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METODOLOGIA

O projeto foi apresentado como uma Emenda ao projeto “Situação
de saúde dos Paresí, Mato Grosso – Brasil, 2013-2015”, aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Saúde Coletiva da
Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT sob Parecer nº 69177,
em agosto de 2012 e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP) sob Parecer nº 819.939 em outubro de 2014.

Sob forma de Emenda ao projeto no CEP e CONEP para inclusão da
infecção por T. gondii e outros agentes etiológicos foi aprovado sob os
Pareceres nº 1.904.321, em fevereiro de 2017 e 1.969.623, em março
de 2017, respectivamente.

O diagnóstico foi realizado pela pesquisa de IgM e IgG anti-T. gondii
por meio das técnicas de reação de imunofluorescência indireta (RIFI)
e ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) no Laboratório de
Toxoplasmose e outras Protozooses do Instituto de Oswaldo
Cruz/Fiocruz em 293 amostras de soro.

Amostras com diluição igual ou maior a 1:16 foram consideradas
sororreativas para IgM e/ou IgG anti-T. gondii na RIFI e cut-off para o
ELISA de acordo com o fabricante.

Os resultados foram submetidos à análise estatística por meio do
teste t de student, qui-quadrado e exato de Fisher.

O protozoário Toxoplasma gondii é o agente etiológico da
toxoplasmose, zoonose amplamente distribuída no mundo,
acometendo diversos animais homeotérmicos, inclusive o homem,
podendo levar a sérios problemas de saúde. Porém, cerca de 10% dos
indivíduos infectados desenvolvem manifestações clínicos.

Alguns estudos realizados em populações indígenas apontam
variações da soroprevalência de 10,6% a 80,4% em índios de
diferentes regiões do Brasil e entre outros países como Venezuela e
Malásia. No município de Campo Novo do Parecis/MT habitam os
indígenas Haliti-Paresí e nesta população, até o presente momento,
não há estudos referente a prevalência de anticorpos anti-T. gondii.

Desta forma, este trabalho teve como objetivo determinar a
frequência de anticorpos contra o protozoário em nove aldeias Haliti-
Paresí, verificando à soroprevalência de acordo com suas localizações
e variáveis como sexo, idade, tipo de alimentação, escolaridade,
ocupação/atividades e aldeias.

INTRODUÇÃO E OBJETIVO

A prevalência observada neste estudo está em acordo com os valores encontrados
em outros estudos da América Latina, levando em consideração que a população
indígena das aldeias dos Haliti-Paresí vive próxima a mata, possui o hábito de caça,
além de trabalhar em lavouras, consumir água diretamente de coleções hídricas e
apresentar gatos domésticos como pet, o que pode levar a uma possível exposição a
cistos teciduais e oocistos do parasito.

CONCLUSÃO
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RESULTADOS

Das amostras analisadas, 66,9% (n=196) apresentaram IgG anti-T.
gondii, e destas, 4,1% (n=8) também foram reagentes para IgM.
Foram considerados reagentes amostras que apresentaram IgG/IgM
reativas em uma das duas reações, RIFI ou ELISA.

Dez amostras (3,4%) foram consideradas IgM sororreagentes na
RIFI. Todos os soros submetidos ao ELISA para pesquisa de IgM foram
não reagentes.

Observou-se que não houve diferença estatística entre os sexos
(p=0,265), escolaridade (p=0,850) e ocupação/atividades (p=0,208).
No entanto, entre as variáveis idade (p=0,000) (Tabela 1) e aldeias
(p=0,000) (Figura1) ocorreram diferenças estatisticamente
significativas.
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Faixa 
etária

Participantes
Positivos para IgG

anti-T. gondii

Nº % Nº %

0-5 20 6.8 9 45.0

6-10 39 13.3 21 53.9

11-20 64 21.9 44 68.8

21-30 59 20.1 39 66.1

31-40 44 15.0 29 65.9

41-50 28 9.6 20 71.4

+51 39 13.3 34 87.2

Total 293 100 196 66.9

Tabela 1: Frequência de IgG anti-T. gondii na população indígena Haliti-Paresí
distribuídos por faixa etária.

Oito (88,9%) aldeias têm o hábito de beber água proveniente de rio ou riacho e
apenas uma (11,1%) bebe água do poço. Sobre a ingestão de carne nas nove aldeias,
uma consome na forma bem passada e oito consomem crua ou malcozida.

Figura 1: Frequência de IgG anti-T. gondii na população indígena Haliti-Paresí
distribuídos por faixa etária.


