
Contacto com animais e com o meio 

ambiente 

 Pedir a outra pessoa 

para limpar a caixa de 

areia do gato; usar luvas 

se tiver de o fazer e lavar 

bem as mãos no final. 

 Limpar a caixa de areia 

diariamente. 

 Usar água a ferver para limpar a caixa de 

areia ou outros objetos utilizados pelo 

gato. 

 Alimentar o gato com comida comercial 

(seca ou enlatada) e não com carne crua. 

 Manter o gato dentro de casa. 

 Evitar contacto com gatos vadios,                

especialmente gatinhos. 

 Não adquirir um novo gato durante a  

gravidez. 

 Usar luvas quando fizer jardinagem. 

        COMO SABE SE ESTÁ INFETADA? 

Se não estiver imune à Toxoplasmose,              

deve fazer análises a cada 3 meses              

durante a gravidez. 

 

 

Se aparecerem sintomas como                

febre, dores musculares ou                 

gânglios dolorosos                                            

na região do pescoço,                                                                      

contacte o seu Médico de Família! 

TOXOPLASMOSE 

E GRAVIDEZ 

 COMO PREVENIR (continuação)? 
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 O QUE É A TOXOPLAMOSE? 

 A Toxoplasmose é uma infeção causada 

por um parasita (Toxoplasma Gondii). 

 Esta infeção é inofensiva em pessoas sau-

dáveis podendo, no entanto, causar  proble-

mas graves durante a gravidez. 

 COMO PODE AFETAR O BEBÉ? 

 Se uma grávida é infetada pelo parasita 

pela primeira vez durante a gravidez, a infe-

ção pode atingir o bebé, mesmo se não 

existirem sintomas. 

 A maioria das crianças infetadas só 

desenvolve sintomas algum tempo após o 

nascimento, embora algumas possam já 

nascer com danos cerebrais ou oculares. 

 COMO SE ADQUIRE A DOENÇA? 

Os gatos são importantes meios na  trans-

missão da Toxoplasmose. Através das 

suas fezes contaminam a terra e a água, 

que por sua vez, contaminam as frutas, os 

vegetais e os animais que delas se                    

alimentam (como o porco e a ovelha).  

As pessoas podem infetar-se através de: 

 ingestão de carne crua ou mal cozinhada. 

 ingestão de vegetais e fruta mal lavados. 

 contacto direto com animais ou terra. 

 COMO PREVENIR? 

Alimentação 

 Cozinhar muito bem a carne, incluindo a 

de charcutaria. 

 Congelar a carne vários dias antes de a 

cozinhar. 

 Lavar bem, com água quente e sabão, a 

tábua e a faca utilizadas para cortar a             

carne crua. 

 Lavar bem, desinfetar (com vinagre ou 

produtos apropriados) e/ou descascar todas 

as frutas e legumes. 

 Evitar beber água não tratada,                        

especialmente se viajar para países                

subdesenvolvidos. 

 Evitar produtos lácteos não pasteurizados. 

 

 

 


