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Taxonomia 

• Reino: Protozoa 

• Filo: Apicomplexa 

• Ordem: Eucoccidiida 

• Família: Sarcocystidae 

• Gêneros: Toxoplasma 

• Espécie: T. gondii 

 



Toxoplasma gondii 

 

• Distribuição geográfica mundial 

• Alta prevalência sorológica 

• Zoonose frequente em várias espécies de 
animais: 

– Mamíferos : carneiro, cabra, porco, gatos, outros 
felídeos e homem 

– Aves 



Toxoplasma gondii 

• Heteroxenos: 

– Presença de hospedeiro definitivo (gatos e 
felídeos não imunes) e hospedeiro intermediário. 

 

• Habitat:  

– vários tecidos, células (exceto hemácias) e  
líquidos orgânicos (saliva, leite, esperma, líquido 
peritoneal, etc). 

 



Toxoplasma gondii 

• Formas evolutivas: 

– Hospedeiro definitivo: ciclo coccidiano – completo 
com fase assexuada e sexuada (dependendo do 
habitat). 

• Taquizoítos  

• Bradizoítos 

• Merozoítos 

• Gametócitos 

• Oocisto imaturo 



Toxoplasma gondii 

 

• Hospedeiro intermediário: ciclo assexuado 

 

– Taquizoíto 

– Esporozoíto      formas infectantes durante o ciclo  biológico 

– Bradizoíto 

 



Morfologia Taquizoíto 

Ap: anel polar 
C: conóide   complexo  
M: micronemas    apical 
R: roptrias 
GD: grânulos densos 
A: apicoplasto 
Mp: microporo 
MP: membrana plasmática 
RE: retículo endop.  
CG: complexo de Golgi 
N: Núcleo 
Mi: mitocôndria 

Ilustração disponível em Neves, 2005 



Reconhecimento e adesão do parasito 
aos receptores celulares 

Invasão e internalização  

Remodelação do vacúolo parasitóforo  
para sobrevivência do parasito 

Plastídeo responsável pela sobrevivência  
 intracelular do parasito. 
Síntese de aa e ácidos graxos 



Ilustração disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC106833/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is cm0280013005.jpg [Object name is cm0280013005.jpg]&p=PMC3&id=106833_cm0280013005.jpg


Tipos de reprodução 

• Forma assexuada: 

– Endodiogenia (HI) 

– Esquizogonia  / merogonia (HD)  

 

• Forma sexuada: 

– Gametogonia (HD) 

– Esporogonia (ambiente) 



Endodiogenia 

Ilustração disponível em Rey, 2010 



Morfologia 

Formas infectantes: 

• Taquizoíto: Tachis = rápido 

– trofozoíto 

– 4 a 8 µm 

– fase aguda da infecção 

– Forma de meia lua com uma das extremidades afiladas 

– Forma de reprodução rápida por endodiogenia 

– Pouco resistentes  a ação do suco gástrico 

– Encontrada dentro do vacúolo das células parasitadas e 
nos líquidos orgânicos 



Ilustração disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC106833/ 

Taquizoíto invadindo neutrófilo 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is cm0280013010.jpg [Object name is cm0280013010.jpg]&p=PMC3&id=106833_cm0280013010.jpg


Taquizoítos 
extracelulares 

Ilustração disponível em http://www.ufrgs.br/para-site/siteantigo/Imagensatlas/Protozoa/Toxoplasma.htm 



Taquizoítos dentro  
do vacúolo parasitóforo 
após ciclo de divisão 
endodiogênica 



Morfologia 

– Bradizoíto - Brady = lento 

– Cistos de aproximadamente 20 a 200µm 

– Encontradas dentro do vacúolo parasitóforo dos 
tecidos muscular esquelético, cardíaco, nervoso e 
retiniano 

– Fase crônica 

– Formam cistos 

– Multiplicam-se lentamente dentro do cisto por 
endodiogenia e endopoligenia 

– Permanecem viáveis por vários anos  



Corte histológico contendo cisto com bradizoítos 

Ilustração disponível em http://www.ufrgs.br/para-site/siteantigo/Imagensatlas/Protozoa/Toxoplasma.htm 



Cisto de 
bradizoítos no 
cérebro de rato 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is cm0280013013.jpg [Object name is cm0280013013.jpg]&p=PMC3&id=106833_cm0280013013.jpg


Ilustração disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC106833/ 

Taquizoíto                   Bradizoíto 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is cm0280013003.jpg [Object name is cm0280013003.jpg]&p=PMC3&id=106833_cm0280013003.jpg


Morfologia 

• Oocisto: 

– Forma de resistência 

– Produzidos nas células intestinais dos felídeos não 
imunes 

– Eliminados na forma imatura junto com as fezes  

– Após esporulação no ambiente , apresentam dois 
esporocistos com 4 esporozoítos cada 



Ilustração disponível em http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/ImageLibrary/Toxoplasmosis_il.htm 

 

Oocisto contendo  dois esporocistos com 
quatro esporozoítos 



A: Oocisto imaturo 
 
B: Oocisto esporulado 
 
C: Micrografia eletrônica de 
transmissão de oocisto 
esporulado 

Ilustração disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC106833/figure/F21/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is cm0280013021.jpg [Object name is cm0280013021.jpg]&p=PMC3&id=106833_cm0280013021.jpg


Ciclo biológico 

• Fase assexuada:  

– linfonodos e tecidos de vários hospedeiros, 
inclusive felinos que são considerados 
hospedeiros completos. 

 

• Fase sexuada:  

– células do epitélio intestinal de felinos não imunes 



Ciclo biológico 

• Hospedeiro intermediário: fase assexuada 
– Ingestão de: 

•  oocistos maduros contendo esporozoítos 

• taquizoítos  presentes no leite  

• bradizoítos  presentes na carne crua. 

 
– Intensa multiplicação intracelular após instalação no epitélio 

intestinal. 

– Diferenciação para taquizoítos 

– Penetração em vários tipos celulares com formação do vacúolo 
parasitóforo e multiplicação por endodiogenia 

 



Ciclo biológico 

 

– Rompimento celular e liberação de novos 
taquizoítos no sangue e linfa (fase aguda) 

– Desenvolvimento da imunidade e eliminação das 
formas extracelulares. 

– Evolução das formas intracelulares para a forma 
cística – bradizoítos (fase crônica) 



Ciclo biológico 

• Hospedeiro completo: Fase coccidiana 

– Ocorre nas células epiteliais do intestino delgado 
dos gatos e outro felídeos não imunes 

 

– Ingestão de:  

• Oocisto com esporozoítos eliminados por outros 
felinos, 

• Bradizoítos presente na carne de roedores 

• Taquizoítos presentes no leite , macrófagos, etc .  

 

 

 



Ciclo biológico 

– Penetração no epitélio intestinal do gato 

– Multiplicação por merogonia e endodiogenia. 

– Formação de meronte dentro do vacúolo 
parasitóforo contendo merozoítos 

– Rompimento do meronte , liberação de 
merozoítos que infectarão outras células  

– Diferenciação dos merozoítos para as formas 
sexuadas: gametócitos masculinos e femininos 

 

 



Ciclo biológico 

– Produção de microgametas (masculino) e 
macrogametas (femininos) 

– Liberação dos microgametas intracelulares que 
irão fecundar outros macrogametas e produzir ovo 
ou zigoto 

– Formação de parede cística: produção do oocisto 

– Rompimento celular e liberação do oocisto 
imaturo nas fezes 



Ciclo biológico 

– Esporogonia: maturação e embrionamento em 4 
dias. 

– Oocisto contendo 2 esporocistos com 4 
esporozoítos 

– Oocisto mantém-se viável de 12 a 18 meses 

 



Ilustração disponível em Neves, 2005 



Transmissão 

• Transmitido por mais de 300 espécies de 
animais (mamíferos e aves) 

 

• Ingestão de oocistos presentes nos jardins, 
caixas de areia ou disseminados por vetores 
mecânicos 

– os felinos cobrem suas fezes, aumentando as 
condições de sobrevivência do oocisto. 

 



Transmissão 

 

• Ingestão de cistos em carne crua ou mal 
cozida especialmente de porco e carneiro 

 

• Ingestão de taquizoítos no leite, saliva, 
deposição  de taquizoítos na mucosa vaginal 
junto com esperma 



Transmissão 

 

• Congênita ou transplacentária 

 

– Transmissão de taquizoítos – fase aguda 

– Rompimento de bradizoítos presentes no 
endométrio por ação mecânica 



Patogenia 

• Depende da virulência da cepa, imunidade, etc 

• Pode ser assintomática ou levar  à morte 

• Formas de toxoplasmose: 
– Congênita ou pré-natal 

– Pós-natal 
• Ganglionar ou febril aguda 

• Ocular 

• Cutânea 

• Cerebro-espinhal ou meningoencefálica 

• Generalizada 



Patogenia 

• Congênita ou pré-natal: 
– Mãe na fase aguda da doença ou em quadro de 

reagudização durante a gestação 

– Alterações  fetais: 
• Primeiro trimestre: aborto 

• Segundo trimestre: aborto, nascimento prematuro com 
anomalias classificadas como Síndrome de  Sabin – 
coriorretinite, calcificações cerebrais, perturbações 
neurológicas, retardamento psicomotor, alterações no 
volume craniano (micro ou macroencefalia)  

• Terceiro trimestre: criança pode nascer normal, 
assintomática ou apresentar doença após o parto. 

 



Patogenia 

• Pós-Natal 

 

– As formas graves da doença incluem comprometimento 
ganglionar, icterícia, hepatoesplenomegalia, edema, miocardite, 
anemia, lesões oculares, etc. 

 

– Extremamente  grave em pacientes imunodeprimidos com 
sintomas de febre, dor de cabeça, alteração das funções 
cerebrais como confusão, letargia, alucinações e psicose, perda 
de memória e coma. 



A: calcificações intracranianas 
B e C: cicatrizes retinocoroideanas hiper e/ou hipopigmentadas 
podem ser encontradas em qualquer outra área da retina central ou 
periférica 
D: trave vítrea ligando a lesão ao disco óptico 

Ilustração disponível em 
http://www.portaldaoftalmologia.com.br/site/site2010/index.php?option=com_content&view=article&id=71:toxopla
smose-congenita-atualizacao-e-conscientizacao&catid=46:artigos&Itemid=68 



    

A: reativação da retinocoroidite 
B: cistos de T.gondii 

Ilustração disponível em 
http://www.portaldaoftalmologia.com.br/site/site2010/index.php?option=com_content&view=article&id=71:toxoplasmose-
congenita-atualizacao-e-conscientizacao&catid=46:artigos&Itemid=68 



Diagnóstico 

• Diagnóstico clínico de difícil realização 

• Forma aguda: 

– Pesquisa de taquizoíto no leite, sangue, líquor, saliva, 
etc.  

– Realização de esfregaço do material centrifugado com 
coloração pelo método de Giemsa 

– Biópsia e realização de cortes histológicos em gânglios 
enfartados, fígado, baço e músculo corados por 
hematoxilinaeosina. (mais indicado para pesquisa de 
bradizoítos na forma crônica) 



Diagnóstico 

• Diagnóstico imunológico: 

– Realização de testes imunológicos que detectem 
anticorpos circulantes que correspondam a fase 
da doença. 

 

• IgM:  

– Aparecem na primeira semana de infecção com 
pico até 1 mês. 

– Indicam quadro agudo. 

 



Diagnóstico 

• IgG: 

– Infecção aguda: análise de duas amostras com 
intervalo de três semanas e apresentação de 
aumento nos índices de IgG 

– Pico  em até 2 meses depois da infecção 

• IgA:  

– Detectada na infecção recente, permanecendo 
elevado por no mínimo 26 semanas.  

 



Diagnóstico 

• Métodos sorológicos: 

 

– Falso positivo para IgM  para pacientes com ac antinucleares 
e  pacientes com fator reumatóide  

 

– ELISA para IgM e IgG  

– Imunofluorescência indireta  

– Hemaglutinação indireta 

– Aglutinação em látex 

– Teste do corante de Sabin-Feldman 

 



Diagnóstico 

• Sorologia em mulheres grávidas: 

– IFI ou ELISA para IgM . 

– ELISA reverso para pesquisa de IgM específico 

– IFI para IgG em 2 amostras com intervalo de  de 1 
a 3 semanas para verificar sua elevação 

– Se o título  na IFI para IgG der 1: 1000  ou for 
negativo na IF com IgM, não prosseguir a 
avaliação. 



Diagnóstico 

• Toxoplasmose congênita 
– Pesquisa de IgM a IgA no soro de recém-nascido 

• IFI 

• ELISA 

 

• Toxoplasmose ocular 
– Análise e comparação dos títulos de ac no humor 

aquoso (parecentese) e do soro sanguíneo através de 
ELISA. 

– A concentração de ac (IgA e IgG) no humor aquoso 
deve se maior do que no soro. 

 



Diagnóstico 

 

• Exames neurológicos através de Ressonância 
magnética e tomografia computadorizada 

 

• PCR 



Tratamento 

• Drogas atuam na fase proliferativa  (taquizoítos)  e não 
na forma cística 

• Tratamento apenas na fase aguda, na toxoplasmose 
ocular e em indivíduos imunocomprometidos. 

• Tóxicas em uso prolongado 

• Associação de : 

– Sulfadiazina: 100 a 125 mg/kg/ dia - via oral. Duas a 
quatro semanas 

– Pirimetamina: 75 a 100mg (10 dias) reduzindo 50 mg 
(10 dias) e 25 mg / dia 



Tratamento 

• Para formas oculares: 

 

– Antiparasitários associado a meticorten 

– Cloridrato de clindamicina, sulfadiazina e 
meticortem  

– Alcançam 93% de cura 



Epidemiologia 

• Distribuição universal 

• Taxas de positividade aumentam com a idade dos 
indivíduos 

• Elevadas nas zonas rurais mais do que nas zonas 
urbanas 

• Encontrados em grande número de animais (cão, 
gato, coelho, carneiro, boi, porco, ratos, galinhas, etc) 

 



Epidemiologia 

• Maior contaminação por hospedeiro definitivo: 

– Disseminação de 2 a 20 milhões de oocistos em 20 
g/fezes 

• Aumento dos índices de animais silvestres 
soropositivos 

• Viabilidade dos oocistos durante meses 

• Infecção de gatos através dos roedores 

• Infecção de gatos através das fezes 



Controle 

• Evitar alimentação a base de leite cru, carne crua ou 
mal cozida de qualquer animal. 

• Controle da população de gatos vadios. 

• Incineração das fezes de gatos. 

• Alimentação dos gatos com ração e carne cozida. 

• Cobertura dos tanques de areia quando não 
estiverem em uso.  

• Exame e acompanhamento sorológico da gestante. 



Qual a possível forma de contágio? 
Qual a forma infectante? 



Quais as possíveis formas de 
contágio? 
Quais as formas infectantes? 



Qual a possível forma de contágio? 
Qual a forma infectante? 
 



Qual a possível forma de contágio? 
Qual a forma infectante? 
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