
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
JONES, J.L., and DUBEY, J.P. Epidemiologia da Toxoplasmose. In: SOUZA, W., and BELFORT JR., R., 
comp. Toxoplasmose & Toxoplasma gondii [online]. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2014, pp. 117-
126. ISBN: 978-85-7541-571-9. https://doi.org/10.7476/9788575415719.0010. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. Epidemiologia da Toxoplasmose 
 
 

Jeffrey L. Jones 
Jitender P. Dubey 

 

https://doi.org/10.7476/9788575415719.0010
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Epidemiologia da Toxoplasmose

117

Epidemiologia da Toxoplasmose*

Jeffrey L. Jones  •  Jitender P. Dubey 

8

A infecção por Toxoplasma gondii é muito prevalente em todo o mundo. Este capítulo discute os modos de 

transmissão da doença, a epidemiologia da infecção por T. gondii ao redor do mundo e no Brasil e os métodos de 

prevenção e controle.

TRANSMISSÃO POR CISTOS TECIDUAIS 

Os cistos teciduais são uma parte essencial do ciclo de vida de T. gondii, são o estágio final do parasita, forma 

pela qual serão ingeridos pelos animais. Weinman e Chandler (1954) sugeriram inicialmente que os humanos 

poderiam ser infectados pela ingestão de carne malpassada, e Desmonts e colaboradores (1965) forneceram suporte 

em experimento com crianças em um sanatório de Paris, em que foi servida carne malpassada às crianças com a 

crença de que ajudaria a recuperação da tuberculose. Eles compararam as taxas de aquisição da infecção por T. 

gondii no sanatório e a taxa de aquisição de anticorpos contra T. gondii e observaram um aumento de 10% a 50% 

ao ano após a adição de duas porções de carne de cavalo malcozida à dieta diária, e de 100% ao ano após a adição 

de carne malcozida de costeletas de cordeiro. Como a prevalência de T. gondii é muito maior em ovelhas do que em 

cavalos ou gado, foi mostrada a importância do carnivorismo na transmissão do T. gondii. Foram diagnosticados 

17 casos de toxoplasmose aguda sintomática em crianças que ingeriram carne de carneiro crua em uma festividade, 

entre as quais 16 (94,5%) apresentaram febre, dor de cabeça, mialgia, artralgia e adenopatia (cervical ou cervical/

axilar). Um paciente apresentou quadro clínico de retinocoroidite. Todos os pacientes apresentavam anticorpos 

específicos da fase aguda da toxoplasmose (Bonametti et al., 1997a). Uma paciente também relatou o fato de ter 

transmitido toxoplasmose ao filho recém-nascido (Bonametti et al., 1997b). Nos Estados Unidos, Kenan, Kimball 

e Christenson (1969) descreveram a toxoplasmose em um grupo de estudantes de medicina que tinham ingerido 

hambúrgueres malpassados.

* Tradução: Heloisa Nascimento (chefe do Setor de Uveítes, Escola Paulista de Medicina/Unifesp)
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Cistos teciduais viáveis foram encontrados em tecidos de animais naturalmente infectados, particularmente em 
porcos e ovelhas, e também no ambiente selvagem. Eles são extremamente raros em gado bovino. Descobriu-se que 
esses cistos teciduais permanecem durante meses nos tecidos comestíveis de animais vivos, e considerando o número 
de cistos em 50 g de amostras infectadas de um único animal comestível, o animal inteiro pode infectar muitas pessoas.

Existem diversos relatos sobre a toxoplasmose e o consumo de carne infectada, e algumas pesquisas sorológicas 
sugerem que a carne é mais importante do que os gatos como fonte de infecção humana (Dubey & Beattie, 1988). Como 
esperado, a prevalência da infecção de T. gondii é maior em trabalhadores de matadouro e em outros profissionais que 
manuseiam carne crua do que na população geral. Amoladores de facas de açougueiros podem ser contaminados por 
uma carcaça infectada ou por um pedaço de carne. 

Levantamentos sorológicos e parasitológicos baseados em amostras de matadouros não fornecem uma avaliação 
verdadeira do risco para humanos porque o armazenamento e o tratamento pós-armazenamento da carne podem 
matar parte dos espécimes de T. gondii (Dubey et al., 2005). Alguns dos tratamentos com sais (rotulados como carne 
‘‘aprimorada’’) matam os cistos teciduais de T. gondii. Além disso, a maior parte dos frangos vendidos a varejo é 
congelada, o que também mata o parasita. Nos Estados Unidos, um estudo de caso-controle descobriu que a carne 
malcozida é um fator de risco significativo para infecções recentes de T. gondii. Na Europa, a ingestão de carne cozida 
inapropriadamente (de cordeiro, bovina ou de caça) foi identificada como o principal risco (Bobić et al., 2007).

Felizmente, os cistos teciduais não são resistentes ao cozimento convencional (Dubey et al., 1990) a 60ºC ou 
temperaturas mais altas. O cozimento no forno de micro-ondas é problemático. Por causa dos pontos quentes e frios, 
o cozimento no forno de micro-ondas não pode garantir a morte de T. gondii na carne (Lundén & Uggla, 1992). 
A salga, a defumação e a preparação de conservas, se forem feitas de modo apropriado, podem matar os cistos 
teciduais (Lundén & Uggla, 1992), mas estes procedimentos não são mundialmente padronizados. Os cistos de tecidos 
geralmente são destruídos pelo congelamento a -12ºC, e o armazenamento de carne em temperaturas mais altas não 
mata os cistos teciduais, pois eles sobrevivem ao armazenamento à temperatura de 4ºC a 6ºC por até dois meses 
(Jacobs, Remington & Melton, 1960). 

TRANSMISSÃO POR TAQUIZOÍTAS

O taquizoíta é um organismo delicado incapaz de sobreviver fora do organismo de seu hospedeiro e é normalmente 
destruído por secreções gástricas. As formas pelas quais ele pode infectar são por transmissão placentária da mãe 
para o feto, por transfusão de leucócitos (transfusões de sangue comuns são virtualmente livres de risco) e acidentes 
laboratoriais. Taquizoítas em contato com a face podem penetrar a córnea e a mucosa bucal.

Embora T. gondii tenha sido encontrado no sêmen de machos de cabras e de ovelhas e do homem, praticamente 
não há risco de infecção venérea. Também foi encontrado na saliva, mas não existem evidências de sua difusão 
pelo beijo. A infecção por T. gondii pode ser transmitida por transplantes, e a infecção ativa pode surgir de duas 
maneiras: primeiro, do implante de órgãos ou de medula óssea de um doador infectado em um receptor não imune 
imunocomprometido; segundo, de um doador não infectado em um receptor imunocomprometido com infecção 
latente, que é ativada pelo próprio procedimento. Nesses casos, tanto os taquizoítas quanto os cistos teciduais podem 
estar envolvidos, apesar da maior probabilidade de envolvimento dos cistos. A terapia citotóxica e imunossupressora 
administrada ao receptor aumenta as chances de infecção ativa em ambas as circunstâncias.

T. gondii pode ser encontrado no leite (Dubey, 1980). Se presente, há um pequeno risco de transmissão relacionado 

ao leite de vaca. Esse risco, porém, é eliminado porque o leite de vaca geralmente é consumido depois de passar pela 
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pasteurização ou pela fervura. A toxoplasmose em humanos foi circunstancialmente relacionada à ingestão de leite 

de cabra não processado ou de leite humano (Bonametti et al., 1997b). O leite de cabra é mais facilmente digerido por 

crianças do que o leite de vaca. 

A prevalência de T. gondii em ovos de galinha é extremamente baixa e a ingestão de ovos malcozidos não é 

considerada um fator de risco importante para toxoplasmose (Dubey, 2009). Entretanto, os ovos devem ser 

completamente cozidos antes do consumo humano em razão dos riscos de infecção por outros patógenos.

A parasitemia durante a gravidez pode causar inflamação da placenta e disseminação de T. gondii para o feto. 

Em mamíferos complexos (humanos, ovelhas, cabras, porcos), a infecção congênita ocorre principalmente se a fêmea 

grávida se infecta durante a gravidez. Diferentemente do que acontece em humanos, infecções congênitas repetidas 

podem ocorrer em ratos ou hamsters e talvez em outros mamíferos pequenos. Ratos congenitamente infectados 

podem produzir ratos congenitamente infectados por dez ou mais gerações e podem não desenvolver anticorpos 

contra T. gondii, provavelmente por causa da tolerância imune (Dubey et al., 1995). Embora as informações sobre 

as infecções congênitas nesses mamíferos pequenos geralmente não sejam mais relevantes do que as observadas em 

mamíferos maiores (como os humanos), questões biológicas específicas podem ser resolvidas nesses hospedeiros. Por 

exemplo, é intrigante o fato de que em ratos infectados por cepas virulentas e não virulentas somente a forma não 

virulenta tenha atravessado a placenta. A cepa do rato, o estágio do parasita e a forma de inoculação podem afetar a 

taxa de transmissão congênita. 

EPIDEMIOLOGIA 

A infecção por T. gondii em homens e em animais é muito disseminada ao redor do mundo, mas varia em diferentes 

áreas geográficas de um país. As causas para essa variação ainda não são conhecidas. Condições ambientais podem 

determinar o grau de disseminação natural de infecção por T. gondii. A infecção pode ser mais prevalente em climas 

quentes e em áreas de baixa altitude do que em climas frios e regiões de montanha, e também mais prevalente em 

áreas úmidas do que em áreas secas, mas esse quadro não é universal. Isso provavelmente é relacionado à esporulação 

e à sobrevivência de oocistos no ambiente.

Hábitos culturais e de higiene podem apresentar um papel importante na transmissão. Por exemplo, na França, 

a prevalência sorológica de T. gondii é relativamente alta. Isso se deve provavelmente aos hábitos de alimentação e 

cozimento. O hábito de comer carne crua ou malpassada está de alguma maneira relacionado a altos padrões de vida 

e é mais prevalente no mundo ocidental. A maioria dos asiáticos cozinha bem a carne que consome. Em países em 

desenvolvimento, o porco é geralmente bem cozido antes do consumo em virtude da presença de Trichinella spiralis 

e Taenia solium. Essas diferenças nos hábitos de cozimento podem ser em parte responsáveis pelas menores taxas de 

prevalência de infecções por T. gondii em algumas regiões da Ásia e África do que na Europa e América. As fontes de 

carne para infecção por T. gondii em humanos podem depender da infecção em animais de corte locais. Nos Estados 

Unidos, não se detectou infecção por T. gondii na carne bovina, e as carnes de cavalo não são frequentemente ingeridas 

por humanos. As aves são geralmente bem cozidas antes do consumo. A ingestão de cordeiro é provavelmente uma 

importante fonte de infecção por T. gondii em muitos países; entretanto, o consumo de carne de cordeiro nos Estados 

Unidos e em outros países é relativamente pequeno (Dubey et al., 2005). 

A proporção de infecção humana por T. gondii causada pela ingestão de carne crua ou malpassada contendo cistos 

teciduais e a porcentagem de casos decorrentes da presença de oocistos nas mãos ou em vegetais não lavados não são 
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conhecidas; mas é provável que em lugares onde há muitos gatos, mesmo os domésticos, como em partes da Costa 
Rica e do Brasil, os oocistos sejam a principal fonte, ao passo que em Paris, onde os gatos são mais bem controlados e 
onde se come muita carne crua ou malpassada, os cistos teciduais sejam a principal fonte. No futuro, pode ser que seja 
possível diferenciar os dois tipos de infecção sorológica, com base em métodos para detectar anticorpos de estágios 
específicos. Os estudos de avaliações de risco devem levar em conta que T. gondii pode ser transmitido de muitas 
maneiras e que os gatos estão presentes praticamente em toda parte, enquanto os resultados das avaliações podem 
variar de acordo com as questões formuladas. Bons exemplos de estudos de avaliação de risco são dados em Jones e 
colaboradores (2006). Entretanto, as pesquisas sorológicas que compararam a presença de infecção e o contato das 
pessoas com gatos forneceram resultados equivocados. Algumas encontraram uma associação, outras não. A razão 
disso pode estar nas questões elaboradas e na faixa etária pesquisada; o gato do vizinho pode disseminar T. gondii 
tanto quanto o gato do dono, portanto não é o contato com o gato que importa, mas sim o contato com o oocisto 
presente nas fezes do gato, que é um perigo universal. As fezes do felino geralmente são duras e podem permanecer 
confinadas a áreas de defecação por um longo tempo.

A extensão da infecção por T. gondii em gatos depende da disponibilidade de aves e pequenos animais infectados, 
que, por sua vez, se infectam por meio da ingestão de oocistos. Poder-se-ia esperar que a prevalência fosse maior em 
gatos de áreas rurais do que de áreas urbanas, e maior em gatos selvagens do que em gatos domésticos. Não existem 
dados sobre a importância relativa dos diferentes hospedeiros intermediários como fontes de infecção para gatos. 
Historicamente, os gatos são animais domésticos que auxiliam o combate a roedores. T. gondii pode lesionar o 
tecido neural de ratos e camundongos infectados, causando prejuízo no aprendizado e na memória e anormalidades 
comportamentais (Webster, 2001). Roedores infectados por T. gondii podem se tornar menos neofóbicos, levando 
a uma menor aversão ao odor de gatos. A hipótese de que T. gondii pode manipular o comportamento de seu 
hospedeiro para sua própria vantagem é fascinante (Lamberton, Donnelly & Webster, 2008). Esse comportamento 
pode ajudar a garantir que os roedores infectados por T. gondii sejam comidos pelos gatos e o que o ciclo de vida 
do parasita seja preservado. 

Como dito anteriormente, os oocistos esporulados sobrevivem por longos períodos sob condições ambientais 
moderadas. Portanto, é plausível que frutas e vegetais crus provenientes de solo contaminado com T. gondii ingeridos 
possam causar infecção. Além disso, os humanos podem adquirir toxoplasmose por meio de cães domésticos que 
brincaram com fezes infectadas de gatos (Etheredge & Frenkel, 1995).

Brasil – Epidemiologia e Fatores de Risco

Uma revisão recente demonstrou o grande ônus da toxoplasmose clínica no Brasil (Dubey et al., 2012). Investigações 
prévias no país descobriram aglomerados de doença em um seminário (Magaldi et al., 1967), em grupos familiares de 
baixo poder socioeconômico, em estudantes de universidades (Magaldi et al., 1969) e em pessoas que tomavam banho 
em uma lagoa (Tiribo et al., 1970). Apesar de não fornecer provas definitivas de que a água de lagoa é uma fonte da 
infecção, este último estudo levantou a possibilidade de que as pessoas podem ser infectadas por T. gondii enquanto se 
banham ou nadam em águas contaminadas com oocistos, presumivelmente por engolirem água. A ingestão de água 
foi diversas vezes associada à infecção por T. gondii no Brasil (Bahia-Oliveira et al., 2003; Heukelbach et al., 2007). 
Uma vez que T. gondii é resistente à inativação por cloro, uma filtração especial é necessária para tratar a água potável 
que pode estar contaminada com oocistos.

Diversos fatores de risco relacionados a alimentos, fezes de gato ou solo infectados foram descobertos em varias 
regiões do Brasil. Em um estudo que apresentou análises de uma única variável, Barbosa, Carvalho Xavier Holanda 
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e Andrade-Neto (2009) descobriram uma forte associação entre o contato com cães e gatos e a infecção pelo parasita. 

Gatos domésticos também foram associados à infecção por T. gondii em crianças no município de Jataizinho. Embora 

os gatos estejam associados à infecção nesses estudos, não se demonstrou que o contato com os animais seja um 

fator de risco associado a infecções recentes por T. gondii no município de Erechim (Jones et al., 2007a). Conforme 

constatado anteriormente, o risco de infecções decorre da exposição das fezes de gato contaminadas com oocistos, que 

geralmente acontece somente por algumas semanas durante a vida. Em muitos casos, o maior risco de infecção por T. 

gondii para algumas pessoas origina-se de gatos da vizinhança ou de gatos selvagens que defecam em jardins ou em 

caixas de areia, ou perto de correntes de água. Outros fatores de risco para infecção por T. gondii em estudos brasileiros 

incluem a ingestão de carne malpassada e a ingestão de cordeiro congelado (o congelamento caseiro geralmente não 

é suficiente para matar T. gondii) (Jones et al., 2007b; Avelino et al., 2004). Um estudo prévio em Minas Gerais 

sugeriu que carne de porco pouco cozida ou vegetais contaminados com T. gondii do solo foram as fontes da infecção 

(Coutinho, 1982). Francisco e colaboradores descobriram uma associação entre o Toxocara canis (um helminto do 

solo) e a soropositividade para T. gondii, sugerindo um risco pós-natal relacionado ao solo (Francisco et al., 2006). 

Nos seus estudos em Campos, Silva e colaboradores demonstraram altos níveis de contaminação ambiental pela alta 

soroprevalência (65%) em frangos criados livremente (Silva et al., 2003), e Dubey e colaboradores descobriram que 

39% dos frangos de quatro municípios do estado São Paulo foram naturalmente infectados com T. gondii (Dubey et 

al., 2002). O solo e a água contaminados são a fonte de infecção mais provável dessas aves em ambos os estudos. 

Cavalcante e colaboradores (2006) descobriram que vegetais cultivados em hortas particulares (em adição a água 

tratada) constituíram um fator de risco nos seus estudos no estado de Rondônia, também sugerindo a água e o solo 

contaminados como fontes de infecção. Acredita-se que T. gondii exista em solo brasileiro há muitos anos (Coutinho, 

Lobo & Dutra, 1982).

SOROPREVALÊNCIA

A infecção por T. gondii é muito disseminada entre os humanos, e sua prevalência varia muito de local para 

local. A prevalência da infecção humana variou de um mínimo de 4% na Coreia para um máximo de 92% no Brasil. 

O teste sorológico e o ponto de corte usados são uma consideração importante em qualquer pesquisa. Por exemplo, 

os títulos dye test (DT) podem declinar a tal ponto que os anticorpos são detectáveis somente no soro não diluído. 

A infecção é frequentemente mais comum em climas quentes e em áreas de baixa altitude do que em climas 

frios e regiões de montanhas. Isso está provavelmente relacionado a condições que favorecem a esporulação e a 

sobrevivência de oocistos.

Existem indícios de um declínio na prevalência e taxa de infecção nos EUA e na Europa (Jones et al., 2007a) e 

as razões sugeridas são: manutenção mais higiênica de chiqueiros; aumento da proporção de carne congelada; e 

educação em saúde.

Existem poucos relatos sobre a soroprevalência em crianças pequenas. Em um estudo com quinhentas crianças 

guatemaltecas de 3-10 anos de idade, anticorpos foram encontrados em 37,8%; a soroprevalência aumentou de 25% aos 

3 anos de idade para 45% aos 5 anos de idade (Jones et al., 2005). Souza e colaboradores (1987) encontraram grandes 

diferenças na soropositividade entre 608 escolares de duas localidades – Bonsucesso (166 crianças) e Jacarepaguá 

(442 crianças) – e dois grupos etários (6-8 anos e 12-14 anos) na cidade do Rio de Janeiro. Em geral, 68,4% das 608 

crianças foram soropositivas (indirect fluorescent antibody – IFA, 1:16). Os resultados indicam uma taxa muito alta de 

transmissão pós-natal de T. gondii durante a infância. 
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Frenkel e colaboradores (1995) descobriram que 72 das 571 (12,6%) crianças na cidade do Panamá se soroconver-
teram entre 1 e 6 anos de idade.

A prevalência da infecção varia entre os grupos étnicos, mas isso é considerado secundário aos hábitos sanitários 
e de alimentação e não às diferenças genéticas. A maioria das pesquisas demonstrou uma prevalência rural maior do 
que a urbana, mas algumas não mostraram diferenças, e algumas acharam uma prevalência mais alta em indivíduos 
de áreas urbanas do que rurais (Dubey & Beattie, 1988). Uma prevalência maior foi encontrada em pessoas que 
tiveram muito contato com o solo e com animais (Dubey & Beattie, 1988). Além dos trabalhadores de abatedouros, 
descobriu-se que a infecção por T. gondii é comum em lixeiros (Dubey & Beattie, 1988). 

Brasil – Soroprevalência

Historicamente, estudos populacionais de soroprevalência no Brasil demonstraram uma prevalência relativamente 
alta de anticorpos contra T. gondii. Por exemplo, Lamb e Feldman examinaram recrutas militares (de idade entre 16 
e 39 anos, 73% abaixo dos 20 anos de idade) com amostras coletadas em 1964 em todo o Brasil e acharam uma 
soroprevalência de 52% (Lamb & Feldman, 1968). Walls e Kagan (1967) também examinaram essa população, mas 
usaram um teste de hemaglutinação indireta em lugar do teste de coloração utilizado por Lamb e Feldman, e descobriram 
taxas de soroprevalência de 12% a 55%, as mais altas das quais nas áreas do norte do Amazonas, Pará e Maranhão. Os 
estudos feitos por Walls e Kagan e Lamb e Feldman não são diretamente comparáveis porque diferentes testes foram 
usados; entretanto, ambos são populacionais e demonstram uma prevalência relativamente alta de anticorpos contra T. 
gondii numa população predominantemente de adultos jovens. Em 1975, Ricciardi e Sandoval relataram a prevalência 
de anticorpos contra T. gondii de vinte estados brasileiros testados por imunofluorescência indireta e descobriram 
positividade sorológica variando de 42,1% (0-5 anos de idade) a 84% (> 50 anos de idade), com a maior prevalência 
na região Sudeste do Brasil (Ricciardi & Sandoval, 1975). Embora os métodos de amostras não tenham sido descritos 
nesse relato, os resultados demonstram uma alta prevalência de infecção por T. gondii nas principais regiões do Brasil.

Não há estudos populacionais nacionais recentes sobre a prevalência de T. gondii no Brasil; entretanto, Pappas, 
Roussos e Falagas incluíram recentes artigos (1999-2008) que avaliaram a população de diferentes áreas da 
América Latina, incluindo o Brasil, na sua avaliação global da soroprevalência de T. gondii (Pappas, Roussos & 
Falagas, 2009). A maioria dos estudos brasileiros e latino-americanos demonstrou altas taxas de soropositividade, 
incluindo as populações indígenas (Bóia et al., 2008), com a exceção de um estudo de Brasília (Cabral et al., 2008), 
conforme observado por Pappas e colaboradores. Os autores especulam que Brasília pode possuir uma estrutura 
socioeconômica diferente da do resto do país porque é uma cidade recentemente construída para servir de capital 
federal. Demonstrou-se que o status socioeconômico correlaciona-se com a soroprevalência de T. gondii em uma 
cidade brasileira (Campos), sendo o grupo socioeconômico mais alto o de menores taxas de soroprevalência 
(Bahia-Oliveira et al., 2003).

Quando analisados em conjunto, os estudos brasileiros de soroprevalência e de fatores de risco indicam uma 
taxa de infecção por T. gondii variável, mas relativamente alta, que pode estar associada com o solo, a água ou a 
alimentação, dependendo do local e de estudos específicos. Por causa da alta probabilidade de infecção por diversas 
fontes, e em razão da probabilidade de cepas virulentas do organismo levarem à doença ocular ou congênita, medidas 
preventivas de higiene devem ser integralmente praticadas (ver Prevenção e Controle, a seguir). Entretanto, mesmo 
com todas as medidas higiênicas, a infecção por meio do solo, da água e de alimentos contaminados por T. gondii pode 

ser difícil de evitar completamente. Por esta razão, parece que o melhor meio de prevenção seria o desenvolvimento 

de uma vacina segura e eficaz. 
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PREVENÇÃO E CONTROLE

Para prevenir a infecção por T. gondii, devem-se lavar as mãos com sabão e água após a manipulação de carne. 
Todas as tábuas de corte, pias, facas e outros materiais que entrarem em contato com a carne não cozida devem 
ser lavados com água e sabão porque os espécimes de T. gondii na carne podem ser mortos pela água. A carne de 
qualquer animal deve ser cozida até que a temperatura interna alcance 66ºC (Dubey et al., 1990) antes do consumo 
humano ou animal, e deve-se evitar provar a carne enquanto está sendo cozida ou temperar salsichas feitas em 
casa. O tempo de cozimento varia com a espessura e o tipo de corte da carne, não sendo confiável o cozimento no 
forno de micro-ondas. O congelamento da carne a uma temperatura interna de -12ºC é eficaz para matar cistos 
teciduais; o congelamento da carne ao longo da noite em um congelador doméstico suficientemente frio é eficaz 
em matar a maior parte dos cistos teciduais. Salgar, curar, defumar e adicionar produtos à carne para realçar a 
cor e o sabor (soluções de realce) pode ter efeitos deletérios na viabilidade de T. gondii na carne, mas há muita 
variabilidade nos padrões destes procedimentos para que se possa fazer uma recomendação segura (Dubey et al., 
1997). Mulheres grávidas e pessoas imunossuprimidas, em especial, devem evitar contato com fezes de gatos, 
solo e carne crua. Gatos domésticos devem ser alimentados somente com comida seca, enlatada ou cozida. A caixa 
de resíduos do gato deve ser esvaziada todos os dias (para prevenir a esporulação de oocistos), preferivelmente 
não por uma mulher grávida ou pessoa imunossuprimida. Luvas devem ser vestidas durante a jardinagem, troca 
da caixa de resíduos do gato e durante o manuseamento de solos potencialmente contaminados com suas fezes. 
Os donos também devem ser aconselhados a manter seus cães longe dessas caixas de resíduos para prevenir a 
ingestão e transmissão pelos oocistos (Frenkel, Lindsay & Parker, 1995). Os vegetais devem ser bem lavados antes 
da ingestão porque podem ter sido contaminados por solo contendo fezes de gato. A irradiação a 50 krads ou o 
processamento de alta pressão a 400 MPa são efetivos em matar cistos teciduais (Dubey et al., 1986; Dubey & 
Thayer, 1994) e oocistos (Dubey et al., 1996; Dubey, 1998). 

Para prevenir a infecção em gatos, eles nunca devem ser alimentados com carne não cozida, vísceras ou ossos, e 
esforços devem ser feitos para manter os gatos dentro de casa para prevenir a caça. Entretanto, se uma escolha tiver de 
ser feita, a carne congelada é menos contagiosa do que a carne fresca, e a carne bovina tem uma probabilidade menor 
de conter T. gondii do que a carne de cavalo, porco, carneiro ou a carne de caça selvagem. Como os gatos não podem 
extrair vitamina A de fontes vegetais, alguns donos alimentam seus gatos com fígado cru para melhorar a pele do 
animal. Essa prática deve ser interrompida porque os cistos teciduais de T. gondii frequentemente são encontrados no 
fígado de animais comestíveis, e porque as rações de gatos contêm os nutrientes mais essenciais e não há necessidade 
de alimentar os gatos com carne crua. As latas de lixo também devem ser cobertas para evitar que sejam manipuladas. 
Os gatos deveriam ser castrados para controlar a população felina.

Porcos e outros animais mortos devem ser removidos prontamente de chiqueiros para impedir o canibalismo entre 
os porcos e a manipulação pelos gatos. Carneiros que abortaram devido à toxoplasmose geralmente não apresentam 
abortos recorrentes por esta patologia e, portanto, podem ser salvos para procriação futura. Membranas fetais e fetos 
mortos não devem ser manuseados sem proteção e devem ser enterrados ou incinerados para prevenir a infecção de 
felinos e outros animais na fazenda. Os gatos não devem permanecer perto de ovelhas grávidas e cabras, e grãos 
devem ser cobertos para prevenir a contaminação por oocistos.

Para prevenir a infecção de animais de zoológico por T. gondii, os gatos, incluindo todos os felídeos selvagens, 
devem ser mantidos em um local separado de outros animais, particularmente marsupiais e macacos do Novo 
Mundo. Como regra, não se devem alimentar gatos com carne crua. A disseminação de oocistos de T. gondii 
no zoológico deve ser evitada devido a potencial exposição aos animais e pessoas. As vassouras, pás e outros 
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equipamentos usados para limpar as jaulas dos gatos e áreas delimitadas para gatos devem ser autoclavados ou 

aquecidos a 70ºC por pelo menos dez minutos. Durante a limpeza das jaulas, os cuidadores de animais devem 

utilizar máscaras e roupas de proteção.
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