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agente causador da Toxoplasmose:

Ciclo de vida do Toxoplasma gondii,5

O gato se infecta ao comer carne de 

portadores de fases jovens do parasito. No 

intestino do gato o parasito se multiplica e ao 

defecar o gato libera os ovos do parasito 

(oocistos).  

As pessoas e os animais (suínos, bovinos, 

pássaros e outras aves, ovinos, caprinos, ratos, 

etc.) adquirem a doença das seguintes formas:

ao comerem alimentos contaminados com 

fezes de gato disseminador da doença (frutas, 

verduras – pasto) ou beberem água 

contaminada (água de rio, lago, nascente), 

ingerindo os ovos (oocistos), ou

ao comerem carne de animal portador da 

doença (contendo as fases jovens), como 

acontece com o próprio gato, ou

os bebês,através da placenta e do leite 

materno, no caso da gestante e da mãe que 
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O que é?

Toxoplasmose

É a doença causada por um

parasito que se multiplica no

intestino do gato doméstico ou 

silvestre e que, nos humanos, pode causar febre, 

paralisia e cegueira. Quando atinge o bebê, 

ainda na gestação, pode causar além da 

cegueira,

o retardamento mental.

1

Pessoas que entram em contato com a terra de 

jardim e horta, onde os gatos costumam 

defecar, sem usar luvas ou lavar bem as mãos 

depois do trabalho.

As crianças que brincam em caixas de areia 

onde os gatos podem defecar, em parques, 

escolas, creches, etc.

Todos aqueles que comem frutas e verduras mal 

lavadas ou sem lavar.

Quem come carne crua, por exemplo, quando 

preparam salames e outros embutidos.

Quem toma água de rio e lagoa. Mesmo que 

pareçam estar limpas, podem conter os ovos do 

Toxoplasma.

Os bebês, filhos de mães que tiveram a doença 

durante a gravidez.

Quem pode ter Toxoplasmose?2

Como a mãe pode passar a Toxoplasmose para 

o filho durante a gravidez e após o nascimento 

através da amamentação, para proteger os 

bebes as mães devem:

fazer o exame de diagnóstico no início da 

gravidez;

não trabalhar no jardim ou na horta sem 

proteção;

só comer frutas e verduras bem lavadas;

tomar o cuidado de lavar as mãos e utensílios 

Não permitindo a presença de gatos nas 

criações de animais (suínos, aves, bovinos, etc.).

Não permitindo que os gatos entrem nos 

depósitos de ração, fábrica de ração, casas de 

comércio de frutas e verduras.

Alimentando os gatos com carnes cozidas, não 

permitindo que eles comam os ratos que 

caçam.

Usando luvas para trabalhar na terra do jardim e 

da horta, onde os gatos tenham acesso.

Mulheres grávidas evitando o trabalho em jardim 

e horta, ou se protegendo no trabalho com 

terra, usando luvas.

Lavando bem verduras, legumes e frutas antes 

do consumo.

Congelando a carne, as linguiças e salames a 

serem consumidos frescos, para eliminar o 

parasito.

Como se pode prevenir a Toxoplasmose3

Como proteger os bebês.4

Ciclo da Toxoplasmose

O gato passa a disseminar a doença
e através das fezes contamina
solo, água e alimentos que
são ingeridos pelo homem
e pelos animais.

Risco
para o bebê
na gestação.

Risco
para o bebê
através do
leite materno.

O gato come
alimento contaminado.

Ingestão de
carne crua
ou mal cozida.
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