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A Toxoplasmose é uma coccidiose intestinal dos felídeos, 
provocada por um protozoário (Toxoplasma gondii). Os 
hospedeiros definitivos mais importantes são os gatos 
domésticos. Os hospedeiros intermediários são todos os 
mamíferos, incluindo o Homem, e também as aves. 
 

Localização                                    
 
No hospedeiro definitivo, localiza-se no intestino delgado. 
No hospedeiro intermediário, localiza-se nos tecidos extra-
intestinais, incluindo os músculos, fígado, pulmão e cérebro. 
 

Ciclo de vida 

 
Os felídeos infectam-se pela ingestão de outros animais, 
normalmente roedores, e também através das fezes de 
outros felídeos. Cerca de 3 a 10 dias após a ingestão, há a 
produção de novas formas infectantes (oocistos), que serão 
eliminadas nas fezes apenas durante  1 a 2 semanas. 
Durante a fase intestinal, o parasita pode também invadir 
órgãos extra intestinais, desenvolvendo-se como nos 
hospedeiros intermediários. Uma vez no ambiente os 
oocistos só se tornam infectantes após a esporulação, que 
ocorre 1 a 5 dias após a excreção. 
 
Os restantes mamíferos podem infectar-se de duas formas:  

 
• Por ingestão de formas infectantes do parasita 
(alimentos contaminados ou higiene pessoal deficiente). As 
moscas são também veículos de transmissão importantes, 
pois tranferem material fecal para os alimentos. 
• Por ingestão de carne crua ou mal cozinhada. 

 

Sinais 
 
Nos felídeos, a sintomatologia clínica é rara. 
Nos ovinos, a Toxoplasmose é responsável por abortos e 
mortalidade perinatal. 
No Homem, as infecções adquiridas são, na maioria das 
vezes, assintomáticas. Nalguns casos podem evoluir para 
um quadro de linfadenopatia, acompanhado por febre. As 
infecções congénitas apenas ocorrem quando as mulheres 
são expostas ao agente pela primeira vez durante a 
gravidez, podendo resultar em aborto, nados-mortos ou 
lesão do sistema nervoso do feto. 

Profilaxia 
 

• Limpeza diária da casa-de-banho dos gatos domésticos, 
com remoção adequada das fezes. 
• Evitar o acesso à rua por parte dos gatos domésticos e a 
ingestão de ratos ou aves. 
• Higiene pessoal: lavar as mãos antes das refeições. 
• Utilizar luvas em jardinagem: os canteiros são áreas de 
defecação para os gatos de rua. 
• Lavar muito bem os alimentos crús. 
• Cozinhar muito bem a carne, sobretudo de animais de 
produção “caseira”. 
• Não alimentar os gatos com carne crua. 
• Cobrir os alimentos destinados a animais de produção, 
evitanto o acesso de mamíferos e insectos. 

 

Conselhos para os utentes 
 

A Toxoplasmose NÃO se transmite através da convivência ou 
contacto directo com felídeos. A infecção em humanos ocorre 
apenas se houver ingestão de material fecal contaminado, ou 
carne de outros mamíferos. A exposição ao parasita evita-se 
com a adopção de medidas de higiene, recomendadas 
também para a prevenção de outras doenças. 


