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➢ zoonose mais difundida

➢ cosmopolita (10-75%)

➢ infecção crônica assintomática

➢ grande adaptação parasitária – baixa especificidade

➢ várias formas de infecção

➢ maior infectividade e patogenicidade para os HI

➢ Saúde Pública: gestantes e imunodeprimidos

➢ importância veterinária – R$

➢ papel do gato – desinformação profissional

Generalidades



CONHECER BIOLOGIA E EPIDEMIOLOGIA

RECOMENDAR MEDIDAS DE CONTROLE 
RACIONAIS E EFETIVAS



Agente

Toxoplasma gondii

➢ protozoário

➢ coccídio

➢ intracelular obrigatório



FELÍDEOS

MAMÍFEROS PEIXES
RÉPTEIS

MOLUSCOS

AVES

Hospedeiros



Formas evolutivas

TAQUIZOÍTOS
CISTOS COM 
BRADIZOÍTOS OOCISTOS

fase aguda
fluídos corporais

placenta

fase crônica
tecidos do HI

ambiente
fezes de felídeos HD





Invasão da célula hospedeira

Reconhecimento, adesão e invasão celular (complexo apical) 
Vacúolo parasitóforo 

Processo de invasão muito rápido - de 5 a 10 s. 



Taquizoíto invadindo  célula 



Biologia





TODAS* AS FASES SÃO INFECTANTES 
A TODOS OS HOSPEDEIROS

heteroxeno facultativo



70 a 80%  soropositivos

http://sweet.ua.pt/~helder/fotografia/gatos/gato2-com_rato.jpg
http://animalshow.com.br/wp-content/uploads/2010/12/camundongo_620.jpg


Passer domesticus

Pelotas – 80% soropositivos
(SANTOS et al., 2019)



Rotas de transmissão para humanos

➢ Ingestão de oocistos esporulados  - água ou vegetais

➢ Ingestão de bradizoítos - carne

➢ Ingestão de taquizoítos – leite

➢ Recebimento de “zoítos” – sangue ou órgãos

➢ Passagem transplacentária de taquizoítos - CONGÊNITA



Ser humano

ingestão de 
carnes  cruas ou 

mal-passadas

ingestão de 
vegetais ou água 

contaminados

transplacentária
transfusões
transplantes 



Epidemiologia

❖ oocistos sobrevivem até dois anos no ambiente

❖ grande poder de infecção ambiental do HD 

❖ baixa especificidade parasitária

❖ várias formas de infecção

❖ várias fases infectantes no ciclo

❖ HI podem se infectar entre si



> 60%

40-60%

20-40%

10-20%

sem dados

< 10%

animais soropositivos



Ocorre em regiões circumpolares

- Norte do Canadá –
caribous

- Alasca –
alces e bisões

- Finlândia - renas

?



Em mamíferos marinhos

(Dubey et al.,2012)

Sentinelas da contaminação dos mares por oocistos (levados da terra?)

Muitos morrem de toxoplasmose



Canadá – estudo em carcaças de belugas – 44% infectadas
(2018)

Antes dos europeus – linces como HD

Atualmente – posse irresponsável de gatos e animais de rua – ingerem 
roedores e pássaros – oocistos no ambiente – escoados para o habitat das 
belugas (registrada mortalidade também de focas e lontras por T. gondii)

Agravante – agrotóxicos imunossupressores – doença - morte



suínos, ovinos e caprinos

galinhas caipiras, coelhos, cães

frangos de aviários, cavalos

bubalinos e bovinos

Importância relativa da ingestão de carnes na transmissão de 
T. gondii para humanos



suíno

maior fonte animal de infecção humana

• hábito onívoro
• grande percentual de cistos viáveis
• abate precoce
• consumo de carne crua em embutidos
• grande consumo de embutidos feitos artesanalmente



Hospedeiro Prevalência (%)

suínos  artesanal 35

suínos granja 3

galinhas caipiras 38

bubalinos 27

ovinos 20

bovinos 17



➢ Hábitos culturais (alimentação)

➢ População de gatos

➢ Condições sócio-econômicas

➢ Idade ↑



Grupo Prevalência (%)

HIV+ 80

rural, origem alemã 75

em trat hepatite C 75

doadores de sangue 58

gestantes UBS 55

gateiros 43



➢ mexer em terra

➢ consumir carnes cruas ou mal cozidas

➢ consumir vegetais crus  (restaurantes!!!)

➢ idade

➢ baixa escolaridade

➢ manuseio de carnes cruas

➢ gatos no peridomicílio



Toxoplasma
gondii

origem 
alemã

gateiros e 
gatófobos

ovinos

suínos

em tratam. 
hepatite C

cães

bubalinos

HIV 
positivos

doadores de 
sangue

animais 
silvestres

galinhas 
caipiras

gestantes

*

*
*

*genotipagem

Principal Linha de Pesquisa



Genotipagem 

Tipos, genótipos básicos (EUA e Europa):

I – altamente virulento (casos agudos em humanos)

II – virulência intermediária (congênita e HIV)

III – baixa virulência  (cronicidade – cistos)



Genótipos  de T. gondii no   RS

I

II

III

Br II

Br IV

6 atípicos

!!!!!
Alta diversidade genotípica 

*** isolados seis genótipos novos, nunca encontrados
Primeiro registro do Tipo II no Brasil



CONTATO DIRETO COM O GATO COMO ANIMAL DE 
ESTIMAÇÃO NÃO REPRESENTA RISCO DE 

INFECÇÃO



 Reduzido período de eliminação de oocistos

 Oocistos precisam de, no mínimo, 24 horas no ambiente,
para se tornarem infectantes

 Gatos não ficam diarreicos e são higiênicos (DUBEY)

 Mordidas e arranhões não são formas de transmissão

 Soroprevalência em “gateiros” = “gatófobos”



- maior consumo de carne de animais criados intensivamente  
(reduz risco)

- mais cuidados com gatos domésticos (posse responsável,  
reduz risco de contaminação ambiental)

- possivelmente a ingestão de água e vegetais contaminados 
esteja assumindo a dianteira como fonte  de infecção humana

Quadro Atual



T. gondii é um parasito muito bem sucedido

Vasta cadeia de hospedeiros
- aéreos, terrestres e aquáticos
- carnívoros e herbívoros

Alto poder infectante

Ampla distribuição geográfica
Alasca

Florestas tropicais

Coexistência pacífica com 
o hospedeiro

- mais de 98% dos infectados
são assintomáticos



SURTOS HUMANOS APÓS INGESTÃO DE CARNE / VÍSCERAS DE 
ANIMAIS SILVESTRES

Canadá

Austrália

Coréia
!!!!!!



Surtos em humanos no Brasil 

1993 – Bandeirantes (PR) - Quibe ovino  - 17 casos

2002 – Santa Isabel do Ivaí (PR) - Gata com filhotes na caixa
d’água – 462 casos*        



2005 – Agronômica (SC) – água da Nascente da Gruta – 9 casos

2006 – Anápolis (GO) – 43 casos (festa Natal P Civil) – quibe cru

2011 – Cuiabá  (MT)– 30 casos  ( festa igreja - açaí, água?)



2013 – Ponta de Pedras – Ilha do Marajó (PA) – 68 casos (água)

2015 – São Marcos (RS) – 112 casos (carne mal passada)

2015 – Londrina (PR) – 93 casos (IAPAR – saladas e água)



2019 – Campinas (SP) – escola particular  - 25 casos

contaminação por alimentos na cantina

2019 – São Paulo (SP) – 45 casos, em 3 surtos

ingestão de alimentos em um bar e dois restaurantes de 
diferentes bairros



Abril de 2019

Surto em Escola Pública de Lagoa Vermelha (RS) 
– 10 crianças



julho de 2019

Surto em Escola Infantil de Rio Bananal (ES) 
– 17 crianças



abril 2018/2019 – Sta. Maria (RS) 
(mais de um ano)

Maior surto registrado no mundo!

- mais de 900 casos confirmados 

– mais de 90 gestantes 

– 10 abortos, 7 óbitos fetais

- continuam acontecendo novos casos (mais esporádicos)

- jan 2019 morre menina de 5 meses c/infecção congênita

- 2.300 em investigação (junho de 2019)



Um ano após surto de toxoplasmose ser 
confirmado em Santa Maria, ainda não há 

laudo sobre contaminação

No período, já foram registrados mais de 900 casos. População e sistema de 
saúde se adaptaram a novas rotinas.

Por Fabiana Lemos, RBS TV e G1 RS

19/04/2019



- toda a cidade 38/41 bairros

- amostras de água negativas 
(irresponsabilidade na divulgação!!!!! e problemas na sensibilidade dos 

testes)

- recomendações à população

água fervida ou mineral
evitar gravidez
não consumir vegetais crus (ou higienizar muito bem)
não consumir carnes cruas
gestantes e imunocomprometidos não manipular carnes cruas
limpeza de reservatórios de água
*nove exames sorológicos mensais em gestantes soronegativas
*toxoplasmose foi incluída no teste do pezinho!!!!!!!

Indícios não confirmados de que é a água a fonte de infecção



Importância  em medicina humana

• INFECÇÃO CONGÊNITA (abortos, sequelas)

• IMUNOCOMPROMETIDOS (neuropatias)

• IMUNOCOMPETENTES (rara- lesões oculares)



- perdas – abortos, mortalidade neonatal (ov., capr. e suínos)

- maioria assintomática         risco do consumo de carne

infecção humana

- hospedeiros silvestres

- gatos – hospedeiros definitivos

Importância  em veterinária



A maioria (99%) dos infectados é assintomática

Doença



corioretinite linfoadenopatias



Erechim (RS)

80% soropositivos
18% com lesões oculares

colonização italiana e alemã

agricultura familiar

grande consumo de carne suina

MAIOR ÍNDICE REGISTRADO NO MUNDO
(30 x > que outros locais)

*  adquirida, genótipo  atípico, com tropismo pela córnea 



encefalite e morte

Severa encefalite em 40% dos pacientes com AIDS
(*atual)

Metade deles morre por isso



Primoinfecção durante a gestação



grave, aborto

natimorto
Tétrade de Sabin

subclínico
retinocoroidite
bilateral

15%

45%

65%



Tétrade de Sabin

- macro ou microcefalia

- retinocoroidites

- calcificações cerebrais

- retardo mental





Pré AIDS

AIDS

Século XXI

Pouca importância

Infecção congênita, raras oculares

Oportunista

Pode matar

Desordens mentais  em pacientes  “assintomáticos”, 
crônicos, devido a presença de cistos cerebrais 



Acidentes de trabalho, de trânsito e suicídios

➢ Esquizofrenia

➢ Depressão - ↑ dopamina  e ↓ serotonina – presa/predador – favorece o ciclo

➢ Transtorno Obsessivo Compulsivo

➢ Transtorno Bipolar





I – reduzir o risco de infecção por alimentos

➢ cozinhar bem as carnes ou congelá-las antes do consumo

➢ vegetais (frutas e saladas) bem lavados

➢ rigorosa higiene de utensílios de cozinha

➢ não provar tempero de carnes cruas

➢ combate a moscas e baratas

➢ evitar gatos em depósitos de ração

➢ lavar sempre as mãos após manusear carnes, vegetais



II – reduzir o risco de infecção a partir do ambiente

➢ não tomar água não tratada

➢ usar luvas para jardinagem e hortas

➢ educar crianças – importância de lavar bem as mãos

➢ manter caixas de areia cobertas

➢ alimentar gatos com ração ou carnes bem cozidas

➢ limpar diariamente a caixa de areia do gato 



III – grávidas e imunocomprometidos

➢ evitar limpar caixa de areia do gato

➢ manter gatos dentro de casa e alimentá-lo com ração

➢ não adotar filhotes



Vacina autoaplicada!!!

molhar

ensaboar

esfregar

enxaguar

secar

• Evita doenças

• Elimina patógenos

• Previne a transmissão a outros



Evite a infecção por 
Toxoplasma,  não o seu gato!

nafarias@ufpel.edu.br

Muchas gracias!


