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A toxoplasmose é uma infecção, que pode ser adquirida pela ingestão de 
cistos em tecidos, ou alimentos contaminados por oocistos de Toxoplasma 
gondii. Os oocistos são eliminados pelos felídeos e são responsáveis pela 
contaminação ambiental. Para sua identificação há necessidade de técnicas 
coprologicas especificas que apresentam baixa sensibilidade e especificidade, 
podendo os oocistos ser confundidos com outros coccídeos felinos, sendo 
assim a Reação de Polimerização em Cadeia (PCR) tem importância na 
capacidade de amplificar uma sequência precisa de DNA aliada à sua 
simplicidade, elevada sensibilidade e especificidade. O objetivo desse estudo 
foi relacionar os resultados obtidos pela PCR com os exames de 
parasitológicos de Hoffman, Willis, Faust e Sheather para a detecção de 
oocistos em amostras de fezes de gatos. Foram analisadas 150 amostras de 
fezes frescas por exames parasitológicos convencionais e pela PCR. Em 
72,7% (109/150), das amostras não foi possível detectar oocistos, sendo 
consideradas negativas pelos testes parasitológicos e pela PCR. Em 3,35% 
(5/150) houve concordância na identificação dos oocistos, 12,7% (19/150), só 
foi possível detectar os oocistos de T. gondii por PCR, e em 11,3% (17/150) 
das amostras oocistos foram detectados somente pelas técnicas 
convencionais, e não confirmado pela PCR, possivelmente oocistos de 
Hammondia hammondi que é morfologicamente idêntico ao T. gondii. Os 
resultados demonstram a elevada sensibilidade e especificidade da PCR e a 
sua importância na confirmação do diagnóstico diferencial. Para realização de 
analises ambiental, suporte para medidas de profiláticas para toxoplasmose, a 
utilização da PCR na analises das amostras de fezes dos gatos/felídeos 
representa uma importante ferramenta para conhecimento da real prevalência 
de contaminação nestes animais. 
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