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RESUMO 

 

Toxoplasma gondii, um protozoário formador de esporos, parasita coccídeo 
intracelular distribuído mundialmente com prevalência alta, chegando a 60% em um 
mesmo país, no Brasil a taxa é de 60 a 80%. Os principais fatores além dos fatores 
geográficos, clima e formas de transmissão, a soropositividade para toxoplasmose 
aumenta com a idade. Uma zoonose comum entre os vertebrados, principalmente os 
mamíferos (carneiro, cabra e porco) e aves, doença dos vasos sanguíneos e linfáticos. 
As principais vias em que o ser humano adquire a toxoplasmose são: ingestão de 
oocistos presentes em alimento ou água contaminados, jardins, caixas de areia, latas 
de lixo ou disseminados mecanicamente por moscas, baratas, minhocas, etc. Ingestão 
de cistos em carnes cruas ou malcozida de porco e carneiro. Congênita ou 
transplacentária com risco de 14% no primeiro trimestre e 59% no último trimestre, 
após a mãe ser infectada. Pequenas ações no dia-a-dia poderiam corroborar para a 
diminuição das taxas de incidência, como lavar e cozinhar bem os alimentos, 
condicionar o lixo em local adequado, controle de ratos e insetos, evitar o contato com 
gatos e cães de rua, ter o cuidado adequado principalmente com os gatos domésticos 
lavando sempre as mãos após a manipulação do animal e de seus rejeitos. A 
informação é o único meio disponível para que isso aconteça, muitas pessoas ainda 
não têm o hábito de se prevenir. Portanto, é importante ter estudos que traz a público 
conhecimentos pré-estabelecidos sobre a Toxoplasmose, quais os principais métodos 
diagnósticos, de tratamentos e reforçando como devem ser os métodos de 
prevenções da doença. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho visa descrever as 
principais formas de contágio, diagnósticos e de prevenção da toxoplasmose. 
Descrever as formas de transmissão e apontar os métodos diagnósticos e tratamentos 
utilizados atualmente. Assim para o desenvolvimento deste trabalho de revisão, 
realizou-se uma pesquisa bibliográfica, utilizando as bases de dados Scielo, onde foi 
encontrado 81 artigos, além de livros que abordavam o tema. Os critérios de inclusão 
foram os artigos originais, nacionais e internacionais, publicados na língua 
portuguesa, inglesa e espanhola, que relatam as formas de contaminação pelo 
Toxoplasma gondii, as principais formas de diagnóstico, tratamento e prevenção, além 
dos medicamentos utilizados atualmente. 
 

 

 

 

Palavras-chave: Toxoplasma gondii; Toxoplasmose; Diagnósticos; Tratamentos e 

Prevenção. 
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ABSTRACT 

 
 
Toxoplasma gondii, a spore-forming protozoan, an intracellular coccidian parasite 
distributed worldwide with high prevalence, reaching 60% in the same country, in Brazil 
the rate is 60-80%. The main factors besides the geographic factors, climate and forms 
of transmission, seropositivity to toxoplasmosis increases with age. A zoonosis 
common among vertebrates, mainly mammals (sheep, goat and pig) and birds, 
disease of the blood and lymphatic vessels. The main pathways in which humans 
acquire toxoplasmosis are: oocysts in contaminated food or water, gardens, 
sandboxes, garbage cans or mechanically disseminated by flies, cockroaches, worms, 
etc. Ingestion of cysts in raw meat or pork and lamb malcozida. Congenital or 
transplacental at 14% risk in the first trimester and 59% in the last trimester, after the 
mother became infected. Small actions on a daily basis could corroborate the reduction 
of incidence rates, such as washing and cooking food, conditioning garbage in a 
suitable place, controlling rats and insects, avoiding contact with cats and street dogs, 
having adequate care especially with domestic cats always washing their hands after 
handling the animal and its tailings. Information is the only means available for this to 
happen, many people are still not in the habit of preventing themselves. Therefore, it 
is important to have studies that bring to the public pre-established knowledge about 
Toxoplasmosis, what are the main diagnostic methods, of treatments and what should 
be the methods of prevention of the disease. In this context, the objective of this work 
is to describe the main forms of contagion, diagnosis and prevention of toxoplasmosis. 
Describe the forms of transmission and point out the diagnostic methods and 
treatments currently used. Thus for the development of this review work, a 
bibliographic research was carried out, using the Scielo databases, where 81 articles 
were found, as well as books that dealt with the theme. The inclusion criteria were 
original articles, national and international, published in Portuguese, English and 
Spanish, which report the forms of contamination by Toxoplasma gondii, the main 
forms of diagnosis, treatment and prevention, in addition to the drugs currently used. 
 

 
 

 

 

Key words: Toxoplasma gondii; Toxoplasmosis; Diagnostics; Treatments and 
Prevention. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Toxoplasma gondii é um protozoário de distribuição geográfica, podendo atingir 

60% da população em determinadas regiões, devido sua alta prevalência sorológica. 

Apesar desse parasita ter sido descrito em 1908, somente na década de 70 que seus 

estudos foram aprofundados, trazendo ao público as várias formas do parasita, seu 

hospedeiro definitivo e intermediário, ciclos biológicos e epidemiológicos, métodos de 

diagnósticos e possíveis tratamentos (NEVES, 2005). 

A Toxoplasmose é uma infecção muito comum, podendo atingir desde o 

binômio mãe-filho até adultos e/ou imunossuprimidos.  A capacidade do Toxoplasma 

gondii de causar a Toxoplasmose, ou seja a sua patogenia em humanos, depende 

muito da virulência da cepa do parasito, do sistema imunológico das pessoas e da 

forma de contágio. O parasita pode ser adquirido por meio da ingestão de água e 

alimentos contaminados como carne crua ou mal cozida por exemplo, pela 

disseminação mecânica feita por moscas, pelo cultivo da terra sem proteção, por 

transfusões de sangue, via transplacentária, entre outras (NEVES, 2005). 

Qualquer pessoa pode ser infectada, mas alguns fatores podem aumentar o 

risco, como o imunossuprimido, paciente em tratamento quimioterápico, que faz uso 

de medicamentos que alterem o sistema imune e as grávidas. Pequenas ações no 

dia-a-dia poderiam corroborar para a diminuição das taxas de incidência, como lavar 

e cozinhar bem os alimentos, condicionar o lixo em local adequado, controle de ratos 

e insetos, evitar o contato com gatos e cães de rua, ter o cuidado adequado 

principalmente com os gatos domésticos lavando sempre as mãos após a 

manipulação do animal e de seus rejeitos. A informação é o único meio disponível 

para que isso aconteça, pois muitas pessoas ainda não têm o hábito de se prevenir. 

Portanto, é importante ter estudos que traz a público conhecimentos pré-estabelecidos 

sobre a Toxoplasmose, quais os principais métodos diagnósticos, de tratamentos e 

reforçando como devem ser os métodos de prevenções da doença. 

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi descrever as principais formas de 

contágio, diagnósticos e de prevenção da toxoplasmose. Descrever as formas de 

transmissão e apontar os métodos diagnósticos e tratamentos utilizados atualmente 

para esses conhecimentos possam ser divulgados para a comunidade em geral, para 
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que assim, saibam qual melhor método de se prevenir. Como cuidar bem de seus 

animais de estimação e sua higiene, assim como também cozinhar bem os alimentos. 

 Para o desenvolvimento deste trabalho de revisão, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica, utilizando as bases de dados Scielo, onde foi encontrado 81 artigos, além 

de livros que abordavam o tema. Os critérios de inclusão foram os artigos originais, 

nacionais e internacionais, publicados até o período atual, na língua portuguesa, 

inglesa e espanhola, que relatam as formas de contaminação pelo Toxoplasma gondii, 

as principais formas de diagnóstico, tratamento e prevenção, além dos medicamentos 

utilizados atualmente. As buscas foram realizadas com as palavras chaves: 

Toxoplasma gondii, toxoplasmose, diagnóstico, tratamento e prevenção.  

Atualmente a toxoplasmose tem distribuição cosmopolita, tendo seu 

hospedeiro definitivo, o gato. No Brasil, de 40 à 70% dos adultos possuem teste 

sorológicos positivos para a doença, isso se deve sobretudo aos hábitos alimentares, 

que em muitas regiões incluem o consumo de carne crua de carneiros. Por isso, é 

importante a divulgação de dados referente a doença, para que não tenha um surto 

da doença, e se houver todas as pessoas tenham conhecimento de como prevenir 

(BONAMETTI, 1996). 
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2 TOXOPLASMA GONDII 

 

Toxoplasma gondii, um protozoário formador de esporos, parasita coccídeo 

intracelular distribuído mundialmente com prevalência alta, chegando a 60% em um 

mesmo país, no Brasil a taxa é de 60 a 80%. Os principais fatores além dos fatores 

geográficos, clima e formas de transmissão, a soropositividade para toxoplasmose 

aumenta com a idade. As infecções geralmente são assintomáticas em pessoas 

sadias, sendo mais graves em crianças recém-nascidas e indivíduos com sistema 

imune comprometido, como os receptores de órgãos, que fazem tratamento 

quimioterápico e infectados com HIV (MAIA et al., 2012; NEVES, 2005). 

Alguns estudos apontam que em pacientes aidéticos, a reativação da infecção 

pode ocorrer e de forma fulminante e frequentemente letal, caracterizada por 

encefalite, retinite, miocardite e a toxoplasmose disseminada. Nesses pacientes a 

infecção é responsável por 25 a 80% das infecções no sistema nervoso central (SNC). 

Já nos recém-nascidos, causa encefalite, icterícia, urticária e microcefalia, tendo alta 

taxa de morbimortalidade (CANTOS et al., 2000). 

Uma zoonose comum entre os vertebrados, principalmente os mamíferos 

(carneiro, cabra e porco) e aves, doença dos vasos sanguíneos e linfáticos. O 

hospedeiro definitivo ou completo é o gato e outros felídeos, onde as formas do ciclo 

sexuado são encontrado nas células do epitélio intestinal, as formas assexuados em 

outros locais do hospedeiro e formas resistente nas fezes do meio externo após 

completar fase intestinal. Outros animais e o homem são considerados hospedeiros 

intermediários ou incompleto (NEVES, 2005). 

 

2.1 TRANSMISSÃO  

 

Apesar de a maioria dos gatos estarem infectados, aparentemente a infecção 

não causa doença aparente. A fase sexuada ocorre no trato intestinal do gato, como 

mostra a figura 1, milhões de oócitos são liberados de 7 a 21 dias nas fezes 

contaminando água e solo. Esses, contém esporozoítos que invadem as células do 

hospedeiro e formam trofozoítos que tem reprodução intracelular. A rapidez com que 

ocorre o aumento do número desse parasita, provoca a ruptura da célula hospedeira 

e libera muitos taquizoítos, gerando uma intensa resposta inflamatória. Com o sistema 
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imune cada vez mais eficaz, a doença entra em fase crônica, com desenvolvimento 

de uma parede pela célula infectada, formando um cisto. Então, os bradizoítos ficam 

por anos com reprodução lenta e só infectam outro hospedeiro, quando ingere o cisto 

(TORTORA; FUNK; CASE, 2016). 

Figura 1: Ciclo Biológico da Toxoplasmose. 

 

Fonte: Neves, (2005). 

As crianças são facilmente infectadas por brincarem com areia e solo, e pode 

conter fezes de gatos contaminados com os oocistos. Qualquer hospedeiro 

susceptível ao ingerir alimentos ou água contaminada com esporozoítos, carne crua 

contaminada com bradizoítos, taquizoítos eliminados no leite, poderá adquirir o 
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parasito e desenvolver a fase assexuada. Apesar do taquizoíto ser destruído no 

estomago, algumas formas infectantes penetram nas mucosas e irão evoluir para 

cistos (NEVES, 2005).  

A fase proliferativa ou fase aguda da doença, é quando ocorre a multiplicação 

e disseminação do Toxoplasma gondii no organismo, gerando um quadro 

polissintomático, com gravidade dependente do número e cepas adquiridas e 

susceptibilidade do hospedeiro. Nessa fase, pode ocorrer a morte de fetos e 

indivíduos imunocomprometidos. Em indivíduos imunocompetentes, o sistema imune 

irá gerar uma resposta especifica, os parasitas extracelulares irão desaparecer do 

sangue, linfas e órgãos viscerais, diminuindo o parasitismo e a sintomatologia 

(NEVES, 2005).  

As principais vias em que o ser humano adquire a toxoplasmose, de acordo 

com Neves (2005) são: ingestão de oocistos presentes em alimento ou água 

contaminados, jardins, caixas de areia, latas de lixo ou disseminados mecanicamente 

por moscas, baratas, minhocas, etc. Ingestão de cistos em carnes cruas ou mal cozida 

de porco e carneiro. Congênita ou transplacentária com risco de 14% no primeiro 

trimestre e 59% no último trimestre, após a mãe ser infectada. Sendo que pode ocorrer 

transmissão raramente pelo leite ou saliva, acidentes laboratoriais, transplante com 

órgãos infectados (CRISTOVÃO, 2012).  

Para Cantos et al. (2000) a incidência de toxoplasmose aguda na gravidez tem 

uma variação de até 1,4%, com 15% dos casos de infecções fetais resultando em 

morte intrauterina, e dos 85% que nascem, 80% desenvolvem lesões oculares ou 

desordens cerebrais tardias na vida. A estimativa é que mais de 9% de retardamento 

mental está associado à infecção por toxoplasmose congênita. 

Ao adquirir a fase aguda da toxoplasmose, primeiramente irá ter a produção de 

imunoglobulina M (IgM), seguida da produção de imunoglobulina G (IgG). A infecção 

pode também produzir imunoglobulina A (IgA), no caso da transmissão por via oral. 

Para o feto, o risco e gravidade irá depender de sua idade no momento da 

transmissão. Sendo que a transmissão ocorre mais facilmente durante a fase aguda, 

no início da infecção, muito raramente durante a fase crônica na mãe (AMENDOEIRA; 

CAMILLO-COURA, 2010). 

Podem ocorrer lesões nos músculos estriados esqueléticos e cardíacos, 

pulmões, rins, fígado e olhos. A toxoplasmose congênita se manifesta com lesões 
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oculares, no SNC e calcificações. Podendo ser generalizado, como a trombocitopenia, 

alterações no líquor, linfadenopatia, hepatoesplenomegalia, icterícia e anemia. E 

neurológica, com calcificações intracranianas, convulsões, coriorretinite, hidrocefalia 

e microcefalia (DIAS; LOPES-ORTIZ, 2017; LEÃO; MEIRELLES FILHO; MEDEIROS 

et al., 2004; COSTA et al., 2005). 

No primeiro trimestre, é muito frequente o aborto, podendo ocorrer também no 

segundo trimestre. Se nascimento prematuro, a criança pode apresentar normal ou 

com anomalias graves. A toxoplasmose pós-natal pode apresentar assintomático até 

casos de morte, dependendo da localização do parasita. Comprometimento 

ganglionar com febre alta, lesões generalizadas na pele, retinocoroidite, sendo a 

forma generalizada, mais rara, porém com evolução mortal (NEVES, 2005; 

SPALDING et al., 2003). 
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3 DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO ATUAIS 

 

 A toxoplasmose em indivíduos adultos imunocompetentes é autolimitada e 

assintomática, ou subclínica. Quando apresenta quadro clínico é variável durando 

semanas a meses, caracterizado por linfadenopatia, sensação de fadiga, mialgia, 

febre, cefaleia, artralgia e anorexia. Quase sempre é despercebida, sua detecção é 

baseada na sorologia de rotina. A triagem sorológica durante a gravidez deve começar 

na primeira visita pré-natal, a fim de que sejam detectados os casos de infecção aguda 

para iniciar tratamento e os casos de gestantes soronegativas ser monitoradas e 

instruídas quanto a prevenção primária (AMENDOEIRA; CAMILLO-COURA, 2010). 

Figura 2: Sorologia para diagnóstico da toxoplasmose na gravidez. 

 

Fonte: Xavier; Dora; Barros, (2016). 
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Como o diagnóstico é dificultado pelo pré-natal com início tardio, o método 

clinico através da sintomatologia de coriza, febre e dor de cabeça, pode ser difícil de 

detectar pela evolução rápida dos casos agudos para forma crônica ou morte. O ideal 

é o diagnóstico laboratorial, como mostra na figura 2, no primeiro trimestre de 

gestação, com pesquisa de anticorpos IgM e IgG pelo ELISA, ou através de amostra 

do líquido amniótico, sangue, etc. que irá visualizar através do esfregaço corado com 

Giemsa, a forma taquizoíto (NEVES, 2005). 

Algumas pesquisas utilizaram a imunofluorescência indireta (IFI) com amostras 

de mulheres na 10ª a 12ª semanas da gravidez demonstraram IgG igual ou maior que 

1.024, classificando como suspeitas de terem uma infecção recente durante a 

gravidez. A proteína de superfície, p30, pode ser detectada apenas nos taquizoítos de 

hospedeiros humanos e animais. Assim, a alta prevalência de anti-p30 no soro de 

humanos infectados é provável candidata para o desenvolvimento de métodos 

sorológicos (CANTOS et al., 2000). 

Figura 3: Amostra de DNA amplificado por Nested-PCR 

 

Fonte: Morais et al., (2016). 

Linha 1: L – Marcador de 100 pb; Linha 2: CP – (DNA extraído de taquizoítos de T. gondii DNA- 100 

ng); Linhas 3–14: Amostras de DNA dos 12 casos; Linha 15: CN – Controle negativo (DNA extraído do 

sangue total de um indivíduo sabidamente não infectado pelo T. gondii). 

Anticorpos monoclonais têm-se mostrado úteis para identificação, purificação e 

caracterização de antígenos de Toxoplasma gondii. A determinação de gama 

interferon, que o feto produz a partir da 21ª semana de gravidez, seria uma técnica útil 

no diagnóstico da toxoplasmose congênita e na fase aguda da doença. Pela reação 
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em cadeia de polimerase (PCR) é possível detectar DNA de microrganismos a nível 

ocular, no sangue de imunodeficientes, no lavado bronco-pulmonar, no líquido 

amniótico e na urina. Como mostrado na figura 3, a reação de Nested-PCR é mais 

sensível e útil, quando os títulos de anticorpos em pacientes imunocomprometidos 

forem baixos ou ausentes e em pacientes com gamaglobulinopatias com anticorpos 

muito altos, mas não sejam os responsáveis pela condição clínica (CANTOS et al., 

2000). 

 

3.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 A prevenção primária é o melhor caminho para gestantes com IgM e IgG não 

reagente sempre evitar exposição ao parasito. Educação sanitária, hábitos culturais e 

títulos de anticorpos das gestantes devem ser investigados para definir uma melhor 

tática de profilaxia. Mulheres grávidas devem evitar o consumo de carne crua ou mal 

cozida de qualquer animal, lavar as mãos ao manipular carne crua, evitar o consumo 

de água não filtrada e de leite não pasteurizado, assim como de alimentos expostos à 

moscas, baratas, formigas e outros insetos, lavar bem as frutas e legumes e evitar 

contato com gatos ou com o solo ou, pelo menos, usar luvas apropriadas durante a 

jardinagem, ao lidar com materiais potencialmente contaminados com fezes de gatos 

ou ao manusear caixas de areia dos gatos. Controlar a população de gatos na 

comunidade. Alimentar esses animais com carne cozida ou seca, mantendo-os dentro 

de casa. Incinerar as fezes dos animais de estimação (NEVES, 2005). 

A prevenção secundária é o tratamento específico para impedir ou pelo menos 

atenuar a infecção fetal. O tratamento precoce da gestante evita e reduz as sequelas 

severas da toxoplasmose congênita. A triagem sorológica no pré-natal e a vigilância 

epidemiológica são essenciais para reduzir o risco da toxoplasmose congênita. A 

recomendação para as mulheres com toxoplasmose aguda é que espere um período 

mínimo de seis meses para engravidar (AMENDOEIRA; CAMILLO-COURA, 2010).  

 

3.2 TRATAMENTOS 

 

As gestantes com suspeita de ter adquirido toxoplasmose durante a gestação 

devem ser imediatamente tratadas com espiramicina 750 a 1000 mg a cada 8 horas 
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via oral, para prevenir a transmissão para o feto. Se ocorrer a infecção fetal inicial ou 

nas fases tardias, no segundo trimestre de gestação e crianças de até um ano, o 

tratamento específico é pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico. Durante todo o 

tratamento deve ser monitorado a toxicidade medicamentosa, pois a pirimetamina 

inibe a síntese de ácido fólico e é tóxico para a medula. A paciente deverá receber 

ácido folínico para prevenir alterações como neutropenia, trombocitopenia e anemia. 

Se não confirmar transmissão para o feto, deverá continuar o tratamento com 

espiramicina ou clindamicina 600 mg a cada 6 horas (DIAS; LOPES-ORTIZ, 2017; 

NEVEZ, 2005). 

Se coriorretinite é indicado o uso de prednisona, de 1 a 1,5 mg/kg/dia até 

estabilizar o processo inflamatório. O tratamento em gestantes diminui a probabilidade 

de a doença acometer os fetos e provoque sequelas, para isso é importante o 

diagnóstico precoce. O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza o tratamento, em 

caso de crianças a prefeitura municipal fornece o medicamento em comprimidos e a 

farmácia de manipulação contratada pode transformá-lo em xarope (DIAS; LOPES-

ORTIZ, 2017). 
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4 DISCUSSÃO EPIDEMIOLÓGICA DA DOENÇA 

 

Chiari e Neves (1984) em estudo trouxe relato de que cientistas isolaram 

taquizoítos na mucosa vaginal, saliva, secreção nasal, leite e urina de caprinos. 

Segundo Varella (2003) a prevalência de gestante soropositiva para IgG 

antitoxoplasma no Rio de Janeiro era 77,1 % e no Recife 69,4%, e que o consumo de 

carne inadequadamente preparado contribui para 30 a 63% dos casos. 

Em 2005 em Santa Vitória do Palmar (RS), dez pessoas de uma mesma família 

tiveram diagnóstico laboratorial confirmado com toxoplasmose, com manifestação 

clínica em 100% dos pacientes, não sendo conclusivo a via de transmissão. Em 2018, 

um surto em santa Maria (RS) disseminado pela água, tendo mais de 510 casos na 

cidade e passa dos 1100 em todo o estado. Muitos casos ainda estão sobre 

investigação (ALVAREZ, 2006).  

A ocorrência da toxoplasmose é determinada pela região geográfica, clima, 

condições socioeconômicas, saneamento básico, qualidade da água e hábitos 

alimentares. Os surtos são mais concentrados em regiões rurais, onde os animais 

ficam mais próximos das casas, há uma maior manipulação de terras possivelmente 

contaminadas e consumo de carne cruas. Os gatos, sobretudo os domésticos, são 

facilmente contaminados ao procurarem alimentos como aves e roedores, onde na 

maioria das vezes essas presas estão contaminados com cistos. No organismo do 

felino, irá ocorrer o ciclo sexuado do parasita, que será eliminado pelas fezes na forma 

de oocistos, como mostra a figura 4 (DIAS; LOPES-ORTIZ, 2017). 

Figura 4: Formas estruturais do Toxoplasma gondii 

 

Fonte: Moura, (2018). 
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 Na figura 4, a imagem A corresponde a um cisto teciduais com centenas de 

bradizoítos, forma infectante tanto para humanos quanto animais, que ingerem ao 

alimentar de carne contaminada. A imagem B, são os taquizoítos forma infectante 

encontrada em leite cru, a imagem C, Oocisto esporulado, forma eliminada pelo gato 

através de suas fezes no ambiente, é a forma infectante após reprodução sexuada 

(MOURA, 2018). 

A infecção congênita ocorre em maior número com o passar da idade, pelo fato 

das gestantes estar em maior risco de contato com o protozoário. No Brasil de 50 a 

80% das mulheres gestantes ou em idade fértil apresentam o anticorpo contra o 

Toxoplasma. Como o pré-natal na grande maioria é feito depois do primeiro trimestre 

de gestação, muitos bebês são contaminados e as mães não recebe a devida 

orientação, pois segundo estudos da 10ª a 24ª semana de gestação é o período crítico 

para a infecção congênita (MOURA; OLIVEIRA; MATOS-ROCHA, 2018). 

Essa triagem sorológica possibilita o tratamento precocemente, previne o 

aborto, malformações congênitas e outros problemas. Na década de 90 na Europa a 

incidência variou de 37% a 58%, devido à alta soroprevalência, a França um programa 

de prevenção contra a toxoplasmose, fazendo triagem de gestantes e implantando 

medidas de educação sanitária, reduzindo os números de infecção congênita (DIAS; 

LOPES-ORTIZ, 2017). 

Em estudo epidemiológico realizado com 156 pessoas no Paraná em 2002, 

detectou como fonte de infecção o reservatório d'água que abastece parte da cidade, 

contaminada por oocistos. Os principais sintomas observados foram cefaleia, febre, 

cansaço, mialgia, adenomegalia (cervical, axilar, inguinal), perda de apetite (NEVES, 

2005). Outro estudo realizado em 2016, para saber sobre o conhecimento das 

gestantes sobre a doença, observou que dentre as 40 gestantes entrevistadas, 22 

nunca havia ouvido falar e 85% delas não receberam nenhum tipo de informação ou 

orientação sobre a parasitose durante o pré-natal (MOURA; OLIVEIRA; MATOS-

ROCHA, 2018). 

A estimativa é que nos Estado Unidos 11% da população acima de 6 anos 

foram infectados, no Brasil varia de 54% na região Centro-Oeste e 75% no norte. 

Presente em várias partes do mundo, como mostra o mapa na figura 5, hoje a 

estimativa é que 2649 crianças nascem anualmente com toxoplasmose congênita 

(MOURA, 2018). 
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Figura 5: Incidência da toxoplasmose mundial em gestantes. 

 

Fonte: Pappas et al., (2009).  

O conhecimento é uma arma contra várias doenças, pois são a partir dessas 

informações que são feitos as medidas de prevenção, visto que ainda não há vacinas 

ou tratamentos preventivos em mulheres. O mais grave é quando quem deveria 

orientar o paciente não tem o conhecimento, em estudo em Maringá, 15,1% dos 

médicos não sabia as medidas profiláticas e 69,7% não sabem qual o procedimento 

em caso de positividade de um exame sorológico (DIAS; LOPES-ORTIZ, 2017). 

Hoje, é solicitado apenas uma sorologia durante toda gestação, o pedido deve 

ser feito na primeira consulta ou no primeiro trimestre, e como a doença tem quadro 

assintomático, a infecção pode ocorrer no início da gravidez e causar graves 

consequências, onde 90% dos casos desenvolvem cariorretinite. Dentre as infecções 

congênitas, 52% das mães, ignoram o período que pode ter ocorrido, pois não se 

lembram de ter sido exposta a nenhum fator de contaminação (OLIVEIRA, 2018). 

Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2018), os profissionais de saúde devem 

estar sempre atualizados sobre a doença, consultar as publicações feitas e monitorar 

os casos. Em caso de toxoplasmose congênita e gestacional devem ser feito a 

notificação compulsória, para iniciar a investigação epidemiológica. Identificar as 

possíveis fontes de infecção e modo de transmissão da toxoplasmose, quais são os 

grupos de risco, investigar os casos suspeitos e os fatores de risco, diagnóstico. Para 
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assim orientar quanto as medidas preventivas e possível controle para barrar o início 

de novo surto da doença. 

A incidência da toxoplasmose congênita em Goiânia foi de 1 em 110 partos, 

sendo 50% nativivos, já no Rio Grande do Sul foi de 8 para 10 000 em 2003, segundo 

alguns estudos. É importante que seja notificado, tenha uma investigação em tempo 

hábil e diagnóstico dos casos agudos em gestantes, para assim identificar o surto e 

bloquear o meio de transmissão, tomar as medidas preventivas e de controle para 

impedir novas infecções, possíveis complicações e até o óbito (BRASIL, 2018).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A toxoplasmose é uma doença comum entre humanos e animais vertebrados, 

com elevada prevalência sorológica e de distribuição mundial. É uma infecção 

geralmente assintomática em pessoas com sistema imune funcional, porém em 

imunossuprimidos podem levar a morte. Como muitas pessoas não seguem a 

recomendação médica e faz pré-natal durante toda a gravidez, essa é uma situação 

que ainda gera grande impacto na sociedade pelo número de abortos e lesões 

cerebrais no feto. 

A transmissão ocorre pelo consumo de água e alimento contaminado, que por 

sua vez pode ser passado de mãe para filho, pelo protozoário atravessar a barreira 

transplacentária. Ou seja, o ser humano adquire o parasita por meio da ingestão de 

água e alimentos contaminados como carne crua ou mal cozida por exemplo, pela 

disseminação mecânica feita por moscas, pelo cultivo da terra sem proteção, por 

transfusões de sangue, via transplacentária, etc. Qualquer pessoa pode ser infectada, 

mas alguns fatores de riscos podem aumentar a probabilidade, como o 

imunossuprimido, paciente em tratamento quimioterápico, que faz uso de 

medicamentos que alterem o sistema imune e as grávidas. 

Algumas ações no dia-a-dia poderiam corroborar para a diminuição das taxas 

de incidência, como lavar e cozinhar bem os alimentos, condicionar o lixo em local 

adequado, controle de ratos e insetos, evitar o contato com gatos e cães de rua, ter o 

cuidado adequado principalmente com os gatos domésticos lavando sempre as mãos 

após a manipulação do animal e de seus rejeitos. A informação é o único meio 

disponível para que isso aconteça, pois muitas pessoas ainda não têm o hábito de se 

prevenir. 
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