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RESUMO 

 

A toxoplasmose humana caracteriza-se por uma infecção de grande importância em saúde 

pública. Esta doença pode provocar graves lesões sistêmicas, variando de sinais neurológicos, 

ósteo-musculares, respiratórios a oculares, dentre outros. O hábito alimentar de consumo de 

carnes e produtos de origem animal, crus ou mal cozidos tem grande importância na 

epidemiologia da toxoplasmose. Os alimentos vegetais contaminados com oocistos e os de 

origem animal, principalmente produtos suínos e ovinos com cistos, são os maiores 

responsáveis pela infecção humana. Além destes alimentos, estão envolvidos, o solo 

contaminado e roedores infectados, ingeridos parcial ou totalmente, como conseqüência dos 

hábitos carnívoros exercidos pelos animais. O Toxoplasma gondii, agente etiológico da 

toxoplasmose, tem o gato como hospedeiro definitivo, e o homem e outros animais como 

hospedeiros intermediários. Embora o gato elimine os oocistos (formas infectantes) por 

apenas 15 dias durante uma única vez em sua vida, quando primo-infectados com o 

Toxoplasma gondii, estes oocistos liberados no ambiente podem permanecer no solo por 

meses ou até anos em condições favoráveis de umidade, temperatura e incidência solar, 

podendo contaminar as mais variadas espécies animais. O objetivo desta revisão é salientar a 

necessidade dos hábitos de higiene com os alimentos, os quais estão em evidência na 

transmissão da toxoplasmose. 

 

 

Palavras-chave: Toxoplasma gondii, zoonose, gatos. 
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ABSTRACT 

 

 

The human toxoplasmosis is characterized by an infection of great importance in public 

health. This disease can provoke serious systemic lesions, varying from neurological signs, 

osteomuscular, breathing to oculars, among others. The alimentary habit of meat and animal 

products consumption, raw or badly cooked has great importance in the epidemiology of the 

toxoplasmosis. The polluted vegetable victuals with oocysts and that one of animal origin, 

mainly products swine and sheeps with cysts, are the largest responsible for the human 

infection. Besides these victuals, it is also involved, the polluted soil and infected rodents, 

ingested partially or totally, as a consequence of the carnivorous habits exercised by these 

animals. The Toxoplasma gondii, the etiologic agent of the toxoplasmosis, has the cat as 

definitive host, and the man and others animals as intermediate hosts. Although the cat 

eliminates the oocysts (infective forms) for only 15 days once in its life, when first infected 

with Toxoplasma gondii, these oocysts liberated in the environment can stay in the soil for 

months or until years in favorable conditions of humidity, temperature and solar incidence 

and can contaminate the most varied animal species. The objective of this revision is to point 

out the need of the hygiene habits with the victuals, which are in evidence in the transmission 

of the toxoplasmosis.   

   

   

Keywords: Toxoplasma gondii, zoonosis, cats.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

 

Figura 1 – Toxoplasma gondii .................................................................................................... 8 

Figura 2 – Taquizoítos em macrófagos de camundongo ............................................................ 9 

Figura 3 -  Felinos: hospedeiros definitivos do Toxoplasma gondii ........................................ 12 

Figura 4 – Oocisto esporulado de Toxoplasma gondii ............................................................. 13 

Figura 5 – Ciclo epidemiológico da Toxoplasmose ................................................................. 14 

Figura 6 – Retinocoroidite causada pela Toxoplasmose .......................................................... 16 

Figura 7 – Olho de um gato com uveíte ................................................................................... 17 

Figura 8 – Hidrocefalia congênita causada pela Toxoplasmose............................................... 18 

Figura 9 – Taquizoítos – Toxoplasma gondii ........................................................................... 20 

Figura 10 – Lavado traqueobrônquico em gato evidenciando taquizoítos ............................... 20 

Figura 11 – Importância da higiene das mãos .......................................................................... 23 

Figura 12 – Higiene das caixas de areia dos gatos ................................................................... 24 

Figura 13 – Interpretação dos exames sorológicos para toxoplasmose durante o pré-natal .... 19 

Figura 14 – Drogas e doses recomendadas na terapêutica da toxoplasmose canina e felina ... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

SUMÁRIO 

 

 

RESUMO .................................................................................................................................. iv 

ABSTRACT .............................................................................................................................. v 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES ................................................................................................... vi 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 7 

2 REVISÃO DE LITERATURA ............................................................................................. 8 

2.1 ETIOLOGIA ......................................................................................................................... 8 

2.2 OCORRÊNCIA .................................................................................................................... 9 

2.2.1 Em Humanos .................................................................................................................... 9 

2.2.2 Em Animais .................................................................................................................... 11 

2.3 EPIDEMIOLOGIA ............................................................................................................. 12 

2.4 SINAIS CLÍNICOS ............................................................................................................ 15 

2.4.1 Em Humanos .................................................................................................................. 15 

2.4.2 Em Animais .................................................................................................................... 16 

2.5 DIAGNÓSTICO ................................................................................................................. 18 

2.5.1 Em Humanos .................................................................................................................. 18 

2.5.2 Em Animais .................................................................................................................... 19 

2.6 TRATAMENTO ................................................................................................................. 21 

2.6.1 Em Humanos .................................................................................................................. 21 

2.6.2 Em Animais .................................................................................................................... 22 

2.7 PROFILAXIA .................................................................................................................... 23 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 25 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 De acordo com Araújo et al. (1998) a participação da toxoplasmose como uma doença 

que causa sérios problemas tanto no homem como nos animais, vem de tempos antigos. A 

toxoplasmose é uma infecção causada pelo Toxoplasma gondii, protozoário intracelular 

obrigatório, de distribuição cosmopolita. O gato é o hospedeiro definitivo, enquanto o 

homem, outros mamíferos e as aves são hospedeiros intermediários. Em 1923 a doença 

toxoplasmose foi descrita em uma criança, por Jankü. Em 1939 foram comparados isolados de 

Toxoplasma gondii de humanos e de animais, e observou-se que estes agentes eram da mesma 

espécie. O primeiro relato de toxoplasmose clínica em gatos foi em Nova Iorque em 1942, 

mas, apenas no ano de 1970 seu ciclo biológico foi definido. 

 Cruz et al. (2008) afirmam que se contrai a toxoplasmose através de hábitos 

inadequados de higiene dispensados pelas pessoas, ou seja, existem muitas maneiras de se 

entrar em contato com o Toxoplasma gondii e adquirir a doença, dentre elas o consumo de 

carne crua ou mal cozida, ingestão de frutas, verduras e legumes mal cozidos, e ainda o 

contato direto com a terra, em procedimentos de jardinagem, por exemplo, o contato direto 

estrito com os gatos não aumenta determinantemente este risco.   

 Esta doença pode provocar graves lesões sistêmicas, variando de sinais neurológicos, 

ósteo-musculares, respiratórios a oculares, dentre outros. Os medicamentos utilizados mais 

comumente na terapêutica da toxoplasmose canina e felina são as sulfonamidas, a 

pirimetamina e a clindamicina, tendo sempre o apoio dos testes sorológicos baseados na 

identificação de IgG e de IgM, o que possibilita o rastreamento da infecção (BENENSON, 

1992). 

 Para as pessoas acometidas pela doença, tanto gestantes como pacientes 

imunocomprometidos, existe protocolo medicamentoso direcionado ao tratamento da 

toxoplasmose, concluem Dubey; Beattie (1988).  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 ETIOLOGIA  

 

 

 Toxoplasma gondii (Figura 1) agente etiológico da toxoplasmose, foi descoberto em 

1908 por Splendore em coelhos (São Paulo, Brasil) e por Nicolle; Manceaux em roedores 

africanos, Ctenodactylus gondii (Tunísia, Norte da África) (BONAMETTI et al., 1997). 

 Segundo Swango et al. (1992) a toxoplasmose é uma coccidiose dos felídeos, causada 

pelo Toxoplasma gondii. É uma das mais comuns parasitoses, afetando praticamente todos os 

animais homeotérmicos, em todo o mundo, inclusive o homem, constituindo-se em 

importante zoonose. 

 

 

Figura 1 - Toxoplasma gondii 

Fonte: Bonametti et al. (1997) 

 

 De acordo com Germano (1985), o Toxoplasma gondii apresenta três formas 

infectantes: 

 a) Taquizoítos (taqui = rápido) são formas de proliferação rápida, e estão 

presentes em grande número, nas infecções agudas. No animal afetado, o parasito pode estar 

no sangue, excreções e secreções. Neste estágio sobrevive no meio ambiente ou na carcaça 

por poucas horas (Figura 2); 

  b) Bradizoítos (bradi = lento) são formas de reprodução lenta, e estão presentes 

nas infecções congênitas e crônicas. Neste estágio pode sobreviver em tecidos por alguns dias 

http://www.fiocruz.br/ccs/glossario/toxoplasmose.htm
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depois da morte, mas é destruído pelo congelamento a – 12ºC por 24 horas ou cocção a 58ºC 

por dez minutos; 

 

 

Figura 2 - Taquizoítos em macrófago de camundongo 

Fonte: Dubey; Beattie (1988) 

 

  c) Oocistos são formas resultantes do ciclo sexuado do parasita, que ocorre 

apenas no trato gastrointestinal dos felídeos. Os oocistos são eliminados nas fezes ainda não 

esporulados, tornando-se infectantes após a esporulação no meio ambiente, que ocorre entre 

três a cinco dias de acordo com as condições ambientais. O oocisto pode permanecer viável 

no meio ambiente por até um ano e meio. 

 

 

2.2 OCORRÊNCIA 

 

 

2.2.1 Em Humanos 

 

 

 A toxoplasmose é uma zoonose de distribuição universal que acomete milhões de 

pessoas no mundo. Em diversos países, têm sido descritas soroprevalências que variam de 

15% a 85% na população humana (JAMES et al., 1996). 

 Remington et al. (1995) definem os diferentes fatores relacionados à doença: as 

diferentes taxas de infecção humana e animal obtidas nos diversos países do mundo devem-se 

a diferentes fatores como localização geográfica, condições ambientais, hábitos culturais dos 

povos principalmente no tocante à alimentação, tipo de fauna, grau de desenvolvimento do 

país e infra-estrutura hídrica e sanitária. 
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 De acordo com Frenkel; Etheredge (1995), o índice de infecção em uma população 

humana depende da combinação de padrões de vida e de cultura. A maneira como a carne é 

preparada para o consumo humano é um fator de transmissão. 

 Na Europa, a elevada incidência da protozoose se deve à alimentação baseada em 

carne crua ou mal cozida. Na Colômbia, os fatores de risco estão relacionados à carne mal 

cozida, água não fervida e contatos com fezes de gatos não imunes (FRENKEL, 2002). 

 Oliveira et al. (2003) relatam que a toxoplasmose não consta da lista de notificação 

obrigatória, não havendo, portanto, dados sistemáticos sobre ela no Brasil. Contudo, surtos de 

doenças transmitidas por água e alimentos são de notificação obrigatória, o que possibilita o 

registro da toxoplasmose quando identificada em surtos da doença aguda.  

 Como conclui Meirelles Filho (1985), as prevalências têm grande variabilidade entre 

as regiões do Brasil, ou seja, no Brasil, a prevalência de anticorpos IgG na população geral 

varia de 54% no Centro-Oeste a 75% no Norte do país. No Rio de Janeiro 77,1% das 

gestantes são soropositivas para IgG anti-Toxoplasma gondii, em Pernambuco 69,4%, no Rio 

Grande do Sul 74,5%, na Bahia 64,9% e, no Paraná 67%. 

 No Estado de São Paulo, a maioria deles no Interior, o sistema de vigilância registrou 

cinco surtos de toxoplasmose aguda, com mais de 100 casos no total, no período de 1999 a 

2005, veiculados por água, carne e contato com gatos (MOURA et al., 2006).  

 Vários são os casos relatados por surtos de toxoplasmose relacionada à alimentação, 

por exemplo, o de Santa Isabel do Ivaí no Paraná (BRASIL, 2007). Entre novembro de 2001 e 

janeiro de 2002, o Brasil registrou o maior surto de toxoplasmose do mundo, ocorrido no 

município de Santa Isabel do Ivaí – Paraná. Um total de 462 pessoas apresentou sorologia 

sugestiva para toxoplasmose (IgM reagente). Dentre os acometidos, sete eram gestantes e 

destas, seis tiveram seus filhos infectados, ocorrendo uma anomalia congênita grave e um 

aborto espontâneo. A investigação epidemiológica concluiu que a fonte de contaminação era 

um dos reservatórios de água da cidade que estava contaminado por fezes de uma gata que 

estava eliminando oocistos de toxoplasma. 

 Em 2005, outro caso relacionado com alimento repercutiu os órgãos da vigilância 

sanitária em Goiânia (BRASIL, 2007): as informações preliminares repassadas pela 

Vigilância Sanitária Municipal, é que seriam 11 casos de toxoplasmose confirmados por 

resultados laboratoriais. Essas pessoas haviam participado de uma festa de confraternização 

de natal em um restaurante de Goiânia, realizada no dia 17 de dezembro de 2005. Nesta festa 

estiveram presentes 26 pessoas (incluindo os casos já confirmados). O alimento suspeito foi 

comprado em uma casa de carnes em Goiânia. Esse estabelecimento vendeu o mesmo 
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alimento para uma festa em Anápolis, onde também houve um surto de toxoplasmose no 

mesmo período. 

 

2.2.2 Em Animais 

 

 

 Para Dubey; Beattie (1988), os gatos são importantes na epidemiologia do Toxoplasma 

gondii por serem os únicos representantes urbanos a excretarem oocistos no ambiente através 

de suas fezes. 

 Aproximadamente 30% dos gatos nos Estados Unidos têm anticorpos contra 

Toxoplasma gondii. Em Ohio, 275 gatos foram submetidos ao exame sorológico de 

aglutinação modificada e 48% foram positivos (BONAMETTI et al., 1992). 

 De acordo com Frenkel; Etheredge (1995), em Melbourne na Austrália, 103 gatos 

foram submetidos ao teste de imunoensaio (ELISA), encontrando-se 39% de soropositividade. 

 Em diferentes regiões da Espanha, Miró et al. (2004) encontraram 36,9% de 

soropositividade em gatos errantes de 317 amostras analisadas pela imunofluorescência 

indireta. 

 Segundo Langoni et al. (2001), dependendo do tipo da população animal estudada, a 

freqüência de anticorpos na população felina no Brasil varia de 0 a 90%, sendo que resultados 

maiores são encontrados em gatos errantes. 

 Lucas et al. (1999) relatam estudos em 1998 e 1999, onde encontraram 

soropositividade em 27,8% de 115 e 17,7% de 248 soros, respectivamente, analisados por 

imunofluorescência indireta. Utilizaram o teste de aglutinação modificado em 502 gatos da 

cidade de São Paulo e Guarulhos, com soropositividade de 26,3%. Em Araçatuba, foram 

realizados exames sorológicos por imunofluorescência em 400 gatos, sendo 25% positivos na 

reação. 

 Dubey et al. (2004) correlacionam surto de toxoplasmose e testes sorológicos em 

gatos, onde a prevalência de Toxoplasma gondii determinada em 58 gatos domésticos em 

Santa Isabel do Ivaí, Paraná, foi de 84,4% através do teste de aglutinação modificado, após 

surto de toxoplasmose aguda ocorrido em humanos nesta cidade pela ingestão de água do 

reservatório municipal. 

 Em três cidades paulistas e uma paranaense foi encontrado 19,4% de soropositividade 

em 191 soros de gatos analisados pela reação de imunofluorescência indireta (LANGONI et 

al., 2001). 
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2. 3 EPIDEMIOLOGIA 

 

 

 Os felídeos são o ponto-chave da epidemiologia da toxoplasmose, sendo os únicos 

hospedeiros da forma sexuada do parasita e, por eliminarem oocistos nas fezes, são a principal 

fonte de infecção dos animais herbívoros (Figura 3). Em suínos, caprinos, ovinos, roedores e 

outros mais, ocorre apenas o ciclo extra-intestinal, com proliferação de taquizoítos nos órgãos 

e, com a resposta imune, desenvolvem-se os cistos teciduais (ALVES, 2008) 

 

 

Figura 3 - Felinos: hospedeiros definitivos do Toxoplasma gondii 

Fonte: Cruz et al. (2008) 
  

 Para Oliveira et al. (2008) os cistos teciduais têm grande importância na contaminação 

oral, pois permanecem viáveis e são infectantes para os gatos e para os outros hospedeiros 

intermediários como, por exemplo, o homem e o cão. Nestes últimos, a infecção geralmente 

pode acontecer pela ingestão de oocistos, presentes no solo ou alimentos de origem vegetal, 

ou de carne com cistos tissulares.  

 Araújo et al. (1998) afirmam que, os gatos que não se expuseram previamente 

começam a eliminar oocistos entre três e dez dias após a ingestão de bradizoítos e continuam 

a eliminação por até dez a 14 dias, produzindo vários milhões de oocistos, a reexcreção de 

oocistos é extremamente rara, podendo ocorrer com a utilização de imunossupressores, como 

os glicocorticóides em altas doses, por períodos prolongados (Figura 4). 
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Figura 4 – Oocisto esporulado de Toxoplasma gondii 

Fonte: Silva (1997) 

 

 

 Conforme Tome et al. (2005) devido à importância do gato doméstico no ciclo 

biológico do Toxoplasma gondii muitos conceitos controversos formaram-se a respeito do 

risco do contato direto com estes animais facilitarem a infecção, em especial quando este 

contato acontece com mulheres gestantes, devido à gravidade da toxoplasmose congênita. 

 Para Vidotto (1991), o Toxoplasma gondii é transmitido ao homem por diversas 

maneiras: através da ingestão de carne mal cozida contendo cistos de Toxoplasma; pela 

ingestão de oocistos provenientes de mão contaminada por fezes ou alimento e água; 

transmissão transplacentária; inoculação acidental de taquizoítos ou pela ingestão de oocistos 

infectantes na água ou alimento contaminado com fezes de gato. 

 Wong; Remignton (1994) afirmam que, embora o gato elimine os oocistos (formas 

infectantes) por apenas 15 dias durante uma única vez em sua vida, quando primo-infectados 

com o Toxoplasma gondii, estes oocistos liberados no ambiente podem permanecer no solo 

por meses ou até anos em condições favoráveis de umidade, temperatura e incidência solar, 

podendo contaminar as mais variadas espécies animais. 

 Oocistos podem sobreviver durante meses no ambiente e são resistentes a 

desinfetantes, congelamento e processo de secagem, mas destruídos pelo aquecimento a 70ºC 

por 10 minutos (BENENSON, 1992). 

 Para Thadei ([20 _ _?]), tais oocistos infectantes são capazes de sobreviver à digestão 

gástrica, ao ácido sulfúrico na concentração de 1%, ao dicromato de potássio a 2,5% e ao 

hipoclorito na concentração de 2,5%, e de manterem-se viáveis muitos meses em ambiente 

úmido e arejado. 
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 Tedesco (2000), informa que não se previne toxoplasmose congênita eliminando o 

gato do convívio da gestante, mas sim com manipulação adequada dos alimentos e bons 

hábitos de higiene pessoal. Vários estudos mostram que o fator de risco para a infecção de 

gestantes é o consumo de carne inadequadamente cozida, que contribui em 30% a 63% dos 

casos; outras como solo contaminado contribuem com 6% a 17%, e o risco de se adquirir 

toxoplasmose através do contato direto com gatos é extremamente improvável devido às 

características de eliminação do agente (Figura 5). 

 Oliveira; Belivacqua (2004), relatam que a transmissão pode ocorrer através de duas 

vias, sendo horizontal ou vertical. A transmissão pela via horizontal ocorre quando há 

ingestão de oocistos esporulados ou ingestão de cistos contendo bradizoítos; a transmissão 

nesta via por taquizoítos é considerada infrequente, mas casos de toxoplasmose aguda em 

pessoas já foram relatados pela ingestão de leite de cabra cru. A transmissão pela via vertical 

ocorre quando há passagem transplacentária de taquizoítos da mãe para o feto, podendo 

ocorrer tanto em humanos como em animais, principalmente na primo-infecção. 

 

 

 

Figura 5 – Ciclo epidemiológico da Toxoplasmose 

Fonte: Cruz et al. ( 2008)  
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  A prevalência de gestantes soropositivas em grandes capitais são fontes de estudos 

por vários pesquisadores, por exemplo, demonstram que as gestantes curitibanas estão dentro 

de estatísticas relativamente altas em relação a outras capitais, porém muito abaixo de outras 

(CRUZ et al., 2008). Estudo recente baseado no programa Mãe Curitibana apontou que cerca 

de 45% das mulheres gestantes em Curitiba são soropositivas para o Toxoplasma gondii, 

maior que a prevalência em São Paulo (32,4%) e em Salvador (42,0%), mas menor do que em 

Porto Alegre (54,3%), Recife (69,4%) e Rio de Janeiro (77,1%).  

 

 

2.4 SINAIS CLÍNICOS  

 

 

2.4.1 Em Humanos 

 

 

 A toxoplasmose pode ser uma doença absolutamente assintomática ou provocar 

quadros graves no miocárdio, fígado, músculos, encefalite e exantema máculo-papular 

(vermelhidão pelo corpo em forma de pequenas manchas) (VARELLA, [20 _ _?]). 

 De acordo com Benenson (1992), dependendo do grau da infecção e o estado 

imunológico do paciente, a toxoplasmose pode desenvolver várias patologias, ou seja, em 

determinadas condições, pode resultar em sérias patologias, incluindo hepatite, pneumonia, 

cegueira e desordens neurológicas severas. Isso é mais verdadeiro para pessoas cujo sistema 

imunológico esteja muito debilitado, mas também adultos sadios podem produzir sintomas. 

 Conforme Tedesco (2000), a infecção humana, quase sempre tem início após o parto, 

ou seja, é congênita para o bebê ainda em sua vida intra-uterina, que se infecta pela mãe 

quando esta é acometida da doença durante a gestação. 

 A severidade da infecção fetal é mais pronunciada quando a infecção materna é 

adquirida durante o primeiro trimestre. A transmissão congênita do Toxoplasma gondii pode 

ocorrer quando a infecção aguda coincide com a gestação, multiplica-se na placenta e, então 

difundem-se para os tecidos fetais. Embora a infecção possa se desenvolver durante qualquer 

estágio da gestação, o feto é acometido mais severamente quando a gestante se infecta durante 

a primeira metade da gestação (ARAUJO et al., 1998). 

 Segundo Caiaffa et al. (1993) a infecção envolve principalmente o sistema nervoso e 

os tecidos muscular e conjuntivo. Dentre os principais sinais e sintomas destacam-se 
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calcificações intracranianas, alterações no SNC, microcefalia, hidrocefalia, hemiplegia, 

tonicidade muscular anormal e retinocoroidite (seqüela mais comum, sendo que o risco de 

novas complicações na retina permanece por alguns anos) (Figura 6). 

 Em alguns casos crianças infectadas parecem saudáveis ao nascer, mas podem 

desenvolver sintomas neurológicos mais tardiamente. Em média, 10 a 15% das crianças 

infectadas durante a gestação apresentam sintomas neonatais (desenvolvem infecção 

generalizada). Seqüelas a longo prazo podem incluir retardo mental, paralisia cerebral, 

convulsões, surdez e cegueira. A toxoplasmose ocular é a causa mais comum de inflamação 

retiniana em pacientes imunocompetentes (CRUZ et al., 2008). 

 

 

Figura 6 – Retinocoroidite causada pela Toxoplasmose 

Fonte: Caiaffa et al. ( 1993) 

 

 

2.4.2 Em Animais 

 

 

 Várias doenças possuem semelhança quanto aos sinais clínicos, o que dificulta o 

diagnóstico específico. Os sinais clínicos da toxoplasmose muitas vezes são inespecíficos, e 

podem confundir o diagnóstico da enfermidade. Os sintomas mais freqüentes são aqueles 

associados ao sistema respiratório e digestivo, acompanhados de febre, anorexia, prostração e 

secreção ocular bilateral muco-purulenta (ALVES, 2008).  

 A toxoplasmose pode ser suspeitada em gatos com uveíte anterior (Figura 7), 

retinocoroidite, febre, dispnéia, polipnéia, desconforto abdominal, icterícia, anorexia, apatia, 

ataxia e perda de peso (DUBEY, 1988). 
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Figura 7 – Olho de um gato com uveíte 

Fonte: Carneiro Filho (1997) 

 

 

 De acordo com Bonametti et al. (1992), além da febre, tosse, tumefações ganglionares 

e mesmo encefalites, os intestinos apresentam-se ulcerados e necróticos, e nos pulmões são 

encontrados nódulos. 

 O profissional deve possuir habilidades procurando diferenciar a toxoplasmose de 

doenças comuns que acometem os animais domésticos, conforme detalha Thadei ([20_ _?]): 

no cão doméstico, os sintomas têm grande semelhança com aqueles da Cinomose. Nos casos 

manifestos, acompanham a febre, vômitos, inapetência, diarréia intensa e incoercível, 

emagrecimento e lassidão, decaimento do estado do animal, conjuntivite e tumefação dos 

gânglios linfáticos do baço e do fígado. 

 Na forma nervosa, contrações do tipo epileptiformes, espasmos e até paralisias são 

observadas. Nas formas pulmonares: broncopneumonia não purulenta (ARAUJO et al., 1998). 

 Para Almeida ([20_ _?]), a grande difusão do agente na natureza e a sua facilidade de 

transmissão acometem às mais diversas espécies, como os animais de produção. Em suínos a 

doença é encontrada prevalentemente em sua forma latente, no entanto, leitões podem 

apresentar desde simples eczema de pele, até vertigens, debilidade, dispnéia, tremores 

musculares e tumefações testiculares, assim como febre alta com pneumonia, enterites e 

nefrites. O gado adoece geralmente de forma latente, em poucos casos apresentando febre 

com respiração acelerada e dispnéia, tosse, rangidos de dentes, inapetência ou decúbitos. Em 

animais explorados na produção de peles (visões) a doença se inicia por apresentarem-se com 

a pelagem eriçada, anorexia, esgotamento, paralisias das extremidades e diarréia. 
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2.5 DIAGNÓSTICO 

 

 

2.5.1 Em Humanos 

 

  

 A combinação de exames sorológicos e ultra-som podem auxiliar o profissional 

quanto á conduta a ser ministrada na gestante com toxoplasmose. 

 A toxoplasmose na gestação causa malformações fetais de gravidade muito 

diversificada, desde lesões oculares leves de difícil diagnóstico intra-uterino até as letais 

(hidrocefalias graves) (Figura 8). O diagnóstico é retrospectivo, ao se identificar alguma 

anormalidade na criança (uveítes, calcificações intracranianas ou convulsões), ou quando, em 

ultra-sonografia de rotina, são diagnosticadas alterações morfológicas suspeitas. Nos casos 

suscetíveis, é importante o seguimento sorológico mensal ou bimensal para a detecção da 

parasitemia sorológica de alto significado para o prognóstico neonatal (CAIAFFA et 

al.,1993).  

 

 

Figura 8 – Hidrocefalia congênita causada pela Toxoplasmose 

Fonte: Caiaffa et al. (1993) 

 

 

 De acordo com Wong; Remington (1994), na gravidez, o recomendável é que o exame 

sorológico seja feito nas primeiras semanas da gestação. Se o exame mostrar reações para IgG 

positiva e IgM negativa, a paciente é considerada como "imunizada" e considera-se que não 

haverá nenhum risco para o feto nesta gestação e em outras no futuro. Se as reações para IgG 

e IgM forem negativas, existe o risco de contaminação durante a gestação atual e todos os 

cuidados devem ser tomados (Figura 13). 
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   Figura 13 – Interpretação dos exames sorológicos para toxoplasmose durante o pré-natal 

Situação Resultados Interpretação Conduta 

Sorologia 

Negativa  
IgG e IgM negativas  Suscetível  

Orientação higiênico-dietética 

Repetição da sorologia 2/2 meses  

Sorologia 

Positiva  
IgG positiva IgM 

negativa  
Imune  Seguimento pré-natal rotineiro 

Sorologia 

Positiva  
IgG negativa ou 

positiva IgM positiva 
Infecção recente ou 

cicatriz sorológica  
Proceder diagnóstico da transmissão 

vertical, encaminhar para Medicina Fetal  

   IgG = imunoglobulina G; IgM = imunoglobulina M 

   Fonte: Brasil (2000) 

 

 

Para Tedesco (2000), o acompanhamento sorológico durante a gestação auxilia no 

tratamento da gestante portadora da infecção. Como a infecção geralmente acontece sem o 

aparecimento de sintomas, o exame sorológico deverá ser repetido na periodicidade 

recomendada pelo seu médico, para que se possa fazer o diagnóstico da infecção aguda o mais 

precoce possível, instituindo-se tratamento adequado. 

 O diagnóstico da infecção fetal é baseado nos achados ultra-sonográficos, na análise 

do sangue fetal por cordocentese e no estudo do líquido amniótico por amniocentese, ambos 

colhidos após 20 semanas de gestação (BRASIL, 2000). 

 Conforme relata Alves (2008), os sinais na ultra-sonografia que podem aparecer em 

até 28% dos casos de fetos considerados infectados são: hidrocefalia, microcefalia, 

calcificações intracranianas, hepatoesplenomegalia e ascite fetal.  

 ALMEIDA ([20 _ _?]), declara a importância também da PCR (reação em cadeia da 

polimerase) para o diagnóstico de certeza, pesquisa-se no sangue fetal IgM específica para 

toxoplasmose ou identificação do DNA do parasita por PCR, o qual além de diminuir o falso-

negativo, ainda reduz o tempo necessário para o diagnóstico final de duas a três semanas para 

menos de uma semana. No líquido amniótico, o sinal mais sensível e específico também é 

feito por PCR. 

 

 

2.5.2 Em Animais 

 

 

 Germano (1985), afirma que o diagnóstico da toxoplasmose em cães e gatos baseia-se 

em métodos diretos, que consistem na identificação do parasita em materiais dos animais 

infectados, e métodos indiretos, baseados na identificação de anticorpos específicos contra o 
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Toxoplasma gondii. Entre os métodos diretos, a identificação do parasita pode ser realizada 

em esfregaços de secreção ocular corados pela técnica de Giemsa, em que se pesquisa a 

presença dos taquizoítos, com sua característica forma em meia-lua (Figura 9).  

 

 

Figura 9 – Taquizoítos - Toxoplasma gondii 

Fonte: Dubey (1988) 

 

 

 De acordo com Swango et al. (1992) o exame citológico pelo método de Giemsa 

também é útil em material de biopsia, principalmente punções de linfonodo e fígado, assim 

como nos lavados traqueobrônquicos, principalmente nos gatos (Figura 10).  

 

 

 

Figura 10 – Lavado traqueobrônquico em gato evidenciando taquizoítos 

Fonte: Dubey (1988) 

 

 

 Araújo et al. (1998) afirmam que a combinação dos resultados sorológicos de IgG e 

IgM possui grande valor diagnóstico. A sorologia para Toxoplasma gondii, é tradicionalmente 

o método mais utilizado para confirmação diagnóstica, sendo na maioria das vezes baseado na 
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identificação de IgG específica. A detecção de IgM específica, tem maior valor diagnóstico, já 

que esta imunoglobulina aumenta rapidamente logo após a infecção, e se mantém elevada por 

um período curto. Um só título de IgM, é usualmente adequado para demonstrar uma infecção 

recente ou reativada. 

 Silva et al. (1997) relatam um estudo comparativo entre testes sorológicos para 

detecção de anticorpos específicos para Toxoplasma gondii. Concluíram que o 

sorodiagnóstico para toxoplasmose em cães tem que ser baseado na combinação de testes 

sorológicos por imunofluorescência indireta e ELISA e com ênfase para a determinação de 

títulos e classes de anticorpos específicos.  

 De uma forma prática, como exemplifica Thadei ([20_ _?]), os resultados dos exames 

sorológicos, em cães e gatos devem ser interpretados da seguinte maneira: 

 a) Infecção ativa recente: títulos de anticorpos iguais ou maiores que 1:512;  

   b) Infecção recente, porém bloqueada: títulos de 1:128 a 1:256; 

  c) Infecções anteriores e inativas: títulos de 1:32 a 1:64. 

 

 

 

2.6 TRATAMENTO 

 

 

2.6.1 Em Humanos 

 

 

 Após o diagnóstico da infecção aguda materna, independentemente da idade 

gestacional, o tratamento deve iniciar com espiramicina 3g/dia, divididos em 3 tomadas 

diárias, que devem ser mantidas até a pesquisa da infecção fetal (WONG; REMIGNTON, 

1994).  

 De acordo com Tedesco (2000), a espiramicina é um macrolídeo cuja função é 

bloquear o parasita na placenta, impedindo ou retardando a infecção congênita. Porém, se o 

feto já estiver contaminado, sua ação parece não ser tão adequada. 

 Caiaffa et al. (1993) descrevem que, se após propedêutica for confirmada a infecção 

fetal deve-se iniciar o tratamento tríplice com a pirimetamina 25mg a cada 12 horas (b.i.d.), a 

sulfadiazina 1g a cada 8 horas e o ácido folínico 10mg/dia, por três semanas e alternando com 

três semanas do esquema de espiramicina isoladamente e assim sucessivamente até o termo. 
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2.6.2 Em Animais 

 

 

 Araújo et al. (1998) afirmam que os quimioterápicos utilizados mais comumente no 

tratamento da toxoplasmose canina e felina são as sulfonamidas, pirimetamina e clindamicina, 

lembrando-se que estas drogas são utilizadas em sua maioria próximo às doses tóxicas para 

que sejam efetivas, devendo ser empregado tratamento de apoio, de acordo com os sinais 

apresentados pelos animais, como mostra a figura 14. 

 

Figura 14 - Drogas e doses recomendadas na terapêutica da toxoplasmose canina e felina 

Fonte: Vidotto, 1991. 

* Quando a sulfadiazina é associada à pirimetamina a dosagem desta droga pode ser reduzida para 30 mg/kg.  

** Dosagem utilizada quando há associação desta droga com a sulfadiazina.  

*** A clindamicina é efetiva para Toxoplasma gondii, e é a droga de escolha para o tratamento de fêmeas 

prenhes. 

# Deve se escolher um destes componentes para minorar os efeitos tóxicos da pirimetamina.  

## Suplementado a ração do gato. 

ª 
Utilizada de maneira alternativa no tratamento da toxoplasmose felina. 

 

 Conforme Vidotto (1991), a toxoplasmose ocular felina deve ser tratada com 

clindamicina na dose de 12 mg/kg, duas vezes ao dia, durante um período de quatro semanas, 

ou sulfa-trimetropim na dose de 15 mg/kg, duas vezes ao dia durante quatro semanas. 

 

 

 

 

Drogas Doses Intervalo Período Via Animais 

Sulfadiazina  60 mg/kg
*
 12-12h 10 a 14 dias VO Ambos 

Pirimetamina
**

  1 mg/kg por dia sete a 10 dias VO Cães 

Pirimetamina
**

  0,5 mg/kg por dia sete a 10 dias VO Gatos 

Clindamicina
32 ***

  40 mg/kg 12-12h 10 a 14 dias VO Ambos 

Fosfato de clindamicina  12,5-25 

mg/kg 

2X por dia quatro semanas IM Gatos 

Cloreto de clindamicina  10-12 mg/kg 2X por dia quatro semanas VO Gatos 

Ácido fólico
#
  5 mg por dia pelo tratamento VO

##
 Gatos 

Ácido folínico
#
  1 mg/kg por dia pelo tratamento VO

##
 Gatos 

Sulfa-Trimetropimª  15 mg/kg 2X por dia quatro semanas VO Gatos 
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2.7 PROFILAXIA 

 

 

 O Ministério da Saúde informa que, por se tratar de importante zoonose, a vigilância 

sanitária deve ser informada para a elaboração de medidas preventivas (BRASIL, 2000). A 

ocorrência de surtos (dois ou mais casos) requer a notificação imediata às autoridades de 

vigilância epidemiológica municipal, regional ou central, para que se desencadeie a 

investigação das fontes comuns e o controle da transmissão através de medidas preventivas. 

 O mais importante na profilaxia parece ser a orientação quanto aos hábitos 

alimentares, em particular na ingestão de produtos cárneos crus ou mal cozidos, carnes 

exóticas, e a crescente procura de restaurantes do tipo “fast food”, onde a lavagem das frutas e 

verduras adequadamente é duvidosa, incluindo a procedência da água utilizada (DUBEY, 

1988; TOME et al., 2005). 

 Quanto à alimentação, Araújo et al. (1998) e Cruz et al. (2008) relatam que, a 

toxoplasmose no homem deve ser prevenida pela cocção adequada dos alimentos cárneos, 

pela lavagem das frutas e verduras, assim como dos instrumentos e superfícies utilizadas na 

preparação dos mesmos. A cocção de carnes cozidas deve ser de pelo menos a 66ºC por 15 a 

20 minutos, e carnes cruas apenas quando pré-congeladas a -20ºC. As frutas, verduras e 

legumes devem ser bem lavados e mergulhados em solução 1:1000 de hipoclorito de sódio. 

 Evitar comer carne mal passada, ovos crus, vegetais mal lavados e frutas não 

descascadas. Não beber leite não pasteurizado. Ter sempre o cuidado de lavar as mãos antes 

de comer e após manuseamento de material suspeito (Figura 11) (BRASIL, 2000).  

 

 
 

Figura 11 – Importância da higiene das mãos 

Fonte: Brasil (2000) 
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 De acordo com Vidotto (1991), praticamente todos os animais homeotérmicos, como 

os animais de companhia, são afetados por tal parasitose, devem-se adotar medidas 

preventivas básicas. A prevenção da infecção de cães e gatos baseia-se principalmente em 

cuidados com a alimentação destes animais. Oferecer somente alimentos comerciais ou pré-

cozidos, manter diariamente a higiene das caixas de areia dos gatos (Figura 12), impedir o 

controle de roedores pelos gatos, manter granjas, baias e local de armazenamento de ração 

sem a presença de gatos errantes, manter hortas devidamente cercadas e sempre usar luvas 

para jardinagem. 

 

 

Figura 12 – Higiene das caixas de areia dos gatos. 

Fonte: Vidotto (1991) 

 

 

 Tome et al. (2005) lembram, que deve-se combater os vetores mecânicos, como 

baratas e outros insetos, pois estes pequenos insetos chamam a atenção para as brincadeiras de 

caça dos gatos, ou até mesmo por caminharem sobre os alimentos desprotegidos, já que 

podem carrear no seu corpo os oocistos.  

 O controle populacional de animais torna-se mais importante a cada dia, pois várias 

zoonoses, como a toxoplasmose, podem ser evitadas (SILLOS; FAGUNDES, 2002). 

Controlar a população de gatos errantes a fim de reduzir a contaminação do ambiente com 

oocistos, já que, é provável que gatos errantes usem a terra para eliminar seus dejetos. Estes 

gatos devem ser os mesmos que caçam para se alimentar e, portanto, possuem um alto risco 

de infecção.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O contato de gestantes com o Toxoplasma gondii e conseqüente infecção está 

relacionada aos hábitos de higiene e alimentação, e não no contato direto do proprietário com 

gatos.  

 Portanto, não há o menor sentido em se recomendar a uma mulher grávida que elimine 

seu animal de estimação para evitar a toxoplasmose congênita. 

 Os felídeos como fator de risco para o seu responsável ainda é controverso, mas 

estudos afirmam outros fatores, e não diretamente o próprio animal, sejam os envolvidos. 

Deste modo, uma adequada profilaxia da doença deve ser focada mais na educação 

relacionada aos hábitos alimentares e das atividades dos indivíduos susceptíveis, do que nos 

cuidados com o contato direto com o animal de estimação.  

 Conclui-se através do presente trabalho que é preciso desmitificar a culpa dos animais 

de companhia, por exemplo, o gato, na transmissão da doença, dando atenção também às 

outras formas de transmissão, muito mais comuns e importantes, em especial aquelas 

relacionadas com o consumo de alimentos contaminados com as formas infectantes do 

Toxoplasma gondii. 
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