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Resumo: Esse trabalho tem como finalidade comparar meios de transmissão para infecção do protozoário 

intracelular Toxoplasma gondii causador da toxoplasmose em humanos e animais, comprovando através de dados 

científicos que determinados hábitos alimentares e comportamentais dos homens, são mais frequentes na infecção 

deste parasita do que o contato com os gatos, como a ingestão e/ou manuseio de carnes cruas ou mal passadas, 

beber água em bebedouros públicos e etc., tendo em vista a conscientização  da população através dessas 

informações, de que o gato não é o principal causador da toxoplasmose por ser o hospedeiro definitivo, dessa 

forma evitando o abandono desses animais, o que os causariam sofrimento, além do aumento de outras doenças 

zoonóticas, como a raiva por exemplo, devido a maior população de animais de vida livre nas ruas. Também 

através dessas informações será possível a adoção de medidas preventivas pela população, visto que estará mais 

inteirada a respeito dos meios de transmissão, mais relevantes e muitas vezes desconhecidos dessa doença pela 

maioria das pessoas, permitindo assim que se atenham a esses métodos de prevenção, principalmente se tratando 

de pessoas imunossuprimidas e gestantes, pois nessas condições a doença tem maior chance de se desenvolver, 

causando diversas complicações como retinocoroidite toxoplásmica, abortos, toxoplasmose congênita, etc. 
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INTRODUÇÃO 

 

A toxoplasmose é uma doença zoonótica infecciosa causada pelo protozoário coccídeo 

intracelular obrigatório Toxoplasma gondii pertencente ao reino Protista, filo Apicomplexa, 

ordem Eucoccidiida e família Sarcocystidae, o qual foi descoberto no Brasil em 1908 por 

Alfonso Splendore (1871- 1953) (SOUZA; BELFORT, 2014). É uma doença cosmopolita, ou 

seja, encontrada no mundo inteiro tendo o gato doméstico e outros felídeos como hospedeiros 

definitivos onde o protozoário se reproduz na forma sexuada e é eliminado no ambiente através 

das fezes. O homem e outros animais de sangue quente são hospedeiros intermediários onde o 

protozoário se encontra encistado na fase assexuada quando a doença desenvolve cronicidade, 

em contrapartida na fase aguda apresenta forma de taquizoítos, que podem ser encontrados 

circulantes no corpo inteiro. Quando acomete mulheres gestantes essa doença se torna 

preocupante pela transmissão vertical (transplacentária e trasmamária), podendo causar abortos 

e má formações congênitas no feto. O gato por ser o hospedeiro definitivo acaba relacionado 

diretamente como sendo o causador da doença e esse pensamento empírico provoca um grande 

número de abandono de animais, todavia existem outros meios de se contrair a doença á que 
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deve-se atentar por apresentarem maiores riscos de infecção como ingestão de carnes, água e 

vegetais contaminados com oocistos infectantes de T. gondii.  

 

METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho aborda uma discussão a respeito da transmissão da toxoplasmose 

com o objetivo de conscientizar a população de que o gato doméstico não é culpado pela maior 

parte das infecções, onde se buscou informações cientificas e pesquisas para defesa dessa tese 

na base de dados do Google Acadêmico (scholar.google.com.br) com as seguintes estratégias 

de busca: (1) Toxoplasmose em gatos, (2) Toxoplasmose em humanos, (3) Transmissão da 

toxoplasmose, (4) Prevalência de toxoplasmose em gatos, (5) Prevalência de toxoplasmose e 

animais, (6) Prevalência de toxoplasmose em trabalhadores de frigoríficos e (7) Surto de 

toxoplasmose no Brasil. Os dados foram coletados no período de 13 a 27 de setembro de 2018. 

A pesquisa foi limitada a artigos publicados no período de 1988 a 2018. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

A toxoplasmose é uma doença de grande relevância na saúde pública por ser uma 

zoonose que acomete o homem e animais de sangue quente, podendo causar lesões em diversos 

órgãos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). De acordo com Ramirez et al. (1999) cerca de um 

terço da população mundial é soropositivo para Toxoplasma gondii, todavia pessoas 

imunossuprimidas devem se ater a métodos preventivos para evitar a infecção, pois são mais 

propensas a desenvolver a doença por apresentarem baixa imunidade frente ao parasita, além 

de ser nos mesmos mais agressiva e frequentemente fatal, por acometer órgãos importantes 

como o cérebro, vísceras e linfonodos (ZAJDENWEBER et al., 2005), quando acomete os 

olhos, ocasiona retinocoroidite toxoplásmica, podendo apresentar quadros de cegueira 

(HOLANDA, 2004). Em mulheres gestantes a infecção dessa doença é preocupantes pois caso 

ocorra durante a gravidez pode levar a abortos, natimortos além da toxoplasmose congênita 

(REMINGTON et al., 2011), devido a isso é de extrema importância a realização de exames 

pré-natais. Os gatos domésticos e demais felídeos são hospedeiros definitivos, ou seja, 

eliminam milhares de oocistos infectantes no meio ambiente após se infectarem principalmente 

através de carne de caça contaminada (ALVARADO et al., 2011), entretanto os gatos infectados 

eliminam apenas uma vez os oocistos (DUBEY, 1991), sendo na fase aguda da doença, 

demorando de 1 a 5 dias para se tornarem infectantes no ambiente variando de acordo com a 



 

 

temperatura e umidade (DUBEY; BEATIE, 1988), por isso como prevenção é aconselhável 

retirar as fezes diariamente da caixa de areia e higienizar bem as mãos após manuseá-la, para 

assim evitar infecção caso as fezes estejam contaminadas. Testes sorológicos realizados em 100 

gatos de Palotina-PR por Souza et al. (2017) apresentaram prevalência de anticorpos em 29% 

dos animais, sendo os principias fatores considerados por aumentar as chances de infecção: O 

costume de oferecer restos de alimentos e permitir acesso à rua, diante disso é de  suma 

importância um manejo correto, oferecendo alimentos seguros, livres de contaminação e 

evitando que eles saiam de casa, para assim também evitar a infecção de outras doenças, logo 

a probabilidade de infecção  por T. gondii por contato com os mesmo é mínima ou inexistente 

(NÓBREGA, et al., 1999). Segundo testes sorológicos realizados por Garcia et al. (1999) 

animais de fazenda como suínos, bovinos e ovinos demonstraram elevada prevalência de 

anticorpos para toxoplasmose, devido a isso existe um aumento na probabilidade de infecção 

proveniente de carnes cruas ou mal cozidas, ou até mesmo no manuseio das mesmas caso 

estejam contaminadas, visto que uma pesquisa realizada por Prado et al. (2011), apresentou que 

de 150 pessoas que trabalhavam em um frigorífico no Paraná, 70%  apontaram anticorpos para 

T. gondii, para tanto  é importante seguir o procedimento operacional padrão da indústria 

alimentícia, a fim de se evitar possíveis infecções. Consumir leite de origem animal não 

pasteurizado também apresenta riscos de infecção, uma vez que o animal esteja infectado, 

poderá eliminar taquizoítos através das glândulas mamarias (FIALHO et al., 2009), entretanto 

caso ingeridas, os sucos gástricos estomacais destroem essa estruturas, todavia as mesmas 

podem ser absorvidas na mucosa oral, possibilitando a infecção (NEVES et al., 2005). Os cães, 

por conta do contato próximo com o homem, são disseminadores mecânicos dessa zoonose, 

tendo oocistos aderidos ao corpo ao deitarem em solo contaminado, portanto deve-se higienizar 

bem as mãos após interações com esses animais, principalmente quando os mesmos tem acesso 

ao quintal ou a rua (SCHARES et al., 2005). O hábito de beber água em bebedouros públicos 

também pode ser um risco de infecção do T. gondii, uma vez que o homem estando na fase 

aguda da doença, como outros hospedeiros intermediários, pode vir a transmitir o parasita na 

forma de taquizoítos pela saliva, tornando os bebedouros fonte de contaminação para as 

próximas pessoas que forem utiliza-lo, dado que na maioria das vezes esses objetos não são 

higienizados adequadamente (NEVES et al., 2005). O mais recente surto de toxoplasmose no 

Brasil, ocorreu em Santa Maria-RS, em junho de 2018, tendo 1430 notificações, sendo dessas 

569 casos confirmados e mais 312 em investigação, que resultaram em três mortes de fetos, 

entre 26 e 36 semanas de gestação e dois abortos com 15 e 16 semanas de gestação, tendo como 

causa a ingestão água contaminada confirmada pelo atual Ministro da saúde, Gilberto Occhi. O 



 

 

caso ainda segue em investigação para saber se a infecção teve origem por meio do lençol 

freático, ou pela água fornecida pela rede de abastecimento local, no entanto foi recomendado 

pelo prefeito da cidade, que se ferva a água antes de beber e que se evite a ingestão de carne 

crua ou mal passada até a apuração dos fatos (G1 RS, 2018).  

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com autores, a probabilidade de se infectar com T. gondii através de hábitos 

como beber água em bebedouros públicos, manusear e/ou se alimentar de carne crua ou mal 

passada são maiores do que ter um gato de estimação, além disso, tomando-se os devidos 

cuidados como oferecer alimentos livres de contaminação e evitar que o animal saia de casa, 

evitando-se possíveis caçadas, tornam-se rara ou inexistente a infecção por contato, mesmo 

sendo eles os hospedeiros definitivos do parasita. Portanto é de suma importância que sejam 

adotadas medidas educativas e de higiene para que haja uma mudança de hábitos 

comportamentais e alimentares que possam trazer riscos mais relevantes de infecção por T. 

gondii, desvinculando o gato como sendo culpado por essa enfermidade, pois essa ideologia 

causa milhares de abandonos de animais, principalmente por gestantes, provocando sofrimento 

ao animal e gerando um problema a nível de saúde pública causado pela proliferação desta e de  

outras zoonoses, proveniente do aumento de animais abandonados nas ruas.  
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