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1 RESUMO 

 A toxoplasmose e uma zoonose altamente disseminada, com taxas de prevalências variáveis nas 

diversas partes do globo (DUBEY & BEATTIE
 
1988, p. 41-60).   As diferenças em função dos fatores 

geográficos, clima e formas de transmissão, tem sido relatados, sendo que a soro positividade para 

toxoplasmose aumenta com a  idade (DUBEY,  1988). 

 Na Espanha, a taxa de prevalência observada de anticorpos IgG em gestantes foi de 38,8%, 

sendo que em 1,2% foi detectada a imunoglobulina IgM (JAQUETI, 1981), nos Estados Unidos a 

prevalência de IgG foi cerca de 40%, na Suécia encontraram soro prevalência para IgG de 46,1% e de 

IgM 1,7%, na Finlândia foi 20,3%, e na Franca, a soro prevalência de anticorpos anti Toxoplasma gondii 

foi de 87,7% (RODIER, 1995).  

 Estudos sorológicos indicam que mais de 80% das infecções primarias por toxoplasmose são 

assintomáticas, em decorrência da efetividade do sistema imunológico. Embora graus variáveis da 

doença podem ocorrer em pessoas imunossuprimidas. A toxoplasmose pode ser transmitida ao feto 

(LUFT, REMINGTON, 1992).  

Na fase aguda da toxoplasmose, primeiro ocorre a produção de imunoglobulina M (IgM), seguida 

da produção de imunoglobulina G (IgG). A infecção pode também produzir imunoglobulina (IgA), no caso 

de transmissão ter sido via oral  (GOLDSMITH, 1998).  

 

2 INTRODUÇÃO 

Algumas doenças infecciosa são transmissíveis através da placenta, causando infecções 

congênitas de gravidade variável com a idade fetal, determinando seqüelas irreversíveis ou doenças 

crônicas graves, podendo causar a morte fatal ou perinatal. Destaca-se a toxoplasmose. (COUTINHOS, 

1983). Estudos sorológicos indicam que mais de 80% das infecções primárias por toxoplasmose são 

assintomáticas, em decorrência da efetividade do sistema imunológico (LUFL REMINGTON), apesar dos 

graus variáveis da doença podem ocorrer em pessoas imunossuprimidas. 

A infecção congênita pode levar a morte intra-uterina ou a seqüelas graves, como por 

exemplo, microcefalia ou hidrocefalia, se ocorrer na primeira metade da gestação, ou assintomática se 

ocorrer no final da gestação. Nesses casos ocorre o desenvolvimento posterior de coriorretinites e 

manifestações neurológicas como convulsões e retardos psicomotor (REMINGTO, DEMONTS, 1976). 

A toxoplasmose pode ser transmitida ao feto. Quando a infecção aguda foi manifestada no 

primeiro trimestre de gravidez, 14% dos fetos apresentaram-se infectados, no segundo 29% e no terceiro 

59%. Portanto, 90% das mães que apresentaram infecção aguda durante a gravidez eram 

assintomáticas. A incidência de toxoplasmose aguda na gravidez varia de 0,06 a 1,4% (REMINGTON
, 

1990), onde aproximadamente 15% das infecções fetais resultam em morte intra-uterina, e dos 85% que 

nascem, 80% desenvolvem lesões oculares ou desordens cerebrais tardias na vida (KOPPE, 1986). Tem 

sido estimado que mais de 9% de retardamento mental está associado à infecção toxoplásmica 

congênita (CAIAFFA, 1993). 



Considerando que os testes sorológicos para detecção de anticorpos séricos possibilitam o 

diagnostico presuntivo de varias doenças infecciosas, propomos, apresentar a presença de positividade 

nos testes imunodiagnosticos da toxoplasmose, em gestantes de primeira consulta, nos centros de saúde 

do Estado de São Paulo (VOLLER, De SAVIGNY, 1991). 

 

3 OBJETIVO 

 Esse trabalho teve como objetivo enfocar a ocorrência de toxoplasmose em gestantes. 

Colocando em consideração, os diversos tratamentos e as diversas formas de testes sorológicos. 

 

4 METODOLOGIA 

Metodologia realizada através de levantamentos em artigos acadêmicos, de experimentos já 

realizados na publicação. São utilizados testes imunológicos. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 A transmissão placentária foi a primeira forma conhecida de transmissão do Toxoplasma gondii. 

O feto e infectado usualmente por taquizoitas que cruzam a placenta a partir da circulação materna 

durante a infecção primaria, 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 

(DUN, et al., 1999).  

 Os riscos de transmissão materno-fetal e de gravidade das seqüelas estão relacionados com a 

idade gestacional em que a soro conversão materna ocorre (LOPEZ, et al., 2000).  

 As crianças podem ser gravemente comprometidas ou assintomáticas ao nascer (CAMARGOS, 

1990).  

 O diagnostico da toxoplasmose e baseado na pesquisa de anticorpos contra o parasita. Muitas 

pesquisas tem utilizado a imunofluorecencia indireta (IFI), utilizaram esta técnica nas10
a 
– 12

a 
semanas 

da gravidez, sendo que as amostras de mulheres com titulo de IgG igual ou maior que 1.024 foram 

suspeitas de terem uma infecção recente durante a gravidez. A infecção também foi avaliada por meio de 

anticorpos específicos IgM. Ensaio de aglutinação para detecção de IgG. A dosagem de IgE teria um 

importante papel no diagnostico de toxoplasmose, quando somado a outros testes. Outros testes 

sorológicos tem sido propostos como a determinação de IgA específicos, por ELISA, imunoblotting e 

reações de aglutinação (LUFT, 1992).  

Outro diagnostico possível e a determinação de gama interferon, cujo feto passa a produzir após 

a 21
a
 semana de gravidez, sendo uma técnica útil no diagnostico da toxoplasmose congênita e na fase 

aguda da doença (REMINGTO 1976). 

A evidenciação do parasita pela demonstração de seus componentes como antígenos ou 

segmentos de DNA e de alto valos diagnostico e vem assumindo posição de destaque especialmente 

imunodeficientes (GARCIA, 1997). Pela reação em cadeia de polimerase (PCR) e possível detectar DNA 



de microorganismos, sendo uma reação de grande sensibilidade e especificidade, a qual tem sido usada 

no diagnostico pré-natal e na prevenção de infecção toxoplasmatica (SAVVA, et al., 1990).  

 Para prevenção deve ser reduzida a exposição das gestantes suscetíveis e no pré-natal, e 

realizado o acompanhamento sorológico. Indispensável evitar o consumo de carnes cruas, 

principalmente de carneiro e porco, e o contato com a terra e animais sabidamente vetores da doença, 

particularmente o gato (SILVA, 1993).  A prevenção da toxoplasmose na gestação é importante 

particularmente pela dificuldade de tratamento da gestante e do recém nascido e ainda pela evolução 

desfavorável, com seqüelas e morte (KOPPE, 1990). 

 O tratamento deve ser realizado durante o período de um ano utilizando-se a associação de 

pirimetamina e sulfadiazina. A pirimetamina deve ser tomada diariamente nos primeiros seis meses de 

tratamento, e após, três vezes por semana (VOLLER, 1991). A sulfadiazina deve ser mantida diariamente 

durante um ano. Sendo a pirimetamina uma substancia com ação antifólica, é indispensável controlar o 

tratamento com hemograma completo, contagem de plaquetas e de reticulocitos, semanalmente. O acido 

folinico, deve ser tomado três vezes por semana durante todo o período de tratamento (REMINGTON, 

1990). 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Quando a infecção aguda foi manifestada no primeiro trimestre de gravidez, 14% dos fetos 

apresentaram-se infectados, no segundo 29% e no terceiro 59%. Portanto, 90% das mães que 

apresentaram infecção aguda durante a gravidez eram assintomáticas. A incidência de toxoplasmose 

aguda na gravidez varia de 0,06 a 1,4% (REMINGTON
, 

1990), onde aproximadamente 15% das 

infecções fetais resultam em morte intra-uterina, e dos 85% que nascem, 80% desenvolvem lesões 

oculares ou desordens cerebrais tardias na vida (KOPPE, 1986). 

Pesquisa ainda em andamento. 
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