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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A toxoplasmose é uma doença cosmopolita e a mesma encontra-se entre as parasitoses mais 

prevalentes na população humana, atingindo cerca de um terço da população susceptível. É uma importante 

zoonose, sendo as suas formas gestacional e congênita, de notificação obrigatória e de grande impacto na saúde 

pública. OBJETIVO: Evidenciar a importância a respeito do conhecimento sobre a Toxoplasmose, abordando 

especificamente o agente etiológico, modo de infecção, sintomatologia clínica, diagnóstico, profilaxia e tratamento. 

MÉTODOS: Para a construção desta pesquisa foram realizadas buscas na base de dados da Biblioteca Virtual de 

Saúde Veterinária, usando os descritores toxoplasmose, medicina veterinária e enfermidades transmitidas por 

alimentos, sendo assim encontrados, um total de 145 publicações. Utilizando-se o filtro para apenas publicações 

em português, reduziu-se para um total de 70 publicações, portanto, foram selecionados ao todo, 6 publicações 

para dar embasamento na pesquisa. IMPACTOS DA EXPERIÊNCIA: A toxoplasmose é uma doença parasitária, 

cujo seu agente etiológico é um protozoário intracelular obrigatório, conhecido como Toxoplasma gondii, tendo 

suas formas infectantes classificadas como taquizoíto, bradizoíto e oocisto. O T.gondii, possui a necessidade de 

mais de um hospedeiro para realizar seu ciclo biológico, portanto, classificado como heteroxeno. A transmissão do 

agente pode ocorrer através da ingestão de água, alimentos, carne crua ou mal cozida ou oocistos liberados nas 

fezes de felinos. Na forma de transmissão vertical, a forma infectante trofozoítica do parasito consegue atravessar 

ativamente a barreira hematoplacentária e infectar o feto. Dentre os mecanismos de transmissão, podemos citar: 

fecal-oral, transplacentária, transplante de órgãos e transfusão sanguínea. Tal doença acomete hospedeiros 

intermediários como o homem, mamíferos (domésticos e selvagens) e aves; e hospedeiro definitivo que são os 

felídeos (domésticos e selvagens). Vale ressaltar que no hospedeiro definitivo, ocorre a reprodução sexuada do 

parasito e no hospedeiro intermediário, ocorre a reprodução assexuada. Sendo que exclusivamente nos felídeos, a 

reprodução pode ocorrer de ambos os modos: sexuado e assexuado. A patogenia da doença compreende duas 

fases: aguda e crônica. Nos casos de manifestação aguda, geralmente os índices de incidência são baixos e 

limitados, podendo-se alcançar a cura da doença, porém, o parasita permanece no organismo da pessoa, com a 

possibilidade de se manifestar ou não com sintomatologias diferentes. Na fase crônica, as taxas de incidência 

também são baixas até os cincos anos de idade e pode aumentar a partir dos 20 anos. A toxoplasmose adquirida 

não costuma possuir uma sintomatologia específica, podendo ocorrer de forma assintomática ou com quadros de 

febre, eczema,sintomas localizados nos pulmões, coração, fígado,sistema nervoso, quadros de linfadenopatia e 

doenças oculares, também são observados em alguns casos. Além da toxoplasmose adquirida, podemos citar a 

toxoplasmose congênita, acarretando no feto índices de prematuridade, baixo peso, retinocoroidite pós maturidade, 

estrabismo, icterícia e hepatomegalia.. Tais sintomas são distribuídos de acordo com o trimestre da gestação. 

Além disso, ainda existe a toxoplasmose cerebral, demonstrando um quadro clínico de encefalite aguda, confusão 

mental, dentre outras alterações neurológicas. Por fim, a toxoplasmose ocular, podendo ser encontrados 

taquizoítos na fase aguda ou cistos na fase crônica na retina. O sintoma mais prevalente é a retinocoroidite, 

podendo evoluir para cegueira, caso não for diagnosticado e tratado de maneira correta. Indivíduos com quadros 

de imunossupressão, gestantes e recém-nascidos, podem evoluir para quadros mais severos. No caso de 

mulheres gestantes, a infecção pode afetar o feto e levar a um quadro de microcefalia. Os principais métodos de 

diagnóstico são os laboratoriais, realizados através de sorologia, podendo-se pedir análise de líquidos orgânicos, 

como líquor e lavado brônquico para identificação do parasito. A profilaxia consiste principalmente em medidas de 

conscientização da população a respeito da doença, manter uma boa higienização alimentar e pessoal, evitar a 

ingestão de carne crua ou mal cozida. Em relação aos gatos, manter sempre medidas de saúde e higiene 

aplicadas no manuseio da caixa de areia e descarte das fezes, realizando desinfecção do ambiente e higienização 

das mãos. CONCLUSÃO: Em virtude dos fatos mencionados, em humanos, a taxa de prevalência de 

toxoplasmose varia entre 20 e 90% da população mundial adulta, dependendo da região, sendo mais elevada em 

regiões de clima tropical, especialmente quando associada às más condições de saneamento e hábitos 

alimentares.Pela observação dos aspectos, a doença não possui uma sintomatologia específica, podendo ocorrer 

de forma assintomática e alcançando quadros mais severos em pacientes imunodeprimidos e mulheres gestantes. 

Sendo assim, é imprescindível que medidas de conscientização e informação sejam cada vez mais adotadas para 

mitigar novos índices de sua incidência. 
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