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BREVE HISTÓRICO 

Embora a identificação do Toxoplasma gondii tenha ocorrido em 1908, sua transmissão permaneceu um 

mistério durante trinta anos. Em 1939 houve a primeira evidência da transmissão congênita. Ainda assim, 

o ciclo evolutivo, a explicação de sua ampla distribuição geográfica e as vias de transmissão permaneceram na 

obscuridade até 1970. A evidência de que o toxoplasma é um parasita intracelular obrigatório, por exemplo, só foi 

demonstrada experimentalmente em 1937 por Sabin e Olitsky. Na década de 1950, uma das principais questões entre 

os cientistas era explicar como tantos animais e seres humanos se infectavam com T. gondii. Inúmeras foram as 

tentativas de demonstrar o envolvimento de artrópodes nessa transmissão, devido à presença do parasita no sangue 

dos hospedeiros, sem sucesso. O conhecimento dos estágios infecciosos, de taquizoítas e de cistos teciduais levou à 

hipótese de que o carnivorismo pudesse ser um mecanismo de infecção (Weinman & Chandler, 1954). A demonstração, 

em 1960, por Jacob e colaboradores, da resistência de bradizoítas derivados de cistos teciduais (presentes em carne 

crua ou malcozida) às enzimas proteolíticas permitiu a Desmonts, Couvreur e Ben Rachid (1965) testarem esta 

hipótese, confirmando que esta era uma das vias de transmissão do parasita. Esses dados conflitavam com a alta 

incidência de infecção entre os herbívoros e vegetarianos. Esse quadro de dúvida foi elucidado por Hutchison (1965), 

que identificou o oocisto como a forma resistente do parasita. Assim, nos anos 1970 o ciclo de vida do toxoplasma 

foi desvendado quase simultaneamente por vários grupos (revisto em Dubey, 2008; 2009; Ferguson, 2009): o estágio 

oocisto presente nas fezes de gatos era derivado do desenvolvimento sexual do parasita no intestino dos felinos. Esse 

conhecimento permitiu a incorporação do gato ao ciclo evolutivo do toxoplasma, como seu hospedeiro definitivo, 

e animais de sangue quente, como hospedeiros intermediários. Assim, as vias de transmissão do parasita foram 

estabelecidas por duas rotas principais: congênita e infecção oral por diferentes estágios infecciosos – cistos teciduais 

por carnivorismo, pela ingestão de carne crua ou malpassada e pela ingestão de oocistos presentes em alimentos, no 

solo ou na água, o que justifica a sua alta incidência entre os vegetarianos e herbívoros (revisto em Jones e Dubey, 

2010). Na Figura 1, representa-se o ciclo de transmissão do toxoplasma.



Toxoplasmose e Toxoplasma gondii

34

Figura 1 – Ciclo biológico de Toxoplasma gondii: vias de transmissão entre os hospedeiros intermediários e definitivos 

Fonte: Moura, Amendoeira & Barbosa, 2009.

FORMAS INFECTANTES

As formas evolutivas do T. gondii responsáveis pela infecção dos hospedeiros intermediários e definitivos 
são: cistos teciduais (contendo bradizoítas) presentes em carnes e vísceras de organismos infectados; taquizoítas 
encontrados em diversos tecidos e fluidos corporais e os esporozoítas encontrados no interior de oocistos eliminados 
pelas fezes dos hospedeiros definitivos (Dubey, Lindsay & Speer, 1998; Dubey, 2002). Existem, entretanto, diferenças 
quanto à infectividade de cada uma dessas formas de acordo com o hospedeiro. Das três formas infectantes, o cisto 
tecidual, contendo os bradizoítas, parece ser a forma mais efetiva para infecção de felídeos, resultando, após a 
sua ingestão, na liberação de oocistos nas fezes de quase todos os animais testados. Em contrapartida, oocistos e 
taquizoítas, quando ingeridos por felídeos, levam à produção de oocistos em menos de 30% dos animais infectados 
(Ferguson, 2009). A formação de oocistos parece ser uma etapa natural do ciclo de vida do T. gondii em felídeos, não 
estando relacionada ao estado imunológico do hospedeiro (Dubey, 2009). 

Taquizoítas

O termo ‘taquizoíta’ (taqui- = ‘rápido’ em grego) foi criado por Frenkel (1973) para descrever o estágio evolutivo 
do parasita, que se multiplica rapidamente dentro de muitos tipos celulares do hospedeiro intermediário e nas 
células epiteliais não intestinais do hospedeiro definitivo. Taquizoítas também têm sido chamados de trofozoítos, 
endodiozoítos ou endozoítos, que são termos mais antigos (revisto em Dubey, Lindsay & Speer, 1998). Os taquizoítas 
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possuem formato elíptico (6 m x 2 m) e são obrigatoriamente intracelulares de todas as células nucleadas. 

Invadem as células preferencialmente por penetração ativa, são encontrados no interior de vacúolos parasitóforos 

e, eventualmente, são intranucleares (Dubey, 2002; Barbosa et al., 2005; Jones & Dubey, 2010). A multiplicação dos 

parasitas intravacuolares ocorre por endodiogenia, que é a forma especializada de multiplicação assexuada, onde duas 

células-filhas se formam no interior da célula-mãe (De Souza, 1974). Cessada a replicação, os taquizoítas completam 

seu ciclo lítico: deixam o vacúolo e alcançam o meio extracelular pelo rompimento da membrana plasmática da célula 

hospedeira, disseminando-se pela via hematogênica ou linfática para vários tecidos (Dubey, 1998). Os taquizoítas 

são o estágio responsável pela fase aguda da infecção. As características ultraestruturais das formas evolutivas serão 

tratadas no Capítulo 3.

Cistos Teciduais

Depois de um número desconhecido de divisões e mecanismos ainda não bem esclarecidos, os taquizoítas de T. 

gondii do interior das células dão origem a outro estágio evolutivo denominado bradizoíta. Essa forma infecciosa 

tem como principal característica biológica a capacidade de se reproduzir lentamente (bradi- = lento, em grego). 

O termo foi criado por Frenkel (1973) e é também conhecido como cistozoíta (revisto em Dubey, Lindsay & Speer, 

1998). Os bradizoítas medem aproximadamente 7m x 1,5 m (Weiss & Kim, 2000). Os eventos que se seguem após 

a diferenciação dos bradizoítas são as alterações morfológicas da membrana e da matriz do vacúolo parasitóforo, 

constituindo a parede cística e dando origem ao cisto tecidual, estrutura característica da fase crônica da infecção 

(Weiss & Kim, 2000; Guimarães et al., 2007). Cistos teciduais variam de tamanho: os jovens podem medir cerca de 

5 m de diâmetro e conter somente dois parasitas, enquanto os mais velhos podem conter centenas de organismos, 

alcançando em média 60 m de diâmetro. Embora os cistos teciduais se desenvolvam em diversos órgãos como 

pulmões, fígado e rins, eles são prevalentes nos tecidos muscular e nervoso, incluindo o cérebro, olhos e músculos 

esquelético e cardíaco (Speer, Clark & Dubey, 1998; Weiss & Kim, 2000; Jones & Dubey, 2010). Cistos teciduais no 

cérebro são frequentemente esféricos e raramente alcançam 70 m de diâmetro, enquanto cistos intramusculares são 

alongados e podem atingir 100 m de tamanho (Dubey, 1998). 

Os cistos teciduais podem permanecer latentes por toda a vida do hospedeiro sem causar uma resposta 

inflamatória ou imunológica, evitando, assim, sua destruição (Hill & Dubey, 2002). Durante o curso da infecção, 

os cistos teciduais podem romper-se, e com a diferenciação de bradizoítas em taquizoítas (conversão), reinvadem 

outras células hospedeiras e se rediferenciam em bradizoítas (interconversão), formando um novo cisto tecidual 

(Tenter, Heckeroth & Weiss, 2000).

A parede dos cistos teciduais é rica em açúcares e outros polissacarídeos, elástica e pouco densa (< 0,5 m de 

espessura), e é constituída por uma membrana e pela região granular (localizada na face interna dessa membrana). 

A região granular é formada por um material elétron-denso granuloso que também preenche os espaços entre os 

bradizoítas (Weiss & Kim, 2000; Guimarães, Carvalho & Barbosa, 2003; Guimarães et al., 2007). É bem aceito na 

literatura que a parede cística tenha sua origem molecular na célula hospedeira e/ou no produto de secreção do 

parasita intravacuolar. A parede cística e a matriz cística provavelmente promovem uma barreira física contra o 

sistema imune do hospedeiro (Weiss & Kim, 2000).

Em alguns estudos, demonstra-se a existência de tropismo maior para formação de cistos cerebrais em pequenos 

roedores, independentemente da cepa de T. gondii, enquanto para grandes mamíferos como bovinos, ovinos e caprinos 

os cistos são predominantemente musculares (Dubey & Jones, 2008). 
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Oocistos

Oocistos contêm formas infectantes de T. gondii e são produzidos no epitélio intestinal dos felídeos (hospedeiros 
definitivos) e eliminados, ainda imaturos, junto com as fezes no meio ambiente, onde sofrem maturação (Tenter, 
Heckeroth & Weiss, 2000). Esse processo de maturação ou esporulação, que ocorre no meio ambiente, pode durar de 
um a cinco dias, sob a influência da oxigenação, umidade e temperatura adequadas (Hill & Dubey, 2002; Dubey, 2004). 
Os oocistos não esporulados têm forma ovalada e dupla membrana. Os oocistos esporulados são elípticos, contêm 
dois esporocistos e cada esporocisto possui quatro esporozoítas. Os esporozoítas medem cerca de 6-8 m x 2 m. 
Morfologicamente, representam a forma intermediária entre taquizoítas e bradizoítas, considerada a quantidade de 
determinadas organelas: número intermediário de micronemas, um número superior de grânulos densos em relação 
aos taquizoítas e muitos grânulos de amilopectina como os bradizoítas. Caracterizam-se pela presença de muitos 
grânulos lipídicos, que parecem ser uma exclusividade dos esporozoítas (Dubey, Lindsay & Speer, 1998; Speer, Clark 
& Dubey, 1998; Ferguson, 2004; Speer e Dubey, 2005).

A formação de oocistos ocorre mediante reprodução sexuada ou ciclo enteroepitelial exclusivo de gatos 
domésticos e outros felídeos, nos quais se observam (no epitélio intestinal, mais precisamente na região jejunoileal 
do intestino delgado) os processos de esquizogonia, gametogonia e esporogonia (Hill & Dubey, 2002; Ferguson, 
2009; Jones & Dubey, 2010).

O ciclo sexuado de T. gondii pode-se iniciar por qualquer forma infectante do parasita: bradizoítas dos cistos 
presentes em carnes, taquizoítas em diversos tecidos e fluidos corporais e esporozoítas em oocistos esporulados 
(Dubey, 2004; Jones & Dubey, 2010). O tempo de pré-patência e a frequência da liberação de oocistos dependem da 
forma infectante ingerida: de três a dez dias após ingerir cistos teciduais ou bradizoítas, maior ou igual a 13 dias 
após a ingestão de taquizoítas e de 18 ou mais dias após ingestão de oocistos (Dubey, 2004; Dubey & Jones, 2008). 
Após a ingestão dos cistos teciduais pelos gatos, a parede cística é destruída por enzimas proteolíticas do estômago 
e do intestino delgado. Os bradizoítas são liberados e penetram na parede intestinal, iniciando o desenvolvimento 
de várias gerações de T. gondii. Ocorrem cinco estágios enteroepiteliais, ou esquizontes distintos, tipos A, B, C, D e E 
(Ferguson, 2004; Speer & Dubey, 2005; Dubey, 2009; Ferguson, 2009).

Os esquizontes se localizam entre a superfície interna e o núcleo dos enterócitos (Ferguson, 2004; Speer & 
Dubey, 2005). Os estágios enteroepiteliais ocorrem de maneira sequencial e são morfologicamente semelhantes aos 
demais tipos infecciosos de T. gondii (Dubey & Frenkel, 1972) como representados na Figura 2. A diferenciação mais 
acentuada fica restrita à estrutura do vacúolo parasitóforo (VP) que, neste caso, é repleto de uma rede de membranas 
tubulovesiculares (RMTV) (Ferguson, 2004; Speer & Dubey, 2005). O ciclo enteroepitelial se inicia pelo esquizonte do 
tipo A, que é observado nos enterócitos superficiais e às vezes na lâmina própria intestinal dos gatos, após 12 a 18 
horas da ingestão de cistos. Possui núcleo centralizado, pode ser corado pelo Giemsa e é negativo para o ácido periódico 
de Shiff (PAS). O esquizonte do tipo B ocorre de 12 a 54 horas pós-infecção e se multiplica por endodiogenia, enquanto 
os demais se multiplicam por endopoligenia (forma especializada de multiplicações assexuadas em que várias células-
filhas se formam no interior da célula-mãe) (De Souza, 1974). Apresenta núcleo centralizado e alguns grânulos 
situados na periferia citoplasmática são positivos para PAS. A divisão destes organismos é pleomórfica, existindo 
organismos com três ou mais núcleos (Dubey & Frenkel, 1972). No interior de enterócitos, localizam-se em um grande 
vacúolo parasitóforo, cuja matriz é rica em RMTV (Dubey & Frenkel, 1972). Esquizontes do tipo B multiplicam-se 
por endodiogenia e ultraestruturalmente são muito similares aos taquizoítas, porém ocorrem exclusivamente em 
enterócitos felinos, medindo 5,8 m x 2,9 m. Possuem poucos e pequenos grânulos de amilopectina e róptrias pouco 
definidas (Dubey & Frenkel, 1972). Muitos esquizontes do tipo B permanecem no mesmo VP após várias divisões 
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e formam grandes estruturas multinucleadas, que possuem numerosos corpos lipídicos e mitocôndria com matriz 
elétron-densa moderada (Dubey & Frenkel, 1972; Speer, Clark & Dubey, 1998).

O esquizonte do tipo C se desenvolve entre 24 e 32 horas no interior do vacúolo parasitóforo de enterócitos, 
multiplicando-se por endopoligenia em forma de roseta (Dubey & Frenkel, 1972). Individualmente é alongado com o 
núcleo subterminal, fortemente positivo para PAS e mede 6,1 m x 1.5 m (Dubey & Frenkel, 1972). Os esquizontes 
do tipo C contêm poucos micronemas e grânulos densos, muitos corpos lipídicos e pequenas mitocôndrias (Speer & 
Dubey, 2005). A forma intermediária do esquizonte do tipo C apresenta vários núcleos com nucléolos evidentes. O 
vacúolo parasitóforo não contém RMTV e sua membrana é intimamente associada à membrana do esquizonte. Os 
esquizontes intermediários se desenvolvem por endopoligenia. O VP em torno dos esquizontes do tipo C maduros 
contém pequenos agregados de material granular, a RMTV e a membrana do vacúolo parasitóforo são intimamente 
associadas à membrana do esquizonte do tipo C, que apresenta duas mitocôndrias proeminentes, róptrias elétron-
densas e grânulos de amilopectina (Speer & Dubey, 2005). Eventualmente, durante a multiplicação ocorre a formação 
de um corpo residual medindo aproximadamente 2 m x 3 m, contendo resíduos de mitocôndria, ribossomos, retículo 
endoplasmático e grânulos de amilopectina (Speer, Clark & Dubey, 1998; Speer & Dubey, 2005).

Figura 2 – Estágios enteroepiteliais do ciclo de Toxoplasma gondii nas células epiteliais superficiais do intestino delgado do gato doméstico

Fonte: Moura, Amendoeira & Barbosa, 2009.
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Entre 32 horas e 15 dias pós-ingestão de cistos teciduais, são observados os esquizontes do tipo D, que são 

abundantes nas células epiteliais da base das vilosidades intestinais, e após quarenta horas começam a dividir-se em 

múltiplos núcleos. Por meio de divisão nuclear assimétrica, geram organismos de vários aspectos morfológicos (Dubey 

& Frenkel, 1972; Ferguson, 2004; Speer & Dubey, 2005). Ultraestruturalmente, os esquizontes do tipo D (5,8 m x 

1,3 m) apresentam róptrias elétron-densas, preenchidas com material granular e localizadas acima do complexo de 

Golgi (Speer & Dubey, 2005).

Finalmente, a partir de três até 15 dias pós-infecção já se observam os estágios pré-gametogênese caracterizados 

pela presença do esquizonte do tipo E, que apresenta um corpúsculo residual com parasitas em forma de roseta (Dubey 

& Frenkel, 1972; Ferguson, 2004; Speer & Dubey, 2005). Os esquizontes do tipo E surgem a partir de esquizontes 

do tipo D que escaparam para células vizinhas. Assim, esse tipo celular apresenta características ultraestruturais 

distintas, como membrana do vacúolo parasitóforo (MVP) elétron-densa, numerosas e proeminentes mitocôndrias 

situadas logo abaixo da película do esquizonte do tipo E (4,5 m x 1,1 m), apresentam róptrias elétron-densas e 

diversos corpos granulares e medem cerca de 300 nm a 600 nm de diâmetro (Speer & Dubey, 2005). 

Os tipos A, B e C ocorrem de forma sequencial, ou seja, o tipo A conduz à formação dos tipos B e C, e estes 

amadurecem rapidamente e desaparecem conforme vão surgindo as formas do tipo D (Dubey & Frenkel, 1972). Os 

gametócitos só são observados na ausência dos tipos A, B e C. Os tipos D e E ocorrem simultaneamente com os 

gametas, sugerindo que estes sejam precursores dos gametas ou variantes do mesmo estágio biológico evolutivo 

(Dubey & Frenkel, 1972; Speer & Dubey, 2005).

As fases evolutivas dos tipos A, B, C, D e E parecem ser exclusivas do ciclo do toxoplasma, uma vez que, em estudos 

com outros coccídeos, estes tipos nunca foram observados (Dubey & Frenkel, 1972). Durante a gametogênese, ocorre a 

formação dos microgametas (5,7 m x 3,5 m), que possuem o núcleo bastante pequeno e dois flagelos longos, uma 

única mitocôndria, núcleo elétron-denso e complexo membranar interno com aproximadamente 12 microtúbulos. O 

VP é preenchido por material elétron-lucente (Speer & Dubey, 2005). Os macrogametas (8,1 m x 6,0 m) contêm 

todas as organelas comuns ao gênero, além de corpos formadores de parede de tipos I e II, corpos lipídicos e grânulos 

de amilopectina. O VP contém material levemente granular, moderadamente elétron-denso e com poucos vacúolos 

granulares (Dubey, Lindsay & Speer,1998; Ferguson, 2004; Speer & Dubey, 2005).

Os microgametas, quando saem das células da parede intestinal, caem na luz intestinal e são atraídos por 

quimiotaxia até os macrogametas (Dubey & Frenkel, 1972; Speer & Dubey, 2005). A fecundação ocorre nas células 

intestinais, dando origem ao ovo ou zigoto, que após formar sua parede se diferencia para oocisto imaturo e rompe 

os enterócitos, sendo liberado juntamente com as fezes dos felídeos no meio ambiente, onde ocorrerá a esporogonia 

(Dubey & Frenkel, 1972; Speer & Dubey, 2005). 

Gatos domésticos podem excretar milhões de oocistos imaturos após ingerirem apenas um bradizoíta ou um cisto 

tecidual (Dubey, 1998a; Dubey, Lindsay & Speer, 1998). Geralmente, menos de 1% da população de gatos pode ser 

encontrada liberando oocistos. Os oocistos são liberados por apenas um curto intervalo de tempo (de uma a duas 

semanas) na vida do gato (Jones & Dubey, 2010).

Um estudo recente revela que em condições naturais os gatos domésticos podem eliminar oocistos depois de uma 

primoinfecção por até três semanas, principalmente na primeira semana (Jones & Dubey, 2010). Em condições de 

laboratório, gatos com bom estado imunitário podem reeliminar oocistos quando alimentados com cistos teciduais 

seis dias após a primeira infecção (Dubey, 1995). Infecções concomitantes, desnutrição e imunossupressão também 

podem favorecer uma nova liberação de oocistos (Dubey, 1995; Dubey, Lindsay & Lappin, 2009).
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Desta forma, os felídeos – principalmente os gatos domésticos – fazem o papel de disseminadores do parasita e 
hospedeiros definitivos, e liberam no ambiente uma grande quantidade de oocistos, que, quando esporulados, podem 
permanecer viáveis por muitos meses ou anos, contaminando o solo, água e alimentos (Dubey & Frenkel, 1972; Speer, 
Clark & Dubey, 1998; Tenter, Heckeroth & Weiss, 2000; Hill & Dubey, 2002; Dubey, 2004; Jones & Dubey, 2010).

A quantidade e o número de vezes que os gatos eliminam naturalmente oocistos na natureza ainda não estão 
bem esclarecidos. Essa questão apresenta algumas dificuldades: além do número baixo de animais que eliminam 
oocistos em investigações parasitológicas (< 1%), a detecção de oocistos nas fezes apresenta vários problemas 
técnicos, incluindo a baixa sensibilidade dos testes imunológicos utilizados; semelhança morfológica com oocistos 
de Hammondia hammondi (e outros coccídeos); e os diagnósticos moleculares ainda apresentam reatividade cruzada 
com outros protozoários, além do elevado custo (Jones & Dubey, 2010).

Devemos ressaltar também que oocistos de T. gondii são altamente resistentes ao meio ambiente e suas influências, 
incluindo o congelamento, podendo permanecer até 54 meses viáveis na água fria (Dubey, 1998). Oocistos também 
não são inativados pelos tratamentos físicos e químicos tradicionais em estações de tratamento de água, incluindo a 
cloração, o tratamento de ozônio e os raios ultravioleta (Jones & Dubey, 2010).

CICLO DE VIDA DE TOXOPLASMA GONDII

A transmissão da toxoplasmose pode ocorrer basicamente por duas vias: horizontal, pela ingestão oral de oocistos 
liberados no ambiente junto com as fezes de gatos, ou de cistos teciduais encontrados em carne crua ou em vísceras 
cruas ou malcozidas dos hospedeiros intermediários; e pela via vertical, por transmissão transplacentária dos 
taquizoítas. T. gondii é disseminado por praticamente todos os animais de sangue quente, como aves e mamíferos, 
incluindo os seres humanos, em cujo organismo ocorre apenas a reprodução assexuada do parasita, atuando como 
seus potenciais hospedeiros intermediários e reservatórios. Em muitos hospedeiros os taquizoítas podem também 
ser transmitidos pelo leite. Assim, o parasita circula do hospedeiro definitivo para o intermediário ou vice-versa, 
bem como entre os hospedeiros definitivos e entre os hospedeiros intermediários (Dubey, 2002; Hill & Dubey, 2002; 
Dubey, 2004). De qualquer modo, a prevalência da infecção não é confinada exclusivamente à presença do hospedeiro 
definitivo, fazendo que seu ciclo de vida continue por meio da transmissão de cistos teciduais entre os hospedeiros 
intermediários (Tenter, Heckeroth & Weiss, 2000). 

Além disso, as vias de transmissão são as mais amplas possíveis, envolvendo a água, solo e ar e potencialmente 
veículos de disseminação como insetos e vermes (Jones & Dubey, 2010). 

Nas últimas décadas, a infecção por T. gondii por meio da água vem ganhando mais importância. Um marco 
desse registro é o relato de um surto no Brasil envolvendo 155 pessoas que consumiram água de um poço artesiano 
contaminada com fezes de gatos (Moura et al., 2006). No Brasil, a falta de tratamento da água tem sido relatada 
como uma importante fonte de infecção em regiões com toxoplasmose endêmica, entre a população de classe 
socioeconômica baixa (Bahia-Oliveira et al., 2003). Além disso, a cada ano aumentam os relatos de mamíferos 
aquáticos apresentando toxoplasmose, indicando a contaminação e veiculação do parasita pela água, inclusive do 
mar (Dubey & Jones, 2008). 

Para melhor compreensão das vias de transmissão de T. gondii, os ciclos biológicos serão apresentados com base 
nas formas de transmissão predominantes.
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Transmissão Ambiental

O ciclo ambiental ou fecal-oral de T. gondii se desenvolve logo após a ingestão de oocistos presentes no solo, 
na água não tratada, sobre frutas e verduras mal lavadas ou veiculados por insetos, aves e/ou pequenos roedores 
sinantrópicos (Dubey, 2004; Jones & Dubey, 2010).

No estômago, enzimas proteolíticas destroem a parede do oocisto, liberando os esporozoítas na luz intestinal, os 
quais invadem ativamente as células intestinais epiteliais superficiais. No interior das células, localizam-se sempre 
em vacúolos parasitóforos, e no seu interior se convertem imediatamente em taquizoítas iniciando sua reprodução 
rápida, por endodiogenia (Speer & Dubey, 2005; Ferguson, 2009). Dessa forma, o parasita atravessa rapidamente as 
células epiteliais intestinais e alcança outros tipos celulares em diversos tecidos por meio da circulação sanguínea 
e/ou linfática, mantendo sua multiplicação intracelular rápida por endodiogenia (Tenter, Heckeroth & Weiss, 2000). 

A mudança no ritmo de multiplicação do parasita é provocada pela resposta imunológica do hospedeiro relacionada 
à regulação na produção principalmente das citocinas IL-10, TGF-, IL27 e IL-12 pelos linfócitos TCD4+, que modulam 
a patogênese da toxoplasmose sistêmica e local (Gaddi & Yap, 2007). O processo de endodiogenia passa a ocorrer de 
forma lenta com interconversão dos taquizoítas em bradizoítas e formação de cistos teciduais (Dubey, 1998; Gaddi & 
Yap, 2007). Embora os fatores imunológicos do hospedeiro participem decisivamente da modulação da multiplicação 
e interconversão de T. gondii, estudos sugerem que há uma base genética para a virulência do parasita, ou seja, cepas 
do tipo I (virulentas) tendem a manter uma taxa de replicação acelerada, enquanto cepas dos tipos II e III (avirulentas) 
favorecem o encistamento e cronificação da infecção (Appleford & Smith, 2000).

Transmissão pelo Carnivorismo

Os cistos teciduais são predominantes durante a infecção crônica em todos os hospedeiros de T. gondii, mas podem 
começar a ser produzidos ainda durante a fase aguda (Dubey, Lindsay & Speer, 1998; Dubey & Jones, 2008). Estes 
são mais frequentemente encontrados no sistema nervoso central, na retina e na musculatura esquelética e cardíaca. 
Entretanto, também podem ocorrer mais raramente em vísceras como pulmão, fígado e rins (Dubey, Lindsay & Speer, 
1998; Tenter, Heckeroth & Weiss, 2000; Dubey & Jones, 2008). Em alguns estudos, demonstra-se a existência de 
tropismo maior para formação de cistos cerebrais em pequenos roedores, independentemente da cepa de T. gondii, 
enquanto para grandes mamíferos ruminantes – como bovinos, ovinos e caprinos – os cistos são predominantemente 
musculares (Tenter, Heckeroth & Weiss, 2000; Dubey & Jones, 2008). 

Este ciclo é mais comum e bastante eficiente entre os carnívoros e onívoros que se infectam com cistos teciduais 
de T. gondii após a ingestão de carne crua ou malcozida (Ferguson, 2009). Da mesma maneira que ocorre com os 
oocistos, a parede cística será digerida por enzimas proteolíticas estomacais, liberando bradizoítas que penetram 
ativamente na mucosa intestinal ou são endocitados por células fagocíticas, interconvertendo-se em taquizoítas, 
desta forma acelerando a sua multiplicação, alcançando o leito vascular ou linfático para sua disseminação pelo 
organismo e novamente iniciando seu encistamento (Dubey, Lindsay & Speer, 1998; Tenter, Heckeroth & Weiss, 2000; 
Weiss & Kim, 2000; Hill & Dubey, 2002).

Transmissão Transplacentária 

A transmissão congênita ou transplacentária da toxoplasmose é resultante da infecção primária materna durante 
a gravidez ou perto do parto (Montoya & Liesenfeld, 2004). A infecção pode ocorrer pela ingestão de oocistos ou 
cistos teciduais, com a liberação de esporozoítas ou bradizoítas, respectivamente, e o desenvolvimento do ciclo 
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intracelular dos parasitas que determinará sua conversão em taquizoítas. Alcançando a circulação materna, os 
taquizoítas atravessam a barreira fetoplacentária e proliferam irrestritamente nos tecidos fetais imunologicamente 
imaturos (Kravetz & Federman, 2005). As consequências deste tipo de infecção irão depender principalmente da idade 
gestacional no momento da infecção, variando desde o aborto a lesões neurológicas ou oculares no nascimento, 
ou ainda pode ocorrer uma infecção latente, em que os sinais clínicos irão se manifestar meses ou anos após o 
nascimento (Montoya & Liesenfeld, 2004; Kravetz & Federman, 2005). 

Outras Formas de Transmissão do Toxoplasma

Além das formas de transmissão do toxoplasma já citadas, é possível relacionar algumas de pouco valor 
epidemiológico e que apresentam baixos riscos de transmissão. Estas vias estão relacionadas à falta de cuidados com 
a manipulação de material infectado ou ainda a acidentes laboratoriais.

O leite materno, de vaca ou de cabra pode conter e eliminar taquizoítas durante uma infecção aguda, sendo assim 
potencialmente infectante. A transmissão também pode ocorrer por transfusões de sangue, e transplantes de tecidos 
e órgãos, quando cistos presentes nos tecidos transplantados são provavelmente a fonte da infecção (Hill & Dubey, 
2002; Montoya & Liesenfeld, 2004). Outro tipo de transmissão de pouca relevância epidemiológica está relacionado à 
infecção por acidentes laboratoriais, que ocorrem principalmente pela manipulação e ingestão de oocistos esporulados 
em amostras de fezes de felinos ou através da inoculação ou contato direto com taquizoítas ou bradizoítas, isolados 
de amostras animais, humanas ou de cultivos celulares (Herwaldt, 2001). 

PERSPECTIVAS DO ESTUDO DO CICLO DE TOXOPLASMA GONDII

Em estudos recentes, demonstra-se a possibilidade da reprodução parcial do ciclo enteroepitelial de T. gondii 

em culturas primárias de enterócitos felinos (Moura, Amendoeira & Barbosa, 2009). A relação parasita-célula 
hospedeira é um aspecto crucial para o destino intracelular de T. gondii nessas células. Por exemplo: a conversão 
bradizoíta-taquizoíta é observada 72 horas após a infecção (h.p.i.) e os VPs apresentam exclusivamente taquizoítas, 
como visualizados pela marcação com anticorpo SAG-1 (Figura 3-A). Na revelação de filamentos de actina (Figura 
3-A), pode-se observar que os VPs adquirem a forma das culturas primárias epiteliais intestinais de felino (CEIF) 
sem comprometer seu alinhamento e polarização (Figura 3-A) e visto também por coloração de Giemsa (Figura 
3-B). A utilização da relação de 1:10 (parasita-célula hospedeira) mostra a formação de estruturas semelhantes a 
cistos intracelulares com seis dias após a infecção (d.p.i.) (Figura 3-C). A análise por microscopia de luz de culturas 
coradas com Giemsa permitiu observar VPs morfologicamente diferentes, com estruturas no seu interior semelhantes 
a sincícios (Figura 3-D). Nessas mesmas condições, por análise ultraestrutural revelaram-se, pela primeira vez 
in vitro, enterócitos contendo vacúolos com apenas um parasita na matriz vacuolar, repleta da rede membranar 
tubulovesicular bem desenvolvida, como observado na Figura 4-A e em detalhe na Figura 4-B. Esta é uma forte 
evidência de que a sinalização ou modulação molecular estaria desencadeando a diferenciação de bradizoítas em 
esquizontes do tipo A para o tipo B, à semelhança do que tem sido descrito no intestino de gatos in vivo (Speer 
& Dubey, 2005). Perfis de retículo endoplasmático, mitocôndrias e corpos lipídicos da célula hospedeira foram 
sempre observados em associação com a membrana dos VPs (Figura 4-A). Além da caracterização ultraestrutural de 
esquizontes do tipo B, foi possível a observação de esquizontes em divisão do tipo endodiogenia assincrônica, típica 
da fase assexuada dos estágios enteroepiteliais (Figura 4-C e D). Os esquizontes desorganizados foram vistos no 
interior de VPs sem a formação característica de rosetas típicas, imersos na rede membranar tubulovesicular bastante 
desenvolvida (Figura 4-C e D).
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Figura 3 – Interação de bradizoítas de Toxoplasma gondii cepa ME49 com culturas primárias epiteliais intestinais de felino

Relação 1:5 parasita-célula hospedeira 72 horas após infecção (h.p.i.). A – Nota-se a presença do vacúolo parasitóforo contendo exclusivamente taquizoítas, confirmada pela 

imunomarcação com anticorpo anti-SAG-1/TRITC (vermelho). Filamentos de actina revelados com Faloidina-FITC (verde) e núcleos marcados com DAPI (azul). B – Coloração 

por Giemsa mostra um vacúolo contendo taquizoítas. Interação na relação 1:10 parasita-célula hospedeira. C – Formação de estruturas císticas com 6 d.p.i. observadas por 

microscopia interferencial. D – Coloração por Giemsa – microscopia de luz. Nota-se, além da forma cística, um vacúolo parasitóforo com parasitas em formação sincicial 

(cabeça de seta). Barra de 20 nm.



O Ciclo Evolutivo

43

Figura 4 – Formação de esquizontes precursores dos estágios enteroepiteliais de Toxoplasma gondii in vitro com 6 d.p.i.

A – Observa-se o vacúolo parasitóforo frouxo, repleto da rede membranar tubulovesicular (RMT). Nota-se a MVP associada a perfis de retículo endoplasmático (RE), 

Mitocôndria (Mi) e lipídios (Li). B – Detalhe em grande aumento da característica morfológica do vacúolo parasitóforo apresentando RMT bem desenvolvida no seu interior. C e 

D – Parasitas em divisão por endodiogenia assincrônica. C – vacúolo parasitóforo contendo cinco parasitas (P) em processo de divisão no interior de vacúolo parasitóforo rico 

em RMT com associação de RE e Li à MVP. D – Outra célula em que se observa número ímpar de parasitas no vacúolo parasitóforo (n = 9) indicativo de divisão assincrônica. 

Barra de 500 nm.
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A reprodução de alguns estágios enteroepiteliais de T. gondii in vitro ratifica a hipótese de que este ciclo deva ser 
orquestrado e modulado por moléculas presentes nos enterócitos de felinos, tendo em vista o alto grau de especificidade 
do parasita por esse único hospedeiro definitivo (Moura, Amendoeira & Barbosa, 2009).

A introdução desse modelo celular na investigação do ciclo entérico de T. gondii abre as seguintes perspectivas: 
substituição gradativa do modelo animal para esses estudos;  possibilidade de contribuir com novos subsídios sobre 
a biologia celular do parasita; possibilidade de explorar os aspectos moleculares desta interação que contribuam, 
por exemplo, para o desenvolvimento de novas estratégias visando à intervenção numa das principais vias de 
disseminação da toxoplasmose. 
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