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RESUMO 

 

A Toxoplasmose é uma zoonose cosmopolita causada pelo protozoário 

Toxoplasma gondii. Dentre os animais de produção, os ovinos configuram-se como 

uma das espécies que apresentam uma maior susceptibilidade a este parasito, 

sendo o protozoário um importante agente envolvido na ocorrência de abortos entre 

animais ruminantes, provocando perdas econômicas significantes e repercussões na 

saúde pública, já que o consumo de produtos de origem ovina constitui uma 

importante fonte de infecção para o homem. No presente trabalho, o objetivo foi 

avaliar a resposta imune humoral em ovinos por meio de imunização com 

adenovírus recombinantes codificando antígenos SAG de T.gondii. Neste estudo 

foram coletadas amostras de sangue de 90 ovinos em duas fazendas situadas nos 

municípios de Macaíba e de Ceará Mirim, região metropolitana de Natal, Estado do 

Rio Grande do Norte. Os animais incluídos nesse estudo foram selecionados 

sorologicamente por ELISA e HAI e a resposta imune humoral dos ovinos 

imunizados com adenovírus recombinantes codificando SAGs foi avaliada por 

ELISA. A frequência de animais reativos com IgG anti-T.gondii encontrada na 

propriedade 01 foi de 50%, enquanto que na propriedade 02 foi de 25,6%. 

Provavelmente, o manejo dos animais pode estar associado com a diferença de 

positividade observada. Os resultados preliminares mostram que o protocolo de 

imunização, avaliado 30 dias após a primeira dose, estimulou a produção de IgG 

específicos contra os antígenos SAGs de T.gondii e que são importantes 

mecanismos de defesa contra a transmissão congênita e durante fase crônica da 

doença, especificamente aqueles dirigidos contra o antígeno AdSAG1. Não foram 

observadas alterações clínicas relevantes entre os animais vacinados. Estudos 

complementares são necessários para esclarecer de forma mais específica o 

impacto que este esquema de imunização exerce para à proteção contra essa 

parasitose e sobretudo se acarreta ou não algum dano à saúde do animal a médio 

e/ou longo prazo. 

 

Palavras-chave: Manejo. Vacinação. Toxoplasma gondii. Adenovírus. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Toxoplasmosis is a cosmopolitan zoonosis caused by Toxoplasma gondii. Sheep, 

among production animals, is characterized as one of the species that are more 

susceptible to this parasite, and the protozoan an important agent involved in the 

occurrence of abortions among ruminants, causing significant economic losses and 

repercussions for public health, since the consumption of ovine derived products 

constitutes an important source of infection in man. In this study, the objective was to 

evaluate the humoral immune response in sheep by immunization with recombinant 

adenovirus encoding SAG T. gondii antigens. In this study were 90 sheeps blood 

samples from two farms located in the municipalities of Ceará Mirim and Macaíba, 

metropolitan region of Natal, State of Rio Grande do Norte.The animals included in 

this study were selected by ELISA and HAI serologically and humoral immune 

response of sheep immunized with recombinant adenovirus encoding SAGs was 

assessed by ELISA. The frequency of animals with anti-reactive T. gondii IgG in 01 

property was 50%, while the property 02 was 25.6%. Probably the handling of 

animals can is associated with the positive difference observed. Preliminary results 

show that the immunization protocol, evaluated 30 days after the first dose, 

stimulated specific IgG production against the SAGs of T. gondii antigens that are 

important defense mechanism against congenital transmission and during the 

chronic phase, specifically AdSAG1. Clinically relevant changes between vaccinated 

animals weren´t observed. Additional studies are needed to clarify more specifically 

the impact that this immunization regimen has to protect against this parasite and 

especially if it leads or not any damage to the animal's health in the medium and/or 

long term.  

 

Key words: Handling. Vaccination. Toxoplasma gondii. Adenovirus. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

1.1 HISTÓRICO 

 

A toxoplasmose é uma antropozoonose de elevada distribuição geográfica 

mundial, causada pelo Toxoplasma gondii (Figura 1), classificado como coccídeo 

intracelular obrigatório de baixa especificidade (HILL et al, 1994), inicialmente 

descrito em 1908, por Nicolle e Manceaux, a partir de tecidos do roedor 

Ctenodactylus gundi, e por Splendore (1908), no Brasil, em tecidos de coelhos. O 

gênero foi classificado por Nicolle e Manceaux como Toxoplasma baseado em sua 

forma recurvada (do grego Toxo = curva, arco; plasma = organismo, criatura.) 

(WEISS et al., 2009; 1909 apud COX, 2002).  

 

Figura 1- Taquizoítos de Toxoplasma gondii (Coloração Giemsa) 

 
Fonte: UFRGS, 2015. 

 

 Em 1923, Junku descreve pela primeira vez a ocorrência de Toxoplasmose 

em humanos ao relacionar o parasito à ocorrência de cistos oculares e hidrocefalia 

em uma criança (GARRIDO, 1978). Após alguns anos, foi descrita a presença deste 

parasito em cortes histológicos de músculo cardíaco e esquelético e tecido nervoso 

de um neonato falecido com quase um mês de vida, iniciando-se especulações 

acerca da possibilidade de doença congênita (AMARO NETO et al.,1995). Em 1937, 

Wolf & Cower realizaram a descrição acerca da doença congênita provocada pelo 
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T.gondii, enquanto que, na década de 40, Pinkerton & Weinman relataram a 

toxoplasmose aguda em adultos.  

No entanto, somente em 1948 é que foi conhecida a prevalência da infecção 

humana através do clássico teste do corante de Sabin & Feldman, configurando-se 

assim como uma descoberta relevante no auxílio da realização de estudos 

epidemiológicos bem como para o diagnóstico sorológico da toxoplasmose 

(GARRIDO, 1978). Desde esse período, foi estimado que até um terço da população 

mundial teria sido exposta ao parasito (GARRIDO, 1978). 

Por muitos anos não foi dada relevância na descoberta do Toxoplasma. 

Entretanto, a partir dos anos 60, ao ter conhecimento de sua larga distribuição 

geográfica e a possibilidade de provocar reações irreversíveis em humanos, T.gondii 

passou a ser estudado no tocante aos seus mecanismos de transmissão e a sua 

biologia. 

 

1.2 O AGENTE ETIOLÓGICO 

 

T. gondii pertence ao Reino Protozoa, Filo Apicomplexa, Classe Sporozoea, 

Família Sarcocystidae (HILL et al, 1994), o qual é capaz de infectar e replicar-se no 

interior de qualquer célula nucleada de mamíferos e/ou aves (BLACK; 

BOOTHROYD, 2000), sendo prevalente em humanos (DUBEY, LINDSAY, 

SPEER,1998; PFAFF et al.,2005). Está distribuído em grande parte das regiões do 

planeta e tem uma relevante importância médica e veterinária por provocar aborto 

e/ou doenças congênitas em seus hospedeiros intermediários ou acidentais 

(TENTER et al., 2000). 

 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS  

 

 T.gondii é uma das espécies mais polixênicas descritas até o momento, 

podendo acometer uma diversidade considerável de espécies animais 

homeotérmicos (GARCIA et al., 1999). O ciclo de vida é do tipo heteroxênico 

facultativo (Figura 2) e apresenta três formas parasitárias infectantes: os bradizoítos 

(contidos em cistos teciduais), esporozoítos (contidos em oocistos) e os taquizoítos 

(MONTOYA; LIESENFIELD, 2004). Os hospedeiros definitivos são membros da 

família Felidae, como por exemplo, gatos domésticos (DUBEY, 1988). 
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Figura 2 - Ciclo de Vida do T.gondii 

 

Fonte: DUBEY et al.,1998. 

 
Todos os três estágios (taquizoítos, bradizoítos e oocistos contendo 

esporozoítos) são infectantes, tanto para os hospedeiros intermediários como para 

os hospedeiros definitivos, os quais podem se infectar por T. gondii principalmente 

através de uma das seguintes rotas: (i) ingestão de oocistos presentes no ambiente 

ou por (ii) ingestão de cistos encontrados em carne e vísceras cruas ou mal cozidas 

(via horizontal), sendo uma fonte importante para ocorrência de toxoplasmose 

humana dentro do contexto epidemiológico da doença (BONAMETTI et al. 1997; 

KANETO et al. 1997 ; DUBEY, 2009) ou por meio da (iii) transmissão 

transplacentária de taquizoítos (via vertical) (AMENDOEIRA & COUTINHO, 1982; 

DUBEY,2009) bem como através da (iv) ingestão de leite materno contaminado com 

taquizoítos (DUBEY et al. 1998). De acordo com DUBEY et al (1994), outras formas 

menos frequentes de transmissão da toxoplasmose são o transplante de órgãos e 

transfusões sanguíneas, restritos a alguns países específicos. 

 

1.3 IMUNOBIOLOGIA 

 

Os mecanismos inatos de resposta imunológica aos protozoários se 

assemelham aos que acontecem em doenças de origem bacteriana e viral, tendo as 
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barreiras físicas (a mucosa do trato gastrintestinal, para modelos de transmissão 

oral) e células fagocitárias, como principais mecanismos de defesa contra o parasito. 

Dessa forma, ao penetrar no epitélio intestinal, o parasito adquire a capacidade de 

invadir tecidos mais profundos, ao ultrapassar as principais barreiras biológicas, 

como por exemplo, a coroide, a transplacentária e hematoencefálica (BUZONI-

GATEL & KASPER, 2007). 

Normalmente, protozoários atuam ativando a resposta imune celular e 

humoral e assim, eliminando formas intracelulares e extracelulares do parasito, 

respectivamente. A infecção oral por T.gondii é sucedida por uma resposta 

imunológica, inicialmente inespecífica, seguida de uma elaborada resposta celular 

do tipo Th1, além da produção de anticorpos anti- Toxoplasma. A partir de então, tal 

resposta faz com que o parasito se enciste nos tecidos, passando para um estágio 

de latência ou cronicidade, no qual é mantido pelo sistema imunológico (FLORES, 

2005). 

Nos estágios iniciais de infecção, a resposta imune contra o T.gondii se 

caracteriza pela ativação de macrófagos e células dendríticas, que internalizam os 

taquizoítos ou seus constituintes antigênicos e passam a secretar citocinas, tais 

como, Interleucina 12 (IL-12) e Fator de necrose tumoral-α (TNF- α). Pelo fato do T. 

gondii ser um parasito intracelular obrigatório, anticorpos e o sistema complemento, 

apenas, não controlam a infecção de forma eficiente, todavia, a secreção de 

interferon gamma (IFN-y) por células ativadas é a principal citocina envolvida em 

habilitar o macrófago a destruir o parasito através de uma ação sinérgica com auxílio 

de TNF-α, por estimular a formação do fagolisossomo para destruir o parasito por 

estresse oxidativo (TIZARD, 2002). Além disso, alguns Linfócitos T secretam 

citocinas, tais como a Interleucina 12 (IL-12), inibindo a replicação do parasito dentro 

da célula (INNES et al.,2009). Contudo, toda essa modulação para uma resposta 

celular eficiente depende de uma boa resposta inata mediada por receptores 

semelhantes a Toll- like (TRL) e pelo Myd-88 (Fator de Diferenciação Mielóide 88), 

resultando em uma ativação do Fator nuclear Kappa β (NF-Kβ) (FELIX 

YAROVINSKY; ALAN SHER, 2006). 

A imunidade humoral, por sua vez, é iniciada nas primeiras semanas, sendo 

acompanhada de elevados níveis de IgM, no entanto, com a progressão da infecção, 

ocorre uma redução dos níveis de IgM e um aumento nos níveis de IgG. Nessa fase 

o parasito lança mão de seus mecanismos de escape e interconverte taquizoítos em 
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bradizoítos, confinado em cistos tissulares, caracterizando a fase crônica da 

toxoplasmose (CORREA E CORREA, 1992). Por meio dessa diferenciação, os 

constituintes antigênicos do parasito se voltam para o interior do vacúolo 

parasitóforo, não sendo reconhecido pelo sistema imunológico, caracterizando assim 

essa fase da doença como crônica benigna, na qual os sintomas são praticamente 

inexistentes (FRENKEL, 1990; WASTUNG, 1995). 

Em situações que provoquem um comprometimento do sistema imunológico, 

como a infecção com o HIV e, consequentemente, o desenvolvimento da AIDS, 

pode ocorrer á reativação desses cistos e a doença retornar, com sintomas mais 

graves, como por exemplo, encefalites, podendo levar o indivíduo a óbito, situação 

em que o papel de células CD4+ e CD8+ é preponderante no controle da infecção, 

garantindo “status” de equilíbrio imune com o parasito (FLORES, 2005). 

 

1.4 EPIDEMIOLOGIA E ASPECTOS ECONÔMICOS  

 

T. gondii por ser bastante ubiquitário, se distribui por todo o planeta, 

sobretudo em áreas quentes e úmidas (SPALDING et al., 2005), difundindo-se em 

todas as classes sociais, afetando mais de um terço da população mundial (DUBEY 

& BEATTIE,1988; TENTER et al., 2000). Anualmente, estima-se que  T.gondii 

infecte mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo (EL-ON & PEISER, 2003), 

sendo normalmente sua infecção assintomática em adultos saudáveis, com a 

persistência do parasito por toda a vida no organismo do hospedeiro, 

desencadeando sérias complicações em neonatos infectados via transmissão 

congênita e em indivíduos imunocomprometidos, desenvolvendo alterações oculares 

e psiquiátricas (DUBEY,1996; PASSOS et al.,2000; SORRENTINO, 2005). Nos 

Estados Unidos, a toxoplasmose tem sido considerada como a terceira causa mais 

frequentemente diagnosticada em mortes relacionadas à hábitos alimentares (MEAD 

et al.,1999), sendo considerada uma das parasitoses mais difundidas dentre as 

enfermidades infecciosas. 

A prevalência da toxoplasmose pode ser influenciada por uma gama de 

fatores, entre os quais se destacam: os fatores climáticos, contato com animais 

domésticos, especialmente gatos, fatores sócio econômicos e o consumo de carne 

crua ou mal cozida (CORCUERA, LOZANO & LOPEZ, 1981). Além disso, diversos 
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trabalhos correlacionam a sua ocorrência em uma determinada população através 

de práticas de costumes étnicos e hábitos alimentares (AMENDOEIRA et al., 2003). 

A toxoplasmose congênita pode acarretar sérias sequelas para o feto como 

consequência da infecção intrauterina pelo T. gondii e, por isso tem recebido uma 

atenção especial por parte dos gestores em saúde pública, tanto que, vem sendo 

diagnosticada em quantidade crescente de indivíduos com comprometimento do 

sistema imune decorrente de doenças malignas, transplantes de órgãos e Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Clinicamente, a encefalite toxoplásmica tem 

sido reportada em 30 a 40 % dos pacientes com AIDS (KOSKINIEMI et al., 1989). 

No mundo, a incidência de toxoplasmose congênita é estimada em torno de 

0,3 a 1,0 para cada mil nascimentos vivos (TROJOVSKY, 1998) e segundo Kawazoe 

(2005), cerca de 40% dos fetos humanos podem adquirir o T. gondii durante a 

gravidez, desde que a gestante se encontre na fase aguda da doença (ou, mais 

raramente, em caso de reativação de cistos da fase crônica da doença). 

Pelo fato deste protozoário apresentar grande capacidade de multiplicar-se 

em todas as células nucleadas de humanos e de outros animais (PFAFF et al.,2005) 

e dada a sua capacidade de invadir diversos tecidos e líquidos orgânicos, T.gondii é 

uma das espécies mais polixênicas (eurixênica) descritas até o momento. Pode 

acometer uma diversidade de outras espécies, sendo uma das principais parasitoses 

presentes em homens e animais homeotérmicos (GARCIA et al., 1999). 

O impacto econômico anual da toxoplasmose nos Estados Unidos é 

estimado em 7,7 bilhões de dólares. Em 1993, os Estados Unidos tiveram um custo 

anual de 5,3 bilhões de dólares devido às perdas com cuidados médicos, baixa na 

produtividade e custos com educação especial para a toxoplasmose congênita 

(ROBERTS et al., 1994), constituindo-se um sério problema de Saúde Pública em 

vários países, sendo o seu diagnóstico crucial para programas de assistência a 

gestantes (SPALDING et al., 2005). No Uruguai, um estudo com rebanhos de ovinos 

provenientes de oito diferentes regiões, registrou um prejuízo anual para o governo 

uruguaio de, aproximadamente, US$ 1,4 a 4,7 milhões, devido a morte de animais 

por toxoplasmose (FREYRE et al, 1997). No Brasil não existem dados 

sistematizados quanto ao impacto econômico dessa parasitose. 

A relevância atribuída a esta protozoose em medicina veterinária deve-se à 

ocorrência de episódios de aborto e natimortalidade em cordeiros (DUBEY 1994; 

MORAES et al., 2011). No entanto, pelo fato da doença ocorrer de forma esporádica 
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e as matrizes geralmente não desenvolverem uma sintomatologia bem definida até o 

instante em que ocorre o aborto, os fazendeiros acabam negligenciando essa 

parasitose e atribuindo maior importância com infecções de origem bacteriana e/ou 

viral (CAVALCANTE, 2004). Entre os animais de produção, os caprinos são os que 

apresentam maior susceptibilidade ao T.gondii (DUBEY & ADAMS, 1990), 

justificando assim a necessidade de estudos em rebanhos no Sertão do Cabugi, que 

é a principal região produtora desses animais no estado do Rio Grande do Norte, 

local onde nosso grupo já atua no desenvolvimento de trabalhos epidemiológicos 

(CLEMENTINO et al.,2007; CLEMENTINO et al.,2009). 

 Em relação à toxoplasmose em ruminantes, especificamente entre ovinos, os 

sinais clínicos mais comumente observados podem ser relatados como a encefalite, 

nefrite, hepatite, abomasite necrosante, enterite, cistite e pneumonia (MEDHI et 

al.,1983; DUBEY,1987). As ovelhas, quando gestantes, apresentam um quadro 

clínico bastante inespecífico apresentando hipertermia, hiporexia e apatia 

(CHHABRA et al.,1981; DUBEY, 1988). A toxoplasmose congênita poderá acarretar 

danos importantes ao feto, quando a infecção ocorrer na primeira metade da 

gestação (DUBEY, 1988; VITOR et al.,1991). 

Nesse contexto, Munday & Mason (1979) foram os primeiros à relacionar a 

toxoplasmose como importante causa de prejuízos reprodutivos em caprinos, e 

apesar de menos documentada nesta espécie, aparentemente os danos são 

maiores, acometendo clinicamente também animais adultos (DUBEY, 1987). 

 

1.5 SOROPREVALÊNCIA DA TOXOPLASMOSE OVINA  

 

No Brasil, a soroprevalência da toxoplasmose ovina é bastante variável 

(AMARAL et al.,1978; CHIARI et al., 1987; SELLA et al., 1994), devido 

principalmente ao teste sorológico utilizado, à região e idade dos animais estudados 

(DUBEY, 1989). Larsson et al. (1980) encontraram 39,0% de soropositividade em 

ovinos abatidos no Rio Grande do Sul. Em Minas Gerais, Machado e Lima (1987) 

verificaram uma frequência de 36,8% de caprinos soropositivos em 46 propriedades 

estudadas, com taxa de 36,1% entre os rebanhos leiteiros e 11,4% nos animais de 

corte. Na Bahia, Pita Gondim et al. (1999) encontraram uma frequência de 

reatividade de 18,75% e 28,93% para ovinos e caprinos, respectivamente. 
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Em estudo realizado no estado de Alagoas, Pinheiro Júnior et al. (2009), 

realizaram análise de 432 amostras de soro de ovinos, das quais 142 (32,9%) foram 

reativas. Mainardi et al. (2003) avaliando 442 caprinos de rebanhos provenientes de 

sete regiões do Estado de São Paulo, detectaram reatividade para IgG anti- T.gondii 

em 64 (14,5%) animais. Dessa forma, torna-se imprescindível o estabelecimento de 

estratégias de controle e manejo adequadas para tentar reduzir a prevalência da 

toxoplasmose animal. 

Em 2005, o nosso grupo iniciou os estudos com epidemiologia da 

toxoplasmose animal e fez um primeiro levantamento de toxoplasmose ovina na 

região central Cabugi, onde Clementino et al.(2007), utilizando imunoensaio 

detectaram uma taxa de 29,4% de soropositividade em ovelhas provenientes de 

Lajes, Rio Grande do Norte. Após esse levantamento foram iniciados inquéritos 

epidemiológicos em todo o estado do Rio Grande do Norte, onde se encontrou uma 

soroprevalênia de 22,1% (CLEMENTINO- ANDRADE et al., 2013). 

 

1.6 VACINAS CONTRA TOXOPLASMOSE  

 

T. gondii ao invadir tecidos do hospedeiro, raramente provoca sinais clínicos 

aparentes, entretanto, com a gravidade da doença, quando ocorre, se relaciona com 

diversos fatores, tais como, espécie do parasito, status nutricional ou imunológico, 

idade do hospedeiro, virulência do parasito, estágio do parasito e infecções 

concomitantes (LUFT & REMINGTON, 1992; DUBEY, 1994; DUBEY et al.,1994; 

LIESENFELD et al.,2001; DUBEY & JONES,2008). 

Dessa forma, nos dias atuais, o controle desta parasitose depende 

basicamente do tratamento paliativo dos casos agudos e de medidas preventivas 

que atuem impedindo a dispersão de oocistos esporulados. Todavia, cada vez mais 

tem sido observada uma crescente preocupação com o desenvolvimento de 

parasitos resistentes aos antiparasitários usuais. Adicionalmente, não existe 

nenhuma droga disponível que possa agir contra o estágio de cisto tecidual do T. 

gondii e assim debelar o parasito na fase crônica da infecção, sendo a toxoplasmose 

reagudizada em casos de pacientes crônicos imunossuprimidos (MONTÃNO et al., 

2010). 

Sabendo que o T. gondii é um parasito intracelular obrigatório, os 

mecanismos imunológicos mediados por células são importantes componentes para 
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a proteção do hospedeiro, impedindo sua replicação (FLORES, 2005). Portanto, o 

desenvolvimento de vacinas se mostra uma estratégia bastante promissora para o 

controle da parasitose, baseando-se na ideia de que a exposição ao parasito pode 

gerar uma memória imunológica, sendo capaz de conferir proteção ao hospedeiro 

contra o desafio secundário com o parasito (DENKERS & GAZZINELI, 1998). Nesse 

contexto, a vacinação tem como objetivo minimizar as lesões fetais e o número de 

cistos teciduais, principalmente (DUBEY, 1996).  

Diversos estudos tem demonstrado que as respostas imune celular e 

humoral são responsáveis por conferir imunidade ao T.gondii e que vacinas efetoras 

devem ser capazes de estimular mecanismos celulares e a liberação de 

imunoglobulinas, e assim, prevenir a invasão do parasito e consequente, sua 

parasitemia (SETHI, PIEKARSKI,1987; BUXTON et al.,1989).  

Até o momento, ainda não existem vacinas contra a toxoplasmose, 

disponíveis para humanos que induzam resposta imune capaz de impedir a 

formação e/ ou reativação de cistos teciduais e no controle da infecção congênita 

(GOTTSTEIN, 1995).  

A única vacina disponível que tem sido usada em animais e contém 

taquizoítos atenuados da cepa S48. Entretanto, seu uso em alguns países é limitado 

devido à sua meia-vida curta e o alto custo, além de não produzir uma imunidade 

protetora contra cepas selvagens e assim não protege os fetos de uma transmissão 

via placentária, configurando-se, portanto, como uma alternativa que se mostra 

bastante limitada a ser utilizada em ovinos aqui no Brasil (WILKINS MF, 

O’CONNELL E & TE PUNGA WA, 1988). 

BUXTON et al (1989) ao testarem uma vacina constituída por proteínas de 

membrana incorporadas ao complexo imuno-estimulante (ISCOM) em ovelhas, 

antes e durante o período gestacional, onde o desafio foi realizado com oocistos do 

parasito, não observaram diferença estatística significativa na mortalidade de 

cordeiros entre os grupos teste e controle.  

SUPPLY et al. (1999) desenvolveram uma vacina com proteína 

recombinante de grânulos densos (GRA1) produzida e associada pelo BCG 

(Mycobactyerium bovis), em ovinos submetidos ao desafio foi observado apenas 

uma proteção parcial contra o parasito. Em testes laboratoriais constatou-se que 

esta vacina foi capaz de induzir com a proliferação de células mononucleares 

periféricas com produção de IFN-y. 
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O desenvolvimento de novas ferramentas para o combate à doença, coloca 

as vacinas de DNA como uma estratégia bastante promissora. O seu uso em 

diversas doenças tem mostrado uma grande capacidade de induzir resposta 

humoral e celular específica (GREGERSEN, J. 2001 & HUYGEN, K. 2005), 

principalmente, em doenças parasitárias como malária (MOORE, AC & HILL, A.V. 

2004), leishmaniose (IBORRA et al, 2004) e esquistossomose (SIDDIQUI, AA, 

PINKSTON, J.R; QUINLIN, M.L, et al.2005).  

Grande parte dos trabalhos referentes ao uso de vacinas de DNA contra o 

parasito tem sido realizados com antígenos de T. gondii, principalmente, antígenos 

SAG (SAG1, SAG2 e SAG3), que são os mais abundantes expressos na superfície 

dos taquizoítos, pelo fato de serem altamente conservados em diversas cepas 

(WINDECK, T.; GROSS, U. 1996) como também, por ser reconhecido em amostras 

de soro de pacientes infectados (POTASMAN, I.F.G; ARAUJO, G; DESMONTS;  

REMINGTON, J. S. 1986). Além disso, acredita-se que no parasito essas proteínas 

atuem interagindo com a célula hospedeira, viabilizando os processos de adesão, 

invasão/penetração. 

A utilização de vacinas combinada com adjuvantes pode atuar aumentando 

o mecanismo de ação por uma série de fatores, tais como: (i) Possibilitar a 

elaboração de uma resposta imune altamente eficiente em pequeno intervalo de 

tempo, por atuar aumentando a avidez das imunoglobulinas, bem como seu poder 

de neutralizar partículas antigênicas e de ativar linfócitos T citotóxicos, sobretudo em 

crianças e indivíduos imunossuprimidos; (ii) sustentar essa resposta por tempo 

prolongado;  (iii) Reduzir a quantidade de antígeno necessário para gerar memória 

imunológica e, portanto, reduzindo os custos dos programas de vacinação e (iv) 

estimular a indução de imunidade em vias mucosas (SINGH & O'HAGAN, 1999; 

SINGH & O'HAGAN, 2002; PASHINE et al. 2005). Dentre diversos adjuvantes, 

destacam-se o Montanide ISA 720 pela sua capacidade de induzir elevados títulos 

de anticorpos e gerar uma resposta imune mediada por células do tipo Th1 em 

inúmeras espécies animais (MILES et al., 2005; GUY, 2007; QIU et al. 2008) e o 

ASO 2A que trata-se de  uma emulsão óleo em água contendo um componente 

imunoestimulante monofosforil lipídeo A e o QS-21, uma fração de Quilaria 

saponaria (TARGETT & GREENWOOD, 2008).Tais adjuvantes vem sendo utilizados 

em inúmeros estudos em fase pré-clínica das vacinas contra o Plasmodium 

causador da malária.  
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Nesse sentido, o uso de adenovírus recombinantes como vetor de 

expressão dos genes que codificam estas proteínas, aparece como uma alternativa 

viável para o desenvolvimento de uma estratégia vacinal contra a toxoplasmose, já 

que são capazes de ativar uma forte resposta mediada por células TCD8+ 

citotóxicas. Este adenovírus foi modificado para inviabilizar sua replicação em 

células de mamíferos e seu genoma não se integrar ao genoma celular (MENDES, 

2006). Além disso, podem direcionar a resposta imune para o antígeno candidato, 

induzindo de forma eficiente uma resposta imune celular e humoral, sem contar que 

contém pequenas quantidades de partículas estranhas, o que reduz a possibilidade 

de gerar efeitos adversos ao organismo. Em estudo recente, realizado pelo nosso 

grupo, o uso de vacinas recombinantes expressando os antígenos SAG 1 

(AdSAG1), SAG2 (AdSAG2), SAG3 (AdSAG3) e CMV (AdCMV) foi capaz de gerar 

intensa resposta humoral, com produção de IgG em todos os animais analisados 

(MEDEIROS, 2010).  

Os trabalhos mais atuais têm utilizado vacinas de DNA contendo o gene de 

SAG1 e evidenciado uma grande eficácia em modelos de toxoplasmose aguda 

(ANGUS et al., 2000). A resposta imune contra o parasito pode ser beneficiada 

através da adição de adjuvantes imuno-estimulatórios, tais como fator estimulante 

de colônia de granulócitos e macrófagos (GM-CSF) ou domínios CpG, no interior de 

plasmídeos, e estes injetados na vacina de DNA a ser utilizada. Estudos mostram 

que esses adjuvantes podem ativar células do sistema imune inato e assim 

aumentar a resposta imune (BAROUCH, DH et al.,2004; KLINMAN, DM et al.,1997). 

Em estudo realizado em ovinos foi constatado um aumento da produção de 

anticorpos contra o parasito após administração de GM-CSF (SCHEERLINCK, JY; 

CASEY, G; Mc WATERS, P et al., 2001). EL – MALKY et al (2005) mostrou que 

domínios CpG correspondem a adjuvantes estáveis e eficazes para serem usados 

na vacinação da toxoplasmose.  

A utilização de vetores virais tais como os adenovírus, pode aperfeiçoar a 

resposta imunológica quando comparado à vacinas de subunidades, uma vez que: 

(i) apresentam uma maior eficiência na transferência de sequências genéticas e 

indução de expressão da proteína; (ii) contém baixa patogenicidade, permitindo o 

desenvolvimento de ferramentas imunológicas inócuas ao organismo do hospedeiro; 

(iii) possuem habilidade de infectar uma diversidade de células, incluindo as 

principais células do sistema imunológico, tais como as células dendríticas; (iv) não 
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apresentam capacidade de integrar o seu material genético ao genoma da célula, já 

que suas estratégias de replicação e genoma já são caracterizados e, por último, (v) 

são bastante propagáveis e assim podem ser obtidos em altos títulos (>109 unidades 

formadoras de placas/mL (PFU), e o que permite sua produção em larga escala 

(BABIUK & TIKOO, 2000; MERCIER et al., 2002; WORGALL et al., 2004; SOUZA et 

al., 2005). Por essas vantagens, os vetores adenovirais são eficientes ativadores de 

células T CD4+ e CD8+, sendo capazes de atuar conduzindo a resposta imune para 

o perfil Th1 desejado (CAETANO et al., 2006). 

Toxoplasma gondii é conhecido em todo o mundo, todavia, ainda não existe 

disponível uma vacina ideal que atue na proteção contra a infecção por este 

parasito. Dessa forma, para que seja produzida uma vacina eficiente contra 

toxoplasmose, esta deverá utilizar antígenos do parasito associados com uma via de 

administração e um adjuvante adequados. 
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2 JUSTIFICATIVA  

 

O rebanho ovino no mundo consiste de aproximadamente 830.391.683 

cabeças. Desta totalidade, o Nordeste concentra cerca de 8.633.722 cabeças, 

representando 91,3% do efetivo nacional de caprinos, enquanto que, as regiões Sul, 

Sudeste, Norte e Centro– Oeste são detentoras de apenas 2,96%, 1,77% e 1,22% 

respectivamente. Do montante presente na região Nordeste, cerca de 860.037 

cabeças (4,65%) estão no Rio Grande do Norte (IBGE,2014). Todavia, a importância 

desses animais não pode ser atribuída somente em relação à sua quantidade no 

rebanho ou custo de produção, na medida que, em diversas propriedades, tais 

animais e/ou seus produtos não são comercializados, fazendo parte apenas da 

subsistência familiar, difererentemente do que é observado entre bovinos 

(PINHEIRO et al., 2000 apud MEDEIROS,2010). 

Sendo assim, o sistema de produção apresenta alguns problemas 

envolvendo questões sanitárias e alimentares, técnica de manejo inadequada, 

contribuindo assim para uma maior ocorrência e disseminação de enfermidades 

entre os animais. Nesse contexto, destaca-se a toxoplasmose, gerando grande 

impacto na saúde animal e humana e, consequentemente, contribuindo para 

aumento das perdas econômicas (MEDEIROS, 2010). 

A obtenção de uma vacina contra T. gondii é uma ferramenta de proteção 

imunológica altamente recomendada, devido a sua capacidade de desenvolver uma 

imunidade específica e duradoura contra o parasito, protegendo contra possíveis 

infecções recorrentes, inclusive, produzindo resposta imune semelhante ou melhor 

do que quando utilizadas as formas atenuadas do parasito. Sendo assim, a 

utilização de vacinas atenuadas em humanos é improvável, já que é composta por 

taquizoítos vivos, dessa forma, podendo estabelecer infecções crônicas ou então 

possivelmente reverter a um estado patogênico e causar doença aguda. A 

identificação dos imunógenos e o delineamento dos protocolos de imunização que 

utilizem somente estes componentes são estratégias essenciais para a confecção 

de uma vacina promissora contra a toxoplasmose (MENDES, 2006). 

Uma vacina para ser considerada ideal deve levar em conta uma variedade 

de fatores, tais como o custo de produção, duração da imunidade, efeitos colaterais 

e o risco acidental de infecção.  
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Grande parte de grupos de pesquisas em vacinas estão utilizando 

adenovírus codificando antígenos de superfície presente nos taquizoítos, conhecidos 

como SAGs, no qual o SAG1, SAG2 e SAG3 são os expressos em maiores 

quantidades na superfície do parasito. Tais resultados demonstram a possibilidade 

de que estes antígenos atuem na interação do parasito com a célula hospedeira, 

viabilizando os processos de adesão, invasão e penetração.  

Os estudos relacionados ao desenvolvimento de vacinas contra a 

toxoplasmose, utilizando as proteínas SAGs, apresentam resultados animadores, na 

medida em que esclarecem a possibilidade de gerar uma proteção relevante contra 

a doença em modelos animais (DZIERSZINSKI et al., 2000; BONENFANT et al., 

2001; COUPER et al., 2003). 

Contudo, os nossos resultados, corroborados com os dados existentes na 

literatura mundial, sugerem que, adenovírus recombinantes carreando os genes das 

proteínas de superfície SAG1, SAG2, SAG3 do T.gondii, apresentam grande 

potencial para futura utilização como uma vacina. Tais proteínas já se encontram 

expressas, caracterizadas e purificadas em trabalho desenvolvido por MOURA 

(2012) (Tese em andamento PPgBQ/UFRN). 

O consumo da carne, leite e derivados representa um potencial risco de 

disseminação da Toxoplasmose entre humanos, quando preparados de forma 

inadequada, (LUNDÉN and UGGLA, 1992 ; TENTER et al ., 2000 ; CLEMENTINO et 

al., 2009). Este fato, associado á uma tendência crescente de aumento do rebanho 

caprino e ovino em nossa região, as perdas econômicas  que tendem a se acentuar, 

torna-se imprescindível, o desenvolvimento de uma ferramenta terapêutica para 

atuar no combate ao T.gondii e assim, prevenir a dispersão do parasito na saúde 

animal e humana. 
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3 OBJETIVOS  

  

3.1 OBJETIVO GERAL 

  

Analisar a resposta imune humoral em ovinos imunizados com protótipo 

vacinal constituído por adenovírus recombinantes associado aos genes codificantes 

das proteínas SAG1, SAG2 e SAG3 do T.gondii. 

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Padronizar a metodologia para a titulação dos adenovírus (1x10⁹  PFU / animal) 

em cultura de células HEK 293; 

 

- Realizar a triagem sorológica dos animais a serem imunizados para avaliar se 

houve ou não soroconversão após a vacinação;  

 

- Padronizar a metodologia de Proliferação de Células mononucleares derivadas do 

sangue periférico (PBMC) provenientes de ovinos vacinados;  

 

- Determinar níveis de IgG total, in vitro, em cultura de células mononucleares 

derivadas de sangue periférico (PBMC) e in vivo dos ovinos imunizados, após 

estímulo de SAGs; 

 

- Associar variáveis clínicas dos animais após esquema de imunização. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

4.1 SELEÇÃO DOS ANIMAIS 

 

O ensaio experimental foi realizado utilizando fêmeas de ovinos mestiços 

Santa Inês e Dorper com idade aproximada de 60 a 120 dias. Para tanto, foram 

utilizados 74 animais da propriedade 01, localizada no município de Ceará-Mirim, e 

16 animais da propriedade 02, localizada no município de Macaíba, totalizando 

cerca de 90 animais que foram submetidos aos testes de triagem. 

Os animais foram previamente selecionados sorologicamente através da 

técnica de Hemaglutinação Indireta (HAI) e ELISA, de forma que foram apenas 

escolhidos aqueles com menores níveis de anticorpos anti–T. gondii, com a 

finalidade de evitar, que a imunização com a vacina gerasse uma “exaustão 

imunológica” entre esses animais, mascarando, portanto, o papel protetor conferido 

pela mesma.  

A técnica de HAI consiste na utilização de microplacas de poliestireno de 96 

poços em fundo V, onde primeiramente aplicou-se em cada poço o soro pré- imune 

de cada animal e, em seguida, incubou-se com suspensão de hemácias 

previamente cedida pelo Kit específico (contendo partículas antigênicas de T. gondii 

adsorvidas em sua superfície). Após 1 hora e 30 minutos foi observada a ocorrência 

ou ausência de aglutinação, sinalizando assim, que o animal está naturalmente 

infectado ou saudável. 

O ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) foi realizado nesse estudo 

para detectar a presença de imunoglobulinas G específicas de T. gondii presentes 

nos soros dos animais imunizados. Os poços da microplaca foram sensibilizados 

com lisado de taquizoítos nativos de T.gondii.  Posteriormente, os soros dos animais 

foram incubados na placa e, por último, aplicou-se em cada poço um anticorpo 

secundário marcado com peroxidase específico para IgG de ovino, permitindo assim 

a avaliação da presença de anticorpos específicos para T. gondii. 

Após ensaios de HAI e ELISA, selecionou-se apenas animais que 

apresentaram reduzidos níveis de anticorpos específicos contra o parasito em 

questão, e então, foram imunizados com nosso protótipo vacinal via inoculação 

intramuscular. Decorrido 1 mês pós-imunização, amostras de sangue de tais animais 
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foram coletadas afim de avaliar se a vacina em questão promoveu elaboração de 

uma resposta imune celular específica ao parasito e, portanto, se tal vacina gerou 

proteção ao animal á futuras reinfecções. Tal resposta imune celular foi observada 

através de ELISA específico para detecção de Interferon-gamma (IFN-y). 

Sendo assim, aproximadamente 90 ovinos Santa Inês tiveram amostras 

sanguíneas coletadas para que se realizasse a triagem dos animais adequados a 

serem incluídos no presente estudo. 

 

4.2 COLETA SANGUÍNEA 

 

O sangue periférico foi obtido por punção da veia jugular com auxílio de tubos 

do tipo vacutainer® (BD Vacutainer, USA) sem anticoagulante e estéreis (Figura 3) e 

armazenados em caixa isotérmica contendo gelo em gel. Após separação do soro, 

as amostras foram mantidas a temperatura de -20ºC até o seguinte processamento 

laboratorial. Os testes foram realizados no Laboratório da Biologia da Malária e 

Toxoplasmose (LABMAT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Todas 

as coletas sanguíneas foram realizadas sob autorização do Comitê de Ética no Uso 

de Animais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEUA–UFRN), 

protocolo nº 009 (2015). 
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Figura 3- Punção sanguínea em Ovino 

 

Fonte: MEIRA, 2015. 

 

4.3 TITULAÇÃO VIRAL 

 

O protótipo vacinal foi produzido pelo grupo do Prof. Dr. Oscar Bruña-Romero 

(UFSC), colaborador neste projeto, sendo construído com adenovírus recombinante 

deficiente em fator de replicação para expressar SAG1, SAG2, SAG3 de T. gondii e, 

portanto, com capacidade de elaborar uma resposta imune protetora contra um 

desafio com o parasito vivo em camundongos. (CAETANO et al.,2006). 

O título viral dos clarificados de células HEK293 infectadas com HAdDENV-

3E ou HAdCS foi calculado em placas de 24 poços (TPP, Suiça). Tais placas foram 

semeadas com 3×105células HEK293 por poço. Quando as células apresentaram 

uma confluência de 90%, adicionou-se 200µl de diluições seriadas decimais dos 

clarificados virais em duplicata. Após 1 hora e 30 minutos de adsorção sobre a 

monocamada celular, foi adicionado cerca de 1000µl de meio Overlay (DMEM 10% 

+Carboxi-metilcelulose) por poço. Por último, a placa ficou incubada a 37 ºC por sete 

dias. O título foi obtido usando para os cálculos o número médio de unidades 

formadoras de placas (PFU) a partir de duplicatas cujas diluições apresentaram 
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entre 30 e 300 placas de lise, multiplicando este número pelo inverso da diluição e 

por um fator de 5 para converte-lo em PFU/mL. Sendo assim, a fórmula utilizada 

para obtenção do títulos de tais adenovírus e exemplificada da seguinte maneira: 

 

 

 

 

4.4 IMUNIZAÇÃO DOS ANIMAIS  

 

Com a finalidade de realizar o processo de imunização, selecionamos 

previamente 16 animais e, separados de forma aleatória, em quatro grupos de 

quatro animais, os quais receberam duas doses (1 X 10⁹  PFU – quantidade de 

partículas infecciosas individuais- cada dose) do protótipo vacinal constituído por 

adenovírus recombinantes deficiente de replicação, com cerca de 30 dias de 

intervalo, por via intramuscular.  

O número amostral utilizado deveu-se a pequena disponibilidade em nosso 

laboratório do estoque vacinal a ser testado bem como a obedecer a uma média no 

número de animais que são utilizados na maioria dos estudos de imunização em 

animais ruminantes que geralmente empregam um número amostral em torno de 15 

a 40 animais. Podemos citar como exemplo, OLEDZKA et al., (2010) que avaliou a 

resposta imunológica em 40 ovinos após imunização com plasmídeos codificando 

antígenos SAG1 e ROP1 de T. gondii, assim como HISZCZYNSKA-SAWICKA et 

al.(2011) que testaram em 48 ovelhas um protótipo vacinal constituído por um gene 

de ROP1 fusionado a uma molécula de CD154, de modo a observar de que forma 

tal vetor vacinal modulou a resposta imunológica no modelo ruminante proposto. 

Dessa forma, os ovinos previamente selecionados foram distribuídos em 

quatro grupos constituídos por quatro animais cada e identificados como Grupo 1 

(n=4), representado por animais imunizados com adenovírus codificando o antígeno 

SAG1 (AdSAG1); Grupo 2 (n = 4), formado por animais que foram  imunizados com 

adenovírus codificando o antígeno SAG2 (AdSAG2) ; Grupo 3 (n = 4), cujos animais 

foram imunizados com adenovírus codificando o antígeno SAG3 (AdSAG3) e por 

      Média do nº cometas X Inverso da diluição X 10³ 
1,25 x 10² 
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último, o quarto grupo (n =4), que  representou nosso controle negativo em que os 

animais foram imunizados apenas com solução salina (PBS, pH 7.2). 

 
 

4.5 AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO VACINAL 

 

4.5.1 Obtenção de células Mononucleares de sangue periférico (PBMC) 

 

Células mononucleares do sangue periférico (PBMC) dos ovinos após a 

vacinação foram obtidas por separação em gradiente de densidade com 

Histopaque® 1077 (Sigma-Aldrich). Inicialmente 4mL de sangue periférico foram 

adicionados em tubo contendo 4mL de NaCl 0,9%, em seguida o tubo foi 

homogeneizado por inversão e o sangue diluído foi transferido para um tubo 

contendo 4mL de histopaque. Após a centrifugação a 2000rpm por 40 minutos o 

“anel” de PBMC foi transferido para um novo tubo. As células foram lavadas duas 

vezes com 5mL de NaCl 0,9% e o “pellet” de células foi ressuspendido em 4mL de 

meio RPMI 1640 suplementado com 0,29g/L de L-glutamina, 2g/L de bicarbonato de 

sódio, 1% de antibiótico-antimicótico e 10% de soro do próprio animal inativado. A 

contagem das células foi realizada em hemocitômetro e a concentração da 

suspensão de PBMC foi acertada para 1X105 células/mL. Finalmente, 200µL da 

suspensão de PBMC foram adicionados em placa de 96 poços.  

 As células foram incubadas em estufa a 37C com 5% de CO2, com e sem 

exposição aos antígenos utilizados como vacina (adenovírus contendo SAGs) por 48 

horas. A dose de adenovírus aplicada em duplicata nos poços da placa 

correspondente à cada animal foi acertada para um título de 1x109 PFU por poço. 

Como controle positivo foram adicionados 2% v/v de fitohemaglutinina M (PHA) 

(Gibco®) e como controle negativo as células foram mantidas apenas com meio de 

cultura.  

 A proliferação celular foi avaliada pelo ensaio de redução do MTT. Para esse 

procedimento foram adicionados por poço 10μL de MTT a 5mg/mL e a placa foi 

incubada por 3 horas. Após esse período foram adicionados 100μL de dodecil 

sulfato de sódio (SDS) a 10% em ácido clorídrico a 0,001N para dissolução dos 

cristais. A leitura das placas foi realizada em espectrofotômetro de microplacas a 

540nm. 
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4.5.2 Elisa de Titulação 

  

Com a finalidade de avaliar a eficácia da imunização em estimular a 

imunidade humoral no rebanho, foi realizado em conjunto com ELISA convencional, 

o ELISA de titulação com o objetivo de identificar qual a maior diluição em que era 

possível ainda detectar anticorpos IgG específicos para o T.gondii. 

 Sendo assim, as placas foram sensibilizadas e lavadas como descrito 

anteriormente. Posteriormente, os soros dos animais imunizados foram submetidos 

a diferentes diluições em PBS 1:100; 1:200; 1:400; 1:800; 1:1600; 1:3200; 1:6400; 

1:12800; 1:25600; 1:51200; 1:102.400; 1:204.800 e distribuídos nas cavidades da 

placa, seguida da incubação a 37ºC por 45 minutos. As amostras foram testadas em 

duplicata. Após incubação de 1 hora, as placas foram submetidas a uma série de 

quatro lavagens com PBS-tween. Os procedimentos seguintes foram semelhantes 

aos descritos anteriormente para o ELISA convencional. 

 O cut-off (ponto de corte) para o ELISA foi obtido através da média de 

absorbância dos controles negativos mais os seus desvios-padrão testados na 

placa. A média dos soros dos animais testados, em duplicata, foi dividida pelo ponto 

de corte afim de se obter o índice de reatividade (IR), onde os soros que 

apresentassem IR ≥ 1 foram considerados Positivos. 

 

4.5.3 Avaliação clínica dos animais  

 

Após cada período de intervalo entre as imunizações (Prime-boost), os 

animais também foram avaliados clinicamente, objetivando-se detectar se a 

administração de tal protótipo vacinal atuou promovendo alterações na temperatura 

corporal do animal, na frequência cardíaca e respiratória, assim como no seu no seu 

peso corporal. 

 De acordo com o Garcia et al. (1996), a verificação das funções vitais deve 

ser iniciada pelas que provocam menor situação de estresse no animal. Sendo 

assim, a ordem de verificação clínica dos animais sempre iniciava com a verificação 

da frequência respiratória e cardíaca, seguida da verificação da temperatura e, por 

fim, do peso corporal. Dessa forma, para se mensurar a frequência respiratória, deve 

ser feita através da observação do movimento no tórax do animal auxiliado por 
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auscultação do pulmão ou da laringe e traqueia. A frequência cardíaca, da mesma 

forma, foi verificada a partir da auscultação cardíaca. A temperatura é verificada com 

auxílio de um termômetro para uso veterinário com capacidade de mensurar 

temperaturas acima de 41,5°C (ALLBUTT, 1870), que é suavemente introduzido no 

reto do animal e mantido ligeiramente deslocado para um lado, de forma que o bulbo 

de sua extremidade fique em contato direto com a mucosa retal, e não com a massa 

fecal. Deve-se manter o termômetro nesta posição por três minutos. 

 Por último, os animais também foram acompanhados clinicamente quanto á 

presença ou ausência de anemia entre os dias avaliados através do método 

denominado de FAMACHA, no intuito de se identificar se, algum dos animais 

estariam necessitando de tratamento de alguma verminose associada. Através 

desse método, nesse estudo os animais foram avaliados através da coloração de 

sua conjuntiva em escala que varia de 1 a 5, sendo quanto mais próximo o valor de 

cinco, maior o grau de anemia presente no animal e, portanto, esse parâmetro foi 

utilizado no sentido de verificar se a imunização poderia exercer influência na 

espoliação sanguínea do animal. 
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5 ANÁLISE E PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados coletados foram organizados e analisados através do programa 

estatístico PRISMA, atribuindo valor de significância quando o nível de significância 

foi (P) ≤ 5% ou p ≤ 0,05. A abordagem estatística foi realizada utilizando o teste não 

paramétrico de Fisher. 
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6 FLUXOGRAMA EXPERIMENTAL  
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7 RESULTADOS 

 

7.1 ENSAIOS DE TRIAGEM SOROLÓGICA  

 

7.1.1 Reatividade a anticorpos totais anti- T.gondii por HAI 

 

A Tabela 1 mostra a frequência de anticorpos totais para Toxoplasma gondii 

em soro de ovinos determinado pelo teste de hemaglutinação indireta (HAI). Dentre 

o total dos 90 animais analisados distribuídos na Propriedade 01 (74 animais) e na 

Propriedade 02 (16 animais), em ambas foram verificadas reatividade para 

anticorpos totais utilizando diluição 1:32, e assim apresentando um índice de 

positividade total de 23,3%. Por outro lado, 69 animais apresentaram-se negativos, 

isto é, o que representa cerca de 76,7%. 

                                         

Tabela 1 - Resultados sorológicos (HAI) de anticorpos totais, na diluição 1:32, para T. gondii em 
ovinos oriundos da propriedade 01 e propriedade 02, de acordo com o número de amostras 
coletadas. 

Propriedades              Nº de Animais               Reativos                 Não reativos 

                                                                                 Total         %                Total       % 

 

           O1                                   74                             17         23,0               57         77,0 

    

           02                                    16                            04         25,0                12         75,0 

  

       TOTAL                                90                            21         23,3                69         76,7 

 Fonte: Meira, 2015. 

 

7.1.2 Reatividade ao teste com 2- Mercaptaetanol por HAI  

 

Além disso, os referidos animais também foram avaliados qualitativamente 

através da técnica de HAI quanto à presença de IgM Anti – T. gondii, por meio do 

tratamento dos soros com 2-Mercaptaetanol. Sendo assim, dentre os 21 animais que 

apresentaram-se sororreativos quanto á presença de anticorpos totais anti-T.gondii, 

09 animais (12,2%) da propriedade 01 foram identificados como Positivos para IgM, 

enquanto que apenas 01 animal (6,25%) da propriedade 02 apresentou reatividade a 



37 
 

IgM, representando um índice de reatividade total em torno de 11,1%, conforme 

mostrado na Tabela 02. Todavia, foi observado um índice de 88,8% de animais que 

não apresentaram reatividade para IgM em ambas as propriedades, e, portanto, 

evidenciando que a reatividade que foi apresentada no ensaio de detecção de 

anticorpos totais através da técnica de HAI era devido a presença de IgG. 

 

Tabela 2 - Resultados sorológicos (HAI) de amostras tratadas com 2-Mercaptaetanol, na diluição 
1:32, para T. gondii em ovinos oriundos da Propriedade 01 e Propriedade 02, de acordo com o 
número de amostras coletadas. 

 Propriedades       Nº Animais                       Reativos                     Não reativos 

                                                                           Total          %                    Total       % 

 

          01                            74                               09         12,2                     65        87,8 

  

          02                            16                               01         6,25                     15        93,75 

  

      TOTAL                        90                               10          11,1                    80        88,8 

Fonte: Meira, 2015. 

 

7.1.3 Frequência de anticorpos IgG anti- T.gondii utilizando o teste de Elisa 

  

Os resultados do ensaio imunoenzimático (ELISA) mostraram uma 

soroprevalência total de 30%, para IgG anti-T. gondii em ambas as propriedades, de 

animais reativos (27/90); sendo uma prevalência de 25,6% de animais soropositivos 

(19/74) na fazenda 01 e 50% dos animais soropositivos (08/08) entre os analisados 

na propriedade 02. Todavia, foi constatado que 74,3% dos animais analisados 

(55/74) na propriedade 01 apresentaram-se soronegativos, assim como 50% de 

animais soronegativos na propriedade 02, representando assim um índice total de 

70% de soronegatividade entre todos os animais analisados em ambas as 

propriedades, conforme pode ser observado na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Distribuição da soro-reatividade para IgG anti-Toxoplasma gondii em ovinos de ambas 
propriedades.  

 

Fonte: Meira, 2015. 

 

A determinação dos níveis de IgG Total podem ser visualizadas nos gráficos 

abaixo. As figuras 04 e 05 mostram as médias de IgG total entre os ovinos avaliados 

na Fazenda 01, enquanto que a figura 06 demonstra os níveis de IgG total obtido 

entre os ovinos localizados na propriedade 02. Em ambos gráficos, o eixo X 

representa os animais que foram submetidos aos ensaios de triagem enquanto que 

no eixo Y estão representados os valores do índice de reatividade de cada animal. 

 

Figura 4 - Detecção de IgG total anti-Toxoplasma gondii em ovinos na Fazenda 01. 

 

Fonte: Meira, 2015. 

Propriedades                         Soroprevalência (%)                       Soronegatividade (%) 

 

           01                                                  19 (25,6)                                            55 (74,3) 

 

           02                                                  08 (50,0)                                            08 (50,0) 

 

     TOTAL                                               27 (30,0)                                            63 (70,0) 

OD 
 (nm) 

Animais 
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Figura 5- Detecção de IgG total anti-Toxoplasma gondii em ovinos na Fazenda 01. 

 

Fonte: Meira, 2015. 

 

Figura 6- Detecção dos níveis de IgG Total anti- Toxoplasma gondii em ovinos na propriedade 02. 

 

 

Fonte: Meira, 2015. 

 

De acordo com os níveis de IgG Total demonstrados nos gráficos, 

proporcionalmente, a taxa de soroprevalência á Toxoplasmose entre os ovinos da 

propriedade 02 foi de 50%, superior a encontrada entre os ovinos avaliados na 

propriedade 01, que foi de aproximadamente 25,6%. 

 

OD 
 (nm) 

OD 
 (nm) 

Animais 

Animais 
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7.2 OBTENÇÃO DOS TÍTULOS ADENOVIRAIS  

 
O primeiro adenovírus a ter o seu título quantificado foi o que contém o gene 

para o SAG1. Conforme mostrado nas figuras 07 e 08, foram visualizados apenas 02 

(dois) efeitos citopáticos na forma de “cometa” na última diluição 10¹º. 

 

Figura 7- Presença de efeito citopático na diluição 10¹º 

 

Fonte: MEIRA, 2015. 
  

 

Figura 8- Presença de efeito citopático na diluição 10¹º 

 

Fonte: MEIRA, 2015. 

 

  Através da fórmula previamente padronizada, foi possível estabelecer o título 

do AdSAG1 em termos de PFU (unidades formadoras de placa) por mililitro, da 

seguinte maneira: 
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AdSAG1 =   1 X 10¹º X 10³ 

                    1,25 X 10² 

 

AdSAG1 = 8 X 10¹º PFU/mL 

 

 Em seguida, foi possível estabelecer o título do adenovírus que continha a 

sequência gênica para a proteína SAG2 (AdSAG2). As figuras 09 e 10 também 

exemplificam que foram observados 03 (três) efeitos citopáticos na diluição 10¹º. 

 

Figura 9- Presença de 03 cometas na diluição 10¹º 

 

Fonte: MEIRA, 2015. 

 

Figura 10- Presença de 03 cometas na diluição 10¹º 

,  

Fonte: MEIRA, 2015. 
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  Da mesma forma que foi estabelecido para o AdSAG1, o título do AdSAG2 foi 

calculado da seguinte maneira: 

 

AdSAG2 =   1,5 X 10¹º X 10³ 

                 1,25 X 10² 

 

AdSAG2 = 1.2 X 10¹º PFU/mL 

 

 Posteriormente, o último adenovírus a ter o seu título vacinal quantificado foi o 

AdSAG3, isto é, aquele que continha a sequência gênica da proteína SAG3. A figura 

08 exemplifica de uma forma bem sutil o aparecimento de 02 (dois) “cometas” na 

última diluição de 10¹º.   

 

Figura 11- Ocorrência de 2 efeitos citopáticos na diluição 10¹º do AdSAG3 

 

Fonte: MEIRA, 2015. 
  

 Sendo assim, através da fórmula, foi possível também estabelecer o título do 

AdSAG3 em PFU/mL, conforme mostrado abaixo: 

 

AdSAG3 =   1,0 X 10¹º X 10³ 

                1,25 X 10² 

 

AdSAG3 = 8 X 10¹º PFU/mL  

 

 



43 
 

7.3 AVALIAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE EM GRUPOS DE OVINOS IMUNIZADOS 

COM ADENOVÍRUS RECOMBINANTES EXPRESSANDO SAG1, SAG2 E SAG3 

 

Os ovinos da propriedade 02 foram escolhidos para serem imunizados com 

adenovírus recombinantes expressando proteínas SAG1, SAG2 e SAG3, via 

intramuscular, de acordo com o protocolo descrito anteriormente. A figura 12 abaixo 

mostra a sorologia dos animais que fazem parte de cada um dos grupos ainda na 

fase pré-imune, isto é, antes da administração do protótipo vacinal.  

 

Figura 12- Gráfico de soroprevalência dos ovinos da propriedade 02 (Etapa pré-imune). 

  

Fonte: Meira, 2015. 

 

 Sendo assim, após 30 dias em que a 1ª dose do protótipo vacinal foi 

administrada, os animais pertencentes a cada um dos grupos, tiveram amostras de 

sangue coletadas e os níveis de IgG total anti-T.gondii foi mensurada novamente 

através do ensaio Imunoenzimático (ELISA), cujos níveis de absorbância estão 

exemplificados na Figura 13. 

 

                     Grupos de animais tratados 
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Figura 13 -  Média de absorbâncias de anticorpos IgG anti- Toxoplasma gondii detectados após a 1ª 
imunização

 

Fonte: Meira, 2015. 

 

 A figura 13 evidencia que, se comparado ao período pré-imune, os 3 

adenovírus recombinantes administrados foram capazes de estimular a resposta 

humoral de IgG total em todos os animais imunizados, representado pelo aumento 

da média de absorbâncias verificadas no gráfico. Todavia, entre os três adenovírus 

testados experimentalmente, o adenovírus codificando a proteína SAG1 (AdSAG1) e 

o Adenovírus codificando proteína SAG3 (AdSAG3) foram os que melhor 

estimularam a produção de IgG anti-T.gondii após 30 dias de administração da 

primeira dose vacinal. 

  Com relação ao grupo controle, em que os animais foram administrados 

apenas com solução salina (PBS 1X), foram observados níveis de absorbância 

semelhantes entre o período pré-imune e cerca de 30 dias após administração da 

solução salina, isto é, não houve aumento ou redução dos níveis de IgG total 

mensurados, evidenciando que, conforme esperado, a solução salina não foi 

responsável em estimular resposta humoral de IgG, na medida que os valores 

observados mantiveram-se praticamente inalterados.  

Após 30 dias em que foi administrada a segunda dose vacinal entre os grupos 

teste, os níveis de IgG total foram mensurados novamente através de ELISA, cujos 

níveis de absorbância estão exemplificados na figura 14. 

 

                     Grupos de animais tratados 
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Figura 14-  Média de absorbâncias de anticorpos IgG anti- Toxoplasma gondii detectados após a 2ª 

imunização 

 

Fonte: Meira,2015 

 

A figura 14 demonstra, por sua vez, uma queda nos níveis de IgG total 

produzidos entre os grupos vacinais após administração da segunda dose vacinal, 

todavia, não significativa. No entanto, os níveis de IgG ainda se mantêm satisfatórios 

entre os animais imunizados, destacando-se AdSAG1 e AdSAG3, em que ainda são 

observados maiores níveis de IgG total se comparado com o AdSAG2, confirmando 

a habilidade que os adenovírus recombinantes codificando SAG1 e SAG3, possuem 

em estimular de forma mais proeminente a produção de IgG total anti- T.gondii se 

comparado com o AdSAG2. 

Com relação ao grupo controle (PBS 1X), foi observado que não houve 

praticamente modificação entre  níveis de absorbância entre os intervalos de cada 

aplicação da solução salina, cujos níveis de IgG tenderam a se  manter em uma 

mesma média período pré-imune e cerca de 30 dias após administração da solução 

salina, isto é, não houve aumento ou redução dos níveis de IgG total mensurados, e 

portanto, confirmando o fato de que a solução salina não interferiu na produção de 

IgG entre os animais do grupo controle, conforme já havia sido observado 

anteriormente.  

Com relação a diluição das amostras, a figura 15 representa os níveis de IgG 

total que foram mensurados no ELISA de titulação a partir das amostras dos animais 

do grupo 2. De acordo com o gráfico, foi percebido que os animais imunizados com 

AdSAG1 obtiveram um aumento no nível de IgG após a primeira imunização se 

         -    +                      Grupos de animais tratados 
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comparado com a etapa pré- imune, seguido de uma reduzida queda nos títulos 

após administração da segunda dose vacinal, porém não significativa, que foi 

evidenciada até a diluição 1:12.800. Além disso, as maiores médias de absorbâncias 

foram mensuradas nesse grupo, se comparado com os demais grupos vacinais e 

grupo controle.  

 

Figura 15- Média de absorbâncias de anticorpos IgG anti- Toxoplasma gondii em amostras de ovinos 
do grupo AdSAG1 na diluição de 1:100 até 1:204.800 

 

Fonte: Meira, 2015. 

Diluições 
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Os animais imunizados com AdSAG2 também apresentaram um incremento 

significativo nos níveis séricos de IgG após aplicação da primeira imunização, e 

conforme foi observado em AdSAG1, após aplicação da segunda imunização, os 

títulos de IgG dos animais apresentaram redução, não significativa, comparado à 

etapa pré- imune, fato que também foi evidenciado até a diluição de 1:12.800, 

conforme exposto abaixo pela figura 16.  

 

Figura 16- Média de absorbâncias de anticorpos IgG anti- Toxoplasma gondii em amostras de ovinos 

do grupo AdSAG2 na diluição de 1:100 até 1:204.800. 

 

Fonte: Meira, 2015. 

 

 Com relação aos animais imunizados com o AdSAG3, a figura 17 evidencia a 

mesma tendência observada na imunização com os demais adenovírus, com um 

aumento relevante nos níveis de IgG pós aplicação da primeira dose, seguido de 

uma pequena redução nos títulos de IgG após administração da segunda 

imunização, tendência que continuou sendo observada até a diluição 1:12800. Para 

esse grupo teste, foram visualizados os menores níveis de anticorpos em diluições 

superiores comparado com AdSAG1 e AdSAG2. 

 

Diluições 
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Figura 17 - Média de absorbâncias de anticorpos IgG anti- Toxoplasma gondii em amostras de ovinos 

do grupo AdSAG3 na diluição de 1:100 até 1:204.800. 

 
Fonte: Meira, 2015. 

 

 Por último, os animais do grupo controle, é observado na figura 18 que as 

absorbâncias apresentam-se praticamente inalteradas, ou seja, sem diferença 

relevante entre o período pré-imune e após os 30 dias entre cada intervalo em que 

foi administrado a solução salina. Todavia, conforme explicado anteriormente, a 

positividade inicial detectada nesses animais já era elevada, porém, conforme 

esperado, não houve melhora na produção de IgG após receberem o PBS, já que as 

médias tendem a um platô, apresentando tendência na manutenção ou redução 

entre as absorbâncias mensuradas.  

Diluições 
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Figura 18- Média de absorbâncias de anticorpos IgG anti- Toxoplasma gondii em amostras de ovinos 

do grupo controle (PBS 1X) na diluição de 1:100 até 1:204.800. 

 
Fonte: Meira, 2015. 

 

7. 4 ENSAIO DE PROLIFERAÇÃO LINFOCITÁRIA  

 

A figura 19 demonstra as taxas de proliferação celular durante a fase pré-

imune a partir de diferentes estímulos com a Fitohemaglutinina (PHA), AdSAG1, 

AdSAG2 e AdSAG3 em três amostras de animais obtidas de cada um dos três 

grupos que foram testados com um dos adenovírus (grupo 2, grupo 3 e grupo 4), 

escolhidos de forma aleatória. 

 

Diluições 
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Figura 19- Avaliação da taxa de proliferação linfocitária estimada por AdSAGs e Fitohemaglutinina 
(PHA) através do MTT (Etapa Pré-imune) 

 
Fonte: Meira, 2015. 

 De acordo com a figura 19, durante a fase pré-imune, o animal pertencente ao 

grupo 02 (AdSAG1) foi o que apresentou maior responsividade a todos os diferentes 

estímulos no que se refere à taxa de proliferação celular, cujas células proliferaram 

cerca de 300 vezes a mais desde o estímulo com a fitohemaglutinina (PHA) como 

também com todos os demais adenovírus, se comparado aos poços controle, ou 

seja, em que as células não foram estimuladas, na medida em que apenas foram 

incubadas com meio de cultura. O animal pertencente ao grupo 04 (AdSAG3), por 

sua vez, foi quem apresentou menor taxa de proliferação de suas células, na medida 

em que responderam mais fracamente aos demais estímulos se comparado com os 

animais dos grupos 02 e 03, respectivamente, apresentando uma taxa de 

proliferação de aproximadamente 250 vezes com relação aos poços controle.  

 Outro fato observado foi que o animal pertencente ao grupo 2 apresentou taxa 

de proliferação celular semelhante, mesmo quando estimulado com qualquer um dos 

três adenovírus bem como com a fitohemaglutinina. O animal pertencente ao grupo 

3 (AdSAG2), por sua vez, teve menor proliferação celular com o AdSAG1, se 

comparado com os demais estímulos. Por último, o animal pertencente ao grupo 4, 

teve proliferação celular semelhante nos poços em que foram estimulados com a 

fitohemaglutinina e com o AdSAG3, enquanto que, sob estímulo de AdSAG1 e de 

AdSAG2, a taxa de proliferação foi mais reduzida, porém, não significativa. 

Animais 
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Os níveis de IgG total Anti- T.gondii também foram mensurados in vitro, a 

partir do sobrenadante da cultura de células mononucleares obtidas através do 

ensaio de PBMC, em amostras dos ovinos ainda no período pré-imune, conforme 

demonstrado a seguir na figura 20. 

 

Figura 20- Produção de IgG anti-T.gondii em ensaio de PBMC (Etapa pré-imune). 

 

Fonte: Meira, 2015. 

 

De acordo com os dados representados no gráfico anterior, é possível 

observar que, como esperado, os menores níveis de IgG mensurados foram 

encontrados nos poços controle, isto é, que foram apenas cultivados com meio de 

cultura sem sofrer a ação de estímulo algum. Todavia, o gráfico demonstra que entre 

os Adenovírus recombinantes utilizados no ensaio de PBMC, o AdSAG1 e o 

AdSAG3 foram os que apresentaram melhor capacidade de estimular células de 

memória, sendo o AdSAG1 o que obteve maior capacidade de indução na produção 

de IgG total in vitro, com níveis superiores aos detectados quando tais células são 

incubadas com o controle positivo (Fitohemaglutinina/PHA).  

 O AdSAG2, por sua vez, foi quem apresentou menor capacidade de estímulo, 

cujos níveis de IgG Total produzidos exibiram um perfil semelhante ao observado 

nos poços controle, cujas células foram suplementadas apenas com Meio de cultura, 

sem sofrer influência de qualquer tipo de estímulo. Além disso, nesse ensaio foi 

observado uma grande variabilidade individual entre os animais participantes 
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representada pelo aumento do desvio padrão, no entanto, esse fato é meramente 

compreensível uma vez que esse estudo foi realizado com animais ruminantes que 

vivem no campo, diferentemente ao observado quando o mesmo experimento é 

desempenhado com animais isogênicos, cujo ensaio é desempenhado com baixos 

valores de desvio padrão. 

 Os níveis de IgG Total in vitro também foram mensurados após os animais 

terem sido submetidos às duas doses vacinais e estão exemplificados na figura 21 a 

seguir. 

 

Figura 21- Produção de IgG anti-T.gondii em ensaio de PBMC (Pós- imunização) 

 

Fonte: Meira,2015 

 

 De acordo com os dados representados no gráfico da figura 21, os níveis de 

IgG encontrados nos poços controle ainda continuaram reduzidos, já que 

continuaram sendo incubados apenas com meio de controle, sem sofrer estímulo 

algum. Por outro lado, as células dos animais. Por outro lado, avaliando entre os 

grupos vacinais, os animais pertencentes ao grupo AdSAG1, foram os que 

apresentaram maior capacidade de estímulo em suas células de memória, na 

medida em que foi o grupo onde os níveis de IgG detectados foram os mais 

elevados, inclusive apresentando capacidade de estímulo semelhante com o que foi 

produzido com a fitohemaglutinina (PHA).  
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 O AdSAG2, por sua vez, conforme já havia sido demonstrado na etapa pré- 

imune, continuou exibindo o perfil de menor capacidade de estímulo, exibindo níveis 

de IgG semelhantes ao que foi detectado nos poços controle. 

 

7.5 AVALIAÇÃO CLÍNICA DOS ANIMAIS 

  

Foi percebido que, excetuando-se o dia 10 e o dia 13 pós 1ª dose vacinal, os 

animais se apresentaram com frequências cardíacas abaixo da faixa de referência 

que é de 70 a 110/minuto (GARCIA et al., 1996). No dia 10, três animais do grupo 2 

(AdSAG1), quatros animais do grupo 3 (AdSAG2) e três animais do grupo 04 

(AdSAG3) estavam com a frequência cardíaca dentro da normalidade, enquanto que 

os animais do grupo controle (tratado apenas com PBS) permaneceram com a 

frequência cardíaca abaixo do valor de referência. No dia 13, por sua vez, foi 

observado que um animal pertencente ao grupo controle se apresentou com 

frequência cardíaca situada dentro da faixa de normalidade, enquanto que os 

demais foram constatados com valores abaixo da referência, conforme pode ser 

visto na figura 22 que mostra as médias observadas durante os primeiros 28 dias 

após a primeira imunização.  

  As barras projetadas em cada gráfico são representadas em cores, sendo a 

cor verde atribuída aos animais pertencentes ao grupo 1 (Controle), a cor azul ao 

grupo 2 (AdSAG1), a cor rosa ao grupo 3 (AdSAG2) e a cor laranja ao grupo 4 

(AdSAG3), cuja padronização foi feita da mesma forma para demonstração dos 

demais parâmetros clínicos avaliados. Além disso, nos gráficos que demonstram as 

frequências cardíaca, respiratória e temperatura corporal são projetadas linhas que 

demonstram a faixa de referência para cada parâmetro avaliado em questão, 

apresentando um valor mínimo (linha inferior) e um valor máximo (linha superior). 
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Figura 22- Médias de frequência cardíaca dos animais observadas entre os 28 dias pós- imunização. 

 

Fonte: Meira, 2015. 

     

A figura 23 demonstra as médias observadas após aplicação da segunda 

imunização, isto é, entre os dias 35 e 70, cujas frequências cardíacas ainda 

mantiveram a tendência de se localizarem abaixo da faixa de referência. 
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Figura 23- Médias de frequência cardíaca dos animais observadas entre os dias 35 e 70 pós-  2ª 
imunização. 

 

Fonte: Meira, 2015 

 

 Como segunda análise clínica, foi realizada a observação das frequências 

respiratórias ao longo dos 28 dias pós- imunização da primeira dose vacinal. Sendo 

assim, foi visto que em todos os dias os animais se apresentaram com frequências 

respiratórias abaixo da faixa de referência (60-110 por minuto), com exceção de um 

dos animais pertencentes ao grupo quatro que no dia 01 pós imunização apresentou 

frequência respiratória com média de 70 batimentos por minuto e de um animal 

pertencente ao grupo 1 que no dia 10 apresentou frequência respiratória com média 

63 batimentos por minuto, cujas médias das frequências respiratórias são 

representadas na figura 24 a seguir. 
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Figura 24 - Médias de frequência respiratória dos animais observadas entre os 28 dias pós- 
imunização. 

 

Fonte: Meira, 2015. 

 

A figura 25 demonstra as médias de frequência respiratória observadas após 

aplicação da segunda dose vacinal (entre os dias 35 e 70), sendo observado que, 

em todos os animais, permaneceu a tendência da frequência respiratória se manter 

ainda abaixo da faixa de referência, conforme observado anteriormente durante 

aplicação da primeira dose vacinal. 
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Figura 25- Médias de frequência respiratória dos animais observadas entre os dias 35 e 70 pós-  2ª 
imunização. 

 

Fonte: Meira, 2015 

 

No que se refere a temperatura corporal, cuja faixa de referência situa-se 

entre 38,5°C e 39,5°C, foi observado que no dia zero um animal do grupo 3 e três 

animais do grupo 4 estavam com temperaturas superiores a 39,5°C. No dia 01, dois 

animais do grupo 3 e um animal do grupo 4 apresentaram temperaturas superiores a 

39,5ºC. No dia 10, um animal do grupo 4 e no dia 13 um animal do grupo 3 

apresentaram-se com temperaturas superiores a 39,5°C. Nos demais dias, todos os 

animais se apresentaram com temperaturas com valor menor ou igual a 39,5°C. A 

figura 26 mostra as médias de temperatura observadas entre cada animal ao longo 

dos primeiros 28 dias de observação. 
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Figura 26- Médias de temperatura corporal observadas entre os 28 dias pós- imunização. 

 

Fonte: Meira, 2015. 

 

Após aplicação da segunda imunização, a temperatura corporal foi 

mensurada, observando-se que no dia 49, um animal do grupo 2, um animal do 

grupo 03 e os quatro animais do grupo 4 apresentaram temperaturas superiores a 

39,5ºC. No dia 63, apenas um animal do grupo 3 apresentou-se com temperatura 

superior a 39,5°C. Nos demais dias, todos os animais se apresentaram com 

temperaturas com valor menor ou igual a 39,5°C. A figura 27 mostra as médias de 

temperatura observadas entre cada animal entre os dias 35 e 70 de observação. 
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Figura 27- Médias de temperatura corporal observadas entre os dias 35 e 70  pós- 2ª imunização. 

 

Fonte: Meira, 2015 

 

O peso corporal foi um dos últimos parâmetros clínicos avaliados ao longo 

dos primeiros 28 dias em que os animais foram vacinados. Todavia, foi mensurado 

apenas nos dias 01, 07 e 21, sendo percebido que não houve perda de peso em 

nenhum dos animais imunizados como também em nenhum dos animais do grupo 

controle, e sim foi visto que ocorreu certa manutenção no peso de forma 

proporcional ao longo dos dias avaliados. A figura 28 demonstra as faixas de peso 

em Quilograma (Kg) mensuradas em cada um dos animais dos grupos inseridos em 

nosso estudo nos três dias citados anteriormente. 
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Figura 28- Médias de peso corporal observadas entre os dias 01, 07 e 21 pós- imunização. 

 

Fonte: Meira, 2015. 

 

 Por último, através do método FAMACHA o grau de anemia em cada um dos 

animais também foi verificado nos dias 01, 07, 21, 42 e 63 pós- imunização. Sendo 

assim, foi visto que no dia 01 apenas dois animais (animal 66 pertencente ao grupo 

2 AdSAG1 e animal 55 pertencente ao grupo 4 AdSAG3) apresentaram FAMACHA 

4. Tendência essa que ainda se manteve no dia 07.  No dia 21, por outro lado, foi 

visto que 2 animais (animal 62 e animal 80) do grupo 01(PBS), 03 animais do grupo 

AdSAG1(animais 45, 66 e 72), 3 animais do grupo AdSAG2 (animais 52, 63 e 68) e 

um animal do grupo AdSAG3 (animal 55), tendência que se mantém ainda no dia 42 

e no dia 63, isto é, com nove animais com índice de valor igual a 4, resultando assim 

em uma taxa de 62,5% ao longo dos 63 dias avaliados. Os escores de anemia 

mensurados nos respectivos dias citados anteriormente são representados em 

tabelas demonstradas nas Figuras 29 e 30. 
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Figura 29- Nível de anemia estimado entre os animais imunizados através do método FAMACHA. 

DIA 01         DIA 07 

Grupo ID ANIMAL FAM 

1 46 2 

1 62 3 

1 64 2 

1 80 3 

2 45 3 

2 66 4 

2 67 2 

2 72 3 

3 49 2 

3 52 3 

3 63 3 

3 68 2 

4 60 3 

4 55 4 

4 69 2 

4 70 3 
 

DIA 21 

Grupo ID ANIMAL FAM 

1 46 2 

1 62 4 

1 64 3 

1 80 4 

2 45 4 

2 66 4 

2 67 3 

2 72 4 

3 49 3 

3 52 4 

3 63 4 

3 68 4 

4 60 3 

4 55 4 

4 69 3 

4 70 3 

 
Fonte: Meira, 2015. 

 

 

 

Grupo ID ANIMAL FAM 

1 46 2 

1 62 3 

1 64 2 

1 80 3 

2 45 3 

2 66 4 

2 67 2 

2 72 3 

3 49 2 
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3 68 2 

4 60 3 

4 55 4 

4 69 2 

4 70 3 
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Figura 30- Nível de anemia estimado entre os animais imunizados através do método FAMACHA. 

 

Fonte: Meira, 2015 
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8 DISCUSSÃO  

  

 Primeiramente, foi realizada a etapa de triagem dos animais que iriam ser 

selecionados para participarem do estudo imunológico. Para tanto, os animais foram 

avaliados por duas técnicas sorológicas principais, a Hemaglutinação Indireta (HAI) 

para detecção rápida de anticorpos totais e de IgM e o Ensaio imunoenzimático 

(ELISA) para detecção específica de IgG total anti-T. gondii. Nesse estudo, o índice 

de positividade total para IgG anti-T. gondii através da técnica de Hemaglutinação 

Indireta (23,3%) foi inferior aos resultados demonstrados por Ogawa et al., (2003) e 

Carneiro (2006), muito embora, tenham utilizado técnicas mais sensíveis como 

Imunofluorescência Indireta e o teste de ELISA, respectivamente. 

 Os animais incluídos em nosso estudo eram na maioria adultos, 

especificamente 12 adultos (idade superior a 4 anos) e 4 filhotes (idade inferior ou 

igual a 01 ano), demonstrando assim que a infecção horizontal influência de forma 

relevante, sugerindo que o tempo de vida desses animais está contribuindo 

diretamente com a possibilidade de entrar em contato com o parasito, resultando em 

maiores índices de positividade quando comparado a animais jovens, conforme 

demonstrado por Tesolini (2012). Por meio da técnica de HAI, foi observado uma 

reatividade e presença de IgM em 10 animais de ambas propriedades entre os 90 

animais avaliados, indicando uma positividade de aproximadamente 11,1%, 

resultado divergente dos resultados obtidos por Rossi et al (2011), que obteve uma 

média de 16,8 % de reatividade para IgM dentre um total de 112 ovinos.  

 O uso do 2-Mercaptaetanol nesse estudo, possibilita a diferenciação, em 

testes de hemaglutinação, de infecção recente (presença de IgM) ou presença de 

anticorpos inespecíficos. Estudos relatam que o 2-Mercaptaetanol atua inibindo 

reações inespecíficas decorrentes de IgM (NOZAKI et al., 2004), sendo responsável 

por degradar as subunidades de IgM eventualmente presentes nessas amostras, e 

assim impedindo a formação de imunocomplexos com as hemácias, contribuindo, 

portanto para a exclusão de IgM. Por conseguinte, o teste utilizado para esse estudo 

é indicado no auxílio do diagnóstico de infecção recente, uma vez que seu princípio 

é de excluir todas as IgM presentes em qualquer amostra analisada. Entretanto, é 

imprescindível a utilização de testes que apresentem uma maior especificidade, tais 

como ELISA ou Imunofluorescência, para detecção de IgM.  
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 Dessa forma, foi escolhida como segunda estratégia de diagnóstico 

sorológico a técnica de ELISA, principalmente por se configurar como um método 

mais sensível, rápido, específico, de leitura automatizada e com excelente 

reprodutibilidade, conforme dito por Garcia- Vasquez (1993) e Silva (2002), além de 

mensurar de forma precisa, os níveis de anticorpos específicos de T.gondii. De 

acordo com nossos resultados, entre os 74 animais avaliados na propriedade 01, 19 

apresentaram-se soroprevalentes ao Toxoplasma, enquanto que entre os 16 animais 

da propriedade 02, 08 foram identificados como positivos ao parasito e, portanto, 

identificando em ambas propriedades uma soroprevalência a IgG total de 30%, 

média superior à encontrada através da técnica de HAI.  

 Sendo assim, de acordo com os ensaios de triagem, a soroprevalência ao T. 

gondii encontrada na propriedade 02 foi superior a observada na propriedade 01. Os 

elevados níveis de IgG total encontrado entre as propriedades analisadas pode ser 

primeiramente explicado pelo fato dos animais serem do sexo feminino e, segundo 

Van Der Puije (2000) e Ragozo (2008) esse aumento na prevalência pode ser 

atribuído a diferenças hormonais, fisiológicas.  

Proporcionalmente, a resposta humoral para IgG foi mais elaborada na 

propriedade 02 (50%) comparada à encontrada na Fazenda 01(25,5%), muito 

embora, ambas propriedades estejam localizadas na mesma região geográfica que 

é a de Zona da Mata compartilhando características edáficas e climáticas 

semelhantes, configurando-se assim em um microambiente excelente para o 

desenvolvimento de oocistos viáveis no solo devido à umidade elevada, ao tipo de 

vegetação e a temperatura em torno de 25ºC, viabilizando a transmissão do 

toxoplasma entre os ovinos, quando comparada com regiões de clima mais seco, 

conforme relatado por Pita- Gondim (1999) e Andrade (2013). 

A diferença observada entre as propriedades pode ser explicada 

principalmente pelo manejo praticado que é o semi- intensivo, onde os animais da 

propriedade 01 são soltos apenas em parte do dia, a higienização das instalações e 

dos cochos era feita de forma mais rigorosa, o que demonstra uma menor 

predisposição à oocistos, além de se alimentarem somente nas baias, cuja dieta era 

a base de ração e suplemento mineral. Por outro lado, na fazenda 02, os animais 

permaneciam soltos durante todo o dia no pasto, sendo alimentados nas baias 

apenas ao final do dia. Sendo assim, tais animais ficam mais expostos ao consumo 

de capins contaminados com oocistos viáveis. Além disso, foi observada a presença 
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de alguns gatos no entorno da propriedade, tornando- se um importante veiculador 

de infecção para esses ovinos, associado ao tipo de solo em que esses animais são 

criados, que é de areia e um pouco alagada, viabilizando a dispersão das fezes dos 

gatos e, portanto, aumentando as chances desses ovinos estarem ingerindo essa 

areia contaminada com oocistos durante o seu pastejo, fato também observado por 

Tesolini et al (2012), além disso, o número de animais avaliados na propriedade 02 

foi bem inferior ao número de animais avaliados na propriedade 01, o que aumenta 

as chances de encontrar uma maior média de soropositividade entre os animais da 

propriedade 02. 

 A segunda etapa primordial foi a padronização da obtenção do título dos 

adenovírus recombinantes em cultura de células HEK 293 utilizando protocolo 

modificado de Caetano et al. (2006), tendo como modificação considerável, a 

utilização do meio Overlay. Esse meio corresponde a um polímero de elevado teor 

de viscosidade, funcionando como inibidor de resultados falso negativos promovidos 

pelo efeito citopático, na medida em que reduz as chances de conteúdos 

provenientes das células ,que sofreram lise pela replicação do adenovírus, entrem 

em contato com o meio de cultura e contaminem células vizinhas, viabilizando lise 

dessas células, gerando um efeito citopático, portanto, que não foi gerado pela 

invasão do adenovírus e, assim, elaborando um resultado falso positivo. Tais 

adenovírus utilizados nesse estudo, foram construídos por Caetano et al. (2006), 

deficientes em regiões de replicação e que codificam proteínas SAG1, SAG2 e 

SAG3 para funcionar como vetor vacinal.  

 O ensaio de Imunização adotado nesse trabalho, por sua vez, foi estabelecido 

seguindo o protocolo de dose- reforço homólogo de Caetano et al. (2006) que foi 

experimentalmente testado em linhagem de camundongos BALB/c, cujos resultados 

mostraram uma elevada indução nos títulos de anticorpos e produção de citocinas, 

além de reduzir a carga de cistos cerebrais nos animais imunizados, confirmando 

assim o potencial imunogênico das SAGs em vetor viral, entretanto, tal modelo 

vacinal não foi capaz de gerar proteção desses camundongos quando desafiados 

com cepa RH. 

 Protocolos de imunização com mais de uma dose se mostram essenciais para 

se conseguir níveis de imunogenicidade requeridos por algumas vacinas hoje 

utilizadas nas especificações do Ministério da Saúde, exemplo disso, a vacina da 
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Hepatite B, em que são necessárias três doses suficientes para se obter títulos de 

anticorpos satisfatórios para conferir proteção (SADECK e RAMOS,2004).  

 A grande maioria dos grupos de pesquisas em vacinas tem concentrado seus 

esforços na utilização de adenovírus recombinantes codificantes de antígenos de 

superfície denominados SAGs, tendo como principais representantes SAG1, SAG2 e 

SAG3, os quais são os mais abundantemente expressos nas superfícies dos 

taquizoítos, interagindo com a célula hospedeira, viabilizando o processo de 

adesão/penetração, cujos resultados mostram-se animadores na habilidade que tais 

vetores possuem em promover proteção significativa em modelos animais 

(PARMLEY et al. 1994; DEBARD et al., 1996; LETSCHER-BRU et al., 1998; 

PETERSEN et al., 1998; NIELSEN et al., 1998; DZIERSZINSKI et al., 2000; 

BONEFANT et al., 2001; COUPER et al., 2003).  

 No respectivo estudo, utilizamos adenovírus recombinantes codificando 

SAG1, SAG2 e SAG3 e solução salina na imunização de ovinos. Os animais 

empregados mostraram uma reatividade natural ao T. gondii e, por isso, no período 

pré- imune, o gráfico já se apresenta com altas médias de absorbância. A avaliação 

dos experimentos, após 30 dias da administração da primeira dose vacinal, mostrou 

de forma preliminar, que ambos vetores adenovirais foram capazes de estimular 

resposta imune humoral, sobretudo AdSAG1 e AdSAG3, representado pelo aumento 

dos níveis de absorbância de IgG total em todos animais imunizados, seguido de 

uma pequena redução não significativa nos níveis de IgG total após 30 dias em que 

a segunda dose foi aplicada, observação semelhante que também foi evidenciada 

por Medeiros et al. (2010) ao imunizar rebanhos de caprinos.   

De acordo com KANG (2000), a presença de imunoglobulinas pode atuar 

auxiliando no controle da toxoplasmose na fase crônica, na medida em que 

participam opsonizando as formas do parasito que são liberados a partir dos cistos 

teciduais e, portanto, impedindo sua reativação além de conferir proteção do ponto 

de vista congênito, já que tais anticorpos IgG bloqueiam a passagem dos taquizoítos 

através da barreira transplacentária, dificultando a transmissão da doença para o 

feto (MUNOZ et al., 2011; DUPONT et al., 2012), principalmente SAG1, que através 

de alguns estudos apresenta-se com um potencial de inibição em 50% a 

toxoplasmose em nível congênito (LETSCHER-BRU et al.,2003).  

 Os adenovírus recombinantes codificando SAG1 (AdSAG1) e SAG3 

(AdSAG3) apresentaram capacidade semelhante em produzir anticorpos tipo IgG, 
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cujos níveis aumentaram de forma significativa após aplicação da primeira dose 

vacinal, resultado semelhante ao encontrado por Letscher- Bru et al (2003). O 

AdSAG2 também produziu IgG em quantidade um pouco abaixo aos níveis 

detectados em AdSAG1 e AdSAG3 após primeira imunização, fato meramente 

compreensível uma vez que os antígenos SAG1 são os que estão presentes em 

maior quantidade na superfície do taquizoíto que o SAG2 (MENDES,2011) e, 

portanto, maiores as chances de serem reconhecidos em sistemas vivos gerando 

resposta imune específica mais elaborada. 

 De forma geral, o ensaio de titulação demonstrou que os animais vacinados 

com adenovírus recombinantes (AdSAG1, AdSAG2 e AdSAG3) foram capazes de 

gerar um incremento na resposta imune humoral baseado nos níveis de IgG total 

mensurados após a aplicação da primeira imunização comparado com os níveis 

mensurados na etapa pré-imune, destacando-se principalmente os animais 

vacinados com AdSAG1, grupo em que foram detectados as maiores médias de 

absorbância após a aplicação da primeira dose vacinal. Os animais do grupo 

controle também se apresentaram com elevados níveis de IgG total no ensaio de 

titulação, entretanto tal fato está correlacionado com a positividade dos animais 

incluídos nesse grupo que já era elevada e que não puderam ser excluídos do grupo 

controle já que a escolha havia sido realizada aleatoriamente. Além disso, foi 

observado que em todos os grupos ocorreu uma pequena redução nos títulos de IgG 

total durante os ensaios de titulação, todavia, sem produzir prejuízo protetor 

significativo entre os animais imunizados. 

 Diversos estudos já indicam a ideia de que a produção de anticorpos 

específicos não funciona como um fator crucial para conferir proteção na fase aguda 

da toxoplasmose, uma vez que, muitos ensaios experimentais tem evidenciado que 

a produção de imunoglobulinas específicas não se correlaciona com a proteção 

contra cepas do Toxoplasma gondii, sobretudo a RH, principal responsável em gerar 

infecções agudas com elevada proliferação de taquizoítos (MENDES,2006).  Um 

estudo realizado por Mendes et al. (2006) testou a habilidade que adenovírus 

recombinantes codificando SAG1, SAG2 e SAG3 em elaborar resposta imune 

humoral e celular além de sua capacidade de proteção contra cepas cistogênicas 

em camundongos BALB/c E C57BL/6, o qual concluiu que a imunização foi capaz de 

elaborar uma produção de IgG específica contra as três proteínas testadas, sendo o 

AdSAG1 o que obteve maior capacidade de estímulo humoral e ativação de células 
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TCD8+ produtoras de IFN-y e, portanto, sendo o que favoreceu a maior taxa de 

sobrevivência acompanhado das menores quantidades de cistos cerebrais 

comparado com animais do grupo controle.  

 De acordo com Couper et al. (2003), camundongos BALB/c imunizados com 

vacina de DNA codificando SAG1 foram capazes de produzir resposta imune do tipo 

Th1 a partir da produção de anticorpos IgG2a e elevada quantidade de IFN-y, 

principal citocina da resposta imune celular e que é muito importante para proteção 

contra a toxoplasmose na sua fase aguda, na medida em que atua ativando 

macrófagos e estimulando a diferenciação de células TCD4+ para o perfil Th1, 

protegendo contra as formas intracelulares do parasito. 

 Outro ensaio realizado por HAUMONT et al. (2000) testou a capacidade de 

SAG1 conferir proteção do ponto de vista congênita em porcos da índia prenhas, 

sendo demonstrado que tais animais imunizados com SAG1 recombinante foram 

capazes de proteger seus filhotes na taxa de 66 a 86% dos fetos nascidos não terem 

sido infectados, muito embora não tenha sido encontrado uma boa correlação 

quantitativa entre a resposta imune humoral e a proteção contra a transmissão 

materno-fetal.  

 Do ponto de vista in vitro, AdSAG1 foi quem apresentou maior capacidade de 

produção de IgG total em cultura de células mononucleares derivadas do sangue 

periférico (PBMC) dos animais, elaborando níveis semelhantes ao que foi observado 

quando tais células foram estimuladas com a fitohemaglutinina (PHA) que é um 

mitógeno padrão utilizado em ensaios de proliferação linfocitária, corroborando 

novamente com a capacidade que tal vetor tem em estimular células de memória. O 

AdSAG2 e AdSAG3, por sua vez, apresentaram níveis mais baixos na produção de 

IgG, semelhante ao que foi mensurado nos poços controle, isto é, quando tais 

células foram incubadas apenas com meio de cultura, sem sofrer estímulo algum.  

 Os sinais clínicos avaliados entre os 70 dias pós imunização, não foram 

significativos entre os animais imunizados com cada um dos adenovírus 

recombinantes, assim como os animais do grupo controle. Todavia, foi percebido 

que as frequências cardiorrespiratórias, nos animais se mostraram abaixo da 

referência e que, com a administração do protótipo vacinal, alguns animais 

alcançaram a faixa de normalidade, sobretudo as frequências cardíacas nos dias 10 

e 13. Tais valores reduzidos de frequência cardíaca e de frequência respiratória 

podem ser atribuídos principalmente pelo fato dos animais não terem se estressado 
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no momento da avaliação clínica já que as observações eram sempre feitas no início 

da manhã, horário esse que é o mais recomendado, na medida em que o animal 

ainda não tem se alimentado, resultando em baixo estresse calórico. De acordo com  

Baccari Junior (2001),na medida em que o consumo de alimento produz calor no 

ruminante podendo provocar um certo estresse calórico, influenciando assim de 

forma relevante na alteração de suas variáveis fisiológicas.  

 Com relação à temperatura corporal, foi visto que quase nenhum dos animais 

imunizados desenvolveram febre durante o experimento (temperatura superior a 

39,5°C), com exceção de alguns dos animais pertencentes ao grupo 03, isto é, que 

foram imunizados com AdSAG3, cuja temperatura estava superior a 39,5°C no dia 

zero em três dos animais e que apenas um animal continuou apresentando essa 

temperatura elevada no dia 01, cujo valor reduziu nas avaliações seguintes, voltando 

à faixa de normalidade. Também foi observado que no dia 49, seis animais (sendo 

um animal do grupo 02, um animal do grupo 03 e quatro animais do grupo 04) 

apresentaram-se com temperaturas superiores à faixa de normalidade. Tal alteração 

nas temperaturas desses animais nos dias zero, no dia 01 e no dia 49 coincidiu com 

o fato de ter sido registrado as maiores médias de temperatura no ambiente, 

variando de 30,5°C a 31,8ºC comparada com a média de 27,5°C a 30°C, 

influenciando assim em uma maior dissipação de calor pelo animal resultando em 

uma hipertermia cutânea (Souza et al., 2005). 

 Do ponto de vista do grau de anemia estimado pelo método FAMACHA, foi 

possível identificar que 62,5% dos animais incluídos em nosso estudo apresentaram 

escore de valor 4, isto é, próximo ao grau máximo de anemia, com a conjuntiva 

apresentando coloração de tonalidade mais clara. Destacou-se entre os grupos 

vacinados, os grupos AdSAG1 e AdSAG2 foram os que apresentaram maior número 

de animais com anemia. Entretanto, vale salientar que dois animais (60 e o animal 

55) já haviam sido mensurados com índice 4 no dia 01 pós- imunização, sendo 

assim, sete animais (43,75%) ,entre todos os 16 animais que participaram de nosso 

estudo, foram os que desenvolveram aumento no escore e passaram a mensurar 

índice 4, muito embora, seja um achado clínico que é feito de forma subjetiva, 

levando em conta apenas a coloração da conjuntiva, e que não foi realizado um 

diagnóstico laboratorial adicional para confirmar o quadro de anemia em tais animais 

vacinados. 
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 Esse estudo corresponde a uma investigação pioneira e que começou a ser 

desenvolvido no ano de 2010 com um ensaio piloto, onde foram testados tais 

adenovírus recombinantes codificando SAG1, SAG2 e SAG3 em rebanhos de 

caprinos (MEDEIROS,2010). Da mesma forma, foi realizado um ensaio de campo, 

em que foram imunizados ovinos e não camundongos, existindo assim a 

variabilidade individual observada em tais animais já que são criados de forma semi- 

intensiva, diferentemente dos estudos discutidos anteriormente que se utilizam de 

modelos murinos isogênicos e, portanto, que são criados de forma monitorada em 

condições de biotério, podendo assim exibir resultados distintos quando se compara 

com estudos de imunização com animais ruminantes. 
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9 CONCLUSÃO 
  

Os resultados encontrados nesse estudo corroboram com ensaios 

experimentais já realizados demonstrando preliminarmente a incrível habilidade que 

adenovírus recombinantes tem em estimular a resposta imune humoral e portanto, 

podem funcionar como uma ferramenta terapêutica em potencial para futura 

utilização contra o Toxoplasma gondii. Os animais imunizados com AdSAG1 e 

AdSAG3 foram os que apresentaram maiores níveis de IgG in vivo, sobretudo 

AdSAG1, exibindo os maiores títulos após a aplicação da primeira dose vacinal no 

ensaio de titulação e, do ponto de vista clínico, não foram observados grandes 

alterações nos parâmetros avaliados. 
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