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* Capitulo 1 

1 N T R O D U Ç l O 

.1. 

O Toxoplasma gondii é um parasita amplamente di

fundido do ponto de vista geográfico e biológico. Considerado co

mo wn protozoário, sua posição sistemática ainda se discute. 

Foi pela primeira vez observado por SPLENDORE, 

em julho de 1908, causando uma infecção mortal em coelhos de seu 

laboratório. O exame microscópico das lesões evidenciadas no baço, 

f{gado, gânglios linfáticos e intestino grosso, revelou a presen

ça de corpúsculos . parasitários, isolados ou agrupados, intra ou 

extra-celulares. Coube, entretanto, a NICOLLE & )1ANCEAUX, em 1909, 

a denominação de Toxoplasma gondii, dada ao parasita, o qual ti

nha sido observado por êstes autores, em outubro de 1908, na Tunl

sia, no roedor africano gondi (Ctenodactylus gondii), usado como 

animal de laboratório. 

A partir das observações de SPLENDORE e NICOLLE 

& MANCEAUX, foi progressivamente crescendo o 
, , 

nu.mero de especies 

animais encontradas, naturalmente infectadas pelo !.t. gondii. Mes

mo em nossos dias, a relação dos animais infectados ainda não po

de ser considerada como definitiva. Esta relação inclui animais 

domésticos, como o cão e o gato, grande nÚmero de roedores peri-

domiciliares e selvagens, como o coelho, lebre, esquilo, cobaia, 

camundongos e ratos. Macacos de várias espécies foram encontrados 

parasitados. Entre as aves, também, muitas são as espécies aponta

das, como pombos, perdizes, galinhas, patos, corvos e canários. 

O T. gondii tem sido identificado como o agente causador da morte 

de animais mantidos em cativeiro nos Jardins Zoológicos 

(RATCLIFFE e col., 1951; MOLLER, 1962), e de animais de Tida li

vre (CHRISTIANSEN e col., 1951). 

Embora, em sua grande maioria, o encontro do 

!.t. gondii se tenha registrado em casos isolados, têm sido descri

tas epizootias entre carneiros, na Inglaterra, por BEVERLEY & 

MACKAY, em 1962; em canis, nos E.V.A., por COLE e col., em 1953' 
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entre pombos e coelhos, no Congo, por WIKTOR, em 1950; entre ra

tos silvestres, na Escócia, por ELTON e col., em 1935; e entre 

galinhas, na Noruega, por ERICHSEN & BARBOE, em 1953 e em São 

Paulo, por NÕBREGA e col., em 1955. 

Os estudos sÔbre a toxoplasmose, inicialmente 

ligados is espécies animais, despertaram grande interêsse com 

o aparecimento dos primeiros casos humanos. 

O primeiro caso teria sido registrado por 

CASTELLANI, em 1914, no Ceilão. Tratava-se de um jovem de 14 

anos, falecido após um longo per{odo de f'ebre intermitente, ten

do sido encontrado no baço microrganismos, morfologicamente idên 

ticos ao toxoplasma. FEDOROVICH, em 1916, ao examinar o sangue 

de um menor de 10 anos, com febre e esplenomegalia, encontrou P!. 

rasitas comparáveis aos descritos por CASTELLANI. 

CHALMERS & KAMAR, em 1920, no Sudão, referem a 

morte de tr;s soldados, acometidos de processo febril, com h~pa

to-esplenomegalia. Realizada a necrÓpsia de um dêles, revelou, 

em esfregaços do baço, a presença de microrganismos 

ao !.s, gondii. 

idênticos 

MAGARINOS TORRES, em 1927, no exame de um re

cém-nascido, falecido no 290 dia de vida, com um quadro de con

tratura muscular generalizada e convulsões, refere o achado em 

cortes histológicos do cérebro, miocárdio, músculos esqueléticos 

e tecido celular subcutâneo, de um parasita que identificou como 

Toxoplasma ou Encephalitozoon, lembrando a possibilidade de tra

tar-se de uma afecção congênita. 

Nos E.V.A., o primeiro caso humano foi descri

to por WOLF & COWEN, em 1937, em recém-nascido, morto com um 

quadro de meningo-encefalomielite. WOLF, COWEN & PAIGE, em 1939, 

apresentaram um novo caso, referente a uma criança falecida no 

310 dia de vida, com dispnéia e cianose intensas. Registraram a 

presença do parasita em lesões do sistema nervoso e conseguiram 

transmitir a doença a animais de laboratório, que revelaram le

sões e parasitas semelhantes aos verificados na espécie humana. 

~stas primeiras observações, indicando a posai 

bilidade do T o gondii atingir o homem, foram seguidas de numero-

sas comunicações que vieram confirmar a exist;ncia da toxoplasm,! 
~ 

se como doença adquirida ou congenita. 
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Considerável progresso no estudo desta parasi

tose foi poss{vel com o aparecimento de técnicas laboratoriais, 

permitindo o diagnóstico sorolÓgico da toxoplasmose. 

O teste de neutralização, de SABIN & OLITSKY, 

em 1937, foi o primeiro utilizado. Consistia na injeção intra-

dérmica, no dorso de coelho, de uma mistura do sÔro em estudo 

com toxoplasmas vivos. A injeção de toxoplasmas produzia no lo

cal da inoculação uma zona eritemo-papular ou pápulo-necrÓtica, 
# A A. 

atingindo seu maximo no 7g ou 80 dia. A existencia no soro injet~ 

do de anticorpos toxoplasmáticos neutralizantes impedia o apare

cimento da lesão cutânea (teste positivo). Atualmente, não é 
mais usado, sendo substitu!do por outros testes sorolÓgicos, in

troduzidos no correr dos anos seguintes, conforme a relação se

guinte: 

a) Teste de fixação do complemento, NICOLAU & RAVELO, 

1937 1 WARREN & SABIN, 1942. 

b) Teste do corante, SABIN & FELDMAN, 1948. 

c) Teste de hemaglutinação, JACOBS & LUNDE, 1957 

d) Teste de inibição de fluorescência, GOLDMAN, 1957b 

e) Teste de aglutinação direta, FULTON & TURK, 1959 1 

e FULTO', 1965. 

f) Teste de floculação, SIIM & LIND, 1960. 

g) Teste de imunofluorescência indireta, KELEN e col., 

1962. 

Deve-se, ainda, lembrar a prova de sensibilidã .. 
de cutanea com a toxoplasmina, introduzida por FRENKEL, em 1948. 

A divulgação destas provas laboratoriais tro~ 

xe considerável aux{lio para o diagnóstico cllnico desta parasi

tose e permitiu a realização de inquéritos sorolÓgicos, que 

vieram demonstrar a existência de grande número de indiv{duos 

portadores de anticorpos toxoplasmáticos, sem qualquer sintomat~ 

logia. 

Ficou assim constatada a grande disseminação 

da "toxoplasmose-infecção" no homem e em animais, sendo relativ!; 

mente rara a ocorrência da "toxoplasmose-doença': - .. Duas comunicaçoes recentes sobre a 
,.. 

ocorrencia .. 
de surtos epidemicos e• coletividades hU11anas, verificados em 

Bragança (MAGALDI e col., 1967a) e em São José dos Campos 
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(MAGALDI e colo, 1967b) no Estado de São Paulo, demonstra am ou

tro aspecto importanti.ssimo da toxop l asmose 0 

Apesar de transcorridos 50 anos desde a descr~

ção inicial de SPLENDORE e das numerosas i nvestigações cientlfi~ 

cas realizadas 9 ainda se desconhece o me-canismo de transmissão do 

!:. gondii , com exceção da forma cong;nita. 

LEVI e col., 1968, obtiveram o isolamento do 

parasita, a partir da saliva de 9 entre 10 doentes, acometidos de 

toxoplasmose, confirmando o achado de CATHIE, em 1954. Tais obse~ 

vaçÕes revestem-se de grande interêsse, indicando, eventualmente, 

uma forma de transmissão inter-humana, a ser pesquisada. 

Acidentes de laboratório têm demonstrado a po~ 

sibilidade de o homem se infectar, quer por via oral, ao aspirar 
A A 

por erro de pipatagem material contaminado, quer por via cutanea 

através da picada com agulha contaminada (BEVERLEY e colo 9 1955) 1 

e mesmo pela mordedura de animais inoculados com o 

(UMDENSTOCK e col. , 1965 ) . 

parasita 

O encontro de cistos de ~ gondii em musculos 

esqueléticos do porco, vaca e carneiro (JACOBS e colo, 1960b) ou 

em determinados Órgãos, particularmente o cérebro, e ainda, sua 

presença no leite, poderia sugerir uma forma de transmissão atraF 

vés dêstes alimentos, quando ingeridos crus ou mal cozidos 

(DESMONTS, 1965)º No entanto a constatação de igual prevalência 

de anticorpos ao toxoplasma, em vegetarianos, por RAWAL, em 1959 1 

e em indivlduos que ingerem unicamente carne bem cozida e leite 

pasteurizado, indica a exist:ncia de outras formas de transmissão 

do parasita. O toxoplasma foi também encontrado em ovos de gal! 

nha, por PANDE e col., 1961. 

A capacidade do parasita, em sua forma clstica, 

de resistir à ação dos sucos digestivos (JACOBS e colo 1 1960a l J 
permite sua manutenção na natureza, entre animais com hábitos de 

canibalismo e entre os carnlvoroso 

A grande freqüência da toxoplasmose em cães e 

gatos, e a comprovação de que na fase aguda da infecção os paras! 

tas podem ser eliminados pela saliva, urina e fezes, indicaria um 

provável meio de transmissão, considerando-se o Intimo contato .. 
destes animais com o homem, 



.s. 

A possibilidade da trana11iasão da toxoplasmoae 

por artrÓpodos te• sido investigada. Atrav'• da inoculação de li! 

terial, obtido pela trituração de insetos infectados, foi ob~er

vada a transmissão do parasita a animais de laboratório (GIROUD 

e co1'.1952;NUSSENZb'EIG & M.DEANE 1 1958) 1sendo no entanto, em con
dições experimentais, excepcional a trana•iasão pela picada de 

insetos infectados· (M. DEANE, 1958) • 

A presença de toxopla8118.& .. ovos de To~ooara 

cati, evidenciada por HtJTCBISON, e11 191~, •eio chu1ar a atenção 

sÔbre a eventual i•portância dos ne•atodoa na traaa•iaaão do pa

rasita, abrindo no•o campo de pesqui••• 
Assim, constata-se que, apeaar das várias teo

rias aventadas, não se conseguiu até o •omento deteraiDar o ~1-
clo de •ida do !& gondii. A aapla diatribuição do paraaita suge

re um aodo de trana11iasão siaples e altamente eficaa, ou meaao a 
A # -existencia de varios mecanismos de tranaaiasao. 

Inquéritos baseados no levantamento da preva-

1;ncia de antlcorpõs ao toxoplaaaa em diferentes grupos hu.aanos, 

ao lado do estudo dos hábitos e costU11es dea•aa populações e dos 

tatôres ecol&gicos presentes, represent .. Ull dos caminhos a se-
,. 

rem percorridos no sentido de obtel'llos maiores conheciaentos so-

bre a cadeia de tranamissão do paraaita. 

Dentro desta linha de investigação, re•ol•emos 

estudar os lndtoe do Alto Xingu, no Brasil Central. Trata-se de 

ua grupo humano que, em virt•d• do iaol .. ento ea que se mante••• 
no centro de extensa região de cerrados • tloreatae rirgena, Pr.t 

servou seus hábitos e coatU11es priaitivoa. Da aesaa fonaa a fau

na e a flora da região permanecem ao abrigo das aodifieaçÕes !a

postas pela penetração do ho••• ci•ilisado. Conaiderall08 digno 
A A 

de interesse o confronto doa resultados óbserYado• neate grupo 

indlgena, com os regiatradoa .. inquéritoa, realizados em popul~ 

çÕes coa condições de vida muito diversas. 
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Capítulo II 

M A. T E R I A L 

A área abrangida pelo inquérito faz parte do 

Parque Nacional do Xingu, uma reserva indfgena situada no norte 

do Estado de Mato Grosso. 

O Parque Nacional do Xingu foi criado pelo go-
• A 

verno federal em 1961, ocasião em que o interesse despertado pe-

las terras do Brasil Central, para a exploração agro-pecuária, 

punha em risco a exist;ncia das tribos indf genas localizadas na 

região. O Parque tem uma superffcie de 22.000 km
2

, estendendo-se 

ao longo do rio Xingu, tendo como limite norte uma linha que pa~ 

sa pela cachoeira de von Martius, e sul uma linha que passa pela 

junção dos rios Culuene e Culisevu. Localizada na zona de trans! 

ção do Brasil Central para a Amazônia, a área do Parque apresen

ta caracter1sticas naturais, fauna e flora, destas duas grandes 

regiões brasileiras. No sul, avistam-se ainda as Últimas manchas 

do cerrado do planalto central e o restante é mata densa, que 

por sua exuberância e coloração se enquadra no tipo amazônico. 

O Parque Nacional do Xingu pode ser dividido 

do ponto de vista adoinistrativo e em relação ~s características 

de vida das tribos ind{genas, situadas em seu interior, em duas 

partes: uma norte, tendo como centro o PÔsto de Diauarum, e ou

tra sul, tendo como centro o P~sto Leonardo Villas Boas. 

No presente inquérito, estudamos a parte sul 

do Parque, que representa cerca de 50% de sua área total e abri

ga uma população ind{gena mais homogênea em seus hábitos e cos

tumes. Esta região é conhecida como ALTO XINGU e assim será por 

nós referida. 

O Alto Xingu situa-se entre 12° e 13° de lati

tude sul e 50° e 54° de longitude oeste de Greenwich. Sua altit~ 

de média é de 250 metros. Apresenta duas estações no ano, o "in

verno" ou estação das chuvas, de outubro a março; e "verão" ou 
... 

estação da seca, de abril a setembro. A temperatura máxima diá-

ria mantém-sé elevada no decorrer do ano, oscilando entre 26° a 

34°C. Durante a noite registra-se queda acentuada da temperatura, 
~ A 

mais marcante no periodo da seca. 



.7. 

A região é cortada por muitos rios, destacando

se os rios Culuene, Ronuro e Batovi, que, no lendário ponto, chA 

mado pelos 1ndios de >torená, se unem para formar o rio Xingu. En 

contram-se ainda várias lagoas extensas e numerosos cursos de 

água de pequeno vulto. O rio Xingu cruza o Parque do sul para o 

norte, indo lançar-se no rio Amazonas após um percurso de 1.200 

km. As cachoeiras intermináveis do médio curso (180 km) sempre 

constitulram um sério obstáculo aos viajantes vindos do norte.I§ 

to aliado ~ exist;ncia de tribos indlgenas arredias, localizadas 

acima das cachoeiras, tornaram a região do Alto Xingu um refúgio 

seguro para alguns grupos indlgenas. 

Representa o avião o principal meio de comuni

cação com o Alto Xingu, sendo a penetração por terra diflcil, de 

certa forma impraticável. O núcleo civilizado mais prÓximo,Xava~ 

tina, dista 300 km. Ocasionalmente, no perlodo da cheia, cargas, 

vindas de São Paulo por caminhão, podem ser transportadas por 
, .. , 
agua, a partir de Garapu, as margens do rio 7 de Setembro, ate o 

Parque, com o uso de batelões ou balsas, durando a viagem c;rca 

de oito dias. 

No Posto Leonardo Villas Boas permanece o Dire

tor do Parque Nacional do Xingu, alguns auxiliares e, por vêzes, 

pesquisadores. São os ~nicos indiv!duos de raça branca encontra

dos na região. 

Os !ndios do Alto Xingu 
... 

nao 
.. 

tem contato com 

outros grupos humanos situados fÓra de sua área e muito raramen

te com os ind{genas que habitam a parte norte do Parque. Podem 

ser considerados como um grupo humano isolado, uma ilha popula

cional. 

HADITANTES DA ÃREA PESQUISADA 

A área pesquisada é habitada por nove tribos 

ind1genas que, segundo estimativas da Administração do Parque,em 

1966, compreendiam 610 indiv{duos. 

Estas tribos vêm sendo estudadas por equipes 

m~dicas ligadas ao Instituto de ~edicina Preventiva da Escola 

Paulista de Medicina, com as seguintes finalidades: 

1 - determinar as condições de saúde do {ndio 

do Alto Xingu; 
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2 - estudar suas condições biológicas; 

3 - Estabelecer as medidas médico-profiláticas 
, . ' -necessar1as a sua preservaçao. 

Como membro integrante destas equipes médicas, 

realizamos o inquérito sorolÓgico sÔbre a ocorrência de antico~ 

pos ao Toxoplasma gondii entre os indiv!duos examinados, em ju

lho e setembro de 1966. 

a) Distribuição por tribos 

As tribos ind{genas do Brasil se dividem em 

quatro grandes grupos, conforme o tronco lingü!stico a que per

tencem. No Alto Xingu estão ausentes, apenas, representantes do 

grupo Jê. Assim temos: 

Tribo 

Auetl (Aweti) 

Camaiur: (Kamaiura) 

laualapiti (Iawalapiti) -

Meinaco (Meinaku) 
, 

Uaura (Waur:) 

Calapalo (Kalapalo) 

Cuicuro (Kuikuro) 

Matipu (Matipuhy) 

Nafuquá (Nahuquá) 

Segundo VILLAS BOAS, 

Grupo lingu{stico 

Tupi 

Tupi 

Aruaque 

Aruaque 

Aruaque 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

Caribe 

em 1968, - "indfcios de - , , ocupaçao da area, com grandes areas derrubadas a machado de pe-

dra, vestlgios de antigas aldeias, cacos de cerimica, etc., nos 

levam a crer que a ocupação do Alto Xingu remonta há s;culos". 

Narrativas de viajantes do século passado fa

zem menções aos lndios do Alto Xingu. Descrição primorosa dos 

hábitos e costumes destas tribos encontra-se no livro: " Entre 

os Abor{genes do Brasil Central", de Karl von den STEINEN,publ! 

cado em 1894. 

b) Idade ~ .!!!.!! .!!2!, indiv{duos examinados 

Em geral os lndios compareciam ao local do exA 

me em grupos pertencentes a uma mesma tribo. Apresentavam-se com / 

a espÔsa e filhos, insistindo para que todos fÔssem igualmente 
h 

examinados. Salvo a natural resistancia das crianças menores, 

não tivemos nenhuma recusa por parte dos demais.Alguns {ndios que 

eventualmente, estavam pescando ou trabalhando na lavoura,compâ 
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reciam nos dias imediatos ou eram examinados por ocasião de no_!-

sas visitas ;s aldeias. Foram examinados 254 indivlduos, sendo 

130 do sexo masculino e 124 do sexo feminino. 

A idade do Indio foi calculada de forma apr~ 

ximada. Baseamo-nos no aspecto f1sico, em alguns informes forne

cidos pelo pessoal auxiliar do Parque e no relacionamento com os 

demais familiares. Para as crianças e jovens contavamos também 

com o auxilio da ficha odontológica. A representação por grupos 

etários figura na tabela I. 

TABELA 1 

lndios examinados no Alto Xi~gu, 1966, 

distribuição segundo o grupo etário e o sexo. 

Grupo etário l>lasc ul i no Feminino Total 

NO % 

o ,_ 5 18 25 43 16,9 

5 ... 10 21 17 38 14,9 
10 ... 20 26 23 49 19,3 
20 ... 30 27 22 49 19,3 
30 ... 40 26 26 52 20,4 
40 1- 50 8 7 15 5,9 
50 l- 60 4 4 8 3,1 

Total 130 124 254 100,0 

c) Distribuição por fam!lias 

Entre os Indios do Alto Xingu, a poligamia 
, 
e 

- , - , A -a ceita, mas nao e frequente, e o numero de esposas nao ultrapas-.. 
sa tres. O casamento nasce em geral de acordos rea lizados e ntre . . . - ... , . as fam1l1as, evitando-se un1oes entre consangu1neos prox1mos. 

O homem logo após a puberdade permanece preso 

no interior da taba por per!odos de tr;s a quatro meses, recebe~ 

do alimentação abundante, destinada a favorecer seu desenvolvi

mento f!sico. Os que revelam fÔrça e agilidade para as lutas co~ 
porais permanecem reclusos por perlodos maiores, como futuros l~ 

tadores da tribo. 

I 
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A jovem, marcado o casamento, inicia um per!~ 

do de reclusão no interior da oca, em média de dez meses, duran

te os quais pode ser vista unicamente pelos parentes. Casa-se ao 

deixar a reclusão. 

De maneira geral, o homem casa-se em idade su

perior à da mulher. Dos 14 aos 18 anos (14 ~ 18), registramos a 

presença de 7 homens, nenhum casado, e 12 mulheres, das quais 10 

eram casadas. Dos 18 aos 22 anos (18 ~ 22) tivemos em 15 homens, 

7 casados e 10 mulheres, todas casadas. A idade mínima observa

da, entre os indiv!duos casados, foi de 18 anos para o sexo mas

culino e 14 para o feminino. 

No Alto Xingu são freqüentes os casamentos in

ter-tribais, fato já registrado por STEINEN, em 1887 0 Tal práti-

ca talvez se tenha acentuado nos Últimos anos, em virtude do re

duzido nÚmero de membros de cada tribo e da proibição doa casa-... 
mentos consanguineos. 

Encontramos certa dificuldade para estabelecer 

os grupos familiares entre os indivlduos examinados, pois além 

dos pais, irmãos e filhos, não se conseguiu determinar com exat! 

dão outros graus de parentesco e existe a recusa dos lndios de 
A 

pronunciarem o nome dos parentes por parte do conjuge, ou seja, 

sogros e cúnhados, por acreditarem que trariam maleflcios à pe§ 

soa citada. Segundo o levantamento realizado, os 254 indlgenas 

inclu{dos no inquérito estariam distribuldos por 83 famtlias. 

TABELA II 

NÚmero de fam!lias do Alto Xingu, segundo 

o nÚmero de seus membros incluldos no in

quérito sorolÓgico para toxoplasmose,1966. 

Número de pessoas , . 
Numero de familias 

examinadas por fam{lir~ 

1 21 
2 16 
3 16 
4 14 
5 10 
6 2 
8 2 
9 1 

10 1 

Total 83 
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A ex istência de 21 eventuais familias repre

sentadas por um Único membro, decorreu, principalmente, da pre

sença de indivlduos solteiros, para os quais não se conseguiu e~ 

tabelecer o relacionamento familiar. 

CAIUCTERf STICAS DA VIDA IND1GENA 

Cada tribo do Alto Xingu te~ sua própria al

deia, com exceção dos Nafuquá e Matipu que, pelo pequeno nÚmero 

de membros de ambas, constitulram aldeia em comum. 

As aldeias do Alto Xingu obedecem a um mesmo 

tipo geral, são formadas por várias casas ou ocas, dispostas em 

c!rculo em tÔrno de um pátio extenso, no qual são realizadas as 

festas e cerimônias e sepultados os mortos importantes da tribo. 
A A 

As aldeias distam entre si, por vezes, dezenas de quilometros e 

se situam próximas de um rio ou lago, onde os indlgenas de abas

tecem de água. 
- A As ocas sao, as vezes, bastante espaçosas, eh~ 

gando a medir 24 m de comprimento, 12 m de largura e 8 m de alt~ 

ra. São cobertas com folhas de buriti, sÔbre uma estrutura form~ 

da por varas amarradas. O interior da oca mantém-se no decorrer 

do dia na penumbra e sua temperatura é amena em relação ao exte

rior. Os habitantes de uma mesma oca estão ligados entre si por 

laços de parentesco. Na aldeia Camaiurá encontram-se 7 ocas, ha

bitadas por 110 {ndios; na aldeia laualapiti são 4 ocas para 39 

habitantes. 

Os !ndios utilizam rêdes para dormir, as quais 

são dispostas em grupos no interior da oca, de forma a deixarem 

a parte central livre para a circulação. As rêdes são tecidas P! 
las mulheres a partir do algodão nativo e da fibra da palmeira 

buriti. Durante a noite, junto a cada grupo de rêdes é mantida 

uma pequena fogueira para fornecer o aquecimento necess~rio. 

Cada aldeia tem seu chefe, o qual possui auto

ridade apenas relativa s~bre os demais, sendo o responsável pe-
A A -las festas e cerimonias, bem como pela observancia das tradiçoes 

da tribo. O pajé é o chefe espiritual e os Indioe lhe atribuem o 

dom de curar a s doenças, provocadas pela influência dos esp!ritos . 
A 

Na vida f8.JJ'liliar, homens e mulheres tem obriS,! 

çÕes definidas. Os trabalhos da lavoura, caça e pesca são atri-



.12. 

buiçÕes masculinas. Na pesca utilizam habitualmente o arco e a 

flecha, mas na ocasião da vazante há pescarias coletivas, nas 

quais empregam o timbÓ, um cipó que macerado e agitado na ~gua ,. 
desprende uma substancia tóxica para os peixes. são funções da 

mulher: o preparo dos alimentos, a fabricação de panelas de bar-
• A , , 

ro, a confecçao de redes e a retirada de agua do rio ou lago pr~ 

ximo para uso doméstico. 

Os {ndios t~m agricultura extensiva e itinera~ 

te, cujo principal produto é a mandioca (~lanbiot ~uculenta), se

guida do milho (~ mays) e da ba tata-doce (Ipomoea batatas). 

A alimentação do lndio do Alto Xingu,baseia-se 

fundam entalmente na mandioca e no peixe. tste, assado sÔbre um 

braseiro ou cozido em água,constitui a principal fonte proteica. 

Quando desejam conservar os peixes por vários dias,os mesmos 

s~o moqueados sÔbre a fogueira. Apreciam ~nicamente os peixes de 

escamas, entre os quais destacam-se os seguintes:tucunaré(Cichla 

multifasciata), matrinchã(Brycon hilari), curimat: (Prochilodus 

hartii) e p{au (Astyanax !J?)• 

Na alimentação habitual não figura animal de 
A • ( pelo ou de pena. Em raras ocasioes comem macacos Allonata 

caraya ou Cebus ~), reservados para determinados doentes. Entre 

as aves apreciam o mutum (~ ~) e o jacÚ (PeneloRe pilea ta), 
, 

tambem raramente consumidos. 

A mandioca está sempre pres ent e na alimenta-
• A çao, sob a forma de mingau ou de biju, massa assada sobre o fogo. 

Segundo PIO DA SILVA, 1966 9 pode-se calcular por adulto o consu-
. .. 

mo de 1 a 1,5 litro de mingau e 400 gramas de peixe ao dia, pe• 

so do peixe inteiro, cru. 

Além do peixe e da mandioca, figuram na aliae~ 

tação, mas de forma menos freqúente, milho, batata-doce e uma 

grandP. variedade de frutos selva gens. Durante o mês de agÔsto, 

quando o tracajá (Podocnemis cayennensis) deposita seus ovos nas 

praias, êstes são recolhidos pelos ind{genas, sendo as gemas in

geridas cruas ou cozidas. Novembro é o mês do piqui ( Q!.rrocar 

!J!), um fruto de polpa gordurosa, muito apreciado pelos !ndios. 

Os habita.ntes do Alto Xingu desconhecem o uso 

do nos so s al de c ozinha, mas utilizam em algumas ocasiões um 
"' , , .. 

"sal" obtido das folhas do aguape, uma planta aquatica.Ae folhas 
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são s;cas ao sol e a seguir incineradas. Das cinzas é extra!do o 

"salu, que apresenta cÔr esbranquiçada e tem em sua composição 

74g% de cloreto de potássio e 0,194 g% de cloreto de sódio. 

Os Indios não possuem horários determinados PA 
ra as refeições, comem de forma moderada várias v;zes ao dia. As 

• , A 
crianças sao alimentadas no seio materno ate mais ou menos tres 

anos de idade, com um suplemento alimentar fornecido pelo mingau 

de mandioca ou pelo caldo de peixe cozido. 

ANIMAIS DOMICILIARES E PERI-DOMICILIARES 

PRESENÇA DE VETORES 

O lndio do Alto Xingu não possui animais de 

criação ou carga. Nas aldeias não existem cavalos, burros, bois, 

porcos, cabras, coelhos e gatos, animais comuns nos 

brasileiros. 

povoadoa 

O cão é o animal mais encontrado nas aldeias, 

sendo sua introdução na área relativamente recente. STEINEN, em 

1887, assinala a aus;ncia do cão doméstico no Alto Xingu, admi

tindo-se que foi introduzido por ocasião da Expedição Roncador

Xingu, em 1946. ~stes animais são vistos com freqüência no inte

rior da habitação, em contato constante com seus moradores,prin-
A 

cipalmente crianças e muitas vezes comem em recipientes 

igualmente pelo homem. 

usados 

No interior da oca encontra-se com freqüência 

o macaco, sendo os mais comuns o macaco-prego(Cebus libidinosus) 

e o macaco de cheiro (Saimiri sciurus). 

Algumas aves são mantidas presas no interior 

da habitação, como papagaios (várias espécies do gênero Amazona) 

periquitos (Brotogeris tirica), araras (!.!:! .macao e!!:.! araruana) 

e tucanos (Rhamphastos ~ e Rhamphastos m.,, monilis} Destas 

aves os lndios retiram penas para a confecção de cocares, brin-
A A -cos, colares, etc. Por vezes em torno da habitaçao encontra-se o 

mutum (f.!!! .!!J?.), ave selvagem, aprisionada e domesticada. Ausên

cia de galinhas e patos. No centro das aldeias pode-se ver um c~ 

ne formado por troncos e galhos, dentro do qual os lndios apri

sionam um gavião real (Harpia harpya), muito apreciado por suas 

penas. 
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Existem várias espécies de ratos silvestres 

que a noite invadem a oca, ; cata de restos alimentares. Em relã 

ção aos artrÓpodos, registra-se a presença 9 em grande quantidade , 

de baratas (Periplaneta americana e Blatella germânica). Até o 

momento não foram observados triatomfdeos domésticos. Raros mus

cidios silvestres e presença em pequeno numero da mosca domésti

ca, (Musca domestica)º Quanto aos insetos hematÓfagos, destacam

se pela presença relativamente abundante em suas épocas de maior 

densidade: mutucas (taban1deos), pium (simul{deos) e maruim 

(culicÓides). Entre os anofelinos predomina no interior das hab! 

taçÕes o Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi, e em capturas e fe

tuadas no exterior encontram-se o Anopheles (Nyssorhynchus) 

darlingi, !!!opheles (Nyssorhynchus) albitarsis e Anopheles 

(Arribalzagia) minor. 

Deve-se, destacar, ainda, a presença de pulgas 

(Ctenocephalides felis) que, principalmente na época da sêca, p~ 

dem ser encontradas em grande número. Os ind{genas do Alto Xingu 

são portadores freqüentes de piolhos da cabeça, cuja identifica

ção está sendo realizada por COUTINHO & D' ANDRETTA., 1968 9 tendo 

sido adiantado que se trata de espécie do grupo parasita de an

tropóides. 

O HOMEM DO ALTO XINGU, SUAS CARACTERfSTICAS FÍSICAS 

Os fndios do Alto Xingu vivem habitualmente 

nus, usando apenas alguns ornamentos como brincos e colares. Os 
A -pelos do corpo sao retirados por arrancamento. 

Os homens passam sÔbre o corpo uma tinta verm~ 

lha, obtida do maceramento de sementes do urucum com Óleo de pa! 

meira, que persiste por vários dias e é periodicamente renovada. 

Nos dias de festa executam desenhos caprichosos, utili z ando tam

b~m uma tinta preta, retirada do genipapo. 
A 

As mulheres tem cabelos longos, soltos s~bre 

os ombros e enfeitam-se com colares de contas e penas. Usam sô

bre o pÚbis uma pequena membrana, o "uluri" feita com casca de 

uma árvore e prêso por um fino cordão. Seu uso constitui uma ca

racterlstica marcante das tribos do Alto Xingu. 

A determinação da estatura e do pêso corporal 

de 118 {ndios examinados, adultos, dos quais 64 eram do sexo ma~ 
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culino e 54 do sexo feminino, acusou: 

HOMENS MULHERES 

Zstatura média: 1,620 m Estatura média: 1,500 m 

Desvio-padrão: o,510 m Desvio padrão: 0,047 m 
,. , 

Peso corporal medio : 63,07 kg 
,. , . 

Peso corporal medio: 49,39 kg 

Desvio-padrão: 7,11 kg Desvio-padrão: 5,58 kg 

TABELA III 

1ndios do Alto Xingu, adultos, segundo a estatu-

ra e sexo, 1966. 

~ Sexo 
Estatura ~ Masculino Feminino Total 

(m) 

142 1- 146 - 12 12 
146 .. 150 1 20 21 
150 t- 154 4 12 16 
154 ... 158 9 8 17 
158 .. 162 13 1 14 
162 .. 166 25 - 25 
166 .. 170 9 1 10 
170 .. 174 1 - 1 
174 .. 178 2 - 2 

Total 64 54 118 

TABELA IV 

Índios do Alto Xingu, adultos, segundo o p~so e 

o sexo, 1966. 

~ Masculino Feminino Total 
:g 

o 

38 1- 42 - 4 4 
42 ... 46 - 15 15 
46 1- 50 3 16 19 
50 ... 54 4 6 10 
54 ... 58 9 10 19 
58 1- 62 15 2 17 
62 ;- 66 15 1 16 
66 ... 70 8 - 8 
70 1- 74 5 - 5 
74 .. 78 4 - 4 
78 1- 82 1 - 1 

Total 64 54 118 
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ESTADO DE SAÕDE DA POPULAÇÃO EXAMINADA 

a) Exame cllnico 

Todos os indiv{duos inclu{dos no presente in

quérito foram submetidos a exame cllnico. O interrogatório refe

rente aos antecedentes pessoais e sintomatologia atual, pouca ou 

nenhuma informação pÔde fornecer, em virtude das dificuldades 

lingÜ{sticas existentes. 

Nos hábitos pessoais menciona-se o banho noa 

rios ou lagos várias v;zes ao dia. A água para beber e para o 

preparo dos alimentos é recolhida pelas mulheres, em grandes pa

nelas de barro, em rio ou lago próximo da aldeia. As dejeções h!! 

manas são feitas dentro da mata, não sendo, em geral,encontradas 

fezes humanas ao redor da habitação. 

O {ndio do Alto Xingu tem compleição atlética, 

musculatura forte, cintura escapular bem desenvolvida e cintura 

pélvica pequena. Ausência de obesidade. 

Ao exame f 1sico não foram observados indivl-

duos ictéricos. Aus;ncia de lesões cutâneas sugestivas de leish-
A -maniose. Uma mulher, com cerca de 36 anos, apresentava lesao na 

face, na região geniana esquerda, por posslvel carcinoma baso-c!. 

lular. Não foi observada a ocorr;ncia de bÓcio. 

Em 35 lndios registrou-se elevação da tempera

tura axilar: entre 37°C e 37 9 5°C, em 30 examinados, e entre 
0 0 A 

37 9 6 C e 38 C nos 5 restantes. A ocorrencia de febre, em 11 de~ 

ses indiv{duos, foi atribuída a processo gripal, em virtude daa 

manifestações catarrais das vias aéreas superiores, presentes • 
... 

Sinais de amigdalite cronica foram vistos em 20 pessoas, sem el!_ 

vação da temperatura axilar. 

Os exames odontológicos de 123 {ndios, inclul

dos na população estudada, foram realizados por TUMANG & PIEDADE, 

em 1966 e comparados com exames feitos entre habitantes de Pira

cicaba, Estado de São Paulo. A prevalência de cáries foi mais e

levada no grupo civilizado, com exceção da dentição mista, na 

qual houve predominincia de cáries nos {ndios. A prevalência de 

doenças periodontais foi maior no grupo ind{gena . 
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Lesões oculares foram evidenciadas, em uma 

mulher de 45 anos, com catarata bilateral, e em um homem de 52 

anos, com lesões granulomatosas no globo ocular esquerdo e secre

ção purulenta. ~ste {ndio, foi o Único a presentar comprometimen

to acentuado do estado geral, caquexia. 

Ao exame dos ganglios linfáticos não foi obser

vada a presença de comprometimento ganglionar generalizado em 

nenhum dos indiv!duos examinados • Aumento de ganglios linfáticos 

regionais foi registrado em 15 !ndios e ocorreu com mais freqüê~ 

eia nas cadeias ganglionares submaxilares e inguinais. Os gan

glios, aumentados i palpação, não apresentavam sinais de fistul,! 

zação e não ultrapassavam 2 x 1 cm. 

Na proped~utica pulmonar evidenciou-se a pre

sença de roncos e estertores sub-crepitantes de grossas bolhas, 

em 6 {ndios. Não fora.m encontrados sinais propedêuticos sugesti

vos de asma brÔnquica. 

No sistema cárdio-vascular não se registrou a 

ocorr;ncia de insufici;ncia card1aca. Ans;ncia de arritmia car

d{aca. Presença em alguns indiv{duos de sÔpro sistólico, pouco 

intenso, aud{vel no mesocárdio ou no fÓco mitral, sem outros 

achados na propedêutica cardlaca. As cifras de pressão arterial 

variavam de 90 a 120 mm Hg para a máxima, de 60 a 80 para a m1-

nima. 

Ao exame do abdomen constatou-se gravidez em 
A 1 A A tres ndias, em torno do 40 e 50 mes. Quatro crianças menores de 

3 anos, apresentavam hérnia umbelical. 

O flgado foi palpável na maioria dos indivl-

duos examinados. Se considerarmos ;ste Órgão, para efeitos prát! 

cos, aumentado de volume quando palpável a mais de 4 cm (dois 

dedos) da reborda costal direita, na direção da linha hemi-clavi 

cular direita, pode-se admitir a presença de hepatomegalia em 66 

lndios. A hepatomegalia foi acompanhada, nos 66 casos, de aumes 

to de volume do baço. 

A esplenomegalia foi o achado mais frequente 

do exame f{sico. ~ara a sua avaliação recorremos ao lndice espli 

nico de Boyd, que adota 4 tipos, , -orgao desde baço o, quando o .. , , , , . . 
nao e palpavel, ate baço 4, estendendo-se alem da cicatriz umbe-.. , 
lical. Entre estes dois extremos temos o baço 1, palpavel na re-

borda costal, o baço 2 até a metade da linha costo-umbelical eo 
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3 entre esta linha e a cicatriz umbelical. Os resultados são vi~ 

tos na tabela V. 

fndios do Alto Xingu, 1966, segundo o lndice esplênico 

e a idade 

1 n d i e e 
,.. 

e s p 1 e n i c o 
.. 

Idade o l 2 3 4 Total 
(anos) 

o ,. 2 4 - 6 1 - 11 
2 ,. 10 16 15 30 6 1 68 

10 ,. 20 5 11 16 9 2 43 
20 )- 30 5 2 15 12 14 48 
30 .- 60 9 8 20 19 14 70 

Total 39 36 87 47 31 240 

Um rapaz, de 18 anos, apresentava um quadro ne~ 

~olÓgico de polineuritc. Os lndios atribuiam seu estado f{sico à 
ação de uma erva, administrada aos jovens do sexo masculino para 

estimular o desenvolvimento flsico. 

As crianças examinadas mostraram bom estado n~ 

tritivo. Não se observou caso de distrofia. 

b) Provas de laboratório ....... 
Para melhor avaliação das condições de saúde 

do ind{gena, são apresentados os resultados do estudo bematolÓg! 

co realizado por PIO DA SILVA, 1966, e do inquérito sÔbre a oco~ 
,.. A 

rencia de entero-parasitaa, efetuado por D'ANDRETTA, 1968. 

Foram os seguintes os resultados do exame hem~ 

tolÓgico de 69 Indios do Alto Xingu: 

1 - Série vermelha 

- Número de globulos vermelhos por ml. 

acima de 4.soo.ooo - 34 lndios 

de 4.ooo.ooo a 4.500.000 - 30 lndios 

inferior a 4.ooo.ooo - 4 tndios 
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- Hemoglobina 

valores superiores a 12g% - 45 lndios 

valores entre 10g% e 12g% - 22 lndios 

valores inferiores a 10g% - 2 lndios 

- Dosagem de ferro sérico 

considerando-se o valor normal do ferro 

sérico, situado entre 60 e i50ug%, foram encont~ados apenas 4 1~ 

dios com valores abaixo do normal (I mulher e 3 crianças). 

2 · - Globulos brancos 

" - Numero de globulos brancos por ml 

acima de 9.ooo - 11 {ndios 

de 5.000 a 9.000 ~ 
- 53 i.ndios 

inferior a 5.000 - 5 {ndios 

Quanto à forma leucocitária, os achados mais 

frequentes foram: neutropenia em 52% dos casos estudados, eosin~ 

filia em 88% e linfocitose em 46%. 
1 A A 

O inquerito sobre entero-parasitas intestinais 

incluiu 139 1ndios do Alto Xingu. As amostras de fezes foram ma~ 

tidas no MIF, meio conservador, até o momento de serem examina

das. O exame proto-parasitolggico obedeceu i seguinte sequ;nciai 

a - centrifugação, exame do sedimento; 

b - Willis, a partir do sedimento; 

e - sedimentação (método de Hoffmann e col.), 

de 24 horas. 

Na pesquisa de helmintos, 116 amostras foram 

positivas. A ancilostom!ase esteve presente em 81% dos indivl-

duos examinados; Ascaris lumbricoides em 18%; Enterobius 

vermicularis em 13%;StrongYloides stercoralis em 11%. Não foram 

observados ovos de Trichuris trichiura. O número de exames nega

tivos para helmintos foi de 23, ou seja, 17% do total de amos

tras examinadas. 

Dos indiv!duos com ancilostomlase, 101 aprese~ 

taram menos de 2.600 ovos por grama de fezes, sendo considerados 

como portadores de infecção leve, 12 ultrapassaram tal limite. 

Quanto aos protozoários, a Entamoeba .E.21.i e&t~ 
ve presente em 87% dos exames; o complexo "histolytica" em 61%; 
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~ lodamoeba butschlii em 39%; a Endolimax nana em 38%; a Giardia 

lamblia em 29%; o Chilomastix mesnilii em 17%;o Balantidium ~ 

presente apenas em um exame. Dos 139 indiv{duos examinados, 20 

ou seja 14% apresentaram exame de fezes negativos para protozoá

rios. 

c) Comentários sÔbre ~ achados cllnicos 

.! laboratoriais 

A esplenomegalia, presente em grande 
, 

numero 

dos indiv{duos examinados, merece alguns comentários. O inquéri

to sÔbre a ocorrência de parasitas intestinais não acusou a pre

sença de ovos de Schistosoma mansoni em nenhuma das amostras de 

fezes. 

Durante a permanência das equipes médicas no 

Alto Xingu, foram atendidos vários ind{genas, principalmente 

crianças, com surtos febris, provocados pela malária. Para dete.!: 

minar a prevalência da malária na região, D'ANDRETTA e colo vêm 

realizando inquérito parasitário através de gotas espêssas e e! 

!regaços de sangue de seus habitantes. Resultados parciais refe

rentes a 127 {ndios, mostraram 70 casos positivos, dos quais 3 

apresentaram parasitismo concomitante pelo ~ vivax 

falciparum. Nos demais (67) a distribuição percentual 

guinte: 

e f.t. 
foi a se-

positivos para o Plasmodium vivax ••••••• 47,7% 

positivos para o Plasmodium falciparum •• 35,8% 

positivos para o Plasmodium malariae •••• 16,4% 

Para uma apreciação superficial, foi feita Ulla 

investigação sorolÓgica através da pesquisa de anticorpos ao pla.1i 

modio, pela técnica da imunofluorescência indireta, em 23 soros 

de crianças menores de 10 anos, escolhidos ao acaso entre as 

amostras utilizadas no inquérito de toxoplasmose. As reações fo-

ram efetuadas pelo Dr. J. Meuwissen, no Departamento de 

da Universidade Católica de Nijmegen, Holanda, sendo 

como ant{geno o Plasmodium fieldi. 

Iligiêne 

empregado 

Conforme se verifica pela tabela VI, houve ªP.! 

nas uma reação negativa, considerando-se 1:20 como a diluição 

inicial. Os soros pertencentes a três crianças, com 45 dias, 60 

dias e 12 meses de idade, apresentaram, respectivamente, t{tulos 
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de lzl60, 1180 e 1:40, demonstrando, pela presença de anticorpos 

ao plasmÓdio, que a malária na região incide precocemente. Das 

23 crianças examinadas, 17 apresentavam esplenomegalia ao exame 

t!sico. 

TABELA VI 

Ocorrência de anticorpos séricos ao plasmÓdio, 

em 23 crianças do Alto Xingu, 1966, pela 

técnica da imunofluorescência indireta. 

T{tulo do sÔro Freqüência 

la 

(20 1 

20 2 

40 5 

80 5 

160 6 

320 3 

640 l 

Total 23 

As considerações anteriores permitem levantar 

a hipótese de que a esplenomegalia, presente em grande parte da 

população examinada, decorre de surtos repetidos de malária. 
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Cap{tulo Ili 

M t T O D O S 

As atividades da equipe médica eram centraliz~ 

das no PÔsto Leonardo Villas Boas, onde se podiam contar com al

gumas instalações, tais como farmácia, ambulatório médico e um 

pequeno laboratório, que dispunha de centrifugador, microscópio, 

geladeira e estufa. Os ind{genas para maior facilidade do traba· 

lho, eram instados a comparecerem ao PÔsto, sendo posteriormente 

visitadas algumas aldeias para exame dos indivfduos que, por ra

zões várias, não tivessem atendido à solicitação dos responsá

veis pelo Parque. 

Estabeleceu-se uma rotina de trabalho, pela 

qual o fndio era inicialmente identificado, com o registro do n2 

me, tribo e aldeia em que morava. Seguia-se o registro do sexo, 

idade apare~te, estado civil, nÚmero de filhos e sexo, nome dos 

pais e tribos a que pertenciam. A identificação pessoal era com

plementada com uma foto 3 x 4 cm e com a impressão digital do P2 

legar direito. Procedia-se, então, ao exame rlsico geral e exame 

odontológico, e retirava-se por punção venosa, 5 a 10 ml de san-

gue. 

O sangue obtido era colocado em tubos secos, 

- ' ocorrendo a retraçao do coagulo a temperatura ambiente. Os so-

ros eram separados por centrifugação, em seguida aspirados e in

jetados em frascos estéreis. ~stes, colocados em geladeira, à 
temperatura de 4°C, após um período não superior a oito dias,fo

ram transportados por avião no interior de recipientes de isopor, 
.... ' -contendo blocos de gelo, diretamente a Sao Paulo, onde foram COB 

' o servados a temperatura de -20 e. 

a) Técnica 

Para a pesquisa de anticorpos séricos contra o 

Toxoplasma gondii, na população estudada, usamos a reação de im~ 

nofluorescência indireta, conforme técnica preconizada por 

CAMAUGO (1964a). As reações foram por nós realizadas,no segundo 

semestre de 1966, no "Instituto de Medicina Tropical de São PaJ! 

lo", após um per{odo de treinamento destinado a nos familiari

zarmos com seus detalhes técnicos. 
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A reação usada consiste genericamente em colo• 
A H A 

car-se o soro a ser examinado, em varias diluiçoes, sobre toxo-
... ... 

plasmas fixados em laminas de microscopia. Em seguida as laminas 

são lavadas e sÔbre elas deposita-se o sÔro antiglobulina huma-
A A # 

na, marcado pela substancia fluorescente. Apos uma nova lavagem 

para a retirada da antiglobulina humana marcada, não fixada imu-
.. ... , 

nologicamente, as laminas são montadas e examinadas ao microaco-
... 

pio de fluorescencia. 

1 - Antlgeno . - . ... Como ant1geno para a reaçao de imunofluoresce!!. 

eia indireta, foram usados toxoplasmas da cepa M, isolada pela 

Dra. Maria P. Deane e que vem sendo utilizada h~ varios anos no 

Departamento de Parasitologia da Faculdade de Medicina de São 

Paulo e no "Instituto de Medicina Tropical de São Paulo". 

Os parasitas são obtidos por lavagem com solu

ção salina (NaCl a 0 1 85%) da cavidade peritoneal de camundongos, 

inoculados por via peritoneal 48 horas antes. Ao l{quido de lav.! 

gem adiciona-se igual volume de solução salina, contendo formali 

na a 2%. Coloca-se a mistura por 30 a 60 minutos a 37° e centri-

fuga-se em seguida por 10 minutos a 2.000 r.p.m. O sedimento 
, 
e 

ressuspenso em volume adequado de solução salina, em concentra-
- ... çao suficiente para fornecer cerca de 10 parasitas por campo mi-

croscópico (aum. 400 x). Gotas de suspensão de parasitas são im~ 

diatamente distribu{das em pequenas áreas delimitadas .sÔbre lâm! 

nas e fixadas por simples dissecação em estufa a 37°C. 

2 - Caracter{sticas dos conjugados 

antiglobul{nicos 

tstes conjugados foram preparados a partir de 

soros imunes de coelhos, inoculados com solução de globulinas h~ 

manas obtidas por precipitação de soros com sulfato de amÔnio em 

meia saturação. As globulinas dos soros imunes foram marcadas 

por isotiocianato de fluorescelnar\ de The Sylvana Company). 

Para a reação utilizaram-se diluiÇÕes do con

jugado capazes de reatividade máxima na aus~ncia de colorações 

inespeclficas (diluição de 1/100 e 1/200, em geral). 
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3 - Desenvolvimento da reação 

... 
As laminas eram retiradas do congelador alguns 

minutos antes de serem usadas e postas a secar à temperatura am

biente, sob um ventilador. Cada pequeno quadrado circunscrito na 
... - ... lamina recebia 0 901 ml da diluiçao do soro a ser examinado. Assim 

A 

cada grupo de cinco pequenos quadrados destinava-se a um soro, em 

cinco diluições crescentes, ou seja 1/16, 1/64 9 1/256, 1/1024 e 

1/4096. Os soros positivos até 1/4096 eram submetidos a nova di

luição a partir de 1/4000, na razão 2. Em seguida as liminas eram 
o -colocadas a 37 C durante uma hora, para desenvolver-se a reaçao. 

A 

Impedia-se o ressecamento, cobrindo-se as laminas com uma placa 

de Petri, revestida com papel de filtro umedecido. Após o interv~ 

lo de tempo mencionado, as lâminas eram mergulhadas durante 15 m! 

nutos em solução salina tamponada, a qual era renovada cada 5 mi

nutos. As lâminas eram submetidas a uma secagem sumária com papel 

de filtro. Depositava-se em cada pequena superf1cie da reação 

0,01 ml de uma solução contendo o conjugado, solução salina e 
~ ... . o Azul de Evans a 0,001 g~. As laminas eram novamente postas a 37 C 

durante uma hora, em atmosfera Úmida. Repetia-se a lavagem e a s~ 

cagem da lâmina, na forma já descrita. A seguir, cobria-se a área 

dos pequenos quadrados com uma gota de glicerina tamponada e com 

uma lamfnula. Evitava-se o deslizamento da lam{nula, ao exame mi-

croscÓpico, prendendo-a com esmalte de unha em seus cantos • 
... 

As laminas prontas para a leitura podiam ser 

conservadas no congelador para exame posterior. Procedfamos à le! 

tura de imediato. utilizando um microscópio Zeiss, bi-ocular, com 

objetiva de imersão 40, provido de diafragma, de oculares 10 ou 

12,Sx, campo escuro, com condensador cardiÓide. A luz era fornec! 
A 

da por uma lampada BB0-200, filtro excitador BG 12 de 3 mm e fil-

tro barreira no 50 (Zeiss}. 

Em cada série de reações eaipregavamos um sôro 

positivo de t{tulo conhecido e um negativo, nas várias diluições, 

como testemunhos. 
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- . "" As reaçoes positivas apresentavam fluorescen-

cia dos toxoplasmas, mais evidente na periferia do parasita, on

de formavam um limite brilhante, uniforme, cuja intensidade dimi 

nu!a com o aumento progressivo das diluições dos soros. O titulo 

do sÔro era dado pela maior diluição, capaz de determinar algum 
... 

grau de fluorescencia nos toxoplasmas. Nas reações negativas, os 

parasitas apresentava.m uma coloração avermelhada, tênue, dada p~ 

lo Azul de Evans, ou, por vêzes, discreta fluoresc;ncia localiz~ 
da em uma das extremidades. 

b) Técnica ~ ~ NUNEN !: ~ m VEEN 

Realizada a reação de imunof luoresc;ncia des

cri ta, os soros permaneceram guardados a - 20°c. Cerca de um ano 
, A 

apos escolhemos 30 amostras desses soros, para serem novamente 
A 

examinados pela imunofluorescencia indireta, agora com o empre-

go da técnica apresentada por van NUNEN & van der VEEN, em 1965. 

As reações foram feitas no Departamento de Hi

giêne da Universidade Católica de Nijmegen, Holanda, sendo util! . , 
zados como antigenos cortes de cerebro de camundongos contendo 

toxoplasmas da cepa Deelen. Os camundongos eram inoculados com o 

parasita intracerebralmente e três dias após os cérebros eram 

removidos e congelados ràpidamente a -190°C com nitrogênio 11qu! 

do e conservados a seguir a - 20°c, durante uma semana, no 

ximo. Cada cérebro cortado por criostáto fornecia de 400 

, 
ma-

a 500 

cortes de 5 u. O corte de cérebro era colocado em lâmina e sÔbre 

sua superf !cie adicionava-se o sÔro a examinar, em diluições 

crescentes. Após WI per!odo de incubação para permitir a reação 

antigano-anticorpo, a lâmina era lavada e recebia o conjugado 

contendo anticorpos antiglobulina hllllana e a substância fluores

cente. O conjugado era fornecido por Roboz Surgical Instrumenta 

Co. (EUA). A leitura era feita em microscópio fluorescente Zeiss. 

Os toxoplasmas localizavam-se principalmente 

nas meninges e tecidos adjacentes. Quando no s ôro examinado est.! 

vam presentes anticorpos toxoplasmáticos, observava-se fluores

c;ncia dos parasitas. O titulo do sÔro era dado pela maior dilui 

ção capaz de evidenciar fluoresc;ncia nos toxoplasmas. 
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A tabela VII mostra os resultados referentes 

aos 30 soros examinados, em São Paulo e em Nijmegen (Holanda), 

pelas duas técnicas descritas. 

TABELA VII 

Resultados comparativos de 30 soros de {ndios do Alto Xingu, 

Brasil Central, examinados para a determinação de anticorpos 

ao li. gondii, pela técnica da imunofluorescência indireta, 

em São Paulo, Brasil (1966) e em Nijmegen, Holanda, 1967. 

T!tulo das reações (1:) 

'Ni;s;n Negativo 64 

São Pau º' 256 1024 7 4000 Total 

Negativo 7 - - - - 7 

64 - 4 - - - 4 

256 - 1 - 2 - 3 

1024 - l 2 4 - 7 

4000 - - 2 3 1 6 

~ 8000 - - - 2 1 3 

Total 7 6 4 11 2 30 

M!TODO F..STAT!STICO 

Em virtude da natureza dos nossos dados, pref~ 

rimos empregar testes não paramétricos. Utilizamos a decomposi

ção do x2 
nos moldes preconizados por COCilRAN (1954), e o teste 

do x2 
em quadros de 2 x 2 (associação), usando, quando necessà

rio, o método exato de Fisher, tendo em vista as restrições im

postas por Cochran. 
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Capitulo IV 

R E S U L T A D O S 

Nas 254 amostras de soros dos lndios do Alto 

Xingu, submetidas i reação de imunofluoresc;ncia indireta para t,!?. 

xoplasaose, registramos 131 soros positivos, ou seja, 51,6%, cu

jos tf tulos foram iguais ou superiores a 1:16. 

a) Resultados, segundo 2 ~ ~ 2 grupo etário 

Na população examinada, para um total de 130 

homens, tivemos 61 reações positivas, ou seja, 46 9 9% e para um 

total de 124 mulheres, tivemos 70 reações positivas, ou seja 

56,5%. 

A tabela VIII e o gráfico 1, mostram a distri

buição das reações positivas nos dois sexos, dentro dos grupos 

etários adotados (O ~5, 5 ~10, 10 r20, 20 ~30, 30 f-40, 40 ~50 e 

50 ~60 anos), atribuindo-a~ a cada classe um s!mbolo para facil! 

tar o trabalho posterior. As proporções foram expressas com 6 c~ 

sas decimais tendo em vista o método analf tico a ser usado. 

Para estudarmos o comportamento das reações p~ 

sitivas em relação ao sexo e aos grupos etários, adotamos a de

composição aditiva do x2 , nos moldes preconizados por COCBRAN 

(1954). Nossa hipótese de nulidade é de que as proporções de re~ 

ções positivas, nos dois sexos e nos diversos grupos etários,são 

iguais. A hipótese alternativa estabelecida é a de que tais pro

porções são diferentes; não dispomos de razões teóricas para 

atribuir previamente um determinado sentido a essa diferença.A.d,!?. 

tamos 0 905 como nlvel de rejeição da hipótese de nulidade, assi-

nalando-se com um asterico ( •) os valores de 

o nlvel critico correspondente ao número de 

para cada caso. 

2 
X que 

graus 

ultrapassam 

de liberdade 



Grupo 

etário 

(ano,s) 

o t- 5 

5 t-10 

10 .. 20 

20 t-30 

30 t-40 

40 ... 50 

50 ~60 

Total 

TABELA VIII 

Proporção de reações sorolÓ~icas positivas, pela técnica da imunofluorescência indireta, 

segundo o sexo e os grupos etários• em 1ndios do Alto Xingu, Brasil Central, 1966. 

M a s c u l i n o F e m i n i n o 

Positivo Negativo Total Prop,orção(+) S{mbolo Positivo Negativo Total Proporção(+) stmbolo 

(P) (P) 

5 13 18 0,211111 Tl 9 16 25 0,360000 T2 

1 

8 13 21 0,380952 T3 7 10 17 0,411764 T4 

15 11 26 o,576923 T5 14 9 23 0,608695 T6 

13 14 27 o,481481 T7 12 10 22 0,545454 TB 

12 14 26 0,461538 T9 
1 20 6 26 o,769230 TlO 

6 2 8 0,750000 Tll 4 3 7 0,571428 T12 

2 2 4 o,sooooo Tt~ 4 o 4 1,000000 Tl4 

61 69 130 0,469230 70 54 124 o,564516 

x
2= = 22 9762198• 

x2 
13GL-o,os = 22,36 

• 
N 
(X) 

• 
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Gráfico 1 - Distribuição percentual das reações sorolbgicas 

positivas para toxoplasmose, segundo o sexo e os grupos eti 

rios, entre !ndios do Alto Xingu, Brasil Central, 1966. 
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Com o valor encontrado para x2
, a hipótese de 

nulidade para a igualdade de proporções de reações positivas em - - ' todas as classes, nao pode ser aceita. Passamos, entao, a deco~ 

posição do valor do x2
, segundo COCHRAN (1954). A inspeção dos 

' -valores de P leva-nos a formaçao de dois grupos, o primeiro com 

indiv{duos do sexo masculino e feminino pertencentes aos grupos 

etários de O ~5 e 5 ~10 anos, e o segundo com os indivlduos de 

10 ~60 anos. Os valores obtidos, por esta decomposição do x2
,se 

encontram na tabela lX, onde tamb~m figuram os valores do X
2

, c 
não aditivos, obtidos adotando-se como valor esperado não a pr~ 

porção no total geral de casos, mas a referente ao total dos c~ 

sos nas classes confrontadas. Verificamos, então, que os dois 

grupos que foram formados diferem significantemente 

(X~GL-o,os= 3 •84 • x2calculado= 11 •845342), ou seja, 

o grupo etário de O l-10 anos difere significantemente do grupo 

de 10 .-60 anos. 

Os demais resultados que figuram na tabela IX, 

permitem verificar que, no grupo de O ~10 anos a hipótese de nu

lidade não pode ser rejeitada,quer para a diferença entre os se

xos, quer para as diferenças entre idades, em cada sexo. Da mes-
L , • ma forma no grupo de 10 ~60 anos, essa hipotese nao pode ser re-

jeitada para a diferença entre os sexos e para as diferenças en

tre idades, em cada sexo. 



TABELA IX - Decomposição de x2 para as reações s orolÓgicas positivas, segundo os sexos 

e os grupos etários em {ndios do Alto Xingu, Drasil Central, 1966. 

e o m p o n e n t e e G.L. xz x2 
e 

(Tl+T2+T3+T4)x(T5+T6+T,+Ts+T9+T1o•T11+T12•T13+T14> 1 ' 11,845342 ••• 

(Tl+T3) X (T2+T4) 1 o,183643 0,199550 

Tl X T3 1 o,413097 o,464274 

T2 X T4 ...! 
0,108571 0,114982 

(Tl+T2 + T3+T4) 3 0,705311 o,766409 

<Ts•T1+T9+T11•T13> x (T6+Ta+T1o•T12•T14> 1 2,966582 3,061965 

(T5+T7+T9) X (T11•T13> l 1,072391 1,074573 

(T
5 

+ T
7
)x T9 l 0,311204 o,310946 

r
5 

x T7 1 o,483159 0,484231 

Tll X Tl3 1 o,667352 0,150024 

(T6+Ts+T1o>x (Tl2+Tl4) 1 0,240375 0,266976 

(T6+T8) x TlO 1 2,418399 2,647624 

T6 x T8 1 0,180002 0,184365 

Tl2 X Tl4 1 1,872001 2,357161 

-
(T5+T6+T,+Ta+T9+T1o+T11•T12+T13•T14> 9 10,211545 10,539872 

T o t a 1 13 22,762198 • 

• 
"' .... 
• 
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b) Resultados, segundo 2 tltulo fil reações 

Passamos, em seguida, à análise dos resultados do 

AltoXingu, segundo o titulo das reações sorol~gicas. A tabela X e 

o gráfico 2, mostram a distribuição dos 254 soros examinados, se

gundo o titulo das reações, considerando-se como positivos os s~ 

roa que apresentam titulo igual ou superior a 1:16, e como negat! 

vos os de~ais. No total de soros examinados, temos 131 positivos 

e 123 negativos. 

TABELA X 

Reações sorol~gicas para toxoplasmose, pela 

técnica da imunofluorescência indireta, se

gundo o tltulo das reações, entre lndios do 

Alto Xingu, Brasil Central, 1966. 

T{tulo da reação Soros examinados 

{1s) NO ~ 

<16 123 48,4 

16 25 9,8 

64 23 9,1 

256 39 15,4 

1024 29 11,4 

4000 9 3,5 

8000 4 1,6 

16000 1 o,4 
32000 1 o,4 

- . 

Total 254 100,0 
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Número de 

-reaçoes 
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Titulo das reações (11) 

Gráfico 2 - Reações sorolÓgicas para toxoplasmose, pela téc

nica da imunofluorescência indireta,segundo o t{tulo das reA 

çÕes, entre !ndios do Alto Xingu, Brasil Central, 1966. 



c) Resultados, segundo .2 grupo etário ~ .2 

t1tulo ~ reações 

.34. 

Na tabela XI são apresentados os resultados obse~ 

vados no Alto Xingu, segundo o grupo etário e o titulo das rea-

çÕes. Foram reunidos, face aos resultados anteriormente obtidos, 

os dados referentes aos dois sexos, em cada grupo etário. 

• A Como fato digno de interesse, obs?rvamos que nos 

indivlduos dos grupos etários mais idosos, há uma maior propor

ção das reações de tltulos 1:256 e 1:024, do que nos mais jovens. 

A partir desta observação, nos propomos a analisar se as reações 

de t{tulos baixos (1:16 e 1:64), de t{tulos médios (1:256 e 

lzl024) e de tltulos altos (lz4000 em diante), estão presentes, 

nas mesmas proporções, na população de O •20 anos e de 20 ~ 60 

anos, ou se h: uma diferença significante, do ponto de vista es

tat{stico, nessa distribuição. 

A tabela XII e os gráficos 3a e 3b mostram a di~ 

tribuição das reações positivas, segundo os tltulos das mesmas, 

nas duas populações consideradas. Na análise estatística dos da

dos dessa tabela, usamos igualmente a decomposição do x2 
segundo 

COCHRAN (1954). Em função dos valores de P, reunimos os títulos 

das reações em dois grupos, o primeiro compreendendo os t{tulos 

1:256 e 1:1024 e o segundo os demais tltulos. A decomposição do 
2 • X e apresentada na tabela XIII. 

A análise estatlstica mostra diferença signif i

cante entre os dois grupos formados (X~GL-o,o5= 3 984, x
2 

calculA 

do= 12,660273). Há assim , maior proporção de reações de t!tulos 

m~dios ou seja 1:256 e 1:1024, nos indivfduos de 20 ~ 60 anos, e 

portanto maior proporção de reações de t!tulos baixos (1:16 e 

11164) e de t{tulos altos (lz4000 em diante) nos indiv{duos de 

O ~20 anos. 



TABELA XI 

Grupo etá-

rio (anos} 

o t- 5 

5 '"" 10 
! 

1 

10 ~ 20 

20 ~ 30 

30 ... 40 

40 .. 50 

50 .. 60 

Total 

Reações sorolÓgicas positivas para toxoplasmose, pela técnica da imunofluorescência 

indireta, segundo os grupos etários e os t!tulos das reações, entre !ndios do Alto 

Xingu, Brasil Central, 1966. 

Soros Titulo d a s 
... 

( ld Reações positivas r e a ç o e s 

examinados 16 64 256 1024 4000 8000 16000 32000 NO % 

43 2 5 3 1 1 1 - 1 14 32,6 

! 

38 5 2 2 3 2 - 1 - 15 39,5 1 

49 8 6 6 5 2 2 - - 29 59,2 

49 7 2 9 7 - - - - 25 51,0 

52 2 4 13 9 3 l - - 32 61,5 

15 - 3 3 4 - - - - 10 66,7 

8 1 1 3 ! - 1 - - - 6 75,0 

254 25 23 39 29 9 4 1 1 131 51,6 

1 

• ~ 
()1 

• 



TABELA XII - Proporção de reações sorolÓg icas positivas, 
pela técnica da imunofluorescência indireta. segundo os 

tltulos de reações e grupos etários, em {ndios do Alto 

s1mbolo 

Tl 

T2 

T3 

T4 

TS 

Xingu, Brasil Central, 1966. 

T{tulo Indiv{duos examinados 
das -reaçoes o ... 20 

16 15 

64 13 

256 11 

1024 9 

:;4000 10 

Total 58 

x2 = 13,094712* 

20 t-60 Total 

10 25 

10 23 

28 39 

20 29 

5 15 

73 131 

x2 
4GL-o, 05=9,49 

P (O t-20) 

0,600000 

o,565217 

0,282051 

o,310344 

0,666666 

0,442748 
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TA.BELA XIII - Decomposição de x
2 

para as reações sorolÓgicas 

positivas, segundo os tltulos das reações e ~rupos etário51 

em {ndios do Alto Xingu, Brasil Central, 1966. 

Componentes 
Graus de x2 x2 
liberdade e 

(T
3

+T
4

)x(T
1

+T
2

+T
5

} 1 12,660273••• 0,064143 

T3 X T4 1 0,053975 0,064143 

(T3 + T4) 1 0,053975 0,064143 

(T
1

+T
2

) x T
5 1 0,321706 0,331607 

Tl X T2 1 0,058758 0,059644 

(Tl + T2 + T5) 2 0,380464 0,392174 

T o t a 1 4 13,094712•• 
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Gráfico 3a 
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G , - , raf icos 3a e 3b - Reaçoes sorologicas para toxoplaemose, 

segundo o t itulo das reações, nos gru-

pos et•rtos de O ~20 anos (gráfico Ja) 

e ae 20 ~60 anos (gráfico 3b), entre 

{ndioa do Alto Xingu, Brasil Central, 

1966. 
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Capitulo V 

C O M E N T 1 R I O S 

O estudo da prevalência da infecção pelo '.!.!, 

gondii no homem e nos animais, baseia-se fundamentalmente na pe~ 

quisa dos anticorpos séricos. No entanto, apesar da existência 

de diversas técnicas laboratoriais para a identificação de anti

corpos ao toxoplasma, não contamos ainda com uma reação ideal, 

perfeitamente padronizada, de fácil execução, acess1vel a grande 

número de laboratórios em todo o mundo. 

No presente inquérito utilizamos a reação de 

imunof luoresc;ncia indireta, introduzida recentemente, (KELEN e 

) - ' , col., 1962 , que apresenta algumas vantagens em relaçao as tecn,! 

cas anteriores. 
- A A As primeiras observaçoes sobre o emprego das 

técnicas de imunofluorescência na toxoplasmose, foram feitas por 

GOLDMAN (1957a). A partir de um sÔro positivo à reação de Sabin

Feld.man, de titulo 1:4000, marcado pelo isocianato de fluoresce! ... 
A A 

na, pos em evidencia a presença de toxoplasmas por fluorescencia, 
' . quando observados a luz violeta, em esfregaços obtidos do exuda-

' to peritoneal de camundongos previamente infectados por via per! 

toneal. Demonstrou, ainda, a possibilidade de ser bloqueada a - . .. , ~ ,.,. -reaçao, por expos1çao previa do antigeno a um soro nao marcado, 

contendo anticorpos toxoplasmáticos. A seguir GOLDMAN, (1957b) , 

aplicou esta t~cnica de inibição da fluoresc:ncia ~ pesquisa de 

anticorpos séricos, tratando os esfregaços contendo toxoplasmas 

pelos soros suspeitos e pelas globulinas espec{ficas marcadas. 

A. presença de anticorpos ao parasita, nos soros examinados, era 

evidenciada pela inibição total ~u parcial da fluoresc;ncia dos 

toxoplasmas. 

KELEN e col., em 1962, empregaram a técnica da 
A 

imunofluorescencia indireta para a pesquisa de anticorpos ao !& 
gondii. Examinaram 617 soros humanos pelas reações de imunofluo

resc;ncia indireta, Sabin-Feld.man, fixação do complemento e hemA 

glutinação. Enquanto 30,8% dos soros foram positivos ao teste de 

Sabin-Feldman, nas demais reações os resultados foram nltidamen

te inferiores: 5% para a imunofluoresc;ncia indireta, 2,9% para 
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a fixação do complemento e 3,9% para a hemaglutinação. A princi-

pal discordância entre as reações de imunofluoresc;ncia indireta 

e de Sabin-Feldman registrou-se nos soros com t1tulos de 1:64 ou 

inferior. 

GARIN & AMBROISE-THOMAS, em 1963, examinaram 

189 soros pela imunofluorescência indireta e pela reação de li

se, esta ~ltima uma modificação do teste de Sabin-Feldman. Os s~ 

ros foram testados nas seguintes diluições: 1:10, ~:100 ou 

1:200 e 1:1000. Registraram boa correlação entre os resultados, 

sendo que pela imunofluoresc;ncia alguns soros mostraram t{tulos 

mais elevados, correspondentes a uma diluição. 

CAMARG-0, em 1964~,trabalhando com 1000 soros 

humanos, comparou os resultados obtidos através , das reações de 
A 

imunofluorescencia indireta e Sabin-Feldman, considerando-os po

sitivos a partir da diluição 1:16. Obteve 225 soros negativos e 

768 positivos em ambas as reações. S~mente 7 soros foram negati-
A 

vos no teste de Sabin-Feldman e positivos na imunofluorescencia, 

(t1tulo 1:16). Considerando os resultados quantitativamente, ho~ 

ve concordância dos t{tulos ou variação de uma diluição em 97 1 7% 

dos soros positivos e di~erença de duas diluições nos 2,3% res

tantes. 

FULTON & VOLLER, em 1964, examinaram 20 soros 

pelas reações de imunofluorescência indireta, Sabin-Feld.man, 

aglutinação direta e fixação do complemento. Obtiveram bÔa corr~ 

lação entre os resultados destas diferentes reações, menos evi

dente com a fixação do complemento. 

Van NUNEN & van der VEEN, em 19651 preconiza-
A A 

ram na imunofluorescencia indireta, o emprego de cortes congela-
, ' dos de cerebros de camundongos, previamente inoculados com sus-

pensão de '.!:.!. gondii intracerebralmente. No exame de 341 soros h,!! 
• A manos observaram que os resultados da reaçao de imunofluorescen-

cia indireta concordavam com os da reação de Sabin-Feldman ou os 

tf tulos eram ligeiramente inferiores. Em coelhos infectados esp~ 
A 

rimentalmente com toxoplasmas, encontraram concordancia no tempo 

de aparecimento dos . anticorpos séricos e na elevação do t1tulo 1 

em ambas as reações. 

WALTON e col., em 1966, examinaram 1000 soros 

recebidos do Panamá e Bollvia, pelas reações de imunofluorescên

cia indireta e Sabin-Feldman, a partir da diluiÇão 1:8 e na 
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razão 2, com os seguintes resultados: 

negativos nas duas 

positivos nas duas 

-reaçoes •••••••••• .. 
reaçoes •• •'• •••••• 

positivos na IFI e negativos ao SF •• 

negativos na IFI e positivos ao SF •• 

500 

475 

25 

o 
Dos 475 soros positivos, 331 apresentaram em ambas as reações o 

mesmo titulo ou diferença de duas diluições, e 17 soros apresen-

taram diferenças superiores a duas diluições. 

A especificidade da reação de imunofluorescên

cia indireta na pesquisa de anticorpos séricos ao .'.!:.!, gondii foi 

posta em evid;ncia por FULTON & VOLLER, em 1964 e FLETCHER, em 

1965. Determinaram a especificidade da reação através de testes 

de absorção e da verificação da aus;ncia de reações cruzadas com 

soros de doentes acometidos de malária, tripanosomlase africana, 

filariose, leishmaniose visceral e cutânea, leptospirose, salmo

nelose e s1filis, além de um individuo infectado com Sarcocystis. 

Em conclusão, pode-se afirmar que a imunofluo-

resc~ncia indireta na toxoplasmose constitui uma reação especlf! 

ca e sens1vel, cujos resultados, graças ao aperfeiçoamento de 

sua técnica, são comparáveis aos obtidos pela reação de Sabin

Feld.man. Esta constatação merece destaque, pois a reação de 

Sabin-Feldman permanece como a reação padrão para a avaliação dos 
, 

novos testes sorologicos, propostos para o estudo da toxoplasmo-

se. 
,. 

A imunofluorescencia indireta apresenta, em re-

lação ao teste de Sabin-Feldman, algumas vantagensa 

1 - reduz em muito o manuseio com toxoplasmas 

vivos; 

2 - dispensa a presença do fator acessório, en

contrado no sangue fresco de determinados indivlduos e sempre d! 

f1cil de ser obtido e conservado; 

3 - permite maior rapidez na leitura da reação; 

4 - trata-se de uma reação de fácil padroniza

ção, sendo que a distribuição do antlgeno e do conjugado pode 

ser -feita a partir de um laboratório central para centros meno

res. Destacando êste fato, FLETCHER, 1965, afirma: "ln this way 

uniform results of great value in epidemiological work could be 

obtained by peripheral laboratories scattered over a very wide 

area". 
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Consideramos justif ícada não só a adoção do te~ 

te de imunofluorescência indireta,no presente inquérito,assim c~ 

mo o confronto dos seus resultados com aquêles obtidos por 

rios autores, utilizando a reação de Sabin-Feldman. 

, 
va-

Com o intu{to de verificarmos o comportamento 

dos soros por nós examinados e testarmos a técnica laboratorial 

utilizada, 30 amostras de soros que figuram no presente inquéri

to foram reexaminadas cêrca de um ano após, em Nijmegen,Holanda, 

graças à gentileza da Dra. Van Nunen. Foi empregada a reação de 

imunofluoresc;ncia indireta, tendo como ant1geno toxoplasmas da 

cepa Deelen, presentes em cortes de cerebro de camundongos, se

gundo técnica descrita anteriormente. 

Conforme se co~prova pela tabela VII, houve co~ 

cordância no total de reações positivas (23) e negativas (7).Dos 

soros positivos, 18 apresentaram o mesmo titulo ou variação de 

uma diluição, na razão 4, e os soros restantes em número de 5, 

apresentaram diferença de duas diluições. Dentro das diferenças 

assinaladas, as reações realizadas em Nijmegen tiveram em geral 

t!tulo menor. 

A concordância observada pode-se considerar sa

t isfatÓria, em relação aos dados da literatura (CA~IARGO, 1964b; 

van NUNEN, 1965), tendo-se em conta as diferenças de técnicas e~ - ,. tre as duas reaçoes, o emprego de toxoplasmas de outra cepa, o 

uso de conjugados de proced~ncia diversa e o intervalo de tempo 

transcorrido. 

Nosso empenho em estudar alguns aspectos epide

miológicos da toxoplasmose no Parque Nacional do Xingu, data de 

1965, quando tivemos o primeiro contato com seus habitantes. Na

quela oportunidade participamos de um inquérito sorolÓgico sumá

rio (BARUZZI & AMATO, 1965), pela reação de Sabin-Feldman, em 92 

!ndios (38 1 04% de positivos) • 

... 
Aquele trabalho inicial e o melhor conhecimento 

. .. ~ .- ' . -das tribos ind1genas da reg1ao, levaram-nos a real1zaçao de um 

estudo mais amplo, através do presente inquérito. Em seu planej~ 

mento procuramos escolher uma amostra representativa da popula

ção do Alto Xingu, no entanto, encontramos algumas dificuldades. 
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Não conseguimos obter nenhum dado informativo sÔbre a sua distr! 

buição por grupo familiar, t sexo e idade, e, nossas possibilida

des de comunicação com os habitantes da região eram limitados p~ 

lo desconhecimento das linguas indlgenas. As informações fornec! 

das pelos {ndios, que falavam nosso idioma, eram em geral muito 

precárias, mesmo em resposta a indagações simples, como o nÚmero 

de moradores de uma oca ou a constituição de uma famllia. 

Resolvemos, então, realizar o inquérito sÔbre - . toxoplasmose paralelamente ao levantamento da populaçao indigena 

executado pelas equipes do Instituto de Medicina Preventiva da 

E.P.M. sob nossa orientação, em julho e setembro de 1966. 

Os indlgenas ao comparecerem ao local de traba

lho da equipe médico-odontológica, eram identificados, submeti

dos a exame f!sico e exame odontolÓgico, e retirava-se Wlla amos

tra de sangue venoso para investigações sorolÓgicas. O comparec! 

mento fazia-se por grupos familiares, o que vinha facilitar nos

sas tentativas em determinar os laços de parentesco entre os in

div1duos examinados, e a seguir a estrutura tribal. Eo visitas 
' realizadas as aldeias procurava-se completar o levantamento dos 

faltosos, dentro dos grupos familiares correspondentes. Os • in-

dios doentes que vinham solicitar assist;ncia médica, eram aten

didos por um membro da equipe, encarregado do atendimento cllni-
.. . -co e somente eram incluidos no recenseamento geral da populaçao, 

por ocasião do exame dos seus grupos familiares. 

Consideramos justificado o critério por 
, 

nos 

adotado, que permitiu a inclusão no inquérito sorolÓgico sÔbre a 

ocorrência de anticorpos ao !.& gondii, de 254 lndios, que repre

sentavam c~rca de 2/5 da população do Alto Xingu. 

Pode-se considerar satisfatória, a distribuição 

por sexo e grupo etário da população inclu!da no presente inqué

rito. O número de indivlduos dos dois sexos é aproximadamente o 

mesmo (130 homens e 124 mulheres), como seria de se esperar, na 

ausência de um fator mórbido conhecido, que atuasse preferente-
• mente sobre um dos sexos. 

No levantamento de um grupo humano primitivo # 
e 

A 

prevista uma certa margem de erro, entre a idade avaliada e a 
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. - ~ idade real. Procuramos nao ultrapassar essa margem de erro, re-

correndo ao auxllio da ficha odontológica e adotando, a partir 

dos 10 anos, a divisão dos indivlduos examinados por grupos etá

rios maiores. 

Em nosso trabalho observamos, uma redução acen

tuada no nÚmero de indiv!duos examinados, com idade superior a 

40 anos. Assim, para um total de 254 lndios, tivemos apenas 23 

no grupo de 40 ~ 60 anos e nenhum no grupo etário que viria a s~ 

guir. tste fato 
.. 

foi confirmado nas visitas feitas as aldeias e 

também durante o preenchimento da ficha utilizada no levantamen

to da população. A maioria dos indiv1duos 1 de 25 a 35 anos de 

idade, quando interrogados informavam que um dos progenitores ou 

ambos já haviam falecido. 

Não temos elementos suficientes para explicar a 

pir~mide de idade dos !ndios do Alto Xingu. Desconhecemos quais 

são as causas de morte mais frequentes nesta população. Espera

mos que, com o progredir dos trabalhos que vem sendo realizados 

pela Escola Paulista de Medicina, encontrem-se respostas exatas 

a estas indagações. 

O inquérito sorolÓgico sÔbre a toxoplasmose 1por 

nós efetuado, revelou 51 1 6 % de reações positivas, em 254 !ndios 

examinados, a partir do t{tulo 1:16. Para uma avaliação dêste r~ 

sultado, apresentaremos alguns inquéritos realizados por vários 

autores, em diferentes populações americanas. 

FEL1'}tAN & >llLLER, em 1956 1 estudaram 10 grupos 

humanos, através da reação de Sabin-Feldman, a partir da dilui

ção 1:16. Incluiram indivlduos dos dois sexos de diferentes ida-

des, em aparente bom estado de saúde. 



População 

Esquim~ 

lndios Navajos 

Ialandia 

Portland, EUA 

St. Louis, EUA 

New Orleans, EUA 

Pittsburgh, EUA 

Haiti 

Honduras 

Tahiti 

~ 2 soros 
examinados 

21 

236 

108 

293 

184 

270 

144 

104 

266 

121 

Percentagem 
2 positivos(%) 

o 
4 

11 

17 

26 

31 

35 

36 

64 

68 
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GIBSON e col ~ em 1956, entre 987 indiv{duos da 

raça negra, habitantes da zona rural, em Tennessee, E.U.A., eB

contraram 21 1 8% de positivos pela reação de Sabin-Feldman,a par

tir de 1:16. 

GIBSON & COLEMAN, em 19581 examinaram 100 soros 

provenientes da Guatemala, pertencentes a indivlduos de descên-
• 

dencia maia, maiores de 16 anos de idade, que habitavam uma pro-

priedade agr{cola próxima da costa do Pac!fico. Encontrara• 94% 

das reações positivas. Em Costa Rica, no exame de 156 indiv{duos 

maiores de 20 anos, 

ambos os inquéritos 
~ do titulo 1:4. 

observaram 88 1 5% de reações positivas. Ea 
usaram a reação de Sabin-Feldman, a partir 

LUNDE & JACOBS, em 1958, em Trinidad, atrav&s 

das reações de Sabin-Feldman e de hemaglutinação, tiveram 54 1 4% 

de positivos, a partir da diluição 1:16, em 121 indiv{duos exa

minados. 

MORALES e col.;em 1961, na ilha de Pascoa, si

tuada a 4.800 km da costa chilena e habitada por 1.180 pessoas, 

examinaram os soros de 63 indivlduos, cujas idades variavam de 

11 a 75 anos. Registraram 92% de reações positivas a partir de 

1:16. Os resultados foram confirmados pela reação de hemagluti--naçao. 

DELASCIO em 1956, na cidade de São Paulo, ob

servou entre gestantes normais, 42% de reações positivas pela 

reação de Sabin-Feldman, com tltulos de 1:4 a 1:256. 
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NUSSEHZWEIG em 1957, também na cidade de São 

Paulo, registrou 71 1 2% de reações positivas, entre 334 doadores 

de sangue. E•pregou a reação de Sabin-~eldman, a partir da dilul 

ção 1:16 • 

D&AHE e col., em 1963, no Território do Amapá, 

tiveram 68,1% de reações positivas em 354 indivlduos maiores de 

10 anos, utilizando a reação de Sabin-Feldman com o titulo ini

cial 1:16. 

JAMRÃ, em 1964, realizou um inq·1éri to entre 

300 habitantes de uma área pr;viamente delimitada, nos subdistr! 

tos do Jardim America e Vila Madalena, na cidade de São Paulo. Â 

reação de Sabin-Feldman, mostrou 67% de positivos, a partir do 

t! tulo 1: 16. 

Os trabalhos apresentados, mostram que entre 

as populações estudadas, há uma ampla variação na percentagem de 

indivlduos com reações positivas. Assim, entre os esquimós, !n

dios Navajos (Arizona, E.U.A.) e habitantes de Tenesee (E.U.A.), 

toram registrados, respectivamente, <>%, 4% e 21 1 8% de positivos, 

contra 88,5% em Costa Rica, 92% na ilha de Páscoa e 94~ na Guat~ 

mala. 
A .. 

As diferenças sao indubitavelmente grandes,me~ 

mo se considerarmos que alguns dos inquéritos citados incluem 

grupos et~rios diferentes e que as pirâmides de idade dos indivl 

duos examinados não são iguais. 

Procuramos confrontar os nossos resultados,com 

aquêles obtidos em dois outros inquéritos realizados no Brasil. 

O primeiro efetuedo por DEANE e col. (1963), no extremo norte rlo 

pa!s, no Território do Amapá, em uma população aparentemente ra

dicada na região desde o nascimento, vivendo em pequenos núcleos 

populacionais, e o segundo, realizado por JAMRA (1964), entre h~ 

bitantes de uma área resid~ncial d3 cidade de São Paulo. Nos 

tr;s levantamentos sorol~gicos citados, foram usados, como ant!

genos, toxoplasmas da c epa •1 e a .s reações foram consideradas co

mo positivas a partir do titulo 1116. 

No Alto Xingu, ao estudarmos a distribuiçio 

das reações positivas nos doi~ sexos, regi stramos 46 1 9% de re~ 

çÕes positivas entre os homens e 56,5% de reações positivas en

tre as mulheres. A análise estatlstica utilizada não mostrou di

ferença s i gn ificante na proporçio de reações positivas elrtre o& 
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sexos, nos diferentes grupos etarios. 

DEANE e col. (1963), no Amapá, examinando 118 

homens e 236 mulheres, encontraram , respectivamente, 71 1 2% e 

66,5% de reações positivas. 

JAMRA (1964), em 300 habitantes de São Paulo 

(119 homens e 181 mulheres), registrou 63% de reações positivas 

no sexo masculino e 69,6%no sexo feminino. A análise estatlstica 

utilizada, no referido trabalho, não mostrou diferença signifi• 

cante entre os dois sexos, na proporção de reações positivas 

nos diferentes grupos etários. 

Por êstes resultados, pode-se presumir que não 

há predominincia de reações sorolÓgicas positivas para toxoplas

mose em nenhum dos sexos e que as diferenças, eventualmente re

gistradas traduzem variações ocasionais. Esta impressão é refor

çada pelo trabalho de FELDMAN & MILLER (1956), que no exame de 

1.191 indiv{duos (548 homens e 643 mulheres), pertencentes a 

seis grupos populacionais diferentes, encontrara" 36~ de reações 

positivas no sexo masculino e 36% no sexo feminino. No entanto, 

no exame isolado de cada uma dessas populações, observaram lige! 
• # 

ra predominancia das reaçoes positivas, ora entre os homens, ora 

entre as mulheres. 

Os levantamentos sorolÓgicos efetuados,por nós, 

no Alto Xingu, por DEANE e col. (1963), no Amap~ e por JAMRA 

(1964), em São Paulo, permitem estabelecer o.ma comparação entre 
, . 

os resultados observados, dentro de cada grupo etario, nas tres 

populações estudadas. Isto é, entre crianças, jovens e adultos, 

incluidos nos inquéritos citados. Os dados respectivos são apre

sentados nas tabelas XIV, XV e XVI e no gráfico 4. 

Inicialmente comparamos nossos resultados com 

os registrados no Amap' (DEANE e col. 1963), em cada um dos gru

pos etários seguintess 10 ~20, 20 ~30, 30 ~40, 40 ~50 e 50 ~60 

anos. Para a análise estatlstica usamos o teste do x2 em qua

dros de 2x2 (associação), empregando quando necessário o método 

exato de Fisher, tendo em vista as restrições impostas por 

COCHRAN. 



TADELA XIV - Reações sorolÓgicas positivas 
para toxoplasmose, em !ndios do Alto Xingu, 
1966. 

Grupos Indivlduos Reações lositivas 
etários examinados NO % 

o ... 5 43 14 32,6 

5 t-10 38 15 39,5 

10 t-20 49 29 59,2 

20 .. 30 49 25 51,0 

30~ 52 32 61,5 

40 t-50 15 10 66,7 

50 ... 60 8 6 75,0 

Total 254 131 51,6 
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TABELA XV - HeaçÕes sorolÓgicas positivas 
para toxoplasmose 1 em habitantes do Amapá 
(DEANE e col.1963). 

Grupos Indivíduos 
etários examinados 

10 .. 20 112 

20 .. 30 117 

30 r40 6~ 

40 .. 50 22 

50 t-60 24 

60 e + 15 

Total 354 

TABELA XVI - Reações sorolÓgicas positivas 
para toxoplasmose, em habitantes de São 
Paulo (JAMRA 1 1964). 

Grupos Indivlduos Reações positivas 
etários examinados NO % 

o ... 5 18 2 11,1 

5 t-10 20 5 25,0 

10 ~20 53 21 39,6 

20 .. 30 56 43 76,7 

30 t-40 67 53 79,1 

40 t-50 41 34 82,9 

50 t-60 13 12 92,3 

60 e + 32 31 96,6 

Total 300 201 67,o 

Reações positivas 
NO % 
61 54,5 

81 69,2 

53 82,8 

15 68,2 

17 70 18 

14 93,3 

241 68,1 
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Gráfico 4 - Distribuição percentual das reações sorolÓgicas 

positivas para toxoplasmose 1 segundo os grupos 

etários, registradas no Alto Xingu(1966), A~apá 

(DEANE e col.,1963) e em São Paulo(JAMRA,1964). 
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A análise estat!stica permite-nos rejeitar a hi

pótese de igualdade, na proporção de reações positivas, nos gru

pos etários de 20 ~30 anos (X
2
1GL O 05=3 1 83 1 x2 l 1 d =4 1 2045 

- 1 ca cu a o e 

30 ~40 anos (X~GL-o,os=3 1 84 1X2calculado=5 1 5888). Nos demais gru

pos etários não há significância para o valor do x2 calculado. A§ 

sim, a menor proporção de reações positivas observadas no Alto 

Xingu em relação ao Amapá, é significante tanto para o grupo de 

20 i-30 anos, como para o de 30 ~40 anos. 

O mesmo estudo comparativo foi feito entre o Al

to Xingue São Paulo (JAMRA, 1964), nos grupos etários compreendi 

dos entre O ~60 anos. Encontramos diferença significante, apenas, 

no grupo etário de 20 ~30 anos (X~GL-o,os=3 184,X2calculado=6 1 5150! 
com uma menor proporção de reações positivas entre os !ndios. Nos 

demais grupos etários as diferenças não são significantes. 

Interessa-nos, também, verificar qual o comportã 

mento dns reações positivas, segundo o tltulo das reações. Constã 

ta-se, que 1;256 foi o t1tulo mais frequente no inquérito do Al

to Xingu, o mesmo ocorrendo no Amapá (DEANE, 1963) e em São Paulo 

(JAMRA, 1964), representando, respectivamente, 29 9 8%, 34 9 4% e 

34,8% do total 
- ( # çoes t1tulos 

tivas tlo Alto 

de reações positivas •• As quatro primeiras dilui

de 1:16 a 1:1024), englobam 88 9 5% das reações posi 

Xingu, 83 94% do Amap' e 92% de São Paulo. O t!tulo 

mais alto, verificado no Alto Xingu e em São Paulo foi lt32t000 
# 

e no Amapa 1:64.000. 

No Alto Xingu estudamos a proporção de reações 
, . . - -sorologicas, segundo o titulo das reaçoes, na populaçao de O ~20 

e 20 ~60 anos. Verificamos que as reações de intensidade média 

(t{tulos 1:256 e 1:1024), estão presentes numa proporção signifi 

cantemente maior no grupo de 20 ~60 anos, e que tanto as reaç~es 

de t1tulos baixo (1:16 e 1:64), como as de títulos altos (1:4000 
em diente), siõ mais freqü'entes no grupo de O ~20 anos. 
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Consideramos, que o comportamento diverso das 

reações sorolÓgicas, com rielaçio ao t!tulo, em jovens e adultos, 

observado no Alto Xingu, deverá ser investigado em outras popula

ções, pois, talvez possa sugerir hipóteses para explicar certas 

peculiaridades da epidemiologia da toxoplasmose, e mesmo de sua 

patologia. 

O presente t rabalho, nos permite concluir que, a 

preval;ncia de anticorpos ao toxoplasma numa população isolada, 

homogênea do ponto de vista étnico e de hábitos e costumes identi 

ficáveis a aqu~les dos homens primitivos, não difere substancial

mente, quer daquela observada em uma população de um grande cen

tro civilizado, quer daquela verificada em pequenos núcleos popu

lacionais da região amazônica. ~ate achado nos induz a inferir 

que a disseminação da toxoplasmose não ~ influenciada por hábitos 

civilizados. 

----
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c o N c L u s o E s 

1 - A validade dos nossos resultados, pela téc

nica da imunofluoresc;ncia indireta, foi confirmada em um lote 

de 30 soros, reexaminados cerca de um ano após, no Depa rtamento 

de Higi;ne da Universidade Católica de Nijmegen, Holanda. 

2 - Em 254 fndios do Alto Xingu, Brasil Central, 

registramos 131 reações positivas, ou seja, 51 9 6% a partir do ti

tulo 1;16. 

3 - Não observamos diferença significante, do 

ponto de vista estat{stico, na proporção em cada grupo ~tário 9 de 
reações positivas nos dois sexos. 

4 - Observamos uma proporção significantemente 

menor de reações positivas no grupo O ~10 anos, em relação ao 

grupo de 10 ~60 anos. 

5 - Comparamos a proporção de reações positivas 

no Alto Xingu, com as registradas no Amapá (DEANE e col., 1963)e 

em São Paulo (JA>IRA 1 196.4), entre indivlduos dos mesmos grupos 

et~rios. Observamos no Alto Xingu, em relação do Amapá, uma pro

porção significantemente menor de reações positivas no grupo de 

20 ~30 e 30 ~40 anos. No confronto com São Paulo a população do 

Alto Xingu mostrou proporção significantemente menor no grupo de 

20 S-30 anos. 
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6 - Os resultados do Alto Xingu, no seu conjun

to, não diferem de forma acentuada, como se poderia supor pelaa 

condições de vida do lndio, daquêles observados em duas popula

ções brasileira• (Amapá e São Paulo), com graus de civilização 

•aia avançados. As diferenças obserYadaa, não são de magnitude 

suficiente para fazer admitir a existência de estrutura epidemi2 

l~gica distinta para a toxoplasmoae no Alto Xingu, em relação ao 

Amapá e São Paulo. 

7 - Nossos resultados permitem afirmar, que os 
• - A A habitoa civilizados não exercem influencia sobre a prevalencia 

de anticorpos ao toxoplasma. 
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