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Resumo
A Toxoplasmose é uma zoonose causada pelo protozoário
Toxoplasma gondii. Sua preponderância pode chegar a um
terço da população mundial e no Brasil as estatísticas podem
chegar a 80% comparado a outros países. O intuito deste
trabalho é realizar uma revisão bibliográfica a cerca da
Toxoplasmose, tratando de temas como sintomas, prevenção,
transmissão e seu impacto na saúde pública. Os resultados
encontrados mostram que a transmissão desta zoonose ocorre
por via fecal/oral, ingerindo carnes cruas ou mal passadas e de
forma transplacentária. O único hospedeiro definitivo do
parasita é o gato, sendo o homem e outros animais de sangue
quente seu hospedeiro intermediário. Normalmente a doença
se apresenta como assintomática. Sintomas específicos
dependem da forma de contração, sendo elas, adquirida
durante a gravidez, adquirida congenitamente, obtida por
pessoas
imunodeficientes,
obtida
por
pessoas
imunocompetentes e infecções oculares. As principais formas
de prevenção consistem em evitar o contato de forma direta ou
indireta com as fezes de felinos, evitar a ingestão de água que
não tenha sido filtrada ou fervida e de carnes cruas ou mal
cozidas, além de lavar bem frutas e verduras. Gestantes devem
realizar uma triagem sorológica no pré-natal com o intuito de
detectar a Toxoplasmose e iniciar o tratamento.

1 INTRODUÇÃO
A Toxoplasmose é uma zoonose causada pelo protozoário parasita Toxoplasma
gondii, sendo seu principal alvo animais de sangue quente (HILL e DUBEY, 2002).
Estima-se que um terço da população mundial já foi exposta ao patógeno (YOUNG e
MCGWIRE, 2005; NARDONE et al., 2014; LASSOUED et al., 2007; SAFA e
DARRIEUX, 2013; PULIVARTHI et al., 2015). Esta doença cosmopolita acomete os
humanos na maioria dos países em estatísticas de 40% a 50%, apesar disso, no Brasil
este número pode chegar a 80% (KOMPALIC-CRISTO et al., 2005). Em algumas
regiões do país as precárias condições de saneamento básico e a ocupação populacional
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desenfreada e irregular favorecem a contração desta zoonose (LOVISON e
RODRIGUES, 2017).
A contração da doença ocorre pelo consumo de água e alimentos contaminados
com oocistos ou com cistos teciduais em carnes cruas ou mal cozidas. A transmissão
através de transfusão de sangue, transplante de órgãos e por acidentes laboratoriais são
menos frequentes. Na Toxoplasmose congênita ocorre a transmissão pela placenta
(MOZZATTO e PROCIANOY, 2003). A infecção geralmente é assintomática, porém,
sintomas graves ou fatais podem manifestar-se em pessoas com baixa atividade do
sistema imune ou em infectados congênitos (PRADO et al., 2011 ).
Sabe-se a importância do estudo da Toxoplasmose na região sul do Brasil, já que
é uma doença atual que causa surtos com inúmeros casos notificados. Um caso recente
de surto que ocorreu em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 2018, demonstrou um
descaso com as investigações que promoveu como desculpa conveniente a água ou
alimentos contaminados (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
2018). Há 17 artigos que tratam da prevalência e incidência da zoonose nesta região,
porém, estes estudos apresentam pesquisas com pouco critério científico ou com
amostragem pequena, o que compromete a confiabilidade das análises conduzidas.
(LOVISON e RODRIGUES, 2017).
Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica a respeito da
zoonose Toxoplasmose. Neste contexto, busca contribuir na disseminação de
informações essenciais a cerca da doença. O documento sintetiza os principais aspectos
relacionados a transmissão, sintomas, prevenção e o seu impacto na saúde pública.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Toxoplasma gondii
Em 1908 o protozoário foi encontrado pela primeira vez nos tecidos do roedor
Ctenodactylus gundi, que estava sendo utilizado pelos cientistas Nicolle e Manceaux
para estudar a leishmaniose, ambos nomearam-o de Toxoplasma gondii. Posteriormente,
no mesmo ano, Splendore descobre o mesmo parasita em um coelho no Brasil enquanto
pesquisava sobre leishmaniose, porém o descobridor não o nomeou (DUBEY, 2014).
O Toxoplasma gondii é um esporozoário intracelular obrigatório que em sua
estrutura morfológica apresenta um complexo apical, que são organelas especializadas
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em penetrar a célula hospedeira. O parasito apresenta em seu ciclo biológico as
seguintes formas infectantes: taquizoítos, bradizoítos e oocistos. Os taquizoítos são a
forma

proliferativa,

multiplicam-se

aceleradamente

por

endodiogenia

e

são

característicos da fase aguda. Os bradizoítos formam cistos, nos quais se multiplicam-se
lentamente no seu interior, estes são característicos da fase crônica. Os oocistos são
produzidos nas células intestinais dos felinos e são resistestes as condições do meio
externo, no interior de cada oocisto estão presentes esporocistos. Quando ocorre a
ingestão de oocistos por um novo hospedeiro, os oocistos eclodem em esporozoítos,
estes irão adentrar o epitélio intestinal e transformar-se em taquizoítos (DE
FIGUEIREDO, 2015).
3.2 Transmissão
As três principais formas de transmissão Toxoplasma gondii podem ocorrer por
via fecal/oral, pelo consumo de carnes cruas e transplacentária. (MITSUKA et al.,
2010). A figura 1 mostra o ciclo de transmissão do Toxoplasma gondii (MITSUKA et
al., 2010).

Figura 1: Ciclo de transmissão do Toxoplasma gondii

Fonte: (MITSUKA et al., 2010)

A contaminação pelo parasito pode dar-se por via oral, ingestão de occistos em
vegetais, água contaminada, frutas, solo e areia. Os occistos estão presentes em fezes de
gatos infectados, podem ser disseminados no solo por baratas, moscas e formigas, cães
com hábito de se esfregar nas fezes de gatos contaminados podem ter occistos no pelo
(MITSUKA et al., 2010).
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Os gatos são os únicos animais hospedeiros definitivos do parasito, pois os
occistos tem alta resistência e acabam se desenvolvendo na fase sexuada, que é definida
no intestino do animal (DA SILVA et al., 2006). A sobrevivência dos occistos depende
de condições ambientais moderadas, ou seja, em solo úmido os mesmos podem
sobreviver de meses a anos (DUBEY, 2004).
Nas espécies de roedores, suínos, ovinos e caprinos, acontece somente o ciclo
extra intestinal, com aumento de taquizoítas nos órgãos e com resultado imune,
formando cistos nos tecidos (DA SILVA et al., 2006). A transmissão do Toxoplasma
gondii em aves possui carência de pesquisas na epidemia, contudo é de extrema
importância, pois as aves servem de alimentos para humanos e felinos (DA SILVA et
al., 2006).
A mudança no padrão epidemiológico da toxoplasmose, analisada nos últimos
20 anos, demonstrou a importância da transmissão pelo consumo de verduras e água.
Mas a identificação do Toxoplasma gondii em padrões ambientais ainda é um grande
desafio, especialmente em hortaliças, porque existem vários inibidores de PCR no
ambiente, embora não exista uma técnica reconhecida e de simples execução
(FERREIRA et al.,2018).
A transmissão do parasita pode ocorrer também da forma transplacentária, ou
seja, a mãe contrai a infecção no período da gestação, passando a infecção para o feto.
A predominância das infecções nas gestantes é o consumo de carnes malcozidas, com
predominância de 63% dos casos (VARELLA et al.,2003).
Na cidade de Santa Maria, localizada no estado do Rio Grande do Sul, a
secretaria da Saúde, diagnosticou casos de doença febril no município, logo
comunicando a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, iniciando assim o
processo de investigação na data de 03 de abril de 2018, sendo que no dia 16 de abril de
2018 o surto de toxoplasmose foi confirmado. O primeiro caso foi diagnosticado,
confirmado em laboratório, acompanhado com sintomas de febre, ínguas no pescoço,
dor abdominal, dor no corpo, e dores na cabeça (ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, 2018a).
Na figura 2, segue tabela de acompanhamento do surto de toxoplasmose em
Santa Maria- RS, 2010 casos notificados, 809 casos confirmados e 401 casos em
investigação, e com a última atualização em 19 de outubro de 2019 (ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, 2018b).
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Figura 2: Tabela de acompanhamento do surto de toxoplasmose em Santa Maria-RS

Fonte: (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2018b)

Foi divulgado na data de 29 de março de 2019, o surto de transmissão do agente
Toxoplasmose gondii, com base em relatórios feitos em conjunto com o município e a
união, foi atribuído a água de abastecimento da cidade de Santa Maria, e as verduras
cultivadas em hidroponia, conforme relatos feitos pelo secretário da saúde do
município. Em nota à secretaria Estadual de Saúde as investigações ainda não foram
concluídas, pois a analise depende de estudos ambientais, acompanhamento dos casos
de toxoplasmose, laudos laboratoriais, quando os dados forem consolidados, serão
divulgados pelas autoridades (O GLOBO, 2019).

3.3 Sintomas
A Toxoplasmose geralmente apresenta-se como uma doença assintomática ou
apenas com sintomas corriqueiros a outras patologias, sendo necessário efetuar exames
clínicos para sua comprovação (DO CARMO et al., 2010). O sintoma mais comum na
manifestação assintomática é a linfadenopatia, podendo estar acompanhada ou não de
febre, suores noturnos, mal-estar, dores de garganta e mialgia (WEISS et al., 2009).Os
testes mais comuns para o diagnóstico da infecção pelo Toxoplasma gondii incluem
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testes sorológicos, amplificação de sequências específicas de ácidos nucléicos e
demonstração histológica do parasita e/ou de seus antígenos (MONTOYA, 2002).
De acordo com a forma de infecção, esta zoonose pose ser dividida em cinco
categorias distintas, sendo elas, obtidas durante a gravidez, obtidas congenitamente,
obtidas por pessoas imunocompetentes, obtidas por pessoas imunodeficientes e
infecções oculares (MONTOYA, 2002). A tabela 1 apresenta um resumo dos principais
sintomas de cada tipo de contração da Toxoplasmose.
FORMA DE INFECÇÃO

SINTOMAS

CONGENITAMENTE

O diagnótico pré- natal é essencial quando se tem
suspeitas de uma infecção aguda em uma gestante
ou quando há alguma alteração no feto que aponte
para a Toxoplasmose congênita. O poder de
devastação desta enfermidade é inversamente
proporcional ao tempo de gestação, sendo que de 5
a 15% podem resultar em abortos. As possíveis
manifestações clínicas após o nascimento incluem
hidrocefalia, calcificação cerebral, atraso mental,
miocardite, pneumonia, hepatite, retinocoroidite,
estrabismo, microftalmia e convulsões (COELHO,
2010).

DURANTE A GRAVIDEZ

Quando contraída durante a gravidez, pode causas
malefícios irreversíveis ou morte ao feto e sequelas
nos descendentes futuros. A toxoplasmose aguda
em gestantes pode apresentar-se com sintomas
transitórios, inespecíficos e subclínicos (DA
COSTA et al., 2008).

INFECÇÕES OCULARES

As manifestções oculares mais frequentes na
Toxoplasmose são retinocoroidite, resultando em
uma reação vítrea pós uveíte e necrose retiniana,
havendo a possibilidade de acarrear a perda da
visão (ORÉFICE et al., 2010). Normalmente o
acometimento é unilateral, porém, em
imunodeficientes pode ocorrer o acometimento
bilateral (ZAJDENWEBER et al., 2005). Sintomas
tais como pressão intraocular elevada, vasculite
retiniana, irite granulomatosa, oclusões vasculares,
deslocamento de retina seroso ou regmatogênico
podem dificultar o diagnóstico de Toxoplasmose
ocular (FARDEAU et al., 2002).

IMUNODEFICIENTES

Pacientes imunodeficientes mais suscetíveis a
contrair Toxoplasmose são aqueles que possuem
linfomas, realizaram transplantes de medula óssea
ou de órgãos sólidos (incluindo coração, rim,
pulmão e fígado) ou que possuam AIDS. Os
sintomas podem ser diarréia crônica, cólicas
abdominais, perda de peso considerável, febre alta
e vômito. As apresentações mais severas incluem
encefalite (sintoma mais comum em pessoas
imunodeficientes), convulsões, fraqueza e
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distúrbios mentais e motores (MONTOYA, 2002).
IMUNOCOMPETENTES

A grande maioria dos casos de Toxoplasmose em
imunocompetentes é assintomático, porém, em
casos sintomáticos pode apresentar diarréia, dores
abdominais, náuseas, vômitos, perda de peso e
desidratação. Alguns sintomas menos comuns são
de miocardite, corioretinite e/ou polimiosite
(MONTOYA, 2002).

Tabela 1 – Resumo dos principais sintomas da Toxoplasmose

3.4 Prevenção
A Política Nacional de Promoção da Saúde, estabelecida pela portaria GM/MS
nº657 de 30 de março de 2006, ratificou o compromisso com a ampliação e
qualificações das ações de promoção da saúde no Sistema Único de Saúde – SUS
(LOPES-MORI et al., 2015). Porém, a falta de estratégias operacionais e adicionais, que
incluíram

treinamentos

permanentes,

vigilância,

monitoramento,

avaliação

e

principalmente, a disseminação do conhecimento e informações corretas, continuam
sendo as principais causas da incidência da toxoplasmose.
Todos os estudos já realizados apontam que não há orientações sobre medidas
preventivas para gestantes soropositivas negativas, e que a prevenção do nível primário
está ausente. Como as realidades diferem, é imprescindível que cada região tenha sua
própria informação epidemiológica, visando à tomada de decisões e elaboração de
estratégias que melhor atendam a necessidade de cada realidade.
Os estudos realizados em nosso país demonstraram que o consumo de carne crua
ou mal passada é fator de risco significativo para a infecção causada pelo Toxoplasma
gondii (LOPES-MORI et al., 2015; MORAIS et al., 2016; MOURA, 2016). Estudos
também não encontraram associação entre a infecção por Toxoplasma gondii e os
hábitos de comportamento como horta caseira, presença de gatos em casa, ingestão de
vegetais crus, de embutidos caseiros e leite in natura e manipulação de terra ou areia
pelas gestantes (LOPES-MORI et al., 2015; CAMARA et al., 2015; MORAIS et al.,
2016; MOURA, 2016).
A prevenção primária desta forma caracteriza-se basicamente por programas de
educação e saúde pública, recomendando às gestantes suscetíveis à infecção e
imunossuprimidas que evitem contato com materiais potencialmente contaminados com
fezes de gatos e a ingestão de água que não tenha sido filtrada ou fervida, além de carne
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crua ou mal cozida. Recomenda-se, também, lavar bem as frutas e legumes antes do
consumo, bem como o uso de luvas ao manusear a terra e cuidadosa lavagem das mãos
após o preparo de alimentos com carne crua. Os gatos domésticos devem ser
alimentados com ração ou carnes bem cozidas (LOPES-MORI et al., 2015; MOURA,
2016).
Já a prevenção secundária consiste na realização de uma triagem sorológica
durante o pré-natal, com a finalidade de detectar e tratar infecções agudas pelo
Toxoplasma gondii, a fim de reduzir as sequelas da toxoplasmose congênita (LOPESMORI et al., 2015; MOURA, 2016). A prevenção terciária é realizada no recémnascido, através da execução do diagnóstico laboratorial e clínico (LOPES-MORI et al.,
2015; MOURA, 2016).

3.5 Impacto na saúde pública
Na medicina atual, se tem conhecimento de inúmeras zoonoses que impactam a
vida e a saúde das pessoas, um exemplo delas é a Toxoplasmose. Geograficamente essa
infecção é de distribuição mundial e tem alta prevalência sorológica, porém 90% das
infecções são assintomáticas e casos clínicos são menos frequentes. (KRAVETZ e
FEDERMAN, 2005). É de grande importância o conhecimento acerca deste parasita
pelas autoridades da saúde, já que o mesmo causa desordens fetais e neonatais, além de
prejuízos à saúde de crianças, idosos e adultos imunocomprometidos, interferindo na
saúde da população (PINTO et al., 2009).
Surtos de Toxoplasmose representam um grande desafio para a área da saúde.
Em 2018 a doença veio à tona após confirmado o maior surto da infecção já registrada
no mundo, ocorrido na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A suspeita
começou com mais de 100 pessoas procurando atendimento médico com sintomas que
não tinham diagnóstico. Após a confirmação da doença, medidas para evitar que mais
pessoas fossem infectadas tiveram que ser tomadas, como por exemplo, a fervura da
água antes de ingeri-la, pois a principal suspeita era que o surto tinha iniciado pelo
consumo de água. Segundo último boletim divulgado (19/08/2018) pela Prefeitura de
Santa Maria e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 2010 casos foram notificados,
sendo destes 809 confirmados, onde 22 casos confirmados são de toxoplasmose
congênita. A origem do surto ainda está sendo investigada, isso demonstra o quanto
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ainda precisamos de políticas de saúde pública mais eficazes (PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA MARIA, 2018).
As pesquisas na área da Toxoplasmose são de grande importância, por esta
doença se constituir numa das zoonoses de maior difusão do mundo. Estudos soro
epidemiológicos demonstram que as taxas de prevalências são variáveis dentro das
comunidades humanas, devendo-se principalmente às diferenças de condições
socioeconômicas, hábitos culturais e alimentares da população e aspectos climáticos da
região envolvida.
A toxoplasmose congênita é considerada importante causa mundial de
mortalidade infantil, estima-se que nasçam anualmente no Brasil cerca de 60.000
crianças com a doença (SILVA, 2008). No Brasil, a prevalência de bebês que nascem
por ano com infecção congênita é alta (MEIRELES, 2001). Estudos começam mensurar
os riscos e taxas de prevalência desta forma de transmissão no Brasil. Em um estudo
executado por uma equipe da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foram
examinados 146.307 neonatos, no período de novembro de 2006 a maio de 2007, destes,
190 apresentaram toxoplasmose congênita. Com prevalência de 1 infectado para cada
770 nascidos vivos, considerada alta pelos pesquisadores, reforçou mais ainda a
hipótese de que cepas mais agressivas do parasita poderiam estar abrigadas no Brasil
quando comparadas às encontradas em outros países (FIORAVANTE, 2012).
Estudos analisaram a incidência e prevalência da toxoplasmose no Brasil,
evidenciaram em suas conclusões tanto a falta de aprofundamento nas investigações dos
surtos quanto a falta de estudos nacionais que possibilitariam entender quais os tipos de
cepas e o grau de agressividade destas, presentes em nosso território (VAZ et al., 2011).
Estudos como estes gerariam ferramentas de diagnostico mais precisas, drogas mais
eficazes nos tratamentos e até melhores modelos vacinais para humanos e animais, uma
vez que a maioria dos métodos protocolares utilizados por aqui são de origem Europeia
e Norte Americana e em muitos casos ineficazes em diversas situações clinicas. Estas
deficiências e/ou negligencias também são citadas por um grande número de outros
pesquisadores voltados a estudos sobre a toxoplasmose na saúde brasileira (MITSUKABREGANÓ et al., 2010).
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3 METODOLOGIA
Este estudo é composto por uma revisão da literatura especializada tratando de
temas relacionados a Toxoplasmose como sintomas, prevenção, transmissão e seu efeito
na saúde pública. Para isso, realizou-se consultas nas bases de livros e artigos científicos
presentes no banco de dados SciELO, Google Scholar, Pub Med, e Bases EBSCO,
buscando em português e inglês pelas seguintes palavras-chave: Toxoplasmose
(Toxoplasmosis),

Toxoplasma

gondii,

sintomas

(symptoms),

transmissão

(transmission), prevenção (prevention), saúde pública (public health).

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Com base nos resultados obtidos no estudo em questão, pode-se observar que a
Toxoplasmose é uma zoonose que apresenta-se geralmente assintomática, sendo
necessário a realização de exames para sua confirmação. Sua contração ocorre pela
ingestão de oocistos do protozoário Toxoplasma gondii, consumido através da carne
crua ou não cozida o suficiente, frutas e verduras mal lavadas, além de contrair por
hábitos ruins de higiene e pela forma transplacentária.
Pode se observar que Toxoplasmose vem sendo uma zoonose que desafia a
saúde mundial, especificamente no Brasil a falta de pesquisas aprofundadas e o
despreparo das autoridades quanto à divulgação de informações fundamentadas, só
auxiliam na disseminação dos surtos. Portanto, sendo ela uma zoonose com tanto
impacto na saúde pública, difícil diagnóstico e transmissão rápida por hábitos
cotidianos, torna-se imprescindíveis estudos mais aperfeiçoados e a devida divulgação
destas informações, conscientizando a população.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Toxoplasmose é uma zoonose que afeta uma grande parcela da população
mundial. Países que possuem precário saneamento básico e o aumento excessivo da
população em locais irregulares são mais propícios a surtos da mesma. Sabe-se que a
região sul do Brasil apresenta inúmeros casos da doença frequentemente, todavia,
existem poucos artigos que retratam esta incidência como também com pouco
embasamento

científico,

comprometendo

a

credibilidade

dos

resultados.

É

imprescindível que novos estudos sejam realizados na região sul do país com maior
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critério científico e maior amostragem a fim de comprovar logicamente o real motivo
para tais surtos contínuos.
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