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TOXOPLASMOSE
Lavar bem as mãos após manipular carnes cruas e 
antes das refeições.

Evite comer alimentos crus e lave bem as verduras, 
legumes e frutas.

Lave bem a mão e as unhas após trabalhar na 
horta ou jardim.

Após contato com gatos, lave sempre as mãos.

Mantenha seu gato bem alimentado para que ele 
não precise caçar e nunca lhe dê carne crua.

A caixa de dejetos dos gatos deve ser limpa 
diariamente.

Gestantes devem realizar exames solicitados 
durante o pré-natal para detecção da doença e 
tratamento adequado, se confirmado infecção 
aguda.

REfERênciAS BiBLiOgRáficAS
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/toxoplasmose

A maioria das pessoas infectadas não apresenta sintomas ou eles são leves, assemelhando-
se a um resfriado. Nas gestantes, os exames realizados no pré-natal permitem a detecção 
da doença e o tratamento adequado, o que diminui a possibilidade da infecção do feto. É 
importante ressaltar que a maioria dos bebês com toxoplasmose congênita não apresenta 
sintomas ao nascer.

SinTOMAS:

Oral: pelo consumo de água ou alimentos contaminados (frutas e verduras, carnes ou 
derivados crus ou mal cozidos)

Transplacentária: quando o parasita atravessa a placenta, durante a fase aguda da 
infecção, e se instala no feto.

Importante: o contato com gatos não causa a doença. O perigo está no contato com as 
fezes contaminadas depositadas no ambiente.

Toxoplasmose gestacional ocorre quando a gestante tem a doença e transmite ao feto 
(toxoplasmose congênita). O bebê pode apresentar complicações como hidrocefalia, 
convulsões, problemas no fígado e alterações oculares. Crianças infectadas não tratadas 
também podem desenvolver seqüelas no decorrer da vida.

fORMAS dE TRAnSMiSSãO:

PREvEnçãO:

Doença causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados com o parasita 
Toxoplasma gondii, que é o agente transmissor.


