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RESUMO 

A Toxoplasmose, zoonose com ampla distribuição mundial, tem grande importância 
principalmente quando se manifesta em gestantes, sendo que a transmissão 
placentária pode provocar sérios danos ao feto. 

Foram analisados anticorpos de classe IgG e IgM em 126 gestantes na cidade de 
Bernardino de Campos, SP. Sendo que a prevalência da infecção pregressa da 
população foi de 63,5%, a toxoplasmose aguda foi identificadas em 2,4% das 
pacientes estudados e 34,1% das gestantes apresentaram sorologia negativa, estando 
sujeito à toxoplasmose durante gestação. 

O estudo reforça a indispensabilidade do acompanhamento sorológico para 
toxoplasmose no pré-natal. 

Palavras-chave: Toxoplasma Gondii, sorologia, gestação.  
 

ABSTRACT 

Toxoplasmosis, a zoonosis with worldwide distribution, is of great importance 
especially when manifested in pregnant women, and placental transmission can cause 
serious damage to the fetus.  

IgG and IgM were analyzed in 126 pregnant women in the city of Bernardino de 
Campos, SP. And the prevalence of previous infection of the population was 63,5%, 
acute toxoplasmosis was identified in 2,4% of patients studied and 34,1% of 
pregnant women tested negative, subject to toxoplasmosis during pregnancy.  

The study reinforces the indispensability of serological monitoring for toxoplasmosis 
prenatally. 
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INTRODUÇÃO 

Os felídeos são responsáveis pela Toxoplasmose, uma zoonose causada pelo 
Toxoplasma gondii, infecta aves e mamíferos disseminada pelo mundo todo (Ferreira 
M, 2007). 

Inicialmente, há o contágio pela ingestão de oocistos, eliminados pelas fezes 
contaminadas de felídeos, principalmente gatos, que por longos períodos podem 
permanecer viáveis no solo, resistindo às variações de temperatura e dessecação, 
tornando possível a contaminação pela inalação da poeira contaminada. Pode ocorrer 
também, através do consumo de alimentos de origem animal, principalmente, carne 
mal cozida, quando essas estão contaminadas com os cistos (bradizoitos) do parasito. 
Depois de digeridos, os cistos liberam esporozoítos e taquizoítos, que se instalam nas 



 

células do hospedeiro reproduzindo-se e disseminando-se rapidamente por via 
hematogênica para diversos tecidos e órgãos (Camargo ME, 1996). 

A transmissão placentária foi a primeira forma conhecida de transmissão 
do Toxoplasma gondii. O feto é infectado usualmente por taquizoítas que cruzam a 
placenta a partir da circulação materna durante a infecção primária, mas cistos 
teciduais dormentes de infecção passada podem reiniciar o ciclo de vida do parasita 
em gestantes imunodeprimidas e, em casos raros, em gestantes imunocompetentes 
(Reis MM, 2006). 

Quando o parasita atinge o concepto por via transplacentária pode causar danos de 
diferentes graus de gravidade, dependendo da virulência da cepa do parasita, da 
capacidade da resposta imune da mãe e do período gestacional em que a mulher se 
encontra, podendo resultar, inclusive, em morte fetal ou em graves manifestações 
clínicas (Spalding. 2003).  

A transmissão congênita pode ocorrer quando a mulher adquire a primo-infecção 
durante a gestação. Destes casos, 90% são assintomáticos ou oligossintomáticos 
(Spalding. 2003). 

As infecções congênitas ainda se encontram entre as principais causas de morbidade 
e mortalidade no período neonatal (Barreto, 1987). 

O diagnóstico de infecção aguda na gravidez é crucial, pois é geralmente nesse 
período que a gestante corre risco de transmitir a doença para o feto. Como a maioria 
das infecções nas grávidas e nos recém-nascidos é assintomática, devem-se realizar 
exames complementares para diagnosticar e tratar os casos de toxoplasmose aguda 
na gestação e de toxoplasmose congênita (Pessanha, 2011). 

A instituição precoce de terapêutica antiparasitária adequada promove sensível 
decréscimo na percentagem de fetos com lesões, bem como na gravidade das lesões 
(Camargo ME, 1996). 

O tratamento preconizado para a gestante é realizado com espiramicina ou com 
sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, dependendo do período gestacional e da 
comprovação da infecção fetal. Atualmente, questiona-se quanto à eficácia da 
espiramicina em prevenir infecção congênita. Entretanto, o diagnóstico de 
toxoplasmose congênita no período neonatal pode ser difícil. Por isso, é necessário 
fazer um acompanhamento sorológico e clínico para afastar ou confirmar a infecção. 
O anticorpo IgG presente no recém-nascido pode refletir infecção materna devido à 
transferência passiva de anticorpos. Por esta razão, os testes para detectar IgA e IgM 
são comumente utilizados para o diagnóstico de infecção na criança. O tratamento da 
criança com infecção congênita com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, por 
um período de um ano, tem a sua eficácia comprovada e está associado à redução de 
sequelas na infância, principalmente as neurológicas e oftálmicas (Pessanha, 2011). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 



 

CASUÍSTICA 
Foram analisadas 126 amostras de soro, obtidas de gestantes atendidas na rede básica 
do município de Bernardino de Campos, SP, no período de janeiro de 2013 a julho de 
2014. 

 

METODOLOGIA 

As amostras foram submetidas à pesquisa de anticorpos IgM e IgG para 
toxoplasmose, pela metodologia Imunoensaio Quimioluminescente de 
Micropartículas (CMIA), no laboratório Álvaro S/C em Cascavel, PR. 

 

RESULTADO 

 

DISCUSSÃO 

A toxoplasmose aguda na gestação pode resultar em infecção congênita, podendo 
provocar no feto lesões de localização e gravidade variadas. O tratamento precoce da 
gestante infectada reduz substancialmente a transmissão placentária. O maior desafio 
na toxoplasmose é, portanto, diagnosticar e tratar rapidamente as infecções em 
gestantes e recém-nascidos. 

Em nosso estudo, a prevalência da toxoplasmose 65,9% está de acordo com outros 
autores (Camargo, ME, 1996), 50,0 a 80,0%, e (Carmo, ACZ, 2005), 64%. 

Nossos dados indicam que 34,1% das gestantes estudadas apresentavam risco de 
adquirir toxoplasmose durante a gestação. Assim, podemos afirmar que a 
determinação do perfil sorológico para toxoplasmose nas mulheres em idade fértil e, 
principalmente, o acompanhamento das gestantes soro negativas possibilita 

Resultados em percentuais:

não infectadas: 34,1%

infecção pregressa: 63,5%

Toxoplasmose aguda: 2,4%



 

significativa melhora no diagnóstico dos casos agudos, garantindo tratamento em 
tempo hábil e evitando tratamentos desnecessários. 
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