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RESUMO

Introdução:  A  toxoplasmose  é  uma  doença  causada  pelo  protozoário
Toxoplasma gondii,  de ampla distribuição geográfica e que acomete humanos
e animais.  Os gatos são os únicos animais domésticos no qual  o  T. gondii
completa o estágio sexual de seu ciclo de vida e desempenham importante
papel  no  ciclo  de  vida  do protozoário,  contudo  principalmente  no caso das
gestantes, é necessário desmistificar a crença de que o simples fato de ter
contato com gatos durante o período gestacional, seja motivo para que elas
tenham que se desfazer de seus animais.  Metodologia: A  pesquisa trata de
uma  revisão  bibliográfica  desenvolvida  por  meio  de  buscas  em  livros
acadêmicos e nas bases de dados SciELO e Google Acadêmico entre os anos
de  2010  e  2020.  A  revisão  sistemática  foi  realizada  com  a  finalidade  de
identificar  estudos  relevantes  no  Brasil  sobre  a  infecção  toxoplásmica  em
gestantes  e  os  principais  fatores  de  risco  para  a  doença  nesse  grupo.
Resultados e Discussão: Os gatos são os únicos animais domésticos no qual
o T. gondii completa o estágio sexual de seu ciclo de vida, desempenhando
importante papel no ciclo de vida do protozoário. Porém, a principal forma de
infecção  humana  não  ocorre  pelo  contato  direto  com  os  gatos,  mas
principalmente  por  meio  de transfusão sanguínea,  ingestão de oocistos  em
carne  crua  ou mal  passada,  ingestão  de frutas,  verduras,  legumes e  água
contaminada  que  contenham  os  cistos  do  parasita.  As  principais  medidas
profiláticas contra toxoplasmose são evitar alimentar os gatos com carnes mal
cozidas, não permitir que os gatos cacem, limpar a caixa de areia diariamente e
manter  medidas  de  higiene  pessoal,  como  lavar  as  mãos  com  sabão  e
higienizar os alimentos. Conclusões: A toxoplasmose tem grande importância
zoonótica e possui graves consequências em pessoas imunocomprometidas e
principalmente  no  feto  após  transmissão  transplacentária,  portanto  é
necessário que as pessoas, em especial gestantes, tenham conhecimento das
causas dessa doença e das formas de prevenção, retirando o gato da posição
fator determinante de contaminação.

O objetivo deste trabalho é retirar o gato da posição de “vilão”, esclarecendo as
principais formas de contaminação humana por toxoplasmose e apresentar as
medidas preventivas para humanos. 
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Introduction:  Toxoplasmosis  is  a  disease  caused  by  the  protozoan
Toxoplasma gondii, of wide geographical distribution and affecting humans and
animals. Cats are the only domestic animals in which T. gondii completes the
sexual stage of their life cycle and play an important role in the life cycle of the
protozoan, however especially in the case of pregnant women, it is necessary to
demystify the belief that the mere fact of having contact with cats during the
gestational period, is a reason for them to have to dispose of their animals.
Methodology: The  research  deals  with  a  bibliographic  review  developed
through searches in academic books and in the SciELO and Google Scholar
databases between 2010 and 2020. Methodology: The research deals with a
bibliographic review developed through searches in academic books and in the
SciELO and Google Scholar databases between 2010 and 2020. The research
deals  with  a  bibliographic  review  developed  through  searches  in  academic
books and in the SciELO and Google Scholar databases between the years
2010  and  2020.  The  systematic  review was  carried  out  in  order  to  identify
relevant studies in Brazil on toxoplasmic infection in pregnant women and the
main risk factors for the disease in this group. Results and Discussion: Cats
are the only domestic animals in which T. gondii completes the sexual stage of
its  life  cycle,  playing  an  important  role  in  the  life  cycle  of  the  protozoan.
However, the main form of human infection does not occur by direct contact
with cats, but mainly through blood transfusion, ingestion of oocysts in raw or
poorly ironed meat, ingestion of fruits, vegetables, vegetables and contaminated
water containing cysts of the parasite. The main prophylactic measures against
toxoplasmosis are to avoid feeding cats undercooked meats, not allowing cats
to  hunt,  cleaning  the  litter  box  daily,  and  maintaining  personal  hygiene
measures such as washing hands with soap and sanitizing food.

The objective of this work is to remove the cat from the position of "villain",
clarifying  the  main  forms  of  human  contamination  by  toxoplasmosis  and
presenting preventive measures for humans.

Keywords – Toxoplasmosis; pregnancy; cats
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INTRODUÇÃO

A  toxoplasmose  é  uma  parasitose  de  ampla  distribuição  geográfica,  que
acomete animais e seres humanos. O agente etiológico dessa enfermidade é
um protozoário  zoonótico, o  Toxoplasma gondii, no qual o seu ciclo biológico
envolve o gato como hospedeiro definitivo e as outras espécies de animais
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como  hospedeiros  intermediários  (NELSON;  COUTO,  2015;  COSTA  et  al.,
2016).

A  infecção  toxoplásmica  nos  seres  humanos  é  muito  comum,  porém
geralmente  assintomática  e  autolimitada  em  indivíduos  considerados
saudáveis,  no  entanto,  indivíduos  com  o  sistema  imune  deprimido  como
pacientes em quimioterapia e aidéticos, os sintomas da toxoplasmose muitas
vezes  demostram-se  severos.  Outra  categoria  susceptível,  aos  sinais  e
sintomas  da  toxoplasmose  são  as  mulheres  em  período  gestacional,  que
contraem a infecção primariamente durante a gestação (COSTA et al., 2016).

A primoinfecção  das  mães  durante  a  gestação  pode  levar  à  toxoplasmose
clínica  no  feto,  sendo  natimortalidade,  doença  do  SNC  e  doença  ocular
manifestações clínicas comuns. Apesar da toxoplasmose congênita geralmente
não ser aparente ao nascimento, cerca de 70-90% das crianças desenvolvem a
grave  doença  clínica  na  idade  adulta.  (NELSON;  COUTO,  2015;  YADAV;
MAITY; SAHA, 2014).

A orientação de medidas preventivas às mulheres suscetíveis que fazem o pré-
natal  na  rede  pública  de  saúde,  bem como o  acompanhamento  sorológico
seriado de rotina dessa população são importantes medidas de profilaxia para
identificar os casos de infecção aguda em gestantes (AVELAR et al., 2015).

Objetivo do trabalho é retirar o gato da posição de “vilão”,  esclarecendo as
principais formas de contaminação humana por toxoplasmose e apresentar as
medidas preventivas para humanos. 

METODOLOGIA

Foram  realizadas  pesquisas  na  base  de  dados  online  Scielo  e  google
acadêmico. Os artigos selecionados deveriam preencher os seguintes critérios:
artigos publicados entre 2010 a 2020 em revistas renomadas e desenvolvidos
no  Brasil  contendo  informações  sobre  fatores  de  risco  relacionados  com a
presença da infecção pelo  toxoplasma gondii em gestantes.  Para  tanto,  os
termos selecionados no processo de busca foram Toxoplasmose, Gestação e
Gatos.  Dos  artigos  encontrados  foram  selecionadas  espécies  acometidas,
etiologia,  transmissão  e  importância  da  transmissibilidade  da  doença  como
zoonose, e profilaxia. A revisão sistemática foi realizada com a finalidade de
identificar  estudos  relevantes  no  Brasil  sobre  a  infecção  toxoplásmica  em
gestantes e os principais fatores de risco para a doença nesse grupo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A  toxoplasmose  é  geralmente  antropozoonose  benigna,  causada  pelo
Toxoplasma gondii (T. gondii), um protozoário intracelular obrigatório. (YADAV;
MAITY; SAHA, 2014)

Como os gatos são os únicos animais domésticos no qual o T. gondii completa
o estágio sexual  de seu ciclo de vida, eliminando assim milhões de formas
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infecciosas (oocistos) no meio ambiente, eles desempenham importante papel
no  ciclo  de  vida  do  protozoário  (MONTAÑO,  2010).   Porém,  é  importante
reconhecer  que  a  principal  forma  de  infecção  do  homem  não  ocorre  pelo
contato  direto  com  os  gatos,  mas  principalmente   por  meio  de  transfusão
sanguínea, pela ingestão de oocistos em carne crua ou mal passada, ingestão
de frutas, verduras e legumes que contenham os cistos do parasita e água
contaminada,  transmissão  congênita  e  por  acidentes  laboratoriais  além  de
ocorrer também durante a realização de atividades de jardinagem  (COSTA et
al., 2016; MONTAÑO, 2010; ROGRIGUES, 2015). Há também uma associação
entre  a  toxoplasmose  e  a  ingestão  de  certos  mariscos  crus  que  podem
concentrar o organismo presente na água contaminada (NELSON; COUTO,
2015). 

As mulheres podem apresentar maior risco de infecção pelo T. gondii pelo fato
de terem maior contato com os gatos ao recolherem suas fezes e por lidarem
com carne crua mais frequentemente que os homens durante o preparo das
refeições (MONTAÑO, 2010)

Nelson & Couto (2015) apontam que o contato com gatos individualmente não
é,  provavelmente,  uma  forma  comum  para  adquirir  toxoplasmose,  porque
dentre outras razões, os gatos geralmente só eliminam os oocistos por dias a
várias semanas após a inoculação primária e são muito exigentes, geralmente,
portanto não permitem que as fezes permaneçam em sua pele por períodos
longos o suficiente para levar à esporulação dos oocistos. 

Montaño  et al. (2010) afirmam que, principalmente no caso das gestantes, é
necessário desmistificar a crença de que o simples fato de ter contato com
gatos  durante  o  período  gestacional,  sem  analisar  os  fatores  de  risco
envolvidos para os animais e para essas mulheres, seja motivo para que elas
tenham que se desfazer de seus animais. Eles enfatizam ainda, que evitar a
exposição aos gatos não significa evitar exposição aos oocistos. Portanto, o
afastamento ou até mesmo a eutanásia de gatos de estimação não soluciona o
problema.

A prevenção da toxoplasmose congênita vai depender da profilaxia primária da
gestante soronegativa e do diagnóstico precoce da infecção materna (AVELAR
et al.,  2015).  De acordo com Nelson & Couto (2015), as principais medidas
profiláticas contra toxoplasmose são evitar alimentar os gatos com carnes mal
cozidas, não permitir que os gatos cacem, limpar a caixa de areia diariamente e
incinerar ou dar descarga nas fezes, limpar a caixa de areia periodicamente
com água fervente ou usar um forro na caixa de areia, usar luvas ao trabalhar
com o solo e ao manusear carnes, lavar bem as mãos com sabão e água
quente  após a  jardinagem e após manusear  carne,  lavar  bem os legumes
frescos antes da ingestão, manter as caixas de areia das crianças cobertas,
ferver a água para beber que foi obtida a partir do meio ambiente em geral,
controlar os potenciais hospedeiros de transporte, tratar os gatos que estão
liberando  oocistos  com  medicamentos  anti-Toxoplasma,  cozinhar  todos  os
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produtos de carne a 66°C e congelar toda a carne por no mínimo 3 dias antes
de cozinhar.

Nelson & Couto (2015) lembram, ainda, que o exame fecal é um procedimento
adequado  para  determinar  quando  os  gatos  estão  liberando  ativamente
oocistos.

CONCLUSÕES

As principais fontes de transmissão da toxoplasmose em humanos não é o
contato direto com o gatos, mas por meio de transfusão sanguínea, ingestão de
oocistos em carne crua ou mal passada, ingestão de frutas, verduras, legumes
e  água  que  contenham  os  cistos  do  parasita,  transmissão  congênita,  por
acidentes  laboratoriais  e durante  a  realização de atividades  de  jardinagem.
Desse modo é de suma importância seja aplicado medidas básicas higiênico-
sanitárias durante e após o manejo de caixa de areia ou jardinagens, visto que
os gatos tem o habito de enterrar suas fezes em areia, higienizar alimentos,
lavar as mãos ao manusear carne, cozer a carne de forma adequada e ferver
água para beber.

 A  toxoplasmose tem  grande  importância  zoonótica  e  possui  graves
consequências  em  pessoas  imunocomprometidas  e  principalmente  no  feto
após transmissão transplacentária, portanto é necessário que as pessoas, em
especial  gestantes,  tenham conhecimento  das  causas dessa  doença e  das
formas  de  prevenção,  retirando  o  gato  da  posição  fator  determinante  de
contaminação.
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