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1. RESUMO
A Toxoplasmose fetal é considerada importante causa mundial e mortalidade infantil.
A infecção materna primária pelo Toxoplasma gondii adquirida durante a gestação é
de elevada importância, podendo resultar em infecção fetal com graves sequelas.

2. INTRODUÇÃO
O Toxoplasma gondii, agente etiológico da toxoplasmose é um protozoário
intracelular obrigatório (ORÉFICE, et al., 2010). É uma das protozooses mais
comuns em todo mundo, apresentando diferentes formas clínicas (CARMO, et al.,
2005).
A infecção pelo Toxoplasma gondii na gestante pode causar danos fetais, como
abortamento, crescimento intrauterino retardado, prematuridade e acometimento
neurológico de oftálmico (PESSANHA, et al., 2011).
Classicamente o diagnóstico da toxoplasmose é baseado na pesquisa de anticorpos
contra o parasito (CANTOS, et al., 2000). Segundo Mioranza et al., (2008) para o
diagnóstico da infecção pelo Toxoplasma gondii, os testes sorológicos de
imunofluorescência indireta, aglutinação e imunoenzimáticos são os métodos mais
frequentemente utilizados para a pesquisa de anticorpos específicos como IgM e/ou
IgA e/ou aumento significante do nível de anticorpos IgG.

3. OBJETIVO
Revisão de literatura sobre as formas de transmissão, diagnóstico e prevenção da
toxoplasmose neonatal.

4. METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica dos últimos 14 anos em bancos de dados
como Scielo, Bireme, Pubmed entre outros com os descritores: Toxoplasmose,
Toxoplasma gondii, Toxoplasmose congênita.

5. DESENVOLVIMENTO
O Toxoplasma gondii é um protozoário de distribuição geográfica mundial, com alta
prevalência sorológica. A forma mais grave é encontrada em recém nascidos e
indivíduos com sistema imunológico gravemente comprometido (NEVES; ATHENEU,
2010).
Durante a gestação, o risco de transmissão vertical está praticamente restrito as
primo-infecções, sendo observada que mulheres que já apresentavam soro
positividade antes da gravidez geralmente não infectam seus fetos (FILHO,
ERNESTO. et al, 2005).
O espectro clínico da infecção congênita pelo Toxoplasma gondii varia de alterações
aparentes

ao

nascimento

com

morbimortalidade

perinatal

elevada

como

microcefalia, crescimento intrauterino retardado e hidrocefalia (CASTRO, FLÁVIA. et
al, 2001).
O diagnóstico precoce assim como o tratamento antiparasitário adequado da mãe,
tem demonstrado ser capaz de reduzir a taxa de transmissão para o feto e por
consequência número de sequelas nos casos em que a infecção já ocorreu
(CASTRO, FLÁVIA. et al, 2001).
Os

testes

sorológicos

de

imunofluoresncência

indireta,

aglutinação

e

imunoenzimáticos são os métodos mais frequentes utilizados para a pesquisa de
anticorpos específicos como IgM e/ou IgA e/ou aumento significante do nível de
anticorpos IgG (MIORANZA, SÔNIA. et al, 2008).
Segundo Castro et al, 2001, vários estudos recentes têm utilizado a reação em
cadeia de polimerase (PCR) para detecção do DNA do Toxoplasma gondii no líquido
amniótico, sendo atribuído este teste grande acuidade e resposta mais rápida,
possibilitando um diagnóstico precoce.

6. RESULTADOS PRELIMINARES
A Toxoplasmose congênita ou suas sequelas podem ser evitadas pela prevenção
primária, pela triagem sorológica pré-natal e ainda pela triagem neonatal, seguida
por tratamento antimicrobiano do recém nascido infectado para evitar danos clínicos.
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