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O que é a toxoplasmose?
É uma doença causada por um parasita (Toxoplasma gondii), que pode afectar
praticamente qualquer animal de sangue quente, incluindo o Homem.
Qual a sua importância na gestação da mulher?
Tratando-se de uma doença transmissível pela placenta e apesar da mãe não
apresentar sinais de doença graves e possa recuperar facilmente, caso a infecção
ocorra durante o primeiro trimestre de gestação, pode provocar lesões graves no feto.
Se ocorrer no último trimestre de gestação, o risco de lesões graves é menor e os bebés
com toxoplasmose nascem normalmente com lesões oculares ou eritema ocular (rubor).
Qual a relação do gato com a toxoplasmose?
O gato é importante nesta doença porque apesar do toxoplasma poder parasitar todos
os vertebrados, o gato é a única espécie conhecida que termina o ciclo do parasita,
eliminando para o ambiente oocistos resistentes (ovos capazes de infectar).
Todos os demais vertebrados, incluindo o Homem e o cão são denominado hospedeiros
intermediários, porque após a infecção inicial armazenam o parasita nos seus tecidos
(músculos ou vísceras).
O que significa uma análise positiva à toxoplasmose?
Uma análise positiva à toxoplasmose significa que o indivíduo, seja ele a mãe gestante
ou o seu gato doméstico, já contactou com o toxoplasma em alguma fase da sua vida.
Não se consegue precisar quando poderá ter ocorrido a infecção inicial. Após esta
infecção, o parasita formou um quisto num tecido do hospedeiro, o qual por ter
desenvolvido imunidade (defesas), ficará assim durante toda a vida do hospedeiro.
Deverá então o gato doméstico realizar análise para toxoplasmose?
Não! O facto deste apresentar uma análise positiva não implica um risco para a mulher
gestante. Os gatos eliminam os oocistos apenas uma vez na vida, logo após a infecção
inicial, mas permanecem positivos durante toda a vida.
Eliminam oocistos durante cerca de 3 semanas, período após o qual desenvolvem
igualmente um quisto e só voltará a eliminá-los em situações extremamente raras
(imunosupressão).
Como pode o gato caseiro contactar com o toxoplasma?
Cerca de 80% dos gatos domésticos contacta com o toxoplasma, pela predação de
espécies infectadas (caça a ratos, esquilos, etc.).
Raramente as moscas, baratas, minhocas e outros hospedeiros acidentais podem
funcionar enquanto veículo de contaminação de gatos isolados.
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Quanto tempo permanece o gato infectante?
A infecção inicial ocorre assim por ingestão de caça ou de carne mal cozinhada,
especialmente suína. A eliminação de oocistos ocorre entre 3 e 21 dias da carne
contaminada.
Estes oocistos são bastante resistentes no ambiente, mas após eliminação nas fezes
felinas, precisam de pelo menos 24 horas para esporular (criar uma cápsula resistente).
Dados os gatos serem muito cuidadosos no respeitante à higiene do pêlo, não permite
que os oocistos permaneçam o tempo suficiente para a criação dessa resistência.
Qual a forma mais fácil de contaminação humana com toxoplasma?
É mais comum a contaminação humana a partir de carne mal cozinhada, águas não
tratadas, manuseamento de terra (jardinagem) ou ingestão de alimentos crus mal
lavados.
E o cão? Pode também ser veículo de contágio?
Não! O cão representa um papel semelhante ao do Homem no ciclo do toxoplasma, ou
seja, pode ingerir o parasita a partir da carne crua, água ou fezes de outros animais e
formar um quisto que permanece toda a vida.
Somente o gato tem a capacidade de eliminar oocistos infectantes e, ainda assim,
apenas uma vez em toda a sua vida, imediatamente após a ingestão do alimento
contaminado.
O que significa uma análise negativa à toxoplasmose?
Uma análise negativa significa que o indivíduo nunca contactou com o toxoplasma.
Sendo uma mulher gestante, significa igualmente que se deve evitar uma primeira
infecção durante a gestação, minorando as probabilidades de ocorreram deficiências no
feto, causadas pela doença.
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Quais os cuidados a ter no relacionamento com os gatos durante a gestação?
Durante a gestação, deve evitar o contacto com fezes de gatos ou utilizar luvas para diminuir
o risco de infecção.
O areão deve ser limpo e lavado com água fervente numa base diária, dado o período de 24h
necessário para os oocistos se tornarem infectantes para os humanos.
Deve evitar-se alimentar o gato com carnes mal cozinhadas e impedir que este cace.
O contacto com gatos estranhos deve ser evitado pela mulher gestante.
Como evitar o contágio com toxoplasma?
-Utilizar luvas na jardinagem e lavar muito bem as mãos com água e sabão para diminuir
drasticamente o risco de infecção;
-A água obtida do ambiente deve ser fervida antes da ingestão. Neste sentido, procure evitar
pedir saladas em restaurantes;
-Controlar os hospedeiros de transporte (moscas, baratas, etc.);
-Cozinhar bem a carne (pelo menos a 70ºC durante 20 minutos);
-Usar luvas na manipulação da carne, lavando em seguida as mãos com água e sabão;
- Congelar toda a carne durante, pelo menos, 3 dias.
Como evitar a toxoplasmose canina?
Os cães não eliminam oocistos, ao contrário dos gatos; formam apenas quistos à
semelhança dos humanos.
A melhor forma de evitar a contaminação canina é impedir a coprofagia (ingestão de fezes),
alimentando-os com carne bem cozinhada ou com ração.
Conclusão
A toxoplasmose é uma doença auto-limitada, sendo que o grande risco ocorre no primeiro
contacto com o toxoplasma, durante o período de gestação.
Os gatos são a única espécie capaz de concluir o ciclo de vida do parasita, eliminando as
formas infectantes que perpetuam a doença, mas fazem-no uma única vez na vida, logo após
a infecção.
Existem formas de evitar o contágio pelo toxoplasma, sem que tenha de retirar o seu gato de
estimação do seu ambiente normal.
Os gatos são factores de redução de stress, preponderante para uma gestação calma e bem
sucedida.
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Olá a todos!
Sou um jovem canídeo,
macho, de cor cinzenta,
bege e branca,
extremamente meigo e
estou aqui no canil
municipal da feira, à sua
espera!

endereço

Rua Joana Forjaz Pereira (Junto à estação
de caminhos de ferro)
4520-Santa Maria da Feira

telefone

Encontram-se para adopção no canil municipal da feira dois cachorros com 3 a
4 meses de idade, um macho e uma fêmea, ansiosos por ter uma nova casa!
Será a sua?

256 373 862

email

veterinario.municipal@cm-feira.pt

Conheça mais animais que se encontram para adopção no canil municipal em

http://canilmunicipaldafeira.blogspot.com
web

canilmunicipaldafeira.blogspot.com

como
adoptar?
1.º passo

horário de funcionamento Escolher o animal de estimação que pretendem adoptar, contactando ou visitando o canil

dias úteis (9.00h-12.00h e 13.00h-16.00h)

horário (vacinação e microchip)

terças e quintas-feiras (9.00h-12.00h)

tabela de taxas 2007
(preço por animal)

vacinação anti-rábica (4,40 €)
boletim de vacinas (0,50€)
microchip (12,60€)

municipal;
2.º passo
Depois de escolhido, ele será vacinado obrigatoriamente contra a Raiva Animal (4,90€);
3.º passo
Assinar um termo de responsabilidade (Para o efeito, deve vir munido do seu bilhete de
identidade)
4.º passo (opcional)
Nessa altura ou mais tarde poderá colocar gratuitamente o microchip, que permitirá saber
sempre a quem o animal pertence, em caso de fuga ou perda do animal.
5.º passo
Levá-lo para a sua nova casa.
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