Saimiri sciureus (Dubey, 2010; Hamilton et al., 

2014). Ainda não está bem elucidada a razão desta elevada sensibilidade, no entanto, sugere-se 

ser causado pela falta de convivência com os felinos por mais de 20 milhões de anos durante a 

evolução dos macacos neotropicais, não desenvolvendo uma resposta imunitária eficaz 

(Minervino et al., 2017). Para além disso, o hábito arborícola diminui o risco de infeção, por 

Espécie Prevalência (%) 

Leopardus colocolo  12,5 

Puma yagouaroundi  45,4 

Leopardus tigrinus 

 

51,9 

Leopardus wiedii  55,5 

 

Leopardus pardalis 57,7 

Leopardus geoffroyi  75 

Puma concolor 
 

48,3 

Panthera onca 

 

63,2 

Tabela 2: Prevalência de infeção por T. gondii em felinos neotropicais em cativeiro no Brasil, de 

acordo com a espécie (Silva et al., 2001). 
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diminuir o contacto dos animais com as fezes de felinos contaminadas por oocistos de T.gondii 

(Dubey, 2010).  

As informações de infeção por T.gondii nos primatas neotropicais são bastante limitadas 

(Minervino et al., 2017). Os primatas neotropicais residem essencialmente no bioma Amazônia 

ou Mata Atlântica (Paglia et al., 2012), pouco habitado por Leopardus colocolo que tem um 

papel reduzido como fonte de infeção dos primatas neotropicais. 

A Tabela 3 evidencia estudos serológicos para a deteção de anticorpos para T.gondii em 

diferentes espécies de primatas.  

 

Primatas do velho mundo 

 
Nome científico / 

nome comum 

 

País (área 

geográfica) 
Prevalência 

(%) 
Teste 

serológico 
Referência 

Chlorocebus 

sabaeus / macaco-

verde 

 

Caraíbas (ilha de São 

Cristóvão) 

48,1% 

(38/79) 

(a) 

ELISA (*) Hamilton et al., 2014 (1) 

Macaca sínica/ 

macaco de Sri 

Lanka  

 

Sri Lanka 

(Polonnaruwa)  
12%  

(21 /170) 

(a) 

MAT (**) Ekanayake et al., 2004 

Primatas neotropicais 

 
Nome científico / 

nome comum 

 

País (estado ou área 

geográfica) 

Prevalência 

(%) 

Teste 

serológico 

Referência 

Alouatta caraya /   

bugio-preto  

 

Brasil (Paraná) 

 

  

 

17,6% 

(3/17) (a) 

 

 

MAT (**) 
 

Garcia et al., 2005 (3) 

 

 

Alouatta guariba 

/ bugio-ruivo 

 

Brasil (Rio Grande 

do Sul) 

 

 

Brasil (São Paulo) 

 

0% (0/2) (b) 

 

 

 

0% (0/3) (b) 

IHAT 

(***) 

 

 

MAT (**) 

Grumann et al., 2017 

 

 

 

Marujo et al., 2017 

 

Callithrix 

jacchus/sagui-de-

tufos-brancos) 

 

Brasil (São Paulo) 0% (0/5) (b) MAT (**) Marujo et al., 2017 

Callithrix 

penicillata/(sagui-

de-tufos-pretos) 

 

Brasil (São Paulo) 16,6% 

(8/48) (a) 

 

0% (0/1) (b) 

 

MAT (**) 
 

 

MAT (**) 
 

Molina et al., 2014 (2) 

 

 

Marujo et al., 2017 

 

Callicebus sp. 

 

 

 

Brasil (Pará) 

 

 

 

0% (0/2) (b) MAT (**) Minervino et al., 2010 

Tabela 3: Seroprevalência de infeção por Toxoplasma gondii em primatas 
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No estudo de Garcia et al. (2005) a prevalência mais baixa em Alouatta caraya é explicada 

pelo facto de ser um primata essencialmente arborícola, sendo menos exposto aos oocistos 

eliminados nas fezes de felídeos, diferentemente de Sapajus que embora arborícola é muitas 

vezes encontrado no solo a forragear.  

Segundo Ferreira et al. (2015) no género Sapajus a ingestão de carne crua e a idade adulta 

são fatores de risco e estão associados à positividade.  

  

 

Nome científico / 

nome comum 

 

 

País (área 

geográfica) 

 

Prevalência 

(%) 

 

Teste 

serológico 

 

Referência 

Sapajus apella / 

macaco-prego 

Brasil (Paraná) 

 

 

Brasil (Mato Grosso 

do Sul) 

 

 

Brasil (Rio Grande 

do Sul) 

 

30,2% 

(13/43) (a) 

 

30,8% 

(4/13) 

(c) 

 

100% (1/1) 

(b) 

 

MAT (**) 
 

 

MAT (**) 

 

 

 

IHAT 

(***) 

Garcia et al., 2005 (3) 

 

 

Leite et al., 2008 

 

 

 

Grumann et al., 2017 

Sapajus 

libidinosus / 

macaco-prego 

 

Brasil (Paraíba) 

 

 

Alagoas/Pernambuco/ 

Paraíba/ Rio Grande 

do Norte/ Piauí 

 

100% (5/5) 

(b) 

 

85.3% 

(99/116) (b) 

 

MAT (**) 

 

 

MAT (**) 

Feitosa et al., 2017 

 

  

Ferreira et al., 2015 

 

Sapajus nigritus / 

macaco-prego 
 

Brasil (Rio Grande 

do Sul) 

 

100% 

(17/17) (b) 

IHAT 

(***) 
 

Grumann et al., 2017 

 

Saimiri sciureus/ 

macaco-esquilo 

 

Israel (kfar daniel) 83.3% 

(20/24) (a) 
MAT (**) 
 

Salant et al., 2009 (4) 

(a) Vida livre 

(b) Cativeiro 

(c) Centro de recolha e recuperação 

(*) ELISA: ensaio imunoenzimático (“enzyme 

linked immunonosorbent assay”) 

(**) MAT: teste de aglutinação modificado 

(“modified agglutination test”) 

(***) IHAT: teste de hemaglutinação indirecta 

(“indirect hemagglutination test”) 

 

(1) Neste estudo houve diferença estatisticamente significativa (fêmeas mais propensas) 

(2) Neste estudo houve diferença estatisticamente significativa entre Callithrix penicillata de Alouatta 

caraya. Em relação à idade e sexo não se obteve diferença estatisticamente significativa em cada 

espécie. 

(3) Neste estudo na amostragem total (agrupando todas as espécies) não houve diferenças 

estatisticamente significativas (idade, espécie e sexo). 

(4) Segundo a literatura esta espécie é dos primatas neotropicais mais sensíveis à toxoplasmose e pode 

ocorrer infeção por via aerossol (Furuta et al., 2001) 

Tabela 3 (cont.): Seroprevalência de infeção por Toxoplasma gondii em primatas 
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Minervino et al. (2017) concluiram que há diferença estatisticamente significativa entre a 

seroprevalêcia de animais de tráfico em comparação à seroprevalência de animais de vida livre. 

Os animais que pertencem ao género Callithrix apresentam uma elevada sensibilidade ao 

parasita, que provoca uma morte num curto período após a infeção, não havendo tempo para a 

produção de anticorpos (Cubas et al., 2007). Os animais incluídos neste género têm uma 

prevalência alta de hemossiderose, um possível fator de predisposição à infeção, sendo um 

componente essencial na sobrevivência e multiplicação intracelular de T.gondii (Epiphanio et 

al., 2003; Reyes-López et al., 2012). Este parasita quando necessita de ferro tem a estratégia de 

ativar o aumento das proteínas reguladoras do ferro (“iron-responsive element-binding 

proteins” - IRPs), que consequentemente aumenta a expressão de recetor de transferrina 

(“transferrin receptor” - TfR) na membrana da célula (Reyes-López et al., 2012). 

 

3.10. Diagnóstico 

Uma vez que os sinais clínicos são inespecíficos, não permitindo um diagnóstico definitivo, 

é imprescindível recorrer a outros meios de diagnóstico (Dubey, 2010). 

 

3.10.1. Cultura celular e bioensaio 

O isolamento de T. gondii pode ser alcançado através da inoculação de material biológico 

de animais suspeitos em cultura celular, em animais de laboratório ou embriões de galinha 

(Cubas et al., 2007; Dubey, 2010). 

A inoculação no murganho é feita por injeção intraperitoneal com taquizoítos, bradizoítos 

ou oocistos, desenvolvendo-se posteriormente ascite (Dubey, 2010). A inoculação na cobaia de 

uma estirpe virulenta pressupõe a administração de sulfadiazina sódica, para evitar a morte por 

toxoplasmose aguda (Dubey, 2010). 

Quando se pretende obter oocistos recorre-se, de preferência, a gatos recém-desmamados e 

seronegativos alimentados com murganhos infetados cronicamente (Dubey, 2010). O bioensaio 

em gatos apresenta vantagens relativamente ao uso de murganhos, uma vez que ingerem 

maiores quantidades de comida, aumentando a probabilidade de inoculação de quistos 

tecidulares presentes na alimentação. Para além disso, o parasita multiplica-se amplamente no 
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intestino, podendo levar à excreção de oocistos nas fezes, sendo um meio suplementar de 

diagnóstico (Dubey, 2010). 

O ensaio in vitro é uma alternativa ao bioensaio. Os taquizoítos multiplicam-se na maioria 

das linhagens celulares de mamíferos. A maioria das estirpes de T. gondii produz quistos 

tecidulares nas culturas celulares, porém o seu número é reduzido comparado ao bioensaio em 

murganhos (Dubey, 2010). 

 

3.10.2. Exame anatomopatológico, imuno-histoquímica e microscopia eletrónica  

Em histologia, os fragmentos de tecidos e de órgãos são inicialmente preservados em formol 

a 10%, para posteriormente serem realizadas preparações e coradas com a técnica de 

hematoxilina e eosina (HE), a fim de visualizar os taquizoítos ou quistos (Cubas et al., 2007). 

Histologicamente, os taquizoítos são estruturas piriformes a ovaladas e basofílicas (Casagrande 

et al., 2013). Contudo, esta coloração torna difícil a identificação de T. gondii, pois o parasita 

não possui características tintoriais próprias que permitam distinguí-lo nitidamente das células 

adjacentes (Rosa et al., 2001). Os taquizoítos podem assemelhar-se a Histoplasma sp. nos 

macrófagos e a Trypanosoma sp. no músculo. Os bradizoítos contidos nos quistos tecidulares 

podem ser confundidos com os pseudoquistos de Encephalitozoon cuniculi em diferentes 

órgãos, ou com Sarcocystis sp. no músculo estriado. Por esse motivo, a técnica imuno-

histoquímica é importante para obter um diagnóstico preciso de infeção por Toxoplasma gondii 

em primatas neotropicais, que em comparação com a HE é mais sensível, uma vez que 

evidencia o antigénio por utilização de um anticorpo primário anti-T.gondii, um anticorpo 

secundário biotinilado e estreptavidina-biotina-peroxidase (Epiphanio et al., 2000; Rosa et al., 

2001).  

Na técnica imuno-histoquímica os tecidos devem ser primeiro fixados em formol e 

embebidos em parafina para ser preservados. Posteriormente, as secções são cortadas com uma 

espessura de 4 a 5 μm, desparafinadas e desidratadas com etanol (Dubey, 2010). Contudo, o 

uso de formol pode impedir a ligação dos anticorpos aos antigénios, pois este fixador faz 

ligações cruzadas com as proteínas (Ramos-Vara e Beissenherz, 2000). Segundo Webster et al. 

(2009), a fixação até 7 semanas não afeta significativamente os resultados.  



Capítulo I - Revisão da literatura científica 

 

31 

 

Na microscopia eletrónica é possível evidenciar diferenças entre o quisto de Neospora 

caninum (Figura 15A), que possui um contorno irregular e uma parede mais grossa em relação 

ao quisto de T.gondii  (Figura 15B), e permite ainda diferenciar  este último do quisto de 

Sarcocystis spp. pela presença de compartimentos (Figura 15C) (Speer et al., 1999; Dubey  et 

al., 2002). 

 

 

3.10.3. Coprologia 

O exame coprológico é utilizado para a identificação de oocistos de T. gondii excretados 

com as fezes dos felinos (Dubey, 2010). Contudo, este procedimento não tem muito interesse 

por apresentar várias desvantagens: os oocistos são difíceis de observar, a recolha de fezes pode 

não coincidir com o curto período de excreção dos oocistos, e estes podem ser confundidos com 

outras coccidias dos felinos (ex. Hammondia) (Cubas et al., 2007).  

A amostra deve ser fresca e recolhida diretamente do reto ou logo após o momento de 

defecação. As amostras devem ser armazenadas em frascos de plástico com solução de 

bicarbonato de potássio a 2.5%, para os oocistos permanecerem viáveis (Dumètre e Dardé, 

2003; Karatepe et al., 2008). A técnica de Willis ou a centrífugo-flutuação em solução de 

sacarose são os melhores métodos para detectar oocistos de T.gondii (Cubas et al., 2007). Estes 

possuem o dobro do tamanho de um eritrócito, 1/6 a 1/8 de um ovo de Toxocara cati, e ¼ de 

um oocisto de Isospora felis (Figura 16) (Dubey, 2010). 

Figura 15: Microscopia eletrónica. A. Quisto de Neospora caninum. B. Quisto de Toxoplasma gondii. C. 

Quisto de Sarcocystis cameli. Observar os septos proeminentes (se) e bradizoítos (br) em compartimentos. 

Parede do quisto (cw), célula hospedeira (hc). Fonte: Speer et al., 1999; Dubey et al., 2017. 
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3.10.4. Reação em cadeia da polimerase  

Este método permitiu identificar as diferenças genéticas de T.gondii. Primeiro foram 

detetadas pela técnica polimorfismo do comprimento de fragmentos de restrição (“restriction 

fragment length polymorphism” - RFLP) de segmentos de ADN de uma cópia, amplificada pela 

reação em cadeia da polimerase (“polymerase chain reaction” - PCR) (Howe e Sibley, 1995). 

Utiliza-se, por exemplo, a sequência de polimorfismos no gene do antigénio de grânulo denso 

(“dense granule antigen” - GRA) para caracterizar a linhagem de T.gondii (Fazaeli et al., 2000).  

A PCR é uma técnica molecular muito sensível, específica e que permite o rápido 

diagnóstico, permitindo detetar pequenas quantidades de ADN (Owen et al., 1998; Cubas et al., 

2007; Dubey, 2010). No entanto, pode apresentar algumas desvantagens tais como: a extração 

de ADN do oocisto ser difícil (devido à parede muito resistente do mesmo) e poder ocorrer 

reação cruzada entre T.gondii e Hammondia hammondi (Salant et al., 2007; Dubey, 2010). 

O ADN do parasita pode ser detetado em fluidos corporais tais como líquido 

cefalorraquidiano (LCR), lavagem bronco-alveolar, sangue, entre outros (Montoya, 2002). 

Podem ser utilizadas várias amostras de tecidos incluindo o cérebro, pulmão, fígado, 

cotilédones da placenta, muito útil em casos de aborto, cordão umbilical, músculos esquelético 

e cardíaco (Owen et al., 1998). 

 

Figura 16: Fezes de gato com oocistos não esporulados de Toxoplasma gondii 

(cabeça da seta), Isospora felis (f), I. rivolta (r) e ovo de Toxocara cati (c). 

Fonte:  Dubey, 2010. 
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3.10.5. Exame serológico 

A pesquisa de anticorpos específicos pode ser realizada utilizando várias técnicas como o 

teste de lise (dye-test” - DT), teste de imunofluorescência indireta (“indirect fluorescent 

antibody test” - IFAT), o ensaio imunoenzimático (“enzyme linked immunosorbent assay” - 

ELISA), o teste de aglutinação em látex (“latex agglutination test” - LAT), o teste de 

hemaglutinação indirecta (“indirect hemagglutination test” - IHAT) e o MAT (Dubey, 2010). 

O teste de lise é o teste de referência para a toxoplasmose humana. Este consiste numa reação 

antigénio-anticorpo mediada pelo complemento. Neste teste, taquizoítos vivos são incubados 

com fator acessório (complemento do soro humano) e o soro é incubado a 37ºC, durante 1 hora, 

sendo adicionado o corante azul-de-metileno. Quando não há presença de anticorpo, os 

taquizoítos são corados uniformemente com o azul-de-metileno. Se estiverem presentes 

anticorpos no soro, estes anticorpos são ativados pelo complemento e ocorre a citólise do 

parasita, não incorporando o corante (resultado positivo). É uma técnica muito sensível e 

específica. No entanto, é perigosa pela utilização de agentes vivos (Dubey, 2010). 

A técnica de IFAT é uma técnica de imuno-histoquímica e citoquímica (Cantos et al., 2000). 

Taquizoítos de T. gondii mortos são incubados com soro a testar, o anticorpo secundário 

(anticorpo marcado com fluoresceína direcionado contra o anticorpo primário) é adicionado e 

o resultado é lido sob microscópio de fluorescência (Silva et al.,1997; Dubey, 2010).  

A técnica de ELISA consiste na reação antigénio-anticorpo com a adição de um segundo 

anticorpo acoplado a uma enzima e numa 3ª etapa de um substrato que será degradado pela 

enzima originando um produto colorido. A reação é avaliada pela intensidade da coloração 

(Dubey, 2010; Sun et al., 2015).  

As técnicas IFAT e ELISA têm uma boa especificidade e sensibilidade. Podem evidenciar a 

presença de IgM comprovando uma infeção ativa. Apresentam o inconveniente de necessitarem 

de um conjugado específico (anticorpo secundário) para cada espécie, sendo difícil o seu uso 

em animais selvagens (Dubey, 2010). 

A IHAT é um teste que utiliza eritrócitos revestidos com antigénio solúvel de taquizoítos, 

que são aglutinados pelo soro imune (Dubey, 2010). O LAT é semelhante ao IHAT, porém em 

vez de recorrer a eritrócitos utiliza partículas de látex (Dubey, 2010). Tem menor sensibilidade 

e especificidade em relação ao MAT e ELISA (Sroka et al., 2008). 

O MAT deteta IgG e utiliza taquizoítos inativados e fixados com formalina, tratados com 2-

beta-mercaptoetanol (2-ME) (Cubas et al., 2007; Dubey, 2010). Este último reagente remove a 
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reatividade das IgM (Franco et al., 2003). Este teste tem uma maior sensibilidade e 

especificidade quando comparado com IHAT e LAT (Dubey et al., 1999). O MAT tem sido 

extensivamente usado e validado para o diagnóstico da infeção por T. gondii em animais. Não 

necessita de um conjugado específico para cada espécie e é simples de executar (Desmonts e 

Remington, 1980; Franco et al., 2003). Segundo Shaapan et al. (2008) o MAT apresenta uma 

sensibilidade superior a ELISA e IFAT, e uma especificidade superior a ELISA mas inferior a 

IFAT. A análise de duas amostras do mesmo animal colhidas num intervalo de 2 a 4 semanas, 

onde ocorra o aumento de 16 vezes no título de anticorpos (IgG) pelo MAT, pode evidenciar 

uma infeção aguda (Cubas et al., 2007). 

De modo a distinguir uma infeção recente de uma infeção crónica também se pode recorrer 

ao teste de avidez (Camargo et al., 1991). Esta técnica é baseada na maior ou menor facilidade 

com que esses anticorpos são dissociados de complexos com os antigénios específicos. Caso 

seja recente, a avidez é baixa, isto é, os anticorpos têm baixa afinidade para os antigénios 

correspondentes, aumentando progressivamente com o tempo (Camargo et al., 1991). No 

entanto, existem algumas exceções como a presença de IgG de baixa avidez presentes por meses 

em mulheres gestantes, ou mesmo durante toda a gestação. Para além disso, o tratamento de T. 

gondii pode retardar a maturação da avidez (Dubey, 2010). 

 

3.11. Tratamento 

O tratamento da toxoplasmose é supressivo e não curativo. Os fármacos atuam na fase aguda 

da doença, e menos na fase crónica (Cubas et al., 2007). No entanto, não é fácil iniciar o 

tratamento antecipadamente, porque os sinais clínicos são inespecíficos, muitas vezes 

dificultando a obtenção de um diagnóstico definitivo ante mortem (Gyimesi et al., 2006). 

Os fármacos mais utilizados são a sulfadiazina e a pirimetamina, esta última pode causar 

depressão da medula óssea devendo ser utilizada com cuidado (Cubas et al., 2007). A 

pirimetamina é um inibidor da diidrofolato redutase que faz a conversão do ácido diidrofólico 

em tetraidrofólico, importante no processo de síntese de ácidos nucleicos e aminoácidos 

(Massimine et al., 2005; França et al., 2008). Os efeitos secundários podem ser evitados ao 

adicionar ácido folínico pré-sintetizado, sem interferir com o tratamento, uma vez que os 

hospedeiros vertebrados podem utilizá-lo enquanto T. gondii não. A sulfadiazina impede a via 

metabólica que envolve o ácido para-aminobenzóico, interrompendo a formação do ácido di-

hidrofólico necessário para a síntese de ácidos nucleicos do parasita (França et al., 2008; Dubey, 
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2010). Os compostos de sulfonamidas são excretados após algumas horas da administração, 

sendo imprescindível dividir a dose e administrar de 6 em 6 horas (do latim “quater in die” - 

QID) (Dubey, 2010). A espiramicina tem uma ação menos eficaz comparada à sulfadiazina e 

pirimetamina, porém consegue ter concentrações altas na placenta, sem atravessar a barreira 

placentária (Dubey, 2010). 

Também se pode recorrer à clindamicina que reduz a multiplicação do parasitam, por inibir 

a síntese de proteínas de T. gondii, e prejudica a capacidade dos taquizoítos de infetar a célula 

hospedeira (Basso et al., 2005). No entanto, tem o inconveniente de poder provocar colite 

ulcerativa (Dubey, 2010).  

Fármacos como as estatinas atuam na via do metabolismo de isoprenoides, tornando-se 

importantes alternativas no tratamento da toxoplasmose. A diminuição da biodisponibilidade 

de isoprenoides influencia negativamente a proliferação de T. gondii em células infetadas 

(Sanfelice et al., 2015). As estatinas também inibem a síntese de colesterol que, embora 

T.gondii não realize esta síntese, o parasita utiliza compostos lipídicos da célula hospedeira 

(Sanfelice et al., 2015). Assim, este fármaco tem um mecanismo direto e indireto no parasita, 

contudo, são necessários mais estudos para compreender melhor o mecanismo de ação deste 

princípio ativo (Sanfelice et al., 2015). 

Na tentativa de evitar a reativação da infeção tem-se investigado fármacos, como é o caso 

do atovaquona e hidroxinaftoquinona, que possuem alguma ação contra os quistos tecidulares. 

(Fowler e Cubas, 2001; Dubey, 2010). 

No caso dos hospedeiros definitivos, sugere-se associação de sulfonamidas (30 mg/kg pv) 

por via oral (“per os” - PO), de 12 em 12 horas (BID), com a pirimetamina (0,25-0,5 mg/kg, 

PO, BID) durante 2 semanas, ou clindamicina (10 mg/kg, PO) de 8 em 8 horas (TID) durante 

2-4 semanas (Neves et al., 2010). Este último diminuiu, em estudos experimentais, a excreção 

de oocistos quando administrado a uma dose de 100 a 250mg/kg (Dubey e Yeary, 1977). 

Em relação aos primatas neotropicais a eficácia da terapêutica ainda não é bem conhecida, 

sugerindo-se doses pediátricas de seres humanos. Aconselha-se o uso de sulfadiazina (50 

mg/kg, PO, QID), associada a pirimetamina na posologia inicial de 2mg/kg, de 24 em 24 horas 

(SID) durante 3 dias, e seguidamente 1mg/kg SID durante 28 dias (Johnson-Delaney, 2009). 

Inicialmente é necessária uma dose de pirimetamina mais alta, devido à absorção lenta. Embora 

este fármaco seja tóxico, é mais vantajoso que o tratamento que associa sulfametoxazol com 

trimetropim, uma vez que não têm efeito sinérgico, não sendo aconselhável a sua utilização 

(Dubey, 2010). Também está descrito a utilização de clindamicina 12,5 mg/kg, PO ou 
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intramuscular (IM), BID, durante 28 dias (Miller e Fowler, 2014). No entanto, um caso de 

paraparesia em Cebus capucinus (nome comum: macaco-prego-de-cara-branca) com meningite 

e seropositivo para T.gondii tratado com clindamicina (17 mg/kg, PO, SID)  e trimetoprim-

sulfametoxazol (apresentação pediátrica, 22mg/kg, PO, BID) durante 4 semanas, apresentou 

melhoria 3 dias após o início da terapia, e resolução clínica completa dentro de duas semanas 

(Fiorello et al., 2006). 

 

3.12. Prevenção  

 De modo a prevenir a infeção por T. gondii em centros de recuperação da fauna selvagem, 

as instituições devem ter material e equipamento restrito ao serviço dos felídeos (pás, vassouras, 

mangueiras, entre outros), caso contrário podem funcionar como fómites, propagando os 

oocistos em outros habitats (Cubas et al., 2007). Os utensílios devem ser esterilizados, de 

preferência em autoclave, ou aquecidos a 70ºC, no mínimo durante 10 minutos (Dubey, 2010).  

A colocação de pedilúvios à entrada do alojamento dos felinos nem sempre é possível e pode 

ser contornada pela colocação de cobre pés nas botas dos tratadores que serão descartados à 

saída (Cubas et al., 2014). O alojamento dos felinos deve ser afastado dos restantes animais, 

especialmente dos marsupiais e dos primatas neotropicais (Dubey, 2010). Devem estar à 

disposição dos funcionários e visitantes pedilúvios e produtos antimicrobianos para as mãos 

(Juan-Sallés et al., 2011).  

As fezes dos felinos devem ser removidas diariamente e colocadas em sacos de lixo 

fechados, não expostas ao meio ambiente, para evitar o contacto com os hospedeiros de 

transportes que promovem a disseminação do agente (Cubas et al., 2007).   

Em cativeiro os primatas neotropicais ficam mais limitados ao chão do recinto, que pode 

proporcionar um maior risco de infeção, ao contrário dos animais de vida livre que expressam 

o seu comportamento natural arborícola, diminuindo as hipóteses de contacto com as formas 

infetantes do parasita (Cubas et al., 2007). A construção de poleiros, importante para o bem-

estar dos primatas, pois sentem-se mais seguros, também poderá diminuir o risco de infeção 

(Bayne, 2003). 

Deve-se estabelecer protocolos rigorosos de biossegurança em instituições com animais, 

aplicando um protocolo correto de quarentena de 30 a 60 dias (Cubas et al., 2014).  
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Uma medida relevante que diminui o risco de infeção aos animais abrigados é o controlo de 

aves, roedores e insetos (Dietz et al., 1997; Cubas et al., 2007). 

Na cozinha, os utensílios devem ser bem identificados, cada material deve ser marcado com 

uma determinada cor, para ser utilizado apenas para um determinado objetivo. Por exemplo, 

uma faca de cor amarela apenas é utilizada para a preparação de legumes/frutas e não de carne, 

pois mesmo que a carne seja congelada em boas condições, e não apresente quistos, se se utilizar 

uma faca contaminada pela preparação de fruta, irá contaminar a carne que poderá infetar o 

felino (Soares et al., 2016).  

Os vegetais devem ser cuidadosamente lavados para evitar a infeção por oocistos, bem como 

as mãos e os utensílios que contactaram com a carne crua (Ambroise-Thomas e Petersen, 2000; 

Dubey, 2010). A carne fornecida aos animais deve ser congelada a -12ºC durante 2 semanas 

(Dubey, 2010). O ideal seria fornecer aos carnívoros e omnívoros carne de bovino, por não ser 

um importante reservatório de T.gondii (Cenci-Goga et al., 2011). A carne de pequenos 

ruminantes e de suínos possuem uma maior probabilidade de conterem quistos de T.gondii em 

relação à carne de frango (Meireles et al., 2003; dos Santos et al., 2005).  

É imprescindível apelar às consequências da obtenção ilegal de animais que favorece o 

stresse e geralmente têm falta de cuidados alimentares, de saúde e higiénicos, o que poderá 

provocar a reativação de T. gondii em caso de infeção crónica, ou até mesmo aumentar a 

suscetibilidade desses hospedeiros ao parasita (Cubas et al., 2014). 

Relativamente aos gatos domésticos, devem ser nutridos com alimentos cozidos, 

esterilizados e permanecerem dentro de casa para controlar a população e evitar a caça (Dubey, 

2010). O acesso às liteiras deve ser impedido aos cães a fim de evitar a coprofagia, pois esse 

comportamento pode levar a ingerir fezes de gato contaminadas com oocistos, que podem 

passar intactos no tubo digestivo e saírem viáveis nas suas fezes. Por esse motivo, é 

imprescindível ter uma boa higiene, lavando muito bem as mãos depois de contactar com o 

animal, e mantê-lo afastado de zonas com liteiras (Dubey, 2010; Lopes et al., 2014). 

Os felinos não devem contactar com animais de pecuária mortos nem com restos de 

membranas fetais e fetos mortos. Estes devem ser manipulados com luvas e enterrados ou 

incinerados (Dubey, 2010). 

É concebível supor que animais mais velhos têm uma maior probabilidade de aquisição de 

infeção por T.gondii, devido a uma maior probabilidade de contactarem com as formas 

infetantes o longo do tempo (Silva et al., 2007). Animais sujeitos a tratamentos com 

corticosteroides também apresentam um risco aumentado de infeção (AFSSA, 2005). 
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Por ser um parasita de carácter zoonótico é relevante abordar algumas medidas de prevenção, 

para evitar a infeção no homem. Na preparação da carne esta não deve ser degustada antes de 

atingir uma temperatura interna mínima de 66ºC. O tempo de cocção depende da espessura e 

do tipo de corte. Não deve ser cozinhada no microondas, por não ser fiável na eliminação do 

parasita, pois o aquecimento não é uniforme (Lundén e Uggla, 1992; Dubey, 2010). 

O processo de cura e fumagem pode ser eficaz na destruição de T.gondii. O efeito 

parasiticida da cura com sal e açúcar é uma consequência às mudanças de pressão osmótica 

(Lundén e Uggla, 1992). Contudo, o tempo de sobrevivência dos quistos tecidulares varia com 

a concentração salina, a temperatura de armazenamento e o tempo de cura (Dubey, 1997; 

Bayarri et al., 2010). A variabilidade nos procedimentos faz com que não haja uma 

recomendação segura na ingestão desses produtos e foram detetados, mesmo que em pouca 

percentagem, produtos curados à base de carne com quistos viáveis (Mie et al., 2008; Jones e 

Dubey, 2012). 

A carne de cangurus e outros marsupiais encontra-se disponível em alguns países europeus 

(França, Bélgica, Alemanha, Holanda, entre outros) para consumo humano, e podem ser uma 

fonte de infeção, pois trata-se de uma carne magra ingerida mal passada (Tenter et al., 2000; 

Hercock, 2004). 

É importante a utilização de luvas quando se trabalha em locais possivelmente contaminados 

com oocistos, como o solo ou liteiras (Dubey, 2010). A limpeza diária das liteiras dos gatos 

diminui o risco de infeção, e deve ser limpa com água quente (>70ºC) e detergente (Kapperud 

et al., 1996; Tenter et al., 2000).  

Os profissionais mais suscetíveis à infeção são os indivíduos que preparam e inspeccionam 

a carne crua, profissionais que contactem com terra potencialmente contaminada (jardineiros, 

agricultores), trabalhadores que convivem com animais ou que podem ser infetados através das 

mucosas incluindo veterinários, médicos e paramédicos (AFSSA, 2005). Os profissionais de 

laboratório devem ser instruídos nas técnicas necessárias para manusear o material em 

segurança (Dubey, 2010). Nestes profissionais a picada por agulha contaminada é a fonte mais 

comum de infeção, e a presença de hiperemia no local da picada com febre indica uma provável 

infeção (Dubey, 2010). 

Deve-se promover a educação populacional, principalmente em mulheres em idade fértil e 

indivíduos imunodeprimidos, abordando os meios de transmissão do parasita (Elmore et al., 

2010). As mulheres gestantes devem fazer um rastreio serológico em cada trimestre, para 

detetar a presença de anticorpos anti-T.gondii (Tenter et al., 2000).  
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Na Nova Zelandia, Reino Unido, França e Irlanda é possível adquirir uma vacina viva, Ovilis 

Toxovax®, que previne abortos em ovelhas vacinadas 12 dias a 3 semanas antes da reprodução 

e nesta espécie ainda diminui o desenvolvimento dos quistos tecidulares, não evitando a infeção 

dos ovinos em todos os casos (Buxton e Innes, 1995; Beugnet e Bourdoiseau, 2005). Após a 

vacinação, o leite e a carne não devem ser consumidos durante 6 semanas (Innes et al., 2009). 

Outra vacina viva, constituída por bradizoítos da estirpe mutante T-263, previne nos gatos a 

libertação de oocistos no ambiente, sendo administrada PO (Dubey, 2010; Zhang et al., 2013). 

O ciclo de vida é interrompido porque apenas um dos gâmetas se desenvolve (Dubey, 1996). 

Porém, a sua comercialização foi suspensa por ter uma vida útil curta, um custo elevado e a sua 

aplicação depender do interesse do tutor do animal (Dubey, 2010). 

A utilização de um vetor de herpesvírus felino tipo 1 (FHV1) que expressa a proteína roptria 

(ROP) 2 do parasita não evita a excreção de oocistos, mas pode diminuir a carga parasitária 

cerebral em gatos (Zhang et al., 2013). 

Epitopos peptídicos obtidos a partir de antigénios específicos de T. gondii, restritos ao 

complexo principal de histocompatibilidade (“major histocompatibility complex - MHC) classe 

I humanos, podem fornecer uma imunidade protetora promissora no homem, por estimular a 

produção de IFN-γ pelas células T CD8+ (Zhang et al., 2013). A vacinação com estirpes 

avirulentas de T.gondii poderia estimular uma imunidade para toda a vida contudo, atualmente, 

não existe nenhuma vacina apropriada para administração ao homem (Dubey, 2010). 
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Capítulo II - Componente experimental 

 

1. Local de estudo (AMC) 

O presente estudo foi desenvolvido na Associação Mata Ciliar (AMC) na cidade de Jundiaí, 

do estado de São Paulo, no Brasil. O estágio desenrolou-se na AMC de 1 de setembro a 31 de 

dezembro de 2017, de segunda-feira a sexta-feira das 8h00 às 18h00 com duas horas de almoço, 

incluindo pelo menos 2 fins-de-semana mensais, e feriados alternados das 8h00 às 17h00 com 

uma hora de almoço, perfazendo um total de 752 horas.  

A AMC, organização não-governamental sem fins lucrativos, foi fundada em 1987, com o 

objetivo de promover a conservação dos cursos de água e a qualidade de vida através do uso 

sustentável dos recursos naturais, uma vez que o Brasil já se preocupava com a escassez de 

água na década de 80. Mais tarde, a instituição cresceu e alargou o seu horizonte na proteção 

ambiental. Hoje, a instituição tem como objetivos a conservação e o bem-estar das espécies 

animais, para além da preservação do seu habitat. É importante ter em atenção que tanto a flora 

como a fauna são igualmente importantes, pois estão interligadas para poderem existir. 

A AMC é uma referência na área de pesquisa em conservação de felinos neotropicais e do 

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).  

A AMC encontra-se dividida em sete serviços. O estagiário roda pelos diversos serviços 

sendo direcionado para um determinado serviço por semana, com exceção do serviço de 

Administração e Educação ambiental que estão agrupados como um só, realizando o estagiário 

as tarefas de ambos na mesma semana. Encontram-se descriminado as tarefas realizadas em 

cada um dos serviços da AMC no Anexo I. 

A disposição de alguns serviços é representada na Figura 17, ajudando a compreender as 

localizações dos recintos dos felinos selvagens e dos primatas neotropicais.  
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O recinto de Callithrix spp. (serviço CRAS) encontra-se a uma distância estimada, em linha 

reta, do recinto de Leopardus pardalis (serviço felinos) de 41,77 m, e o recinto dos grandes 

felinos neotropicais (serviço felinos) está a uma distância do isolamento (onde estão os animais 

alojados da espécie Alouatta guariba e Callicebus nigrifrons) de 65,84 m (Figuras 18 e 19). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Localização de alguns serviços.  
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Figura 19: Distância em linha reta (65,84 m) entre o recinto dos grandes felinos neotropicais ao isolamento.  

Figura 18: Distância em linha reta (41,77 m) entre o recinto de Callithrix spp. e o recinto de Leopardus 

pardalis.  
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo geral 

O presente trabalho tem como principal objetivo realizar um estudo serológico sobre a 

infeção por T. gondii em primatas neotropicais da AMC.  

Com este estudo pretende-se contribuir para o conhecimento sobre a infeção por T. gondii 

nos animais da AMC, estado de S. Paulo, e ajudar na prevenção, tratamento e controlo da 

toxoplamose. Os estudos realizados neste âmbito são de facto importantes, uma vez que é 

uma doença transmissível ao homem e que afeta vários animais, nomeadamente os primatas 

neotropicais que inclui algumas espécies ameaçadas de extinção (Santos et al., 2014).  

  

2.2. Objetivos específicos 

• Executar o MAT para o diagnóstico de infeção por T.gondii; 

• Identificar os primatas neotropicais da AMC que se encontram infetados com T. gondii; 

• Identificar potenciais fatores de risco; 

• Comparar os resultados obtidos com outros estudos realizados; 

• Incentivar à realização de mais estudos, noutras organizações, de modo a conhecer o 

verdadeiro impacto desta doença nos primatas neotropicais; 

• Promover a aplicação de medidas preventivas e de controlo. 

 

3. Géneros de primatas neotropicais incluídos no estudo 

Para o presente estudo foram incluídas amostras de soro de primatas neotropicais 

pertencentes a quatro géneros: Alouatta, Callicebus, Callithrix e Sapajus. 

A distribuição geográfica e a categoria de risco das espécies incluídas neste trabalho, bem 

como as características de cada género correspondente à espécie estão detalhadas nos Anexos 

II, III, IV e V. 
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4. Contenção dos animais 

As técnicas de captura e contenção variam consoante a espécie e com o ambiente. Para serem 

bem realizadas, o bem-estar do animal e a segurança do operador devem estar garantidos (Cubas 

et al., 2014).  

As capturas dos primatas neotropicais podem ser realizadas com armadilhas (animais de vida 

livre), puçá (Figura 20) e luvas, zarabatanas (Figura 21), pistolas ou rifles anestésicos (Figura 

22) (Cubas et al., 2014).   

 

 

Na maioria dos casos, a colheita de sangue apenas exigiu contenção física dos animais. 

Raramente foi necessário sedação leve com cetamina (5-6mg/kg) e midazolam (0,2-0,3mg/kg).  

Também foi recolhida uma amostra de sangue num primata submetido a anestesia profunda, 

que ia ser sujeito a um procedimento mais invasivo. 

 

5. Recolha, caracterização e processamento das amostras 

 Na realização deste estudo, e sempre que possível, foi recolhido sangue aos primatas 

neotropicais que deram entrada na AMC durante o estágio. Adicionalmente, foram incluídas 

algumas amostras de soro que se encontravam armazenadas no banco de amostras da AMC de 

anos anteriores. Desse modo, uma amostra de soro foi recolhida em 2015, 10 soros em 2016 e 

38 das amostras em 2017.  

Figura 20: Puçá.  Figura 21: Zarabatana. Fonte: West et 

al., 2014. 
Figura 22: A. Pistola. B. Rifle. Fonte: 

West et al., 2014. 
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Para todos os animais amostrados foram registados os seguintes parâmetros: nome comum 

e nome específico, sexo, idade, cidade de proveniência, entidade transportadora, data e motivo 

de entrada na AMC e estado clínico (Anexo VI). 

Foi recolhido em cada animal um mínimo de 0,5 ml de sangue periférico. Utilizou-se a veia 

axilar ou safena em Alouatta guariba e Callicebus nigrifrons, a veia femoral (Figura 23 e 24) 

em Callithrix spp. e a veia safena (Figura 25) em Sapajus spp.. É aconselhável que o calibre da 

agulha não supere 30% do calibre do vaso a ser puncionado, a fim de evitar o seu rompimento 

(Cubas et al., 2014). Nos animais que haviam falecido recentemente, a colheita foi feita na 

câmara cardíaca (Figura 26). 

 

 

 

 

 Figura 26: Colheita intracardíaca de 

Callithrix sp. (sagui). Fonte: cedido 

gentilmente por Bruna Falco. 

Figura 25: Colheita na veia safena de 

Sapajus sp. (macaco-prego). Fonte: cedido 

gentilmente por Jéssica Kitagawa. 

Figura 23: Colheita na veia femoral de 

Callithrix penicillata (sagui-de-tufos-

pretos). Fonte: cedido gentilmente por 

Victor Nerone. 

Figura 24: Colheita na veia femoral 

de Callithrix penicillata (sagui-de-

tufos-pretos). Fonte: cedido 

gentilmente por Victor Nerone. 
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As amostras foram acondicionadas em tubos devidamente identificados (Figura 27) e sem 

anticoagulante (tubos secos).  

 

 

Todas as amostras, processadas no laboratório para a separação de soro, foram registadas no 

“Livro de entrada de amostras” (Figura 28), e no “Livro de registo das amostras processadas” 

(Figura 29). 

 

 

 

 

 

Após pesagem dos tubos e calibração na centrífuga, as amostras de sangue foram 

centrifugadas a 10 000 rotações por minuto (rpm), durante 3 minutos (Figura 30).  

 

Figura 28: Livro de entrada de 

amostras.  
Figura 29: Livro de registo das amostras processadas.  

Figura 27: Tubo sem anticoagulante para a recolha de sangue. 
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Após a centrifugação do sangue, o soro foi colocado em tubos Eppendorf® corretamente 

identificados (Figura 31). 

 

 

 

 

Por fim, as amostras de soro foram conservadas no congelador a uma temperatura de -80ºC 

(Figura 32) até serem transportadas para o Laboratório de Doenças Parasitárias, Departamento 

de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, Universidade de São Paulo (USP). 

Figura 30: A. Pesagem da amostra. B. Tubos na centrífuga: dois tubos com amostras e dois 

tubos com água para equilibrar o peso. C. Centrifugação das amostras.  

 

A B C 

Figura 31: A. Tubo após centrifugação. B. Colheita do soro. C. Eppendorf ®identificado. 

D. Eppendorf® com soro.  
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6. Teste de aglutinação modificado 

O diagnóstico de infeção por T. gondii foi realizado através da deteção de IgG específicas, 

utilizando-se para o efeito o MAT. Este teste tem como princípio a aglutinação dos taquizoítos, 

permitindo detetar os animais infetados. 

 

6.1. Material e reagentes 

• Placas de microtitulação com fundo em U;  

• Folha transparente autocolante;  

• Antigénio toxoplásmico fixados em formalina;  

• Solução diluidora do antigénio;  

• Solução diluidora do soro; 

• 2-beta-mercaptoetanol; 

• Corante “Evans blue” para melhor visualizar a sedimentação ou aglutinação dos 

taquizoítos, facilitando a leitura dos resultados;  

• Soros de controlo negativo e positivo;  

• Micropipetas multicanal de volume variável 30 - 200 μl; 

• Pontas descartáveis;  

• Soros dos animais a testar.  

 

Figura 32: A., B. e C. Congelador para as amostras.  
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6.2. Metodologia laboratorial 

O MAT foi realizado no Laboratório de Doenças Parasitárias, Departamento de Medicina 

Veterinária Preventiva e Saúde Animal, da Universidade de São Paulo (USP), com base na 

técnica previamente descrita por Dubey e Desmonts (1987). 

 

6.2.1. Preparação das soluções diluidoras: 

• Solução diluidora do soro: 

Dissolver 42,5 g de NaCl, 1,54 g de NaH2PO4, (fosfato monossódico), e 5,4 g de 

Na2HPO4 (fosfato dissódico) em 900 ml de água destilada. Ajustar o pH para 7,2. 

Completar o volume até 1 litro com água deionizada. Armazenar refrigerada.  

Diluir esta solução a 1:5 para dar 0.01 M de tampão de fosfato salino (“phosphate 

buffered solution” - PBS) (1 parte da solução diluidora e 4 partes de água deionizada). 

A solução de PBS deve ser filtrada, através de uma membrana de 0.22 μM, antes de ser 

utilizada. 

 

• Solução diluidora do antigénio: 

Dissolver 7,012 g de NaCl, 3,092 g de H3BO3 (ácido bórico), 2.0 g de NaN3 (azida de 

sódio) em 900 ml de água deionizada. Adicionar 24 ml de 1 N NaOH (hidróxido de 

sódio), e ajustar o pH para 8,95. Completar o volume até 1 litro. Esta solução diluidora 

pode ser conservada à temperatura ambiente. Para o tampão de diluição de antigénio de 

trabalho dissolver 0,4 g de albumina de soro bovino (“bovine serum albumin” - BSA) 

em 100 ml de tampão de borato. Armazenar refrigerada.  

 

Estas soluções diluidoras ficam armazenadas porque é feito uma grande quantidade para 

servir para várias utilizações, retirando-se apenas a porção necessária para a realização de cada 

teste. 

Antes da realização do MAT é preenchida uma ficha que esquematiza a placa de 

microtitulação (Figura 33), ou seja, nessa ficha escreve-se a que amostra e diluição corresponde 

cada cúpula da placa de microtitulação. 
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6.2.2. Realização da técnica 

A técnica consistiu essencialmente na realização de três diluições, 1:25, 1:50 e 1:100, sendo 

realizada da seguinte maneira: 

a) Numa placa de microtitulação (placa 1) colocar o soro da amostra e a solução diluidora 

do soro (PBS) nas seguintes proporções, obtendo-se progressivamente uma diluição de 

1:25, 1:50 e 1:100: 

 

Diluição 1:25 (ex. cúpula A1) 

8 μl amostra + 200 μl PBS  soro diluído a 1:25  

 

Diluição 1:50 (ex. cúpula B1) 

100μl do soro diluído a 1:25 (ex. A1) + 100 μl de PBS soro diluído a 1:50  

 

Diluição 1:100 (ex. cúpula C1) 

100 μl do soro diluído a 1:50 (ex. B1) + 100 μl de PBS  soro diluído a 1:100  

 

Desse modo, três cúpulas pertencem ao soro do mesmo animal, mas a diluições diferentes 

(ex. cúpulas A1, B1 e C1 pertencem a um soro de um mesmo animal diluído, respetivamente, 

a 1:25, 1:50 e 1:100). 

 
Figura 33: Placa de microtitulação.  
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b) Reservar 3 cúpulas para o soro controlo positivo e negativo diluindo-os a 1:25, 1:50 e 

1:100;  

 

c) Preparar a solução MIX: juntar 2,5 ml da solução diluidora de antigénio, 35 μl de 2-ME, 

50 μl do corante “Evans blue” e 0,15 ml de antigénio; 

 

d) Colocar em cada cúpula a testar, de uma placa de microtitulação vazia (placa 2), 25 μl 

da solução MIX (Figura 34); 

 

e) Transferir 25 μl de cada cúpula da placa 1 para a cúpula correspondente na placa 2 

(Figura 35). Ou seja, da cúpula A1, da placa 1, transferir 25 μl para a cúpula A1, da 

placa 2, e assim sucessivamente.   

 

 

Figura 35: Colocação na placa 2 de 25 μl 

de solução de cada cúpula da placa 1.  

Figura 34: Colocação na placa 2 - 25 μl da solução 

MIX.  
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f) Cobrir com uma folha transparente autocolante a placa de microtitulação 2 e colocá-la 

na incubadora a 37ºC durante 12 horas; 

 

g) Ler os resultados.  

 

6.3. Leitura e interpretação dos resultados 

Os resultados foram observados com o auxílio de um leitor de placa (Figura 36).  

Na presença de um resultado negativo observa-se a sedimentação dos taquizoítos em botão 

(Figura 37) ou um véu com os bordos bem definidos num fundo azul. 

O resultado é considerado positivo quando é possível observar a presença de aglutinação 

ficando a cúpula toda azul (Figura 38), uma vez que não ocorreu a sedimentação; ou a 

observação de uma malha bem fina sem formato definido. 

 

 

          

   

A interpretação dos controlos deve ser realizada da seguinte maneira:  

• Controlo negativo: sedimentação dos taquizoítos em botão.  

• Controlo positivo: aglutinação cobrindo todo o fundo da cúpula.  

 

As amostras positivas para a diluição de 1:100 foram posteriormente testadas para as 

diluições 1:200, 1:400, 1:800, 1:1600, 1:3200, 1:6400, 1:12800 e 1:25600. 

Figura 38: Resultado positivo: 

presença de aglutinação 

cobrindo o fundo da cúpula.  

 

Figura 36: Leitor de placa.  Figura 37: Resultado negativo: 

sedimentação dos taquizoítos 

em botão.  
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6.4. Análise estatística 

Para a análise estatística foi utilizado o teste exato de Fisher para comparar proporções, de 

modo a avaliar a existência de diferenças estatisticamente significativas em relação à presença 

de anticorpos para T. gondii nos animais analisados, de acordo com as diversas variáveis 

independentes: género (taxonomia), idade, sexo e área geográfica. 

Um valor de probabilidade (p) < 0,05 foi considerado como estatisticamente significativo. 

As análises foram realizadas com o programa SPSS 24.0 para Windows. 

 

7. Resultados 

  

7.1. Distribuição dos animais incluídos no estudo  

O presente estudo incluiu 49 primatas neotropicais de quatro diferentes géneros (Gráfico 1) 

que deram entrada na AMC. No total foram amostrados 31 Alouatta guariba, quatro Callicebus 

nigrifrons, um Callithrix aurita, um Callithrix spp., um Callithrix jacchus, nove Callithrix 

penicillata e dois Sapajus spp., representados no Gráfico 2. 

  
Gráfico 1: Distribuição dos primatas neotropicais incluídos no estudo de acordo com o género. 

n= 12 

n= 4 
n= 2 

n= 31 
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A maioria dos animais que deram entrada na AMC eram adultos (Gráfico 3). Obteve-se uma 

prevalência de 22,45% (11/49) em jovens e de 73,47% (36/49) em animais adultos. Não foi 

possível determinar a idade em 4,08% (2/49) dos casos.  

Gráfico 3: Distribuição dos géneros de primatas neotropicais incluídos no estudo de acordo com a idade.  

Gráfico 2: Distribuição dos primatas neotropicais incluídos no estudo de acordo com a espécie.  

n= 31 

n= 4 
n= 2 

n= 9 

n= 1 

n= 1 

n= 1 

n= 2 n= 2 n= 2 
n= 4 

n= 10 n= 9 

n= 20 
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Na realização dos grupos etários, o jovem corresponde a um indivíduo que ainda não atingiu 

a maturidade sexual, e o adulto foi considerado um animal maduro sexualmente. Esta estimativa 

foi avaliada pelo tamanho corporal (Figuras 39 e 40).  

 

 

Em relação ao sexo foi observado um maior número de machos (Gráfico 4). Em 8,16% 

(4/49) dos casos o sexo não foi determinado, obtendo-se uma prevalência de 36,73% (18/4) de 

fêmeas e 55,1% (27/49) de machos.  

 

 

Figura 39: A. Jovem. B. Jovem.  Figura 40: Adulto.  

Gráfico 4: Distribuição dos géneros de primatas neotropicais incluídos no estudo de acordo com o sexo. 

n= 2 

n= 1 

n= 4 
n= 3 n= 3 

n= 8 

n=11 

n= 17 
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Todos os animais que chegaram à AMC pertenciam ao estado de São Paulo (a divisão deste 

estado por regiões é referenciada no anexo VII).  

Os animais amostrados chegaram de nove municípios diferentes: Atibaia, Bragança Paulista, 

Cajamar, Itatiba, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Tuiuti e Valinhos. Estes municípios enquadram-se 

numa região geográfica imediata, que por sua vez compõe uma região geográfica intermediária 

(Tabela 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Região geográfica intermediária Região geográfica imediata Município 

Campinas Jundiaí Itatiba 

 

Jarinu 

 

Jundiaí 

 

Louveira 

 

Bragança Paulista Atibaia 

 

Bragança Paulista 

  

Tuiuti 

 

Campinas Valinhos 

 

São Paulo São Paulo Cajamar 

 

Tabela 4: Enquadramento dos municípios por região geográfica imediata, e esta por região geográfica 

intermediária.  
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No Gráfico 5 observa-se que a maioria dos animais incluídos no estudo tiveram origem na 

região geográfica imediata de Jundiaí (67,35%). 

 

 

 

 

 

Na maior parte dos casos, os animais foram trazidos à AMC pela segurança pública. 

Contudo, as pessoas que habitam no município assumiram um papel ativo, pois transportaram 

para a AMC 22,45% dos primatas abordados no estudo (Gráfico 6).  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Distribuição dos primatas neotropicais incluídos no estudo de acordo com a região 

geográfica imediata.  

n= 2 
n= 2 

n= 2 

n= 10 
n= 33 
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Na maioria dos animais não foi possível conhecer o motivo de entrada na AMC designando-

se como resgate urbano (Gráfico 7). 

 

Gráfico 6: Distribuição dos primatas neotropicais incluídos no estudo de acordo com a entidade transportadora.  

Gráfico 7: Distribuição dos primatas neotropicais incluídos no estudo de acordo com o motivo da entrada na 

AMC. 

n= 21 

n= 8 

n= 3 

n=11 

n=2 
n=4 
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Dos primatas neotropicais estudados, apenas uma das amostras armazenadas (2,04%) 

pertencia a um Alouatta guariba que foi solto em 2016. Em dois indivíduos não se obteve o 

motivo de saída (4,08%), pois no livro de registo das amostras processadas foi colocado o 

apelido do animal e não o número de registo, não sendo possível obter essa informação. Até ao 

momento de escrita desta dissertação uma boa parte dos indivíduos ainda se encontra alojada 

na AMC (26,53%). A maioria (67,35%) veio a falecer posteriormente. O estágio desenrolou-se 

durante um surto de febre-amarela, o que pode ter contribuído para essa situação.  

O tempo de permanência dos animais que atualmente não se encontram na AMC 

(reintrodução no habitat, óbito ou sem informação) foi em média de 23 dias.  

 

7.2. Seroprevalência 

Dos 49 primatas analisados, oito foram positivos para anticorpos anti-T.gondii, o que 

corresponde uma seroprevalência de 16,33%, e em 41 amostras obteve-se um resultado 

negativo (Gráfico 8). 

 

 

Os títulos obtidos encontram-se na Tabela 5.

Gráfico 8: Seroprevalência de infeção por Toxoplasma gondii nos primatas neotropicais incluídos no 

estudo. 
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Tabela 5: Título de anticorpos para Toxoplasma gondii nos primatas neotropicais incluídos no estudo. 

 

Espécie Amostras 

positivas/ 

analisadas 

(n) 

Prevalência 

por espécie 

(%) 

 Título de anticorpos 

<25 25 50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600 

Alouatta 

guariba  

3/31 9,7 28 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Callithrix 

aurita 

0/1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Callithrix 

jacchus  

0/1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Callithrix 

penicillata 

1/9 11,1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Callithrix 

spp. 

0/1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Callicebus 

nigrifrons 

2/4 50 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sapajus spp. 2/2 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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Dos oito animais seropositivos, cinco apresentaram um título de 25 (10,2%), um apresentou 

um título de 50 (2,04%), um primata obteve um título de 3200 (2,04%) e em outro animal 

observou-se um título de 12800 (2,04%). 

O género Sapajus apresentou o título (1:12800) mais elevado, seguido pelo género Callithrix 

(1:3200). 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os valores de 

seroprevalência e o género (Gráfico 9).   

 

 

 

 

 

Em relação à idade, 9,09% (1/11) dos jovens e 19,44 % (7/36) dos adultos foram 

seropositivos (Gráfico 10). O jovem era da espécie Alouatta guariba. No entanto, as diferenças 

nos valores de prevalência entre juvenis e adultos não foram significativas (p = 0, 659). 

 

 

 

 

Gráfico 9: Seroprevalência de infeção por Toxoplasma gondii nos primatas neotropicais incluídos no 

estudo de acordo com o género. 

n= 2 

n= 2 n= 2 

n= 1 

n= 11 

n= 3 

n= 28 
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Na variável sexo não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (p = 

0,684). Obteve-se uma seroprevalência de 11,11% (2/18) nas fêmeas e de 18,52% (5/27) nos 

machos (Gráfico 11).  

 

Gráfico 10: Seroprevalência de infeção por Toxoplasma gondii nos primatas neotropicais incluídos no 

estudo de acordo com a idade. 

Gráfico 11: Seroprevalência de infeção por Toxoplasma gondii nos primatas neotropicais incluídos no estudo 

de acordo com o sexo. 

n= 1 n= 7 

n= 10 
n= 29 

n= 5 n= 2 

n= 22 
n= 16 



Capítulo II – Componente experimental  

 

66 
 

As diferenças nos valores de prevalência entre as quatro regiões geográficas imediatas não 

foram significativas (p ≥ 0,05) (Gráfico 12). Obteve-se uma seroprevalência de 0 % (0/2) na 

região geográfica imediata de Campinas, 10% (1/10) na região geográfica imediata de Bragança 

Paulista, 18,18% (6/33) na região geográfica imediata de Jundiaí e de 50 % (1/2) na região 

geográfica imediata de São Paulo.   
 

 

 

Em 62,5% (5/8) dos animais positivos a infeção por T.gondii ocorreu em vida livre, no seu 

habitat natural, e não na AMC, pois a colheita de sangue foi realizada num período inferior a 

uma semana após a entrada na associação. Desses animais, quatro pertenciam à região 

geográfica imediata de Jundiaí e um à região geográfica imediata de Bragança Paulista. 

Nos dois Sapajus spp. e em Callicebus nigrifrons não foi possível saber se o contacto com 

o parasita ocorreu no habitat natural ou na AMC, visto que a colheita de sangue foi realizada 

mais de uma semana após a entrada do animal na associação. 

Gráfico 12: Seroprevalência de infeção por Toxoplasma gondii nos primatas neotropicais incluídos no 

estudo de acordo com a área geográfica imediata. 

n= 6 n= 1 

n= 1 n= 1 

n= 2 

n= 27 
n= 9 
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Dos oito animais seropositivos, 37,5% (3/8 - dois Sapajus spp. e um Callicebus nigrifrons) 

ainda se encontram vivos até ao momento de escrita deste trabalho. Os animais que faleceram 

(62,5%) permaneceram apenas cerca de 2 dias na AMC. 

O motivo de entrada na AMC dos animais seropositivos corresponde a 62,5% (5/8) resgate 

urbano, 12,5% (1/8) órfão e 25% (2/8) atropelamento. 

Os animais seropositivos não evidenciaram sinais clínicos em 37,5% (3/8) dos casos. 

Contudo, um desses animais morreu subitamente, no dia a seguir à entrada na AMC. Assim 

sendo, 62,5% (5/8) dos animais seropositivos entraram com alterações físicas. No entanto, 40% 

(2/5) desses animais não evidenciaram sinais clínicos com provável relação com a 

toxoplasmose (fratura da coluna e fratura da mandíbula) (Tabela 6).  

 

 

Espécie Estado de saúde e alterações evidentes 

Sapajus sp. Sem alterações físicas aparentes. 

Callicebus nigrifrons Fratura da coluna. Paralisia dos membros pélvicos (Atropelamento). Foi 

eutanasiada.  

Alouatta guariba Sem sinais clínicos aparentes. Único membro de um grupo de primatas 

no local da recolha vivo. 

Sapajus sp. Fratura da mandíbula. 

Alouatta guariba  Secreção espumosa na cavidade oral e nasal, dispneia acentuada, 

distensão abdominal, desidratado, prostrado, alheio ao ambiente, 

petéquias hemorrágicas em todo o corpo na pele. Óbito durante o 

atendimento. 

Callicebus nigrifrons Bom estado geral. 

Alouatta guariba Apático, desorientado e com presença de dor. 

Callithrix penicillata Prostrado. No dia do óbito estava ictérico. 

  

 
 

 

Tabela 6: Estado de saúde e alterações evidentes dos animais seropositivos à entrada na AMC. 
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8. Discussão 

A toxoplasmose é uma zoonose com uma prevalência humana estimada no Brasil de 77,50%, 

uma das mais altas a nível mundial (Sepúlveda-Arias et al., 2014). Nos primatas neotropicais 

provoca doença aguda e uma mortalidade elevada (Dietz et al., 1997; Casagrande et al., 2013). 

No entanto, a informação sobre a infeção por T. gondii nos primatas no Brasil é limitada 

(Antoniassi et al., 2011). Por serem espécies muito sensíveis podem agir como sentinelas da 

infeção para este protozoário, fornecendo importantes dados epidemiológicos (Leite et al., 

2008). Segundo Andrade (2017), os primatas não humanos são considerados modelos animais 

para estudos em saúde pública 

Durante a realização do estágio ocorreu um surto de febre-amarela que contribuiu para a 

elevada mortalidade dos animais amostrados (67,35%). 

Para a realização deste estudo foram testados os géneros Alouatta, Callicebus, Callithrix e 

Sapajus, de uma amostra total de 49 animais, na qual se verificou uma seroprevalência geral de 

infeção para T.gondii de 16,33%. 

O método de diagnóstico escolhido foi o MAT. Trata-se de um teste simples e fácil de 

executar, bastante sensível e específico e que deteta IgG (Franco et al., 2003).  

Verificou-se a presença de anticorpos nos quatro géneros incluídos no estudo. Embora a 

seroprevalência tenha sido mais elevada no género Sapajus, não se detetou diferença 

estatisticamente significativa entre eles. Porém, o número de amostras não foi elevado o que 

poderá ter influenciado os resultados. Segundo Garcia et al. (2005), o género Sapajus 

apresentou uma maior seroprevalência para T. gondii. Esta seropositividade superior em 

Sapajus em relação aos restantes géneros pode ser justificada pelo comportamento mais 

terrestre destes animais, que aumenta a probabilidade de contactarem com os oocistos 

esporulados de T. gondii (Garcia et al., 2005). Adicionalmente, a sua alimentação inclui 

artrópodes, que poderão ajudar na disseminação mecânica de oocistos, e pequenos vertebrados 

que podem conter quistos tecidulares.  

No presente trabalho, a infeção dos Sapajus spp. poderá ter ocorrido em vida livre ou em 

cativeiro. A escassez de informações sobre a prevalência de T.gondii nos primatas em vida livre 

torna difícil comparar os resultados do presente estudo com outros estudos já publicados 

(Dubey, 2010). 

No estudo presente, a elevada seroprevalência observada no género Callicebus pode ser 

devida à inclusão, na sua alimentação, de hospedeiros de transporte como insetos, pois 
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teoricamente todas as espécies de primatas neotropicais são arborícolas, o que diminui a 

probabilidade de contactar com o agente. 

A baixa seroprevalência (9,68 %) no género Alouatta deve-se provavelmente ao modo de 

vida arborícola e à alimentação ser essencialmente folhivora-frugívora.  

No género Callithrix a seronegatividade de 91,67% pressupõe que estes animais não 

contactaram com o agente, ou faleceram pouco após a infeção, não havendo tempo para a 

produção dos anticorpos (Cubas et al., 2007). Metade dos animais do género Callithrix 

incluídos no estudo que foram seronegativos ainda estão vivos e saudáveis. Estudos indicam 

que este género é particularmente sensível à toxoplasmose, falecendo entre 5 a 6 dias após a 

infeção (Cubas et al., 2007).  

Em relação à variável idade, os jovens do presente estudo apresentaram uma seroprevalência 

de 9,09% e os adultos de 19,44%, não se evidenciando uma diferença significativa na 

seroprevalência nas duas categorias para a variável em questão. Com este resultado não se prova 

com firmeza o efeito cumulativo da idade, sendo que ambos, jovens e adultos, se encontram 

igualmente expostos às formas infetantes de T. gondii. No entanto, é necessário ter em atenção 

que o número total de amostras não era elevado, o que poderá ter influenciado os resultados. 

Todavia a ausência de diferenças estatisticamente significativas, está de acordo com a maioria 

da bibliografia encontrada para primatas neotropicais (Garcia et al., 2005; Muñoz et al., 2005). 

A variável sexo não evidenciou diferenças estatisticamente significativas, o que é compatível 

com a maioria dos estudos existentes (Garcia et al., 2005; Muñoz et al., 2005; Ferreira et al., 

2015). Contudo, nos primatas do Velho Mundo já se detetou uma seroprevalência 

significativamente mais elevada nas fêmeas da espécie macaco-verde (Hamilton et al., 2014).   

No que diz respeito à área geográfica, todas as amostras correspondem a animais que eram 

provenientes do estado de São Paulo, mas não representam o estado no seu todo, uma vez que 

São Paulo é dividido em cinquenta e três regiões geográficas imediatas, e as amostras 

representam apenas quatro destas regiões. Embora não se tenha obtido diferenças 

estatisticamente significativas entre as quatro regiões, a região geográfica imediata de Bragança 

Paulista apresenta uma seroprevalência de 10 % (1/10), a região geográfica imediata de Jundiaí 

de 18,18 % (6/33) e a região geográfica imediata de São Paulo de 50% (1/2). Seria interessante 

a realização de mais estudos em primatas neotropicais das regiões geográficas imediatas não 

incluídas no presente trabalho, de modo a averiguar e confirmar os valores de seroprevalência 

em cada região. 
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Relativamente aos sinais clínicos, o género Sapajus não evidenciou sintomatologia ou estes 

não foram associados à toxoplasmose (ex. fratura da mandíbula). Estes animais ainda estão 

vivos e aparentemente saudáveis. Os resultados estão de acordo com a literatura que reporta 

uma baixa taxa de mortalidade neste género (Brinkworth e Pechenkina, 2013). 

O sinal clínico, compatível com toxoplasmose, mais frequente no presente estudo foi a 

prostração e apatia. Adicionalmente, um primata (12,5%) seropositivo apresentou secreção 

nasal espumosa, como reportado no estudo de Epiphanio et al. (2003) no estado de São Paulo 

em primatas neotropicais. A distensão abdominal, também foi descrita por Casagrande et al. 

(2013), foi observada em 12,5% dos casos deste estágio. A dispneia ocorreu em 12,5% dos 

casos, valor esse ligeiramente inferior ao observado por Epiphanio et al (2003). A prostração 

ou apatia esteve presente em 37,5% dos casos. 

Neste estudo, observou-se a presença de icterícia em Callithrix penicillata no dia do óbito. 

Segundo Epiphanio et al. (2003), este sinal clínico já foi observado em Alouatta guariba com 

toxoplasmose fatal. 

No presente trabalho observou-se uma mortalidade de 100% nos indivíduos do género 

Alouatta seropositivos para T. gondii, sendo este valor superior aos 20 a 80% encontrados por 

Brinkworth e Pechenkina, (2013). O único Callithrix positivo também faleceu tal como é 

referido por Brinkworth e Pechenkina (2013). No género Callicebus um dos primatas 

seropositivos foi eutanasiado por fratura da coluna e o segundo indivíduo encontra-se ainda 

vivo no momento de escrita desta dissertação. 

Um dos fatores de risco na AMC é a presença de gatos domésticos, para além da 

possibilidade de contaminação do meio ambiente pelos felinos neotropicais alojados, sendo 

imprescindíveis medidas de isolamento e higiene adequados. Impedir a infeção dos hospedeiros 

definitivos, de forma a impedir a dispersão do agente e consequentemente o contacto aos 

primatas alojados, é fundamental. Estes felinos devem ser alimentados com carne previamente 

congelada a -12ºC por um período superior a 7 dias (Silva et al., 2007). Na AMC a maioria da 

carne é comprada congelada e uma pequena parte provém de doações. A carne selecionada para 

alimentar os felinos nesta associação é essencialmente de frango e de bovino, sendo importante 

evitar a carne de pequenos ruminantes que têm uma prevalência superior de infeção por 

T.gondii (Meireles et al., 2003). 

Uma das medidas que esta associação respeita é cada serviço ter o seu tratador e os seus 

utensílios para a manutenção dos recintos. Dessa maneira, evita-se a contaminação cruzada 

entre os recintos dos felinos neotropicais que são excretores, com os recintos dos primatas 
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neotropicais espécies altamente sensíveis à toxoplasmose. Contudo, o serviço de reabilitação é 

um local de prestação de cuidados quer para felinos quer para primatas, não devendo ocorrer 

partilha de utensílios entre estes animais.  

Outra medida importante a adotar consiste em os tratadores dos felinos colocarem cobre pés 

ao fazerem a manutenção dos recintos e serem posteriormente descartados à saída (Cubas et al., 

2007). Tal como foi apresentado no Ponto 1 (Local de estudo), existe um distanciamento de 

41,77 m entre o alojamento dos Callithrix spp. e o alojamento de Leopardus pardalis. Assim, 

e embora o recinto dos felinos e o recinto dos primatas não se encontrem muito afastados, os 

tratadores do setor dos felinos não são os mesmos que o setor do Jaguaretê e do CRAS, 

diminuindo assim a probabilidade de dispersão mecânica de oocistos. 

A fruta e os legumes fornecidos aos primatas neotropicais devem ser lavados com água 

tratada. Não há um meio fácil e conveniente de matar os oocistos, além de cozinhar os alimentos 

até à temperatura mínima de 60ºC, e tratamentos com ultravioleta ou de alta pressão podem ser 

eficazes, mas tais métodos não são rotineiros e podem destruir propriedades nutritivas dos 

alimentos. De notar que procedimentos mais simples como a lavagem dos legumes diminui o 

risco de infeção por T. gondii (de Camps et al., 2008). Na AMC uma medida adicional de 

controlo seria implementar um sistema de cores para o material de cozinha, utilizando um 

determinado utensílio com uma determinada cor (ex. tábua de corte amarela) apenas para um 

objetivo (ex. preparação de carne), de modo a evitar a contaminação cruzada entre os legumes 

e fruta com a carne.  

Em caso de surto no estado de São Paulo, os veterinários devem ser informados para atuar o 

mais rápido possível, uma vez que os primatas neotropicais são sensíveis à toxoplasmose e o 

tratamento é sobretudo eficaz se for iniciado cedo e atua sobretudo na fase aguda da doença 

(Cubas et al., 2007). Nesses casos, as medidas profiláticas contra a toxoplasmose devem ser 

aplicadas de forma mais rigorosa. Os membros da AMC devem estar bem informados sobre as 

epidemias que ocorrem no momento e sobre a possível fonte de contaminação, que os orgãos 

competentes tentam desvendar através da identificação dos principais acontecimentos ocorridos 

durante o surto, de modo a interromper o mais rapidamente possível a disseminação, que nem 

sempre é possível (de Almeida et al., 2011). Desse modo, caso a AMC receba um hospedeiro 

definitivo oriundo do local da epidemia, deve atuar desde cedo nas medidas preventivas, sendo 

imprescindível o felino ficar bem afastado dos primatas neotropicais. Caso a fonte que originou 

o surto não seja detetada não se deve comprar nessa região a fruta (que deve ser bem lavada) 

nem a carne (que deverá ser congelada) para alimentar os animais alojados na AMC. 
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Por vezes, a população local abandona os gatos domésticos à entrada da AMC. O ideal seria 

estes animais serem esterilizados e posteriormente adotados por uma família de acolhimento 

responsável. Embora, a AMC tenha gatos domésticos a vaguear pela instituição, alguns deles 

já foram adotados, tentando-se respeitar esta medida. 

Todos os tratadores devem ser informados sobre a infeção por T. gondii e sobre a 

toxoplasmose e os seus efeitos prejudiciais e fatais nos primatas neotropicais e também no 

homem, para os sensibilizar acerca desta doença e incentivar a respeitar as medidas preventivas. 

Para além disso, uma vez que a AMC acolhe felinos neotropicais lesionados, que poderão ser 

futuros excretores, é importante também consciencializar todos os trabalhadores para os 

cuidados de segurança a adquirir, de preferência pessoas imunodeprimidas ou mulheres em 

idade fértil (Elmore et al., 2010). Nos felinos neotropicais alojados na AMC não foi possível 

conhecer o estado de infeção para T. gondii.  

Este estudo apresentou algumas limitações incluindo o reduzido número de amostras. De 

facto, não é fácil obter amostras de animais selvagens. É necessário ponderar os benefícios e 

malefícios para o animal e os procedimentos veterinários a realizar, pois o stresse é 

extremamente elevado nestes animais podendo mesmo ser fatal. Outra limitação foi a desigual 

amostragem de géneros, uma vez que Sapajus e Callicebus representam uma pequena fração 

do número total de amostras.   

Seria importante determinar as vias de transmissão e fontes de infeção. As vias de 

transmissão de infeção mais prováveis nos animais incluídos no estudo incluem a ingestão de 

quistos tecidulares, e a ingestão de hospedeiros de transporte, fruta, legumes ou água 

contaminada com oocistos esporulados. Todavia, pelo estilo de vida quase exclusivamente 

arborícola de Alouatta e pela sua dieta folhívora-frugívora a fonte de infeção mais provável 

seria a infeção por oocistos, ou por via congénita no caso dos jovens. 
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9. Conclusões e perspetivas futuras 

A seroprevalência de infeção por T. gondii na AMC foi de 16,33%. Este resultado deve ser 

considerado como preliminar, devido ao reduzido número de animais amostrados. No entanto, 

o presente trabalho prova a presença de anticorpos para T.gondii em primatas neotropicais do 

estado de São Paulo.  

Os resultados indicam que o género Alouatta e Callithrix podem incluir espécies 

consideradas como sentinelas para a infeção, uma vez que de acordo com a bibliografia 

consultada apresentam elevada suscetibilidade por toxoplasmose. Estes animais podem ser 

ponderados como um indicador precoce de contaminação do meio ambiente. Assim, no 

presente estudo, embora não confirmado não se pode descartar a toxoplasmose como provável 

causa de óbito.  

Os felinos são o ponto-chave no ciclo do parasita, e a AMC acolhe muitos felinos que foram 

resgatados de atropelamento e acidentados por máquinas agrícolas, devido ao contacto cada vez 

mais íntimo entre o homem, os animais domésticos e os animais selvagens, em consequência à 

desflorestação (Cañón-Franco et al., 2013). Assim, a AMC pode cooperar em estudos 

epidemiológicos que devem ser realizados para esclarecer a disseminação do parasita no 

ambiente, que ocorre através dos oocistos eliminados pelos felinos selvagens brasileiros em 

áreas onde essa interação tem vindo a aumentar, sendo os resultados importantes em medicina 

veterinária e a nível de saúde pública. 

A ingestão de oocistos pode ser uma importante fonte de infeção, sendo relevante a 

realização de mais estudos para o desenvolvimento de novos métodos para detetar e inativar 

oocistos nas fezes, no solo e na água (Elmore et al., 2010). Por esse motivo, deve-se evitar a 

presença dos gatos domésticos perto dos recintos dos animais sensíveis e o controlo dos 

hospedeiros de transporte. A ingestão de quistos pelos primatas omnívoros poderá também ser 

uma importante fonte de infeção ao ingerir pequenos vertebrados, sendo relevante o controlo 

de roedores.  

Considerando o ciclo de vida de T. gondii e a elevada suscetibilidade dos primatas 

neotropicais, é importante enfatizar a necessidade de medidas sanitárias rigorosas para a 

proteção dos animais de cativeiro que são animais fascinantes e alguns ameaçados de extinção 

(Santos et al., 2014). Lutar pela conservação destes primatas é imprescindível, uma vez que 

estão sujeitos a várias doenças que lhes são fatais, podendo diminuir drasticamente a sua 
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população. Para além disso, não existe atualmente nenhuma vacina contra T. gondii e o 

tratamento da toxoplasmose nem sempre é eficaz. 

São necessários mais estudos sobre a epidemiologia de infeção por T. gondii em primatas 

neotropicais em cativeiro e sobretudo em vida livre, o que justifica a importância do presente 

trabalho. Por exemplo, não foi encontrado nenhum estudo na espécie Callicebus nigrifrons, e 

poucos trabalhos estão publicados sobre Alouatta guariba. Finalmente, este trabalho apoia 

dados reportados em estudos já existentes, nomeadamente o quadro clínico pouco específico e 

variável, a fragilidade do género Alouatta ao parasita, a maior resistência do género Sapajus e 

a importância das medidas de prevenção.  
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11. ANEXOS 

 

ANEXO I - Tarefas realizadas em cada um dos serviços da AMC 

 

1. Administração, resgate e libertação: neste serviço é feito o processamento do banco de dados da AMC, o 

protocolo de acolhimento de animais (ficha de retenção), solicitação de liçenca de transporte e de libertação. 

Também se acompanha o resgate e a reintrodução dos animais no habitat natural, procedimento esse que foi 

possível acompanhar em animais que se encontrava na AMC incluindo Bradypus variegatus (nome comum: 

preguiça), Nasua nasua (nome comum: quati), Galictis vittata (nome comum: furão-grande) e Tupinambis 

merianae (nome comum: teiú-comum). 

 

2. Educação ambiental: visa sobretudo informar e despertar o interesse da população sobre o equilíbrio entre os 

seres vivos e o meio ambiente, através de programas educativos. Recorre a visitas supervisionadas às nove espécies 

nativas de felinos selvagens e exalta o património natural do Brasil que possui a maior diversidade de espécies de 

primatas do planeta, e a maior floresta tropical do mundo. As visitas monitorizadas decorrem com uma linguagem 

e um vocabulário adequado para cada faixa etária e aprendizagem. 

 

3. Internamento, clínica, maternidade e solário: este setor recebe os animais que dão entrada na AMC. Estes 

animais sofrem as consequências da desflorestação, ao perderem o seu habitat natural, e são muitas vezes vítimas 

de tráfico, maus-tratos, queimaduras, atropelamentos, entre outros. Neste serviço realizam-se as seguintes 

atividades: cuidados higio-sanitários, estabelecimento de formas de contenção e prevenção, cirurgias e cuidados 

clínicos pós cirúrgicos. Adicionalmente também é realizado o acompanhamento e auxílio nos tratamentos de todos 

os animais que deram entrada na clínica. 

 

 4. CRAS: Esta entidade engloba os animais que são reabilitados ou que, 

por motivos de saúde ou de comportamento, não poderão voltar ao seu 

habitat natural. As atividades realizadas incluem a manutenção dos 

recintos, alimentação, contenção e transporte de animais que mudam de 

recinto ou que irão ser submetidos a procedimentos de saúde. A Figura 

41 mostra um recinto que pertence a este setor. 

 

 

5. Felinos: Este serviço engloba tanto os pequenos como os grandes felinos neotropicais que fazem parte do 

programa de pesquisa de conservação ou que, por motivos de saúde, já não podem regressar ao habitat natural. 

Contudo, os felinos que podem ser reabilitados estão destinados ao serviço CRAS. Realizam-se os cuidados 

sanitários dos recintos, alimentação, contenção e transporte de felinos, medidas preventivas e cuidados em saúde 

reprodutiva. Durante o estágio promoveram-se tarefas de enriquecimento ambiental e foi possível acompanhar o 

Figura 41: Recinto de Chrysocyon 

brachyurus (lobo-guará).  
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procedimento de inseminação artificial num jaguar. Este projeto foi realizado em parceria com o centro de 

conservação do jardim zoológico de Cincinnati. Nas Figuras 42 e 43 pode-se observar alguns recintos de animais 

que pertencem a este serviço. 

 

 

6. Jaguaretê: local onde se realizam as cirurgias e as radiografias. Engloba os procedimentos laboratoriais. As 

atividades desenvolvidas incluem a preparação pré-cirúrgica, auxílio nas cirurgias e nos cuidados pós-cirúrgicos, 

e a colheita, processamento, organização e registo de material biológico. Ainda abrange os cuidados de animais 

órfãos e dos animais do serviço Felinos e CRAS. As Figuras 44 e 45 mostram, respetivamente, a sala para 

procedimentos gerais veterinários e a sala de cirurgia e diagnóstico imagiológico. 

 

 

 

 

Figura 44: Sala para procedimentos gerais.  

 

 

Figura 42: Recinto de Puma concolor (puma).  

 

Figura 45: Sala de cirurgia e diagnóstico 

imagiológico. 

 

Figura 43: Recinto de Panthera onca (jaguar).  
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Este serviço inclui uma área de isolamento. Durante o período de estágio estava a ocorrer um surto de febre-

amarela na região. Por esse motivo, todos os animais da espécie Alouatta guariba e Callicebus nigrifrons (nome 

comum: sauá), que deram entrada na AMC, ficaram numa área de isolamento (Figura 46) para evitar a infeção 

pelo vírus. Esta área é isolada com uma rede mosquiteira, para evitar a disseminação do agente infecioso. 

 

 

 

 

 

7. Nutrição: este serviço tem como sede a cozinha onde é estudada e preparada a dieta de todos os animais (Figura 

47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Área de isolamento de Alouatta 

guariba (bugio-ruivo) e Callicebus 

nigrifrons (sauá).  

Figura 47: Cozinha. 
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ANEXO II - Distribuição geográfica e categoria de risco das subespécies Alouatta guariba 

guariba e Alouatta guariba clamitans e as características do seu género (Alouatta) 

Este género incluiu apenas a espécie Alouatta guariba (nome comum: bugio-ruivo). A distribuição geográfica 

e a categoria de risco das duas subespécies encontram-se evidenciadas nas Figuras 48, 49 e 50. 

 

 

 

 

 

Figura 48: Distribuição geográfica da subespécie: A. Alouatta guariba clamitans. B. Alouatta 

guariba guariba. Fonte: http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/estado-de-

conservacao/7179-mamiferos-alouatta-guariba-clamitans-guariba-ruivo; 

http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/estado-de-conservacao/7182-mamiferos-alouatta-

guariba-guariba-bugio-marrom ambos acesso em 01.08.2018. 

Figura 50: Categoria de risco de Alouatta guariba clamitans: pouco preocupante. 

Fonte: http://www.iucnredlist.org/details/39918/0. Acesso em 23.04.2018. 

 

 

Figura 49: Categoria de risco de Alouatta guariba guariba: criticamente em 

perigo. Fonte: http://www.iucnredlist.org/details/39917/0. Acesso em 

23.04.2018. 

http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/estado-de-conservacao/7179-mamiferos-alouatta-guariba-clamitans-guariba-ruivo
http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/estado-de-conservacao/7179-mamiferos-alouatta-guariba-clamitans-guariba-ruivo
http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/estado-de-conservacao/7182-mamiferos-alouatta-guariba-guariba-bugio-marrom
http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/estado-de-conservacao/7182-mamiferos-alouatta-guariba-guariba-bugio-marrom
http://www.iucnredlist.org/details/39918/0
http://www.iucnredlist.org/details/39917/0
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Embora os animais que pertencem a esta espécie se apresentem bem distribuídos e localizados em várias áreas 

protegidas, a população tem vindo a diminuir em consequência da desflorestação, electrocução em linhas de 

energia, caça e epidemias como a febre-amarela (Mendes et al., 2008). 

Estes primatas podem habitar nos seis biomas brasileiros, contudo, a espécie Alouatta guariba está presente na 

Mata Atlântica (Paglia et al., 2012). 

O peso da fêmea representa apenas 68% a 84% do peso do macho 

(Figura 51) (Cubas et al., 2014) 

Uma morfologia anatómica característica da espécie é o grande 

desenvolvimento do aparelho hioide, com o corpo central (basehial) 

oco que forma uma câmara de ressonância de som. O ramo vertical 

da mandíbula apresenta-se bem desenvolvido para alojar o hioide. 

Quando são juvenis ambos os sexos apresentam o osso hioide 

semelhante em tamanho e forma. Contudo nos machos adultos o 

comprimento varia de 32,6 mm a 79,1 mm e nas fêmeas adultas de 

20,4 mm a 43,7 mm (Gegorin, 2006). A subespécie Alouatta 

guariba clamitans apresenta dimorfismo sexual com machos de 

pelagem dorsal com várias tonalidades de pigmentos vermelhos, 

desde ruivo profundo ao ruivo-amarelado (avelã), e membros e cauda mais escuros que o dorso, e as fêmeas uma 

coloração de pelagem do rsal e membros castanho-enegrecido a castanho-avermelhado. Pelo contrário, Alouatta 

guariba guariba não evidencia dicromatismo sexual, apresentando ambos os sexos uma coloração castanho 

escuro-enegrecido com as pontas dos pelos na região medio-dorsal amarelas, conferindo uma tonalidade levemente 

dourada, com a região lombar ruiva a amarelada (Gregorin, 2006). As duas diferenças entre ambos os sexos em 

Alouatta guariba clamitans (comprimento do osso hioide e pelagem) são evidenciadas respetivamente na Figura 

52 no macho e na Figura 53 na fêmea.  

 

 

 

A vocalização característica de Alouatta guariba não tem a função de atrair as fêmeas, mas de sinalizar o 

território ocupado a grupos rivais, evitando lutas territoriais (Marent, 2014).          

Figura 53: A e B: Género Alouatta. Fêmea.  Figura 52: A e B: Género Alouatta. Macho.  

Figura 51: Fêmea (lado esquerdo) e 

macho (lado direito). 
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A sua cauda é preênsil, longa e móvel (Cubas et al., 2014). Quando a densidade do grupo é elevada podem ter 

mais que um macho reprodutor ao mesmo tempo, e apenas um macho reprodutor no caso de uma população 

pequena até 15 indivíduos (Roeder e Anderson, 1990).  

A maturidade sexual nas fêmeas ocorre aos 60 meses e nos machos aos 84 meses, com uma longevidade média 

de 20 anos (Cubas et al., 2014).  

A dieta é essencialmente folhívora-frugívora (Cubas et al., 2014). Estão aptos a destoxificar as defesas 

químicas de certas plantas (Auricchio, 1995). As folhas maduras são difíceis de digerir e pouco energéticas. Para 

alcançarem as calorias necessárias devem consumir diariamente uma grande quantidade de alimento (1kg). Evitam 

o desperdício de energia repousando e sendo animais pouco ativos (Petter, 2010).  

Na AMC a sua alimentação compreendia uma associação de ração comercial (própria para primatas 

neotropicais de médio porte) com frutas e legumes. Fornecia-se também folhas colhidas de preferência de 

amoreiras.  
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ANEXO III - Distribuição geográfica e categoria de risco da espécie Callicebus nigrifrons e as 

características do seu género (Callicebus) 

Este género incluiu apenas a espécie Callicebus nigrifrons (nome comum: sauá) (Figura 54). A distribuição 

geográfica da espécie e a categoria de risco são evidenciadas, respetivamente, nas Figuras 55 e 56.  

 

A densidade populacional diminuiu devido à desflorestação, que alarga terrenos para a agricultura (Veiga et 

al., 2008).  

A maioria das espécies de Callicebus vive em biomas de Mata Atlântica ou Amazónia. No caso de Callicebus 

nigrifrons reside na Mata Atlântica (Paglia et al., 2012). 

Os animais pertencentes a este género são monogâmicos, de tamanho médio (altura da cabeça à bacia entre 23 

a 46 cm), com uma cauda não preênsil (Marent, 2014). Atingem a maturidade sexual entre os 36 e os 60 meses, 

com uma longevidade de 13 anos (Cubas et al., 2014). 

A sua alimentação compreende folhas, frutos, insetos e aranhas (Petter, 2010). Na AMC o regime alimentar 

incluia ração comercial com frutas e legumes. Em raras ocasiões eram fornecidos insetos. 

Figura 55: Distribuição geográfica 

de Callicebus nigrifrons (sauá). 

Fonte: 

http://maps.iucnredlist.org/map.html

?id=39943. Acesso em 01.08.2018.  

Figura 54: Callicebus nigrifrons (sauá).  

Figura 56: Categoria de risco de Callicebus nigrifrons (sauá): quase ameaçada. Fonte: 

Veiga et al., 2008. 
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ANEXO IV - Distribuição geográfica e categoria de risco das espécies Callithrix aurita, 

Callithrix jacchus e Callithrix penicillata e as características do seu género (Callithrix) 

Este género incluiu a amostragem de três espécies: Callithrix aurita (nome comum: sagui-da-serra-escuro), 

Callithrix jacchus (nome comum: sagui-de-tufos-brancos) e Callithrix penicillata (nome comum: sagui-de-tufos-

pretos). 

A distribuição geográfica e a categoria de risco da espécie Callithrix aurita (Figura 57) são mostradas, 

respetivamente, nas Figuras 58 e 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Categoria de risco de Callithrix aurita (sagui-da-serra-escuro): vulnerável. 

Fonte: Rylands et al., 2008a. 

Figura 57: Callithrix aurita             

(sagui-da-serra-escuro). Fonte: cedido 

gentilmente por Rodrigo Ventura. 

 

 

Figura 58: Distribuição geográfica 

de Callithrix aurita (sagui-da-

serra-escuro). Fonte: 

http://maps.iucnredlist.org/map.ht

ml?id=3570. Acesso em 

02.05.2018. 

 

http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=3570
http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=3570
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A distribuição geográfica e a categoria de risco da espécie Callithrix jacchus (Figura 60) são mostradas 

respetivamente nas Figuras 61 e 62. 

 

 

 

 

O mapa apresentado na Figura 61 não apresenta os estados em que Callithrix jacchus foi posterioremente 

introduzida. Assim sendo, esta espécie ainda pode ser encontrada no estado da Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio 

de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo (Rylands et al., 2008b).  

 

 

 

Figura 60: Callithrix jacchus 

(sagui-de-tufos-brancos).  

 

Figura 61: Distribuição 

geográfica de Callithrix jacchus 

(sagui-de-tufos-brancos).  

Fonte: 

http://maps.iucnredlist.org/map.ht

ml?id=41518. Acesso em 

02.05.2018. 

Figura 62: Categoria de risco de Callithrix jacchus (sagui-de-tufos-brancos): pouco 

preocupante. Fonte: Rylands et al., 2008b. 

 

 

http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=41518
http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=41518
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No que diz respeito à espécie Callithrix penicillata (Figura 63), a distribuição geográfica e a categoria de risco 

encontram-se, respetivamente, nas Figuras 64 e 65. 

 

 

O mapa da Figura 64 não apresenta os estados em que a espécie foi introduzida. Assim, a espécie Callithrix 

penicillata pode também ser encontrada no estado do Espírito Santo (Rylands e Mendes, 2008). 

 

 

A densidade populacional da espécie Callithrix aurita tem diminuído. Atualmente, a estimativa da população 

é inferior a 10 000 indivíduos adultos (Rylands et al., 2008a). Pelo contrário, a população de Callithrix jacchus 

tem permanecido estável, e a de Callithrix penicillata tem aumentado (Rylands et al., 2008b; Rylands e Mendes, 

2008).  

Callithrix aurita e Callithrix jacchus habitam de preferência na Mata Atlântica, já Callithrix penicillata 

também pode ser encontrado no Caatinga e Cerrado (Paglia et al., 2012). Os animais pertencentes a estas espécies, 

embora atualmente não estejam ameaçados, podem ser alvo de tráfico (Rylands et al., 2008a).  

Estes animais de pequeno porte, com presença de tufos na cabeça, apresentam grupos sociais entre 2 a 13 

indivíduos, constituídos por uma fêmea dominante e as restantes subordinadas que auxiliam na criação das crias 

Figura 63: Callithrix penicillata 

(sagui-de-tufos-pretos).  
 

Figura 64: Distribuição geográfica 

de Callithrix penicillata              

(sagui-de-tufos-pretos).  Fonte: 

http://maps.iucnredlist.org/map.ht

ml?id=41519. Acesso em 

02.08.2018. 

 

 

Figura 65: Categoria de risco de Callithrix penicillata (sagui-de-tufos-pretos): pouco 

preocupante. Fonte: Rylands e Mendes, 2008.  

 

http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=41519
http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=41519
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(Cubas et al., 2014; Ministério da saúde, 2017). Os filhotes são carregados pela mãe até às 2 semanas de idade, 

depois desse período são transportados pelo macho, uma conduta importante para a aprendizagem (Cubas et al., 

2014).  

A cauda é longa e não preênsil. Os membros do género Callithrix possuem dentes especializados para 

perfurarem troncos em busca de exsudatos (Cubas et al., 2014). Atingem a maturidade sexual entre os 14 e os 18 

meses, com uma longevidade média superior a 10 anos (Cubas et al., 2014).  

A sua dieta inclui ovos, sementes, frutas, goma, insetos, moluscos e pequenos vertebrados, exibindo uma 

vocalização semelhante ao canto de alguns pássaros para os caçar (Brinkworth e Pechenkina, 2013). Relativamente 

à goma, um heteropolissacarídio essencial na dieta, não deve ser substituído por guloseimas à base de amido, por 

poder provocar problemas nutricionais (Cubas et al., 2014). Na AMC a nutrição compreendia a associação de 

ração comercial com frutas e legumes. 
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ANEXO V - Distribuição geográfica e categoria de risco da espécie Sapajus libidinosus e as 

características do seu género (Sapajus) 

No presente estudo não foi possível determinar com certeza a espécie pertencendo a este género. No entanto, 

das oito espécies conhecidas, a espécie mais provável é Sapajus libidinosus (macaco-prego). Esta espécie apresenta 

um aspeto físico semelhante a Sapajus apella, porém este último não pertence ao estado de São Paulo, e é 

encontrado no bioma da Amazónia (Paglia et al., 2012; Rylands et al., 2015). Sapajus cay também se assemelha 

a Sapajus libidinosus e pode habitar no Cerrado, porém a sua distribuição geográfica vai até ao limite do estado 

de São Paulo sem o incluir (Paglia et al., 2012; Wallace, 2015). Para finalizar Sapajus nigritus é a espécie que se 

encontra em São Paulo, mas não se assemelha fisicamente com os animais amostrados (Kierulff et al., 2015). 

A distribuição geográfica e a categoria de risco da espécie Sapajus libidinosus (Figura 66) são mostradas, 

respetivamente, nas Figuras 67 e 68. 

 

 

Como se pode verificar no mapa, esta espécie apenas inclui teoricamente uma pequena parte do estado de São 

Paulo. 

A sua população tem diminuído devido à caça e perda de habitat (Rylands e Kierulff, 2015). 

Figura 67: Distribuição 

geográfica de Sapajus 

libidinosus (macaco-prego). 

Fonte: 

http://maps.iucnredlist.org/map.

html?id=136346. Acesso em 

01.08.2018. 

Figura 66: Sapajus libidinosus (macaco-prego). 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Sapajus_libidinos

us#/media/File:Macaco-

prego_Sapajus_libidinosus_2012_28066.jpg. Acesso 

em 02.08.2018. 

Figura 68: Categoria de risco de Sapajus libidinosus (macaco-prego): pouco 

preocupante. Fonte: Rylands e Kierulff, 2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sapajus_libidinosus#/media/File:Macaco-prego_Sapajus_libidinosus_2012_28066.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sapajus_libidinosus#/media/File:Macaco-prego_Sapajus_libidinosus_2012_28066.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sapajus_libidinosus#/media/File:Macaco-prego_Sapajus_libidinosus_2012_28066.jpg
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Em 2012, estudos filogeográficos propuseram uma divisão da subfamília Cebinae, com a adoção de dois 

géneros: Sapajus e Cebus. Os indivíduos do género Sapajus, comparativamente ao género Cebus, são mais 

robustos, possuem uma mandíbula mais curta, presença de crista sagital (aumentando a proporção de músculo 

temporal), mãos e pés mais curtos não proporcional ao comprimento do corpo, abertura nasal mais alta que larga, 

e caninos mais curtos e robustos. Sapajus pode ainda utilizar a pedra como ferramenta, o que nunca foi registado 

no género Cebus (Alfaro et al., 2012).  

A maioria das espécies de Sapajus pode habitar no bioma da Mata Atlântica, com exceção de Sapajus apella 

e Sapajus macrocephalus que são restritos à Amazónia, e Sapajus cay ao Cerrado e Pantanal (Paglia et al., 2012). 

Quando a densidade populacional é elevada, o género Sapajus pode ter mais que um macho reprodutor no 

grupo ao mesmo tempo, e apenas um macho reprodutor quando a população é de pequeno tamanho (Roeder e 

Anderson, 1990). As fêmeas atingem a maturidade sexual aos 36 meses e os machos aos 48 meses, com uma 

esperança média de vida de 40 anos (Cubas et al., 2014). 

Relativamente à dieta, esta inclui frutos, flores, folhas, néctar, rebentos, sementes, artrópodes, ovos e pequenos 

vertebrados (Brinkworth e Pechenkina, 2013; Ministério da Saúde, 2017). Na AMC a nutrição compreendia a 

associação de ração comercial com frutas e legumes. Por vezes, os animais do CRAS conseguiam caçar pequenos 

mamíferos. 
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ANEXO VI - Ficha para caracterização das amostras 
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ANEXO VII - Regiões geográficas intermediárias do estado de São Paulo 

 

Este estado é dividido em 11 regiões geográficas intermediárias e subdivivido em 53 regiões geográficas 

imediatas (Figura 69) (Fonte: IBGE, 2017).  

 

 

 

Figura 69: A. Regiões geográficas intermediárias do Brasil. B. Regiões geográficas intermediárias do 

estado de São Paulo. Fonte: IBGE, 2017. 

A 

B 


