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RESUMO 
 
Objetivo: estabelecer a prevalência de toxoplasmose em gestantes com 
acompanhamento pré-natal em uma maternidade pública de referência na cidade de 
Belém do Pará, além de realizar o seguimento sorológico anti-toxoplasma das 
gestantes suscetíveis à doença e descrever as manifestações clínico-laboratoriais dos 
neonatos das gestantes com suspeita de toxoplasmose aguda. Métodos: investigação 
prospectiva, transversal e de coorte, realizada no Hospital Fundação Santa Casa de 
Misericórdia de Belém do Pará de 1º/mai/2000 a 30/jun/2001. O estudo transversal 
compreendeu 531 (89%) pacientes, do total de 596 atendidas no primeiro ou segundo 
trimestre gestacional de 1º/maio-31/dez/2000, que foram submetidas ao teste de 
hemaglutinação passiva Hematoxo. A gestante foi classificada em imune (IgG positiva 
e IgM negativa), suscetível (IgG e IgM negativas) ou com suspeita de infecção aguda 
(IgG e IgM positivas), sendo a prevalência da toxoplasmose determinada através da 
freqüência de pacientes imunes. O estudo de coorte incluiu as grávidas suscetíveis, 
submetidas ao segundo teste de hemaglutinação passiva, e as pacientes com suspeita 
de infecção aguda, que realizaram o teste ELISA Platelia Toxo IgG/IgM e o teste anti-
HIV. Os recém-nascidos destas últimas foram acompanhados clínico-laboratorialmente, 
sendo realizado ELISA IgG/IgM/IgA para confirmação diagnóstica da doença. 
Resultados: Características das 531 pacientes: 489 (92%) da capital e 37 (7%) do 
interior do Pará; média de idade - 24 anos (mínimo 13 - máximo 41); primeira consulta 
com 15 semanas (5-25); 2,5 gestações (1-16); paridade 1 (0-11); óbito fetal prévio até 
20 semanas - 31% e superior a 20 semanas - 1%. A prevalência da toxoplasmose foi 
de 73% à primeira sorologia com 17,7 semanas (5,7-32,3). As 141 (27%) gestantes 
suscetíveis (média de idade - 20,9 anos) realizaram a segunda sorologia com 25,6 
semanas (20,3-29,9), sendo que nenhuma apresentou soroconversão. Quatro (0,7%) 
pacientes tiveram suspeita de infecção aguda com ELISA IgG/IgM positivas (duas no 
primeiro trimestre e duas no segundo trimestre), sendo tratadas com espiramicina até o 
final da gravidez. Estas pacientes não apresentaram sintomatologia sugestiva da 
doença ou anomalias fetais à ultrassonografia, sendo o teste anti-HIV negativo. Uma 
paciente evoluiu com óbito fetal com 26 semanas, não se confirmando a doença 
congênita. Dos três neonatos cujas mães tiveram suspeita de toxoplasmose aguda, 
nenhum apresentou manifestação clínica da doença congênita, sendo dois a termo e 
um pré-termo de 33,7 semanas. Dentre os três recém-nascidos, dois não estavam 
infectados (ELISA IgM/IgA negativas) e um de 39,7 semanas era portador de 
toxoplasmose sub-clínica (ELISA IgM/IgA positivas) com ultrassonografia 
transfontanelar, fundo de olho e líquor normais, sendo tratado por um ano com 
pirimetamina e sulfadiazina/espiramicina alternadamente e apresentando avaliação 
neurológica, oftalmológica e auditiva normais aos doze meses de idade. Conclusões: 
Este estudo evidencia a alta prevalência de toxoplasmose em gestantes da cidade de 
Belém, além da suscetibilidade de aquisição da doença durante a gravidez. A detecção 
da suspeita de doença aguda, assim como da toxoplasmose congênita subclínica alerta 
para que a sorologia específica deva fazer parte no acompanhamento pré-natal, 
visando prevenir e tratar a toxoplasmose com redução da morbidade neonatal. 
 

 

 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Histórico 
 

O Toxoplasma gondii, agente responsável pela toxoplasmose, foi reconhecido 

provavelmente pela primeira vez no Brasil, em São Paulo, por Alfonso Splendore em 

julho de 1908. Este pesquisador de origem italiana e radicado no Brasil, ao trabalhar 

com coelhos em seu laboratório, observou uma doença cujo quadro anátomo-

patológico era semelhante ao do kala-azar humano. Apresentou uma descrição 

completa das lesões patológicas e dos corpúsculos parasitários presentes na forma 

livre e intracelular, isolados e agrupados, em diversos tecidos de animais infectados. 

Em 26 de outubro de 1908, Nicolle e Manceaux do Instituto Pasteur de Tunis 

descreveram um microrganismo semelhante àquele observado por Splendore em 

células monocelulares do baço e do fígado de um roedor norte-africano, o 

Ctenodactylus gondii.  

Em 1923, o oftalmologista Jankü em Praga fez a primeira descrição de 

toxoplasmose congênita no ser humano, em uma criança falecida aos 11 meses de 

idade com hidrocefalia e cegueira, cuja necrópsia, em cortes do globo ocular direito, 

evidenciou a presença de parasitas na retina.  

Nos Estados Unidos da América em 1939, Wolf et al descreveram um caso fatal 

de um lactente com encefalite granulomatosa. Também realizaram a primeira 

transmissão experimental de toxoplasmose humana para animais, tendo ainda 

demonstrado um agente infeccioso produzindo doença intra-uterina. 

A descoberta do Toxoplasma gondii, como causa de doença adquirida no adulto, 

é creditada a Pinkerton e Weinman, que em 1940 descreveram um caso de doença 

fatal generalizada em um jovem. 

Em 1948, Sabin e Feldman criaram o teste do corante de Sabin-Feldman, 

permitindo que inúmeros investigadores estudassem os aspectos clínicos e 

epidemiológicos da toxoplasmose, demonstrando ser uma doença de alta prevalência 

em todo o mundo e assintomática na maioria dos pacientes. 

Hutchison, em 1965, foi o primeiro a reconhecer o papel do gato no ciclo evolutivo 

do parasita, mostrando que estes animais poderiam eliminá-lo pelas fezes. A 

verdadeira natureza do parasita permaneceu um mistério até 1970, quando Frenkel et 
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al descreveram a fase sexuada do Toxoplasma gondii no intestino delgado do gato 

doméstico, produzindo cistos típicos dos coccídeos nas fezes. 

Nas últimas décadas extraordinários avanços foram conseguidos, como a 

descrição de diversos métodos sorológicos. Além disso, conquistas recentes na 

imunologia e na biologia molecular e celular têm permitido um melhor diagnóstico da 

parasitose, bem como novos progressos na assistência de grávidas, crianças e 

indivíduos imunocomprometidos.  

 
 

1.2 Etiologia 
 
 

O Toxoplasma gondii apresenta-se na natureza sob três formas: - o oocisto, 

responsável pela produção de esporozoítos; - a proliferativa, anteriormente 

denominada de trofozoíto, e mais recentemente, endozoíto ou taquizoíto; - a forma 

cística, denominada cistozoíto ou bradizoíto (Dubey et al, 1998).  

Os oocistos são excretados nas fezes dos felinos – hospedeiro definitivo – e, após 

sua ingestão, infectam o hospedeiro intermediário. Os oocistos são formados por 

esquizogonia e gametogonia ao longo do intestino delgado dos felídeos. Nos gatos, o 

período até a produção de oocistos pode ser de 3 a 10 dias após a ingestão de cistos 

teciduais, de 19 a 48 dias após a ingestão de taquizoítos e de 21 a 40 dias após a 

ingestão de oocistos. O gato pode excretar até milhões de oocistos nas fezes por 

período de 7 a 20 dias. Após ser excretado, o oocisto sofre processo de esporulação 

no máximo até 5 dias, tornando-se infectante e permanecendo viável por até um ano 

em solo úmido e quente. O oocisto é inicialmente esférico, tornando-se ovalado após 

sofrer processo de esporulação em temperatura entre 4ºC e 37ºC (Dubey et al, 1970).  

A forma de taquizoíto requer um habitat intracelular para se multiplicar e 

sobreviver, sendo rapidamente destruído no suco gástrico (Jacobs et al, 1960). Sua 

reprodução dentro das células do hospedeiro ocorre por endodiogenia, um processo de 

brotamento interno em que duas células-filhas são formadas dentro da célula-mãe, 

sendo então liberadas após ruptura. A forma de taquizoíto é encontrada no estágio 

agudo da infecção, invadindo todos os tipos de células. Após a invasão das células do 

hospedeiro, os microorganismos se multiplicam rapidamente nos seus vacúolos, 

formando rosetas. O citoplasma torna-se repleto de taquizoítos a ponto de se romper e 

provocar a liberação destes, que invadem células contíguas ou são fagocitados. 
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Colônias de pseudocistos, contendo taquizoítos produzidos por endodiogenia podem 

permanecer nas células do hospedeiro por período prolongado, sem haver a formação 

de um cisto verdadeiro (Frenkel, 1973). 

A terceira forma do Toxoplasma gondii, o cisto tecidual é formado na célula do 

hospedeiro e pode variar no seu tamanho. Contém bradizoítos e constitui-se na forma 

de resistência do parasita nos tecidos, podendo persistir viável pelo resto da vida do 

hospedeiro (Dubey, Frenkel, 1976). Podem estar presentes em todos os tecidos, porém 

os principais sítios de infecção latente ocorrem em miocárdio, cérebro e tecido 

músculo-esquelético (Remington, Cavanaugh, 1965). A parede do cisto pode ser 

rompida por causa da pepsina ou da tripsina, sendo que os bradizoítos liberados 

permanecem viáveis por até duas horas em meio contendo ácido clorídrico e pepsina, 

ou até seis horas, em meio contendo tripsina, permitindo sobreviverem ao período de 

digestão normal no estômago e no duodeno. O congelamento abaixo de 20ºC 

negativos e o aquecimento acima de 66ºC destroem a forma cística do parasita, 

entretanto em temperatura de 4ºC, este pode sobreviver por até dois meses (Jacobs et 

al, 1960). Um aspecto importante do cisto é uma possível reativação da infecção, 

causada pela liberação de bradizoítos, que se transformam em taquizoítos e promovem 

uma nova infecção aguda local (Frenkel et al, 1975). Em 1985, Hofflin e Remington 

observaram que a reativação também pode ocorrer à distância, como na presença de 

múltiplas lesões de encefalite em pacientes com Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida.  

 

1.3 Epidemiologia da toxoplasmose 

 

1.3.1 Prevalência da toxoplasmose em gestantes 

 

A prevalência da infecção toxoplásmica em adultos varia consideravelmente de 

acordo com a idade e a população estudada (Feldman, Miller, 1956). Esta variação 

pode ser explicada pela diferença de exposição às duas principais fontes de infecção: 

os cistos teciduais presentes na carne de animais, e os oocistos, disponíveis em solo 

contaminado por fezes de gatos. A maior prevalência da infecção encontrada na 

França relaciona-se ao freqüente hábito de ingestão de carne crua ou mal cozida 

(Desmonts et al, 1965). Nos Estados Unidos da América, a prevalência atinge de 10% 
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a 50%, enquanto que na Austrália é de 4%, na Finlândia - 20%, Polônia - 36%, Áustria - 

37%, Itália - 40%, Etiópia - 48%, Bélgica - 53%, Panamá - 63%, França - 71% e El 

Salvador - 75% (McCabe, Remington,  1988; Aspock, Pollack, 1992; Roos et al, 1993).  

Em nosso meio na década de sessenta, investigação realizada em Belo Horizonte 

por Araújo (1970) em soros de 729 adultos revelou 50% de positividade à reação de 

Sabin-Feldman. No final da década de oitenta, Vaz et al (1990) encontraram em 481 

gestantes, ao primeiro atendimento em centro de saúde da área metropolitana de São 

Paulo, soropositividade de 67%. Já na década de noventa, várias investigações foram 

publicadas. Na cidade de Porto Alegre, estudo coordenador por Neves et al (1994), em 

812 gestantes, encontrou soropositividade para toxoplasmose de 54%. Estudo 

coordenado por Pedreira (1995) em 1993 e 1994, através de triagem sorológica para 

toxoplasmose em 2.330 gestantes por ocasião da primeira consulta pré-natal em 

hospital universitário de referência do município de São Paulo, constatou a prevalência 

de 58%. Também a pesquisa conduzida por Inagaki (1995) no serviço de pré-natal em 

maternidade pública de São Paulo demonstrou a prevalência de anticorpos específicos 

para toxoplasmose em 65% de 175 gestantes. Em Belém, estudo feito no Instituto 

Evandro Chagas por Carmo et al (1997) em um grupo de 192 grávidas, revelou que 

71% eram soropositivas. Outra pesquisa realizada por Brisighelli Neto (1998) em 397 

gestantes, na cidade de Bragança Paulista no Estado de São Paulo, constatou 

soroprevalência de 55%. Nóbrega (1998), em Recife, ao estudar 1.309 grávidas, 

encontrou o valor de 69%. Bichara (2001), em estudo desenvolvido no ambulatório do 

Programa de Toxoplasmose do Instituto Evandro Chagas com 656 gestantes 

procedentes da área metropolitana de Belém, detectou prevalência de 81%.  

Portanto, no Brasil, os diversos inquéritos epidemiológicos realizados em 

gestantes com diferentes testes sorológicos têm mostrado uma alta prevalência da 

toxoplasmose, que varia ao redor de 55% a 70%. Daí infere-se que de 30% a 45% das 

mulheres em idade fértil não apresentam anticorpos específicos para a doença com 

risco de contraí-la na gestação e transmiti-la ao concepto. 

 

1.3.2. Transmissão materno-fetal 

 

A transmissão materno-fetal ocorre quando os taquizoítos, presentes na 

circulação materna, atingem a placenta e são transmitidos ao concepto. Desta forma, 
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assume-se que a transmissão congênita só deve ocorrer durante a primo-infecção 

materna, embora existam relatos de que possa acontecer também durante a fase 

crônica da infecção (Frenkel, 2002). Em 1992, Wilson e Remington afirmaram que a 

chance de transmissão materno-fetal depende de três fatores presentes 

conjuntamente: parasitemia materna inicial ou recorrente, maturidade da placenta e 

competência da resposta imunológica materna ao Toxoplasma gondii classificada em 

completa, deficiente ou ausente. 

A transmissão do Toxoplasma gondii da mãe para o feto ocorre em 30% a 40% 

dos casos e varia de acordo com a idade gestacional em que acontece a infecção 

aguda (Desmonts et al, 1985). 

Desmonts e Couvreur (1974a) estudaram 180 gestantes, dividindo-as em três 

grupos de acordo com o trimestre em que provavelmente adquiriram a infecção. O 

parasita foi transmitido para 17% dos fetos quando a infecção foi adquirida no primeiro 

trimestre, para 24% dos fetos no segundo trimestre e para 62% no terceiro trimestre. 

Os autores observaram também que, apesar de menos freqüente, a doença neonatal 

era mais grave, quando a mãe era infectada no primeiro trimestre da gravidez. Em 

contrapartida quando a infecção materna acontecia no último trimestre, a doença fetal 

ocorria com maior freqüência e com apresentação quase sempre subclínica. Portanto, 

no decorrer da gestação aumenta o risco de transmissão vertical e diminui a gravidade 

do acometimento fetal. 

Gestantes imunossuprimidas, como aquelas portadoras do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), de doença de Hodgkin ou acometidas por lupus 

eritematoso sistêmico em uso de corticoterapia, mesmo estando na fase crônica da 

infecção pelo Toxoplasma gondii, apresentam risco de transmiti-la aos seus conceptos. 

Como o número de mulheres soropositivas para o HIV em idade fértil vem crescendo, 

grande é a preocupação com a transmissão congênita da toxoplasmose. Em grávidas 

soropositivas, tanto para o HIV quanto para o Toxoplasma gondii, estima-se que o risco 

de transmissão possa ser superior a 50%. O principal mecanismo proposto seria a 

reativação da infecção, levando a uma parasitemia crônica ou intermitente (Hassl, 

Tuma, 1995). 
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1.3.3 Incidência de toxoplasmose congênita 

 

Considerando-se que a toxoplasmose congênita é sintomática em apenas 10% 

dos pacientes, torna-se muito difícil determinar sua real incidência em países que não 

realizam o acompanhamento sorológico sistemático durante a gestação (Hall, 1992). 

Ela difere entre as várias populações. Nos Estados Unidos da América varia de 0,5 a 

1:1.000 nascidos vivos (McCabe, Remington, 1988), enquanto que em Paris é de 

3:1.000 nativivos (Desmonts et al, 1965). A incidência encontrada para mil nativivos foi 

de 4,4 na Finlândia, de 5 na Austrália, de 7,5 na Alemanha e de 14,3 na Bélgica 

(Lappalainen et al, 1992).   

No Brasil, Castilho (1976) estimou a incidência de toxoplasmose congênita na 

cidade de São Paulo, durante o ano de 1970 e calculou o valor de 16 casos para 1.000 

nascidos vivos independentemente da presença de manifestações clínicas. No Rio de 

Janeiro, Coutinho (1983) ao estudar 1.023 recém-nascidos constatou uma incidência 

de 1,4 para 1.000 nativivos. Em outro estudo realizado na cidade de São Paulo, 

Pedreira (1995) analisou os casos sintomáticos ocorridos no período de um ano em 

uma Unidade Neonatal de hospital público universitário e encontrou uma incidência de 

2 em 1.000 nascidos vivos.   

A partir dessas considerações, é possível que ao redor de 3.000 a 6.000 neonatos 

sejam acometidos com a doença, anualmente no país. Assim, é necessário o 

conhecimento do diagnóstico clínico-laboratorial da toxoplasmose durante a gestação. 

 

1.4. Manifestações clínicas da toxoplasmose na gestante e no recém-nascido 

 

Os sintomas da toxoplasmose aguda em mulheres gestantes podem ser 

transitórios e inespecíficos. Quando estão presentes, no máximo em 10% dos casos, 

geralmente limitam-se à linfadenopatia e à fadiga. A adenopatia pode persistir durante 

meses e comprometer apenas um único linfonodo. Menos freqüentemente, tem sido 

descrita uma síndrome do tipo mononucleose caracterizada por febre, mal-estar, 

faringite, cefaléia, mialgia e linfocitose atípica (Wong, Remington, 1994). 

A toxoplasmose tem sido responsabilizada por óbito intra-uterino. É possível que 

a infecção, quando aguda, cause óbito fetal no primeiro trimestre da gravidez 
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(Desmonts, Couvreur, 1974b).  Entretanto, esta ocorrência em pacientes com infecção 

crônica é rara e não significativa (Remington et al, 2001). 

Os recém-nascidos com toxoplasmose congênita podem apresentar um dos 

quatro padrões: - doença manifesta no período neonatal; - doença sintomática nos 

primeiros meses da vida; - seqüela ou reativação de uma infecção prévia não 

diagnosticada; - infecção subclínica. 

A infecção que se manifesta no período neonatal é caracterizada pela tríade 

clássica composta por dilatação dos ventrículos cerebrais, calcificações intracranianas 

e retinocoroidite bilateral. No entanto, estes achados estão presentes em apenas 10% 

dos recém-nascidos. Com finalidade didática pode-se dividir as formas graves em 

neurológica e generalizada, sendo descritas no estudo clássico de Eichenwald, em 

1959.  Dentre os 108 pacientes com a forma neurológica, o autor encontrou 

retinocoroidite em 102 (94%), alterações liquóricas em 59 (55%), convulsões e 

calcificações cerebrais em 54 (51%), hidrocefalia em 31 (29%) e icterícia com 

esplenomegalia em 22 (21%) crianças. Nos 44 pacientes com a doença generalizada, 

icterícia e esplenomegalia estiveram presentes em 37 (85%), retinocoroidite em 29 

(66%), calcificações cerebrais em 2 (5%) e hidrocefalia em nenhuma criança. A taxa de 

letalidade encontrada foi de 12%. Dentre os sobreviventes, 101 pacientes foram 

acompanhados pelo menos por quatro anos, sendo 70 crianças com doença 

neurológica e 31 com a forma generalizada. No grupo neurológico de 70 pacientes, 62 

(89%) tinham retardo mental, 58 (83%) apresentavam convulsões, hipertonia e 

paralisia, 48 (69%) eram portadoras de deficiência visual grave, 31 (44%) com 

hidrocefalia ou microcefalia e 12 (17%) com surdez. No grupo de 31 crianças com 

doença generalizada, o retardo mental, convulsões, hipertonia e paralisia estiveram 

presentes em 25 (81%), deficiência visual grave em 13 (42%), surdez em 3 (10%) e 

hidrocefalia em 2 (6%) pacientes. 

Em nosso meio, Diniz (1984) em São Paulo, encontrou em 19 recém-nascidos 

com toxoplasmose congênita sintomática: 16 (85%) com retinocoroidite, 12 (64%) com 

microcefalia, 11 (58%) com calcificações intracranianas, 4 (2%) com convulsões e 3 

(1,5%) com hidrocefalia, sendo a letalidade de 42%. 

A grande maioria dos neonatos com toxoplasmose congênita tem doença 

subclínica ao nascer. Contudo, estes recém-nascidos podem apresentar anormalidades 

da retina e do sistema nervoso central quando são submetidos a exames 
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especializados. Ademais, estes pacientes apresentam risco de seqüelas oftalmológicas 

e neurológicas graves a longo prazo (Wilson et al, 1980; Guerina, 1994). 

Com relação à toxoplasmose ocular pode-se identificar duas formas distintas, a 

congênita e a adquirida. Em ambas, o acometimento pode ser precoce ou tardio, 

podendo em alguns casos, manifestar-se clinicamente pela primeira vez, anos depois 

da infecção sistêmica (de Vroede et al, 1979). A identificação de retinocoroidite pela 

fundoscopia ocular é muito freqüente, mesmo nos casos sem outros sintomas, e 

permite realizar o diagnóstico presuntivo de infecção congênita. Contudo, a doença é 

comumente confirmada através de testes sorológicos, devido à dificuldade de se fazer 

o diagnóstico clínico ou parasitológico. 

 

1.5. Diagnóstico sorológico da toxoplasmose 

 

Classicamente, o diagnóstico da toxoplasmose é baseado na pesquisa de 

anticorpos contra o parasita através de testes sorológicos. A pesquisa de diferentes 

classes de imunoglobulinas (Ig) – G, M, A e E – anti-toxoplasma constitui a principal 

contribuição laboratorial para o diagnóstico da doença. Além disso, a presença dos 

anticorpos anti-toxoplasma no curso da infecção permite a análise de perfis sorológicos 

muito característicos, seja de infecção recente, em fase aguda, ou de infecção antiga 

em fase de latência ou crônica (Contreras et al, 2000). 

Em indivíduos imunocompetentes os testes sorológicos com pesquisa de IgG e 

IgM são suficientes para o diagnóstico, por serem sensíveis, específicos e de fácil 

execução (Camargo, 2001). Porém, para o diagnóstico em adultos 

imunocomprometidos e na infecção fetal, há necessidade de testes para a detecção do 

Toxoplasma gondii.  

Existem dois tipos principais de testes sorológicos: os que usam organismos 

inteiros como antígenos e aqueles que utilizam extrato antigênico de parasitas lisados. 

Os primeiros são representados pelo teste do corante de Sabin Feldman, pela 

imunofluorescência indireta e pelo ensaio de aglutinação por imunoabsorção de IgM, 

que demonstram principalmente anticorpos dirigidos contra os antígenos da membrana 

do parasita. Os demais que usam o extrato antigênico de parasitas lisados incluem o 

teste de hemaglutinação passiva e o ensaio imunoenzimático (Duffy et al, 1989). 
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O teste de Sabin-Feldman é fundamentado em princípio imunológico, onde os 

parasitas expostos a um soro contento anticorpos anti-toxoplasma, sofrem lise da 

membrana citoplasmática após a reação antígeno-anticorpo e ativação do 

complemento, sendo corados por azul de metileno. Quando existem anticorpos contra 

o parasita no soro, este não se cora (Sabin & Feldman, 1948). Apesar de ser um teste 

de alta especificidade e sensibilidade, seu uso se tornou restrito em decorrência da 

complexidade técnica empregada e do risco de contaminação com os antígenos vivos 

de Toxoplasma gondii (Remington, 2001). 

O teste de hemaglutinação passiva descrito originalmente por Jacobs e Lunde, 

em 1957, com hemácias de carneiro recobertas por componentes do parasita, 

principalmente citoplasmáticos, apresentava baixa sensibilidade. Este teste não 

detectava IgM ou IgG de baixa avidez, além de sofrer a interferência de anticorpos 

heterófilos com conseqüente resultado falso-positivo. Tais falhas foram solucionadas 

ao se utilizarem hemácias de aves recobertas com antígenos completos do parasita, 

aglutináveis por anticorpos IgG e IgM, tornando o teste altamente sensível. É 

considerado um teste prático de baixo custo, não exigindo equipamento sofisticado e 

um bom método para triagem da toxoplasmose. Ocasionalmente, observam-se 

resultados falso-positivos por interferência de anticorpos IgM “naturais”, aglutininas IgM 

não-específicas, em geral de títulos baixos. Distinguem-se de reações específicas por 

permanecerem com títulos inalterados, enquanto aquelas se elevam em poucos dias 

na fase aguda da toxoplasmose (Camargo et al, 1989). 

Outro método sorológico freqüentemente utilizado em nosso meio é o teste de 

imunofluorescência indireta, considerado de boa especificidade e sensibilidade, 

comparável ao teste do corante de Sabin-Feldman. A reação de imunofluorescência 

tem a vantagem de utilizar toxoplasmas preservados, fixados em lâminas de 

microscopia, tornando-o muito mais prático e seguro para a rotina laboratorial. Além do 

mais, este teste permite a identificação dos anticorpos segundo as classes de 

imunoglobulinas. Pode apresentar resultados falso-positivos IgM pela interferência de 

fatores reumatóides, eventualmente presentes no soro. Os testes para anticorpos IgM 

podem também revelar resultados falso-negativos, devido à competição que os 

anticorpos IgG fazem aos IgM, impedindo que estes se fixem aos antígenos 

parasitários (Camargo et al, 1972). 

 A introdução do ensaio imunoenzimático – ELISA – trouxe um grande avanço 

para o diagnóstico da doença. Em 1978, Camargo et al descreveram a técnica para 
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anticorpos IgG e IgM, observando porém, presença de resultados falso-positivos para 

IgM em pacientes portadores do fator reumatóide. Naot e Remington (1980) 

desenvolveram uma técnica para detecção de IgM, denominada de ELISA duplo 

sanduíche (DS - ELISA IgM) ou teste de captura de IgM. Através dela foi possível 

detectar a presença de lgM específica para Toxoplasma gondii em 92% dos indivíduos 

com toxoplasmose recentemente adquirida, e que eram negativos na reação de 

imunofluorescência para IgM.  

A reação de aglutinação por imunoabsorção – ISAGA – é utilizada para 

identificação de anticorpos IgM, sendo importante no diagnóstico de infecção aguda. 

Os antígenos adicionados às placas constituem-se em uma suspensão de 

toxoplasmas, que se aglutinam na presença de IgM específica (Desmonts et al, 1981). 

No início da década de noventa, foi desenvolvido o teste ELISA – IgG para 

avidez, que parece ser excelente método de diagnóstico de infecção aguda adquirida. 

Este método avalia a avidez ou afinidade funcional de ligação ao antígeno dos 

anticorpos IgG contra o Toxoplasma gondii, separando os de baixa afinidade, 

produzidos numa fase inicial da infecção, dos anticorpos de alta afinidade indicativos 

de infecção crônica (Joynson et al, 1990). 

Para a pesquisa de anticorpos IgA e IgE específicos para a toxoplasmose, 

utilizam-se as técnicas imunoenzimáticas, tanto a indireta como a de captura. Embora 

estas reações estejam sujeitas a alguma discrepância de resultado, pois ainda não 

estão suficientemente padronizadas, vêm assumindo importância crescente como 

marcadores de infecções recentes, inclusive congênitas (Decoster et al, 1992; Wong et 

al, 1993).  

 

1.5.1 Diagnóstico na gestante e no feto 

 

O diagnóstico de toxoplasmose na gestante é confirmado através de pacientes 

soronegativas que apresentam soroconversão e daquelas com perfil sorológico de 

toxoplasmose recém-adquirida. 

Devido ao grande número de gestantes que não apresentam anticorpos anti-

toxoplasma e à necessidade de repetição dos testes a cada quatro ou cinco semanas 

naquelas que permanecem soronegativas, são necessários testes sensíveis para a 

triagem, porém de baixo custo e de execução simples, capazes de detectar anticorpos 
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IgG e IgM e de fornecer resultados em curto prazo. Anteriormente considerado 

inadequado para triagem da gestante de risco pela baixa sensibilidade na fase aguda 

da toxoplasmose, o teste de hemaglutinação passiva, quando realizado com os 

reagentes atuais, mostra-se muito prático e adequado (Camargo et al, 1989). De 

sensibilidade elevada, é capaz de detectar 5UI/mL de anticorpos IgG e de assinalar a 

presença de anticorpos IgM. De acordo com os resultados, a gestante será 

considerada como: - imune na presença de IgG positiva e IgM negativa; - suscetível 

quando os anticorpos IgG e IgM são negativos; imune ou portadora de infecção aguda 

se IgG e IgM estão positivas.  

A maior dificuldade no diagnóstico sorológico ocorre nos casos em que a IgM está 

positiva por ocasião da primeira consulta pré-natal. A sua presença nem sempre indica 

uma infecção aguda recente, pois com o aumento da sensibilidade dos testes 

sorológicos para toxoplasmose com detecção de IgM por períodos superiores a um ano 

após a infecção aguda, recorre-se a outros métodos sorológicos para tentar 

estabelecer, retrospectivamente o momento da soroconversão. O diagnóstico da 

infecção aguda nestes casos exige a demonstração de aumento nos títulos de 

anticorpos, maior ou igual a três diluições, em duas amostras colhidas com intervalo de 

três semanas e testadas em paralelo. Às vezes há necessidade da realização de outros 

testes como dosagem de IgA, IgE ou o teste de avidez de IgG (Camargo et al, 1991). 

Idealmente, deve-se utilizar uma combinação de dois testes para confirmação 

diagnóstica (Remington et al, 2001). 

Nas gestantes com quadro clínico sugestivo de toxoplasmose, realizam-se testes 

que detectam anticorpos IgM específicos, tais como DS-ELISA IgM e ISAGA IgM. Estes 

se positivam usualmente na primeira ou segunda semanas de infecção e podem 

persistir por meses ou anos. Um teste negativo para IgM virtualmente afasta a 

possibilidade de infecção atual ou recente (Wallon et al, 1999). 

  Se os resultados indicam infecção materna aguda, o estabelecimento do 

envolvimento fetal torna-se crítico (Wong, Remington, 1994). O diagnóstico da infecção 

fetal pelo Toxoplasma gondii, classicamente, baseava-se na análise conjunta do 

sangue fetal e do líquido amniótico, colhidos a partir da 20ª semana de gestação 

aliados à avaliação ultra-sonográfica da morfologia fetal (Daffos et al, 1988). Os 

achados ultra-sonográficos que podem surgir devido à infecção incluem: hidrocefalia, 

calcificações intracranianas, aumento da circunferência abdominal pela 

hepatoesplenomegalia, ascite fetal e aumento da espessura placentária. 



 

 

12

A análise do sangue fetal obtido por cordocentese após a 20ª semana de gravidez 

pode demonstrar a presença de IgM específica para toxoplasmose, assim como no 

líquido amniótico. Utilizando esses parâmetros, Daffos et al (1988) puderam 

diagnosticar 90% dos fetos acometidos intra-útero. Porém, a ausência da correlação 

destes dados com a gravidade da infecção fetal e, principalmente, pela morbidade e 

letalidade causadas pela cordocentese, de 1% a 2% em mãos muito hábeis, têm 

levado a seu abandono. 

Para o diagnóstico da infecção fetal, há necessidade de testes para a detecção do 

Toxoplasma gondii. Esta detecção pode ser feita por cultura em células ou inoculação 

em camundongos, por determinação dos antígenos parasitários através de técnica 

imuno-histoquímica ou, principalmente por identificação de seqüências de ácidos 

nucléicos através da técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR) em qualquer 

tipo de tecido ou fluido corporal (Grover et al, 1990; Cazenave et al, 1992; Hohlfeld et 

al, 1994).  

A pesquisa do toxoplasma no líquido amniótico, antes da 20ª semana, através da 

PCR confere sensibilidade de até 100% (Holhfeld et al, 1994). A demonstração de 

material genômico do Toxoplasma gondii, isto é, de seqüências de seu DNA, pode 

fornecer resultados no prazo de um dia, permitindo a identificação de praticamente 

100% dos casos (Grover et al, 1990). Entretanto, a técnica ainda não está 

definitivamente padronizada (Holliman et al, 1994). 

 

1.5.2 Diagnóstico no recém-nascido 

 

O diagnóstico da toxoplasmose no recém-nascido baseia-se principalmente no 

acompanhamento sorológico, interpretado de forma criteriosa e sempre associado aos 

dados clínicos e epidemiológicos (Holliman, 1990).  

A pesquisa de anticorpos IgM tem sido amplamente executada como marcador de 

toxoplasmose congênita pós-natal. Devido ao seu peso molecular, a IgM não atravessa 

a barreira placentária íntegra. E, mesmo em caso de lesão de placenta, sua meia-vida 

é de somente cinco dias. Por esse motivo, a fraca IgM é ideal para o diagnóstico de 

infecção neonatal aguda, porque permite a separação dos anticorpos IgM produzidos 

pela criança daqueles anticorpos IgG transferidos passivamente pela mãe (Naessens 

et al, 1999). As melhores técnicas para sua detecção compreendem o DS-ELISA e o 
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ISAGA, que detectam anticorpos específicos IgM em cerca de 80% dos casos, 

enquanto que para o teste de imunofluorescência esse valor é de 25% (Wallon et al, 

1999). 

Na ausência da IgM, o achado da IgG anti-toxoplasma no soro do recém-nascido 

assintomático não apresenta maior significado diagnóstico, pois pode representar 

simples transferência passiva de anticorpos maternos. Neste caso, geralmente ocorre 

queda dos títulos da IgG após o quarto mês de vida, com tendência à negativação do 

exame até o final do primeiro ano (Alford et al, 1974; Thulliez et al, 1992). Entretanto, 

se o recém-nascido apresenta indícios clínicos sugestivos de toxoplasmose, com 

persistência ou elevação dos títulos de IgG após o primeiro ano, existe alto valor 

preditivo para toxoplasmose congênita (Joynson, 1990; Boyer, 2001). 

A pesquisa de anticorpos IgA tem sido recomendada para diagnóstico da infecção 

neonatal, pois apresenta sensibilidade maior que o ELISA IgM (Stepick-Biek et al, 

1990). Além disso, a detecção de anticorpos IgE anti-toxoplasma pode ser um 

indicativo de toxoplasmose congênita (Ashburn et al, 1995). 

Adicionalmente está sendo estudada a PCR na busca de marcadores moleculares 

do parasita em diferentes fluidos como sangue, urina e líquor para o diagnóstico da 

doença no recém-nascido (Van de Vem et al, 1991; Couvreur et al, 1995; Fuentes et al, 

1996). 

Após a confirmação diagnóstica materna e/ou neonatal, o tratamento é instituído o 

mais precocemente possível. 

 

1.6. Tratamento 

 

1.6.1. Tratamento da gestante com toxoplasmose aguda 

 

O tratamento da gestante pode prevenir ou atenuar a doença congênita. A 

espiramicina é indicada para o tratamento da infecção aguda, pois parece controlar a 

infecção placentária e reduzir as taxas de transmissão fetal em 60%. Contudo, 

enquanto a infecção parasitária da placenta e do feto são reduzidas nos pacientes 

tratados com espiramicina, a proporção de casos graves não se modifica em crianças 

infectadas (Desmonts, Couvreur, 1974b). Sendo assim, parece que enquanto a 

espiramicina durante a gestação possui um efeito preventivo contra a transmissão 
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materno-fetal, ela não altera o padrão clínico da toxoplasmose congênita manifesta. A 

associação de sulfadiazina e pirimetamina, segundo Hohlfeld et al (1989), deve ser 

utilizada após a propedêutica fetal invasiva, se o feto estiver infectado. O uso desta 

combinação de drogas é eficaz contra a fetopatia progressiva. Entretanto, esta 

associação deve ser evitada no primeiro trimestre da gravidez, devido ao efeito 

potencialmente teratogênico da pirimetamina (Frenkel, 2002). 

 

1.6.2. Tratamento da toxoplasmose congênita 

 

O tratamento da criança infectada sintomática ou assintomática deve ser iniciado 

precocemente e prolongar-se até um ano de idade, pois pode minimizar as 

repercussões auditivas e visuais e melhorar o prognóstico. Vários esquemas 

terapêuticos têm sido utilizados. O proposto por Couvreur et al (1984) é o mais 

difundido e consiste no emprego alternado de espiramicina com sulfadiazina e 

pirimetamina durante um ano, de acordo com o estado clínico.  

Mais recentemente, estudo multicêntrico realizado em Chicago (McAuley et al, 

1994) estabeleceu outro protocolo de tratamento para crianças com infecção congênita 

sintomática. A proposição desse esquema foi motivada por relatos de casos de adultos 

com imunodeficiência que desenvolveram encefalite pelo Toxoplasma gondii na 

vigência de profilaxia com espiramicina e somente apresentaram resolução das lesões 

após o uso de múltiplas doses de pirimetamina e sulfadiazina (Leport et al, 1986). Os 

autores partiram da hipótese de que em crianças em fase de maturação imunológica, o 

uso combinado de sulfadiazina e pirimetamina por um ano permitiria um melhor 

controle das lesões teciduais causadas pelo parasita. Após o acompanhamento por 

quatro anos de 44 crianças tratadas com este último esquema em comparação àquelas 

não tratadas descritas por Eichenwald (1959), observou-se redução significativa de 

deficiência motora (69% vs 22%), de convulsões (81% vs 11%), de retardo mental 

(86% vs 32%), de hidrocefalia e microcefalia (32% vs 26%), sem haver, no entanto, 

diferença na incidência de deficiência auditiva grave (59% vs 58%) (Roizen et al, 1995). 

A morbidade e a mortalidade perinatal associada à toxoplasmose adquirida na 

gestação, assim como as repercussões dela decorrentes justificam que programas de 

prevenção sejam instituídos em nosso meio. 
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1.7 Prevenção 

 

A prevenção da toxoplasmose congênita pode ser dividida em três categorias: 

primária, secundária e terciária. A prevenção primária caracteriza-se basicamente por 

programas de educação e saúde pública, recomendando às gestantes que evitem 

contato com materiais potencialmente contaminados com fezes de gatos e ingestão de 

carne crua ou mal cozida. Além disso, enfatiza-se o uso de luvas ao manusear a terra. 

Estas orientações, quando aplicadas no pré-natal, contribuem com a redução de 63% 

da primoinfecção na gravidez (Foulon, 1992). 

Recentemente, no final do ano 2001, na cidade de Santa Izabel de Ivaí, Paraná, 

ocorreu o maior surto de toxoplasmose por ingestão de água contaminada que se tem 

conhecimento no mundo. Foram confirmados mais de 400 casos da doença. O estudo 

concluiu que as condições precárias do reservatório possibilitaram a contaminação da 

água por um gato que habitava o local (Funasa, 2002). Portanto, a prevenção primária 

assume papel destacado no controle da toxoplasmose.  

A prevenção secundária consiste em tentar evitar a transmissão transplacentária 

do parasita, através da administração de antibiótico, a espiramicina, ou de agentes 

quimioterápicos, a pirimetamina e a sulfadiazina, nas gestantes em que se evidencia a 

infecção aguda. A prevenção terciária finalmente concentra seus esforços em realizar 

um diagnóstico precoce através da dosagem de anticorpos específicos IgA e IgM em 

sangue coletado de recém-nascido que permita a introdução de esquema terapêutico 

para prevenir ou minimizar os riscos de seqüelas (HALL, 1992). 

A instituição de programas educacionais para gestantes e imunossuprimidos 

associada aos programas de triagem sorológica pré-natal, devem reduzir de maneira 

significativa as taxas de infecção pelo Toxoplasma gondii. O rastreamento sorológico 

da toxoplasmose no pré-natal é obrigatório em poucos países, como na França e 

Áustria. Este investimento comprovadamente tem reduzido as taxas de infecção 

congênita e mostra resultados sociais e econômicos positivos (Stray-Pedersen, Jenum, 

1992).  
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1.8 Justificativa 

 

A toxoplasmose é uma das infecções mais temidas durante a gravidez devido ao 

risco de acometimento do feto. É de fundamental importância o diagnóstico precoce na 

gestante, tendo em vista a possibilidade de instituição de terapêutica específica.   

A região norte do país, por suas características climáticas tropicais, favorece a 

sobrevivência dos oocistos no ambiente. Além disso, os níveis de higiene e os hábitos 

alimentares inadequados do povo paraense, especialmente na população menos 

favorecida do ponto de vista sócio-econômico, podem contribuir para o aumento da 

prevalência da toxoplasmose em nosso meio (Lainson et al, 1997). Estas 

considerações motivaram a realização desta pesquisa em gestantes atendidas em 

serviço público de referência da cidade de Belém do Pará.  
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2 OBJETIVOS 

 

O estudo tem como objetivo geral determinar o perfil sorológico para 

toxoplasmose entre as gestantes com acompanhamento pré-natal em uma 

maternidade universitária pública de referência na cidade de Belém do Pará. 

Os objetivos específicos visaram descrever: 

 a prevalência de toxoplasmose em gestantes 

 o seguimento sorológico das gestantes soronegativas anti-toxoplasma para 

detectar uma possível soroconversão  

 evolução clinica das gestantes com suspeita de toxoplasmose aguda 

 as manifestações clínico-laboratoriais dos neonatos das gestantes com suspeita 

de toxoplasmose aguda 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

3.1 CASUÍSTICA 

 

Este estudo foi realizado no serviço de pré-natal e na unidade neonatal do 

Hospital Fundação Santa Casa de Misericórdia de Belém do Pará, no período de 1 de 

maio de 2000 a 30 de junho de 2001. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, sendo necessária a assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido por todas as pacientes incluídas na 

investigação (ANEXO 1). 

A casuística compreendeu todas as gestantes matriculadas no ambulatório de 

pré-natal da Instituição que encontravam-se no primeiro ou segundo trimestre de 

gravidez e foram submetidas por ocasião da primeira consulta ao exame de sorologia 

para toxoplasmose. A investigação sorológica das pacientes foi realizada de 1o de maio 

a 31 de dezembro de 2000, sendo as gestantes acompanhadas até 30 de junho de 

2001. Foram excluídas pacientes que estavam no terceiro trimestre, pois o serviço não 

realiza matrícula neste período da gravidez. 

 

3.1.1 Estrutura do ambulatório de pré-natal e da unidade neonatal 

 

O ambulatório de pré-natal da Fundação Hospital Santa Casa de Misericórdia do 

Pará presta assistência a gestantes de baixo nível sócio-econômico dependentes do 

Sistema Único de Saúde. O atendimento é feito no período da manhã e da tarde por 

docentes do Departamento de Obstetrícia da Universidade Federal do Pará, sendo 

campo de estágio para alunos do curso de graduação e residentes da área de 

ginecologia e obstetrícia. O serviço admite cerca de 75 novas gestantes por mês 

provenientes da cidade de Belém, do Estado do Pará e de outros Estados da 

Federação.  

A Instituição atende ao redor de 500 partos por mês, sendo que no ano 2000 

nasceram 5.882 crianças. A Unidade Neonatal compreende as salas de cuidados 

intensivos, especiais e intermediários e uma ala destinada ao atendimento de neonatos 
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nascidos em outro hospital. Os recém-nascidos são assistidos por médicos contratados 

pela Instituição, docentes do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do 

Pará e médicos residentes de pediatria. Além da equipe médica permanente da 

Unidade Neonatal, profissionais de outras especialidades como neuropediatria, 

cardiologia pediátrica, neurocirurgia, ortopedia e oftalmologia prestam assistência 

quando solicitada. 

 

3.1.2 Dados demográficos e antecedentes obstétricos 

 

Por ocasião da primeira consulta no ambulatório de pré-natal as pacientes foram 

submetidas a um questionário pelo próprio investigador, sendo coletados os dados de 

identificação materna e da história obstétrica pregressa e atual (ANEXO 2), que se 

seguem: 

 Procedência – determinada pelo Estado e Cidade da Federação referida pela 

gestante. 

 Idade materna – estabelecida em anos completos no dia da entrevista segundo 

a data de nascimento referida pela gestante. 

 Data da última menstruação – utilizada para calcular a idade da gestação atual 

baseando-se na regra Näegele, que consiste em somar sete dias ao primeiro 

dia da última menstruação e diminuir três do número do mês para determinar a 

data provável do parto (Rezende, Montenegro, 1999). Quando a data do último 

período menstrual não foi disponível, a idade gestacional baseou-se através de 

estimativa clínica e pela ultra-sonografia obstétrica avaliada pela equipe 

médica do serviço. 

 Número de gestações – incluindo a atual, independentemente do resultado 

final. 

 Paridade – considerado o número de fetos viáveis com mais de vinte semanas 

de gestação, vivo ou morto, excluindo-se a atual gestação (Organização 

Mundial de Saúde, 1997). 

 Óbito fetal – morte de um produto da concepção, antes da expulsão ou da 

extração completa do corpo da mãe, independentemente da duração da 

gravidez; o feto depois da separação, não respira ou apresenta  outro sinal de 

vida, como batimentos do coração, pulsações do cordão umbilical ou 
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movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária (Organização 

Mundial de Saúde, 1997). O óbito fetal prévio foi dividido em até 20 semanas 

ou superior a 20 semanas. 

 Presença de sinal ou sintoma sugestivo de toxoplasmose – 

linfadenomegalia, fadiga, febre, mal-estar, dor de garganta, cefaléia e mialgia 

durante a gravidez atual. 

 

3.2 MÉTODO 

 

Este estudo prospectivo compreendeu a determinação do perfil sorológico para 

toxoplasmose na gestação e o diagnóstico de toxoplasmose congênita. 

 

3.2.1 Perfil sorológico para toxoplasmose na gestação 

 

Após a primeira consulta pré-natal, no primeiro ou segundo trimestres, a gestante 

foi encaminhada para o laboratório do Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Pará 

para realização do exame sorológico para toxoplasmose. Coletou-se 5 mL de sangue 

total por punção endovenosa em tubo Vacutainer® sem anti-coagulante.  Em seguida o 

soro foi separado por centrifugação a 2.500 rpm e acondicionado em tubo plástico 

previamente identificado com o nome, o número de registro da paciente e a data da 

coleta. O tubo foi enviado ao Setor de Imunologia do laboratório e armazenado a – 

20oC até o momento da execução dos testes.  

A investigação sorológica para toxoplasmose foi feita inicialmente através do teste 

de hemaglutinação passiva qualitativo para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-

toxoplasma, utilizando-se o Kit comercial Hematoxo®. A técnica foi executada de 

acordo com as recomendações do Laboratório Biolab-Mérieux S.A. (ANEXO 3). 

  O resultado da sorologia foi obtido pelo pesquisador no Setor de Imunologia do 

laboratório do hospital, sendo considerado como positivo ou negativo. A titulação de 

anticorpos não foi analisada. A gestante foi classificada, segundo a presença e o tipo 

de imunoglobulina para a toxoplasmose, em: 

 Imune – IgG positiva e IgM negativa 

 Suscetível – IgG e IgM negativas 
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 Suspeita de infecção aguda – IgG e IgM positivas 

A grávida imune para toxoplasmose seguiu a rotina da assistência pré-natal, não 

sendo acompanhada em relação ao estudo. A frequência de pacientes imunes 

corresponde à prevalência da doença nessa amostra.  

A paciente suscetível repetiu o teste de hemaglutinação passiva em torno da 20ª 

à 30ª semana de idade gestacional. Além disso, recebeu orientação higiênico-dietética 

verbalmente do próprio pesquisador no sentido de evitar o consumo de carne crua ou 

mal cozida, lavar bem as frutas antes de ingeri-las, evitar o contato com gatos e locais 

que pudessem conter suas fezes e usar luvas ao manusear a terra (Remington et al, 

2001). 

A gestante com suspeita de infecção aguda foi submetida à nova investigação 

sorológica para toxoplasmose, utilizando-se o teste ELISA (IgG e IgM) para 

confirmarção. Este exame foi realizado por profissionais bioquímicos no Instituto 

Evandro Chagas de Belém. Para o teste ELISA foi utilizado o Kit comercial Platelia® 

Toxo IgG/IgM – Sanofi Diagnostics Pasteur, sendo a técnica executada de acordo com 

as recomendações do fabricante (ANEXOS 4 e 5). 

       Além disso, a gestante com infecção aguda provável foi tratada com 

espiramicina na dose de 3g/dia (1g de 8/8 horas) até o final da gravidez e foi submetida 

ao acompanhamento ultra-sonográfico trimestral para detectar possíveis anomalias 

fetais sugestivas de toxoplasmose. A medicação foi fornecida pela instituição.  

           Adicionalmente, a paciente com suspeita de infecção aguda para 

toxoplasmose realizou teste anti-HIV para detecção qualitativa de anticorpos para o 

HIV-1 e HIV-2. Utilizou-se o teste DetermineTM HIV-1/2 produzido pelo laboratório Abott 

S.A. e realizado pelos técnicos do laboratório do Hospital Fundação Santa Casa de 

Misericórdia do Pará. O resultado era fornecido no mesmo dia de sua execução. 

 

3.2.2 Avaliação dos recém-nascidos com toxoplasmose congênita provável 

 

O neonato foi considerado como provável portador de toxoplasmose, quando a 

mãe apresentou, por ocasião do rastreamento sorológico no pré-natal, resultado 

positivo para ELISA IgM, independentemente da manifestação clínica da doença. Para 

cada recém-nascido com a suspeita computou-se os seguintes dados clínicos, 

laboratoriais e radiológicos durante a internação na Unidade Neonatal (ANEXO 6): 
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 data de nascimento 

 tipo de parto – vaginal ou cesáreo 

 idade gestacional – calculada pela regra de Näegele ou pelo método de New 

Ballard (Ballard et al, 1991) nas primeiras 24 horas de vida. Quando a diferença 

foi superior a uma semana entre os dois métodos, ou quando a data da última 

menstruação era ignorada, considerou-se aquela calculada pelo método de 

New Ballard feita pelo pesquisador. 

 peso de nascimento – determinado em balança Filizola® 

 adequação de peso para idade gestacional – de acordo com o peso de 

nascimento e a idade gestacional, através da curva de crescimento intra-uterino 

(Battaglia, Lubchenco, 1997). Entre os percentis 10 e 90, considerou-se 

adequado para a idade gestacional, sendo pequeno ou grande quando inferior 

ao percentil 10 ou acima do percentil 90, respectivamente. 

 gênero – masculino ou feminino. 

 boletim de Apgar – no primeiro e quinto minutos de vida (Apgar, 1953). 

 dados antropométricos – utilizou-se o antropômetro horizontal para a 

determinação do comprimento deitado e fita métrica para os perímetros cefálico 

e torácico. 

 exame físico – manifestações clínicas de toxoplasmose congênita foram 

pesquisadas nas primeiras 48 horas: hepatomegalia, esplenomegalia, erupção 

máculo-papular, macrocrania e microcrania.  

 análise anátomo-patológica da placenta – material encaminhado ao 

laboratório Dr. Paulo Azevedo, não vinculado ao hospital, para realização do 

exame. 

 sorologia para toxoplasmose – teste ELISA IgG, IgM e IgA (Platlelia® Toxo 

IgG/IgM e IgA)  realizado no Instituto Evandro Chagas após a coleta de 3 mL de 

sangue por punção venosa. Os resultados foram divulgados no máximo em 10 

dias. A técnica foi executada de acordo com a recomendação do fabricante 

(ANEXOS 4 e 5). 

 análise do líquido céfalo-raquidiano – quanto à celularidade, aspecto, cor, 

proteína, glicose e cloreto. A coleta de 1,0 a 1,5 mL foi realizada pelo 

investigador com 48 horas de vida e o líquor foi analisado no laboratório do 

Hospital Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.  
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 hemograma com plaquetas – colhido 1 mL de sangue com 2 a 6 horas de vida 

e encaminhado ao laboratório do Hospital Fundação Santa Casa de 

Misericórdia do Pará. 

 diagnóstico por imagem – radiografia de crânio ântero-posterior e perfil e 

ultrassonografia transfontanelar realizadas até 96 horas de vida. 

 avaliação oftalmológica – fundoscopia examinada na primeira semana de vida 

pela equipe de oftalmologia do Hospital Fundação Santa Casa de Misericórdia 

do Pará.  

 avaliação audiométrica – o registro das otoemissões acústicas por produto de 

distorção foi realizado no primeiro mês de vida pela equipe de fonoaudiologia da 

Universidade da Amazônia. 

 

O recém-nascido com toxoplasmose congênita recebeu tratamento segundo 

esquema terapêutico proposto por Couveur et al (1984), que consiste na administração 

alternada de espiramicina e pirimetamina de acordo com o estado clínico da doença 

durante um ano. Na toxoplasmose congênita sub-clínica o tratamento preconizado 

compreendeu a pirimetamina na dose de 1 mg/kg/dia, via oral uma vez ao dia, 

associada à sulfadiazina na dose de 85 mg/kg/dia, via oral duas vezes ao dia, 

alternando com espiramicina na dose de 100 mg/kg/dia, via oral duas vezes ao dia, de 

seis em seis semanas. Utilizou-se o ácido folínico na dose de 5 mg de 3 em 3 dias 

durante o período de tratamento com pirimetamina.  

A criança com toxoplasmose congênita teve acompanhamento clínico mensal até 

o segundo ano de vida, assim como avaliação oftalmológica através do exame de 

fundo de olho e auditiva comportamental aos seis e doze meses. O teste de ELISA 

IgM e IgA foi executado a cada dois meses até um ano.  

 

3.3. Análise Estatística 

 

A amostra do estudo foi analisada do ponto de vista descritivo, por ocasião da 

primeira consulta, quanto à idade, ao tempo de gestação, ao número de gestações, de 

partos e de óbitos fetais até ou superior a 20 semanas. Também verificou-se o tempo 

de idade gestacional no momento da coleta da primeira sorologia para toxoplasmose. 
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O grupo de pacientes suscetíveis à toxoplasmose foi analisado quanto à semana 

de idade gestacional em que foi coletada a primeira e a segunda sorologias. 

As variáveis quantitativas estão expressas em média, valor mínimo e valor 

máximo. Quando estas variáveis foram classificadas, relatou-se como proporção. 

A comparação entre as pacientes imunes e suscetíveis à toxoplasmose quanto às 

variáveis idade, número de gestações e de partos, assim como de óbitos fetais, foi 

realizada através do teste t de Student, considerando-se significante o valor de p igual 

ou inferior a 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25

4 RESULTADOS 

 

4.1 Dados demográficos e antecedentes obstétricos das pacientes 

 

No período de estudo de oito meses, de maio a dezembro de 2000, o ambulatório 

de pré-natal matriculou 596 gestantes em primeiro e segundo trimestres, das quais 531 

(89%) participaram da pesquisa. Foram excluídas 65 (11%) pacientes, sendo 19 

gestantes por triagem não realizada para toxoplasmose, 29 por abandono do pré-natal 

e 17 pacientes por não terem sido entrevistadas pelo pesquisador por ocasião da 

primeira consulta pré-natal. 

Com relação à procedência, verificou-se que 525 (99%) grávidas eram 

provenientes do Estado do Pará, sendo 489 (92%) da capital e 37 (7%) do interior. 

Cinco (1%) gestantes eram dos Estados do Amapá e Maranhão. 

A média de idade das pacientes foi de 23,7 anos, com valor mínimo de 13 anos e 

máximo de 41 anos (TABELA 1). 

 

Tabela 1 – Distribuição das gestantes na primeira consulta pré-natal, segundo a idade. 

Idade (anos) N % 

13 a 19 142 26,7 

20 a 25 208 39,2 

26 a 30 113 21,3 

31 a 35 44 8,3 

36 a 41 24 4,5 

Total 531 100,0 

 

A média de idade gestacional por ocasião da inclusão das pacientes no estudo foi 

de 15,4 semanas, sendo a mais precoce com 4,9 semanas e a mais tardia com 24,7 

semanas (TABELA 2). 
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Tabela 2 – Distribuição das gestantes na primeira consulta pré-natal, segundo a idade 

gestacional. 

Idade gestacional 
(semanas) 

N % 

4 a 8 35 6,6 

9 a 12 124 23,4 

13 a 16 177 33,3 

17 a 20 139 26,2 

21 a 25 56 10,5 

Total 531 100,0 

 

As 531 gestantes tinham em média 2,5 gestações, sendo que 212 (40%) estavam 

grávidas pela primeira vez (TABELA 3). 

 

Tabela 3 – Distribuição das gestantes na primeira consulta pré-natal, segundo o 

número de gestações. 

Gestações N % 

1 212 40,1 

2 95 17,9 

3 106 19,9 

4 51 9,6 

5 26 4,9 

6 21 4,0 

7 8 1,5 

8 5 0,9 

9 2 0,4 

11 1 0,2 

12 2 0,4 

16 1 0,2 

Total 531 100,0 
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Com relação ao número de partos, a média foi de 1,1 partos por paciente, sendo 

225 (42%) com valor mínimo zero e uma gestante (0,2%) com valor máximo de 11 

(TABELA 4). 

 

Tabela 4 – Distribuição das gestantes na primeira consulta pré-natal, segundo o 

número de partos. 

Partos N % 

0 225 42,3 

1 160 30,1 

2 77 14,5 

3 43 8,1 

4 17 3,2 

5 3 0,6 

6 3 0,6 

7 1 0,2 

10 1 0,2 

11 1 0,2 

Total 531 100,0 

  

Com referência ao óbito fetal prévio, 366 pacientes (69%) não apresentavam 

antecedentes e 165 (31%) informaram a ocorrência de óbitos fetais até 20 semanas 

(TABELA 5). 

 

Tabela 5 – Distribuição das gestantes na primeira consulta pré-natal, segundo o 

número de óbitos fetais até 20 semanas.  

Óbito fetal até 20 semanas N % 

0 366 68,9 

1 125 23,5 

2 27 5,1 

3 10 1,9 

5 3 0,6 

Total 531 100,0 
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Quanto ao número de óbitos fetais superior a 20 semanas, 4 pacientes (0,8%) 

referiram ocorrência de um óbito fetal e uma (0,2%) informou ter tido 4 óbitos fetais 

(TABELA 6). Estas cinco gestantes não relataram nenhum sinal ou sintoma sugestivo 

de toxoplasmose relacionados aos óbitos fetais. 

 

Tabela 6 – Distribuição das gestantes na primeira consulta pré-natal, segundo o 

número de óbitos fetais superior a 20 semanas.  

Óbito fetal superior a  
20 semanas 

N % 

0 526 99,0 

1 4 0,8 

4 1 0,2 

Total 531 100,0 

 

Durante a entrevista por ocasião da primeira consulta, as pacientes não referiram 

qualquer sinal ou sintoma de toxoplasmose na gravidez atual. 

 

4.2 Perfil sorológico para toxoplasmose das gestantes 

 

Ao iniciar o pré-natal, 531 gestantes foram submetidas à primeira sorologia para 

toxoplasmose. O tempo entre a solicitação do exame e sua execução variou de 20 a 60 

dias em virtude do número reduzido de técnicos e da reposição demorada dos 

reagentes para a realização dos testes sorológicos. Portanto, algumas pacientes 

coletaram o exame no terceiro trimestre da gravidez (TABELA 7). A média da idade 

gestacional por ocasião da realização da primeira coleta foi de 17,7 semanas, sendo o 

mínimo de  5,7 e o máximo de 32,3 semanas. 
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Tabela 7 – Distribuição das pacientes no momento da primeira sorologia para 

toxoplasmose, segundo a idade gestacional. 

Idade gestacional à 
primeira sorologia 

(semanas) 
N % 

5 a 12 96 18,0 

13 a 25 423 79,7 

26 a 32 12 2,3 

Total 531 100,0 

 

A hemaglutinação passiva para toxoplasmose foi positiva para IgG e negativa 

para IgM em 386 casos (73%) e corresponde à prevalência da doença nesta amostra. 

A sorologia foi negativa para IgG e IgM em 141 (27%) casos e positiva para IgG e 

IgM em 4 (0,8%) pacientes (TABELA 8). 

 

Tabela 8 – Classificação das gestantes segundo o resultado do teste de 

hemaglutinação passiva para toxoplasmose. 

Gestante N % 

Imune 386 72,7 

Suscetível 141 26,6 

Infecção aguda 4 0,7 

Total 531 100,0 

 

As 386 pacientes imunes para toxoplasmose seguiram a rotina da assistência pré-

natal, não participando mais da pesquisa (ANEXO 7).  

As 141 gestantes suscetíveis à toxoplasmose, após receberem orientações 

relacionadas à prevenção da doença, foram submetidas a um novo teste sorológico, 

através da hemaglutinação passiva, para detectar possível soroconversão (ANEXO 8).  

Nesse grupo de 141 pacientes, 18 (12,8%) realizaram a primeira sorologia no 

primeiro trimestre e 123 (87,2%) fizeram o exame no segundo trimestre. A segunda 

sorologia foi efetuada em 81 (57,4%) gestantes no segundo trimestre e 60 (42,6%) no 

terceiro trimestre de gravidez. A média da idade gestacional por ocasião da realização 

da primeira sorologia foi de 18,0 semanas (valor mínimo de 6,9 e máximo de 25,1 
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semanas), enquanto que a da segunda sorologia foi de 25,6 semanas (20,3 - 29,9). A 

média do intervalo entre a coleta da primeira e a da segunda sorologias foi de 7,6 

semanas (1,4 a 16 semanas). 

Nenhuma das 141 pacientes suscetíveis à toxoplasmose apresentou 

soroconversão à pesquisa realizada no segundo ou no início do terceiro trimestre da 

gestação. 

A TABELA 9 mostra a comparação entre a idade e os antecedentes obstétricos 

obtidos das 386 pacientes imunes e das 141 suscetíveis à toxoplasmose. O grupo de 

gestantes suscetíveis era mais jovem e tinha menor número de gestações e de partos, 

assim como de óbitos fetais até 20 semanas, além de comparecerem mais tardiamente 

à primeira consulta, em relação às pacientes imunes. 

  

Tabela 9 – Comparação da idade e dos antecedentes obstétricos (média, desvio-

padrão, valores mínimo e máximo) entre as pacientes imunes e as suscetíveis à 

toxoplasmose. 

 
Gestantes  

Imunes (N=386) 
Gestantes 

Suscetíveis  (N=141) 
Valor de p 

Idade (anos) 
24,7 + 5,7  
(13 – 41) 

20,9 + 4,8 
(13 – 36) 

0,0001 

Idade gestacional 
(semanas)  

à 1ª consulta 

15,1 + 4,2 
(5,1 – 24,5) 

16,0 + 4,4 
(4,6 – 24,5) 

0,03 

Gestações (Nº) 
2,8 + 2,0 
(1 – 16) 

1,9 + 1,5 
(1 – 8) 

0,0001 

Paridade (Nº) 
1,3 + 1,4 
(0 – 11) 

0,6 + 0,9 
(0 – 4) 

0,0001 

Óbito fetal  
≤ 20 semanas 

0,5 + 0,8 
(0 – 5) 

0,3 + 0,6 
(0 – 3) 

0,02 

Óbito fetal 
> 20 semanas 

0,02  
(0 – 3) 

0 - 
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4.3 Características das gestantes com suspeita de toxoplasmose aguda 

 

As quatro gestantes que apresentaram IgG e IgM positiva no rastreamento para 

toxoplasmose, executado pelo teste de hemaglutinação passiva, foram submetidas à 

nova investigação sorológica até três semanas após o conhecimento do resultado. Este 

exame foi realizado através do teste ELISA, que também revelou-se positivo para IgG e 

IgM.  

Os dados demográficos e obstétricos referentes às quatro pacientes com suspeita 

de infecção aguda para toxoplasmose estão descritos na TABELA 10. 

 

Tabela 10 – Dados demográficos e obstétricos das quatro pacientes com suspeita de 

infecção aguda para toxoplasmose.  

Caso 
Proce-
dência 

Idade  
(anos) 

IG (sem) 
à 1ª  

consulta 

OF 
≤ 20  
sem 

OF 
> 20  
sem 

Gesta Para  
HP  
à IG  

(sem) 

ELISA 
à IG 

(sem) 

Parto 
(sem) 

1 Belém 28 9,7 1 0 3 1 13,4 16,4 33,7 

2 Belém  33 18,0 0 0 1 0 18,1 19,6 37,1 

3 Belém  24 9,3 0 0 1 0 10,4 13,0 39,7 

4 Belém  18 18,6 0 0 3 2 19,6 21,1 26,0 

 
IG(sem): idade gestacional (semanas); OF: óbito fetal; Gesta: número de gestações;  

   Para: partos; HP: hemaglutinação passiva   
 

As quatro pacientes com suspeita de infecção aguda para toxoplasmose não 

apresentaram sintomatologia sugestiva durante a gestação. A partir do resultado 

positivo do teste sorológico de ELISA IgM para toxoplasmose, todas iniciaram 

tratamento com espiramicina na dose de 1g a cada 8 horas e realizaram ultra-

sonografia morfológica, não sendo evidenciadas anomalias fetais sugestivas de 

toxoplasmose congênita. O teste anti-HIV foi negativo nas quatro gestantes.  

Uma gestante de 18 anos de idade teve óbito fetal (Caso 4). A paciente 

encontrava-se na terceira gestação sem história de perda fetal prévia e procurou o 

serviço de Obstetrícia do Hospital Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará por 

apresentar pequena hemorragia vaginal e ausência de movimentos fetais. Foi realizada 
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ultra-sonografia e constatado óbito fetal com 26 semanas de idade gestacional. Evoluiu 

para parto vaginal com feto masculino de 350 gramas. Não foi realizada necrópsia em 

virtude do serviço de anatomia patológica da Universidade Federal do Pará não estar 

em funcionamento, assim como também o exame anátomo-patológico da placenta, 

pois não foi solicitado pelo médico plantonista. Portanto, o diagnóstico definitivo de 

toxoplasmose congênita não pôde ser confirmado.   

   

4.4 Caracteristicas dos recém-nascidos com toxoplasmose congênita provável 

Dentre os três recém-nascidos cujas mães apresentaram ELISA IgM positivo para 

toxoplasmose (TABELA 10), dois foram considerados não infectados (Casos 1 e 2) e o 

terceiro como infectado (Caso 3). A TABELA 11 descreve as características destes 

recém-nascidos e os resultados dos testes sorológicos para toxoplasmose.  

 

Tabela 11 – Características e testes sorológicos dos três recém-nascidos com suspeita 

de toxoplasmose congênita. 

Caso Parto 
IG 

(sem) 
PN 
(g) 

Class. Gên. 
Apgar 

1/5 
Comp. 
(cm) 

PC  
(cm) 

PT 
(cm) 

ELISA 
IgG 

ELISA 
IgM 

ELISA  
IgA 

1 C 33,7 1710 AIG F 9/9 42 30 26,5 Pos. Neg. Neg. 

2 V 37,1 3220 AIG M 8/9 52 35 34 Pos. Neg. Neg. 

3 V 39,7 3250 AIG F 9/9 50,5 34,5 34 Pos. Pos. Pos. 

 
C: cesáreo; V: vaginal; IG(s): idade gestacional (semanas); PN: Peso ao nascer;  
Class.: classificação; Gen.: gênero; AIG: adequado para idade gestacional;; F: 
feminino; M: masculino; Apgar 1/5: Apgar com 1 e 5 minutos; Comp: comprimento; PC: 
perímetro cefálico; PT: perímetro torácico; Pos: Positivo; Neg: Negativo  

 

Os três recém-nascidos não apresentaram manifestações clínicas sugestivas de 

toxoplasmose congênita. Os exames subsidiários estão descritos a seguir: 

  

Caso 1 – Líquor de aspecto límpido, incolor, 3 células/dL, proteína 23 mg/dL, glicose 

15 mg/dL e cloreto 110 mEq/L. O hemograma apresentou hemoglobina 18,5 g/dL, 

hematócrito 53,7%, leucócitos 15.400/mm3 e plaquetas 194.000/mm3. A radiografia de 

crânio, ultra-sonografia transfontanelar e exame de fundo de olho foram normais. A 

otoemissão acústica não pôde ser realizada devido à paralisação temporária do 



 

 

33

atendimento da equipe de fonoaudiologia da Universidade da Amazônia. A análise da 

placenta não foi efetuada em virtude do médico obstetra não ter solicitado. 

 

Caso 2 – Líquor de aspecto límpido, incolor, 2 células/dL, proteína 43 mg/dL, glicose 

34 mg/dL e cloreto 125 mEq/L. O hemograma apresentou hemoglobina 15,8 g/dL, 

hematócrito 45,2%, leucócitos 10.860/mm3 e plaquetas 421.000/mm3. A radiografia de 

crânio, ultra-sonografia transfontanelar, exame de fundo de olho e a otoemissão 

acústica foram normais. A análise da placenta também não foi realizada devido ao 

médico plantonista não ter solicitado. 

 

Caso 3 – O exame liquórico revelou aspecto límpido, incolor, 3 células/dL, proteína 21 

mg/dL, glicose 38 mg/dL e cloreto 89 mEq/L. O hemograma apresentou hemoglobina 

14 g/dL, hematócrito 40,5%, leucócitos 13.900/mm3 e plaquetas 350.000/mm3. A 

radiografia de crânio, ultra-sonografia transfontanelar, exame de fundo de olho e 

otoemissão acústica foram normais. O exame anátomo-patológico da placenta não 

mostrou sinais de infecção pelo Toxoplasma gondii.    

 

Esta criança é portadora de toxoplasmose congênita na forma sub-clínica, com 

base nos resultados dos testes sorológicos específicos, ou seja, ELISA IgM e IgA 

positivos. Foi tratada por um ano com pirimetamina associada à sulfadiazina, 

alternando com espiramicina e recebeu ácido folínico durante o período de tratamento 

com pirimetamina. Em maio de 2002, este paciente tinha aos 17 meses de idade, o 

desenvolvimento clínico neurológico normal, sendo que a avaliação oftalmológica e a 

auditiva não revelou alterações ao redor dos seis e doze meses. E os testes de ELISA 

IgM e IgA, realizados a cada dois meses, tornaram-se negativos por volta dos seis 

meses de idade. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A toxoplasmose é uma das infecções mais temidas durante a gravidez devido ao 

risco de acometimento fetal, assim torna-se de fundamental importância o diagnóstico 

precoce no pré-natal. Em vista disto, surgiu o interesse na realização deste trabalho, 

que se constituiu no primeiro estudo com o  objetivo de determinar o perfil sorológico 

para toxoplasmose na gestação e o diagnóstico de toxoplasmose congênita em uma 

maternidade pública de referência na cidade de Belém do Pará. O ambulatório de pré-

natal da Fundação Hospital Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará assiste 

cerca de 300 gestantes por mês, incluindo ao redor de 75 pacientes atendidas na 

primeira consulta e os retornos das já matriculadas, responsabilizando-se por 

aproximadamente 20% da assistência pré-natal na cidade.  

No presente estudo, que compreendeu oito meses do ano 2000, das 596 

pacientes matriculadas no ambulatório de pré-natal que se encontravam no primeiro ou 

segundo trimestres da gestação, apenas 65 (11%) não participaram do trabalho, sendo 

29 por abandono ao pré-natal, 19 por terem deixado de realizar a sorologia de triagem 

para toxoplasmose e 17 que não foram entrevistadas pelo investigador por ocasião da 

primeira consulta pré-natal. Ressalta-se que a pequena perda foi devida à boa 

aceitação e conscientização das gestantes em relação à importância desta pesquisa.  

As grávidas que estavam no terceiro trimestre foram excluídas, pois o serviço não 

matricula pacientes neste período da gravidez. Em virtude deste fato, perdeu-se a 

chance do diagnóstico de infecção aguda pelo Toxoplasma gondii no último trimestre, 

quando a transmissão da doença ocorre com maior freqüência, porém a gravidade do 

acometimento fetal é menor (Desmonts, Couvreur, 1974a). Portanto, esta pesquisa 

facilitou a execução do perfil sorológico da doença em 89% das pacientes matriculadas 

no ambulatório de pré-natal de maio a dezembro de 2000. 

Em número absoluto, a casuística de 531 gestantes desta pesquisa, quando 

comparada à de outros estudos brasileiros que investigaram a prevalência de 

toxoplasmose, é maior do que a de 172 gestantes estudadas em São Paulo por Inagaki 

(1997), a de 192 analisadas por Carmo et al (1997) em Belém e a de 397 grávidas de 

Bragança Paulista seguidas por Brisighelli Neto (1998). Porém, a amostra de 531 

pacientes é menor do que as obtidas por Vaz et al (1990) em São Paulo, Neves et al. 
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(1994) em Porto Alegre, Nóbrega (1998) em Recife e Pedreira (1995) em São Paulo, 

que analisaram 481, 812, 1.309 e 2.330 gestantes respectivamente.  

Quando a casuística desta pesquisa é considerada em relação à inclusão mensal 

de pacientes, ou seja 66 casos, assemelha-se às de Vaz et al (1990) e Nóbrega (1998), 

que estudaram a cada mês, 69 e 62 casos, respectivamente, sendo superior às 

amostras de Inagaki (1997) e Neves et al (1994), que incluíram 25 e 39 pacientes por 

mês. A amostra desta pesquisa é inferior somente à casuística de Pedreira (1995) que 

conseguiu averiguar mensalmente 97 grávidas. Assim, a amostra de 531 gestantes 

desta pesquisa é compatível quanto ao número de pacientes investigadas durante a 

gestação em outros estudos em nosso meio.  

 

5.1 Dados demográficos e antecedentes obstétricos das pacientes 

 

Nesta investigação de 531 gestantes, observou-se que 525 (99%) eram 

procedentes do Estado do Pará, sendo 489 (92%) da capital e 37 (7%) do interior. 

Apenas cinco (1%) pacientes eram dos Estados do Amapá e Maranhão. Chama a 

atenção, o baixo índice de migrantes de outras regiões brasileiras que se matriculam 

no serviço de pré-natal da Instituição em estudo.  

Verificou-se que a amostra é predominantemente jovem, visto que 350 (66%) 

pacientes tinham, por ocasião da primeira consulta no pré-natal, idade inferior a 26 

anos (TABELA 1). A idade média foi de 23,7 anos, com valor mínimo de 13 anos e 

máximo de 41 anos, compatível com a idade observada no inquérito sorológico para 

toxoplasmose realizado em gestantes por Vaz et al (1990), em centros de saúde na 

cidade de São Paulo. Estes autores investigaram 481 mulheres com idade média de 

24,5 anos, sendo a mínima de 14 e a máxima de 46 anos. Foi também semelhante à 

amostra de 397 pacientes estudadas por Brisighelli Neto (1998) em Bragança Paulista, 

Estado de São Paulo, que constatou idade média de 24,9 anos, tendo a gestante mais 

jovem 14 anos e a mais idosa 43 anos. 

Nesta pesquisa, as adolescentes representaram 27% das 531 pacientes 

estudadas, achado semelhante ao estudo realizado por Inagaki (1997) no serviço de 

pré-natal em maternidade pública não universitária do município de São Paulo, em 

1995, quando observou-se 27% adolescentes dentre as 172 gestantes pesquisadas 

quanto à toxoplasmose.  
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          As gestantes jovens precisam de um acompanhamento pré-natal de 

qualidade. No que diz respeito à toxoplasmose é de suma importância o rastreamento 

sorológico no início da gravidez, no sentido de identificar as pacientes suscetíveis para 

que possam receber orientações relacionadas à prevenção da doença, assim como 

seguimento sorológico, com objetivo de detectar possível soroconversão. 

A gravidez na adolescência continua sendo motivo de preocupação, 

principalmente porque, no momento atual, há crescimento de sua ocorrência. Ainda 

que minorados os riscos biológicos através de pré-natal adequado, continuam a existir 

os agravos psicológico-emocionais a ela relacionados (Silva, Leal, 2002).  

Quanto à idade gestacional por ocasião da inclusão das 531 gestantes neste 

estudo, a média foi de 15,4 semanas, sendo a mais precoce com 4,9 semanas e a mais 

tardia com 24,7 semanas (TABELA 2). Achado compatível com estudo coordenado por 

Brisighelli Neto (1998) em Bragança Paulista, Estado de São Paulo, com 397 gestantes 

que verificou idade gestacional média de 13,4 semanas, sendo a mínima de duas e a 

máxima de 31 semanas. Como pode ser verificado, apenas 30% das pacientes 

iniciaram a assistência pré-natal no primeiro trimestre da gravidez, como é preconizado 

no Brasil, pelo Ministério da Saúde (1986). A grande maioria, 70% (372 pacientes) 

começou no segundo trimestre, sendo que 195 (37%) tardiamente, a partir da 17ª 

semana de gestação.  

Reafirma-se a necessidade do rastreamento sorológico para toxoplasmose no 

início da gravidez, uma vez que o diagnóstico precoce possibilita a instituição de 

terapêutica específica, reduzindo a chance de malformações no feto. Quando a 

infecção na gestante ocorre no primeiro trimestre, a contaminação fetal é pouco 

freqüente, entretanto muito grave (Desmonts, Couvreur, 1974a).  

Em relação ao número de gestações referidas na amostra, a média foi de 2,5 

gestações e 212 (40%) estavam grávidas pela primeira vez (TABELA 3). Quanto à 

paridade, a média foi 1,1 partos por paciente, sendo que 225 (42%) nunca parturiram 

(TABELA 4). Esta amostra é semelhante à de Brisighelli Neto (1998), constituída em 

Bragança Paulista, Estado de São Paulo, com 397 gestantes, constatando-se 2,1 

gestações e 0,7 parto por paciente, sendo que 171 (43%) eram primigestas.  

Com referência ao óbito fetal até 20 semanas de gestação, 165 (31%) gestantes 

informaram a sua ocorrência (TABELA 5), enquanto que óbito fetal superior a 20 

semanas foi relatado apenas por cinco (1%) gestantes (TABELA 6). Inagaki (1997), ao 
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estudar 172 gestantes em maternidade pública do Estado de São Paulo, observou 39% 

de perdas fetais até 20 semanas e 8% de perdas fetais superior a 20 semanas. 

A relação entre óbito fetal e toxoplasmose materna aguda e crônica é motivo de 

grandes controvérsias entre os pesquisadores. O óbito fetal esporádico tem sido 

encontrado quando a doença primária é adquirida no início da gravidez (Desmonts, 

Couvreur, 1974b). Quanto à infecção crônica materna, os dados acumulados pela 

maioria dos autores permitem deduzir que a ocorrência de óbito fetal não é significante 

(Remington et at, 2001).  

Observa-se que os dados relacionados às características gestacionais são 

semelhantes às amostras de outros estudos nacionais. Assim, o achado que chama a 

atenção, é o ingresso tardio das pacientes por ocasião do acompanhamento pré-natal. 

De maneira ideal, a precocidade do início da assistência pré-natal é de fundamental 

importância para a promoção da saúde da gestante e do concepto. 

 

5.2 Perfil sorológico para toxoplasmose das gestantes 

 

As 531 gestantes, ao iniciar o pré-natal, foram submetidas à primeira sorologia 

para toxoplasmose, realizada pela técnica de hemaglutinação passiva, sendo que a 

análise qualitativa mostrou-se suficiente para o rastreamento, pois além de anticorpos 

IgG detectou também anticorpos IgM. Em nosso meio, outros pesquisadores têm 

utilizado exclusivamente o teste de hemaglutinação passiva para detecção sorológica 

em gestantes (Inagaki, 1997; Neto, 1998). Vaz et al (1990) e Pedreira (1995) usaram 

os testes de hemaglutinação passiva e imunofluorescência indireta, enquanto Nóbrega 

(1998) fez o teste ELISA IgG e IgM e Bichara (2000) empregou o teste de 

imunofluorescência indireta. 

Atualmente dispõe-se de vários sistemas de automação para triagem e 

seguimento de gestantes de risco para anticorpos IgG e IgM anti-toxoplasma, que 

tornam simples e rápida a realização dos testes, porém limitados pelo custo. 

Anteriormente considerado inadequado pela baixa sensibilidade na fase aguda da 

toxoplasmose, o teste de hemaglutinação passiva, quando realizado com os reagentes 

atuais mostra-se muito prático e adequado (Camargo, 1989).  

Assim, observa-se que vários testes sorológicos para toxoplasmose têm sido 

realizados na triagem das gestantes. Idealmente, é recomendável que se utilizem 
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exames sensíveis, de baixo custo, execução simples, capazes de detectar anticorpos 

IgG e IgM e que possam fornecer resultados em curto prazo (Camargo, 1989). 

Neste estudo, verificou-se que a média da idade gestacional por ocasião da 

realização da primeira sorologia para toxoplasmose foi de 17,7 semanas, sendo o 

mínimo de 5,7 e o máximo de 32,3 semanas (TABELA 7). Observou-se também, que 

apenas 96 (18%) gestantes fizeram a primeira sorologia no primeiro trimestre, 423 

(80%) no segundo e 12 (2%) no terceiro trimestre da gestação (TABELA 7). Nos 

estudos de Vaz et al (1990) e Brisighelli Neto (1998) a maioria das pacientes realizou o 

exame precocemente. No trabalho de Vaz et al (1990) realizado em 481 gestantes de 

oito centros de saúde do município de São Paulo, a sorologia para toxoplasmose foi 

executada em 231 (48%) gestantes no primeiro trimestre, em 202 (42%) no segundo 

trimestre e em 48 (10%) pacientes no terceiro trimestre. Na pesquisa desenvolvida por 

Brisighelli Neto (1998) na cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, em 397 

gestantes, a sorologia foi obtida em 234 (59%) pacientes no primeiro trimestre, 155 

(39%) no segundo e em quatro (1%) no terceiro. É muito importante a execução do 

teste sorológico para toxoplasmose logo no início da gravidez, uma vez que permite 

reconhecer o risco da gestante em adquirir a infecção aguda e assim instituir medidas 

profiláticas na prevenção da doença.  

Chama a atenção no presente estudo, que 435 (82%) das 531 gestantes 

realizaram o exame tardiamente, ou seja, após o primeiro trimestre da gestação. 

Possivelmente um trabalho de conscientização das gestantes e maior divulgação da 

importância da assistência à saúde da mulher, poderiam antecipar o ingresso destas 

pacientes no acompanhamento pré-natal em nosso meio. 

Nos diversos inquéritos epidemiológicos realizados no Brasil, com diferentes 

testes sorológicos, observou-se uma alta prevalência de toxoplasmose (Amato Neto, 

Barone, 1991). 

Na amostra de 531 gestantes desta pesquisa, a prevalência para toxoplasmose 

foi de 73% (TABELA 8). À comparação com outros estudos brasileiros, observou-se 

maior prevalência na cidade de Belém do Pará do que em outras cidades. Em Porto 

Alegre, Neves et al (1994) conduziram uma pesquisa envolvendo 812 gestantes que 

realizaram o pré-natal em hospital universitário e constataram 54% de soropositividade 

para toxoplasmose. Já em São Paulo, Vaz et (1990) verificaram em 481 gestantes, 

soroprevalência de 67%. Em um outro estudo realizado na cidade de São Paulo, 

Pedreira (1995) em 1993 e 1994, ao analisar 2.330 gestantes por ocasião do primeiro 
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atendimento pré-natal, em hospital universitário, observou prevalência de 58%. Outra 

pesquisa desenvolvida  em uma maternidade pública de São Paulo, constatou 

soroprevalência de 65% em uma amostra de 175 gestantes (Inagaki, 1995). Na cidade 

de Bragança Paulista, São Paulo, demonstrou-se soropositividade de 55% em 397 

gestantes (Neto, 1998). Na região nordeste, trabalho desenvolvido na cidade de Recife 

revelou prevalência de 69% em 1.309 gestantes estudadas (Nóbrega, 1998). Portanto, 

em algumas cidades da região sul, sudeste e nordeste, a prevalência varia de 54% a 

67%.  

Quanto aos resultados encontrados no Estado do Pará, verifica-se prevalência 

acima de 70%, sendo uma das mais altas até então observadas em nosso meio. A 

diferença entre os dois resultados, 73% obtido nesta investigação e 81% verificado por 

Bichara (2001), talvez seja decorrente do Programa de Toxoplasmose do Instituto 

Evandro Chagas ser referência na cidade de Belém. Assim sendo, a pesquisadora 

investigou 656 gestantes encaminhadas de vários distritos de saúde da cidade, 

algumas com laudo de encaminhamento sugerindo a presença da doença. Outra 

pesquisa desenvolvida no Instituto Evandro Chagas por Carmo et al (1997) em grupo 

de 192 grávidas, revelou que 71% das pacientes eram soropositivas para 

toxoplasmose. Este achado foi similar ao encontrado em nossa investigação. 

Estudos desenvolvidos em gestantes de outros países revelam taxas de 

prevalência divergentes, conforme os evidenciados por Joynson e Payne (1998) de 

20% na Inglaterra e por Desmonts e Couvreur (1974) de 80% na França. Dessa 

maneira, observa-se que a soroprevalência para toxoplasmose na cidade de Belém é 

elevada. Este achado é preocupante, pois demonstra que as pacientes estão muito 

expostas aos fatores de risco, podendo a soroconversão coincidir com o período da 

gravidez. Acredita-se, que as diversas prevalências entre países estejam relacionados 

às condições sócio-econômicas de cada população, condições climáticas, hábitos 

alimentares e contato domiciliar com gatos (Remington et al, 2001). 

A importância de determinar a prevalência da toxoplasmose em gestantes deve-

se não somente à adoção de medidas profiláticas nas soronegativas, como também ao 

diagnóstico precoce da doença aguda na grávida e ao emprego da terapêutica 

adequada, com a finalidade de reduzir a agressão fetal naquelas onde ocorre a 

viragem sorológica (Foulon et al, 1994). 

Na presente pesquisa, 141 (27%) gestantes eram soronegativas para 

toxoplasmose, sendo classificadas de suscetíveis para a doença (TABELA 8). Neste 
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grupo, o rastreamento sorológico mensal da gestante é, na maioria das vezes, o único 

mecanismo de identificar o feto sob risco de infecção congênita. Alguns programas de 

triagem sorológica de gestantes soronegativas para toxoplasmose têm sido realizados 

com sucesso, como na Áustria e na França, mas estão longe de ser implantados 

universalmente devido às diferenças significativas na prevalência da infecção em 

adultos (Wong, Remington, 1994). 

O seguimento sorológico das 141 gestantes suscetíveis foi feito através  do 

segundo teste de hemaglutinação passiva, realizado entre a 20ª e 30ª semana de 

idade gestacional, sendo a média de 25,6 semanas. É importante ressaltar o grande 

intervalo entre a coleta da primeira e segunda sorologia, com média de 8 semanas, 

sendo o mínimo de uma e o máximo de 16 semanas. A época da gestação em que 

grande parte das gestantes realizou a segunda sorologia, o número reduzido de 

profissionais para a execução dos exames e a reposição demorada dos reagentes, 

foram fatores que contribuíram para inviabilizar a realização da terceira sorologia, que 

seria feita por volta do terceiro trimestre da gestação. Este foi o maior problema 

encontrado no presente estudo. No seguimento sorológico de pacientes suscetíveis 

para toxoplasmose, a realização do exame no terceiro trimestre da gravidez é de suma 

importância no sentido de detectar possível soroconversão materna. Em virtude disto, 

perdeu-se a chance do diagnóstico de infecção aguda nesse período, quando a 

transmissão da doença é freqüente e o acometimento fetal menor, contudo com a 

ocorrência de seqüelas tardias na infância (Wilson et al, 1980).  

A investigação de Pedreira (1995), realizada com 2.330 gestantes no município 

de São Paulo por ocasião da primeira consulta pré-natal, encontrou 960 (41%) 

pacientes suscetíveis à toxoplasmose, sendo que destas apenas 83 (9%) ingressaram 

no programa de prevenção, denominado seguimento sorológico sistemático e 

considerado pioneiro em nosso meio. As pacientes foram distribuídas em dois grupos: 

um de repetição mensal e outro trimestral, sendo que 38 (46%) gestantes cumpriram 

integralmente o programa proposto. Não foi observado nenhum caso de soroconversão 

materna, sendo este achado similar à nossa investigação. 

Como cerca de 90% das mulheres infectadas pelo Toxoplasma gondii durante a 

gravidez não têm doença clínica, a realização de testes sorológicos seqüenciais nas 

grávidas soronegativas é o único meio de identificar o feto sob risco de toxoplasmose 

congênita. Assim, gestantes suscetíveis precisam ser testadas entre a 22ª e 26ª 
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semanas e, então, a cada quatro a oito semanas dependendo do risco da doença 

aguda na população estudada (Couvreur et al, 1995).  

Observa-se que as 141 pacientes suscetíveis à toxoplasmose eram mais jovens e 

compareceram mais tardiamente à primeira consulta pré-natal quando comparadas 

com o grupo de 396 gestantes imunes (TABELA 9). Este dado está de acordo com a 

literatura, que mostra quanto menor a faixa etária menor o número de indivíduos 

infectados (Frenkel, 2002). Diferentes fatores são apontados para explicar a inserção 

tardia de pacientes jovens ao pré-natal, destacando-se: dificuldade de assumir a 

gestação, conflitos familiares e desconhecimento da importância da assistência pré-

natal (Sancovski, 1991). 

Neste contexto, a implantação de um programa de prevenção de toxoplasmose 

congênita em gestantes suscetíveis, principalmente jovens, com o seguimento 

sorológico sistemático, parece óbvia frente aos benefícios que ele pode alcançar, 

especialmente em regiões de alta prevalência da doença. 

 

5.3 Características das gestantes com suspeita de toxoplasmose aguda  

 

Das 531 gestantes investigadas, quatro (0,7%) apresentaram IgG e IgM positiva 

por ocasião do rastreamento sorológico para toxoplasmose (TABELAS 8 e 10). 

Portanto, foram consideradas gestantes com suspeita de infecção aguda. 

Em nosso meio, Neves et al (1994) em Porto Alegre, encontraram IgM positiva 

para toxoplasmose em 1,7% de 812 pacientes, enquanto que Pedreira (1995), na 

cidade de São Paulo, constatou em 0,3% das 2.330 estudadas. Estes dados são 

preocupantes, uma vez que a má orientação de gestantes com positividade para IgG 

pode levar ao aborto, particularmente nos países onde é permitido, de conceptos com 

chance enorme de não estarem infectados (Remington et al, 2001). 

Nos quatro casos que apresentaram IgM positiva à primeira sorologia realizada 

por hemaglutinação passiva, houve confirmação no máximo após três semanas 

determinada pelo teste de ELISA - IgM (TABELA 10). Entretanto, a diferenciação entre 

infecção aguda e crônica com persistência de IgM não pôde ser realizada, porque o 

laboratório do Instituto Evandro Chagas não dispôs do teste de ELISA - IgG para 

avidez devido à dificuldade na padronização da técnica. É importante ressaltar que a 

pesquisa inicialmente proposta em 1999 previa a realização do teste ELISA - IgG para 

avidez em todas as pacientes que apresentassem ELISA - IgM positiva.  
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Diante de um perfil de toxoplasmose recente, a determinação presumível da 

época da primoinfecção, se na gestação atual ou em época anterior, assume 

importância prognóstica quanto à possibilidade de infecção fetal. Para este fim, a 

detecção de anticorpos séricos IgA e IgE específicos pode trazer subsídios, pois estão 

presentes geralmente por períodos mais curtos do que os anticorpos IgM, que são 

encontrados desde poucas semanas até meses e, eventualmente, por anos após a 

infecção. Os anticorpos IgA, detectáveis em cerca de 80% dos casos, permanecem em 

geral por três a seis meses, variando de um a 18 meses (Decoster et al, 1992). Já os 

anticorpos IgE podem persistir por cerca de quatro meses, estendendo-se até oito 

meses (Wong et al, 1993). Portanto, os testes IgA e IgE para toxoplasmose poderiam 

ter auxiliado na determinação da época de infecção nos quatro casos com ELISA - IgM 

positiva, porém não houve a possibilidade de executá-los nesta pesquisa. 

No que diz respeito à idade gestacional à 1a consulta de pré-natal, 18a semana, 

observada em duas pacientes com suspeita de toxoplasmose aguda (Casos 2 e 4 – 

TABELA 10), ressalta-se novamente a importância da triagem sorológica no início da 

gravidez, a fim de evitar as oportunidades perdidas de prevenção e tratamento desta 

doença na gestante e no concepto.    

Quanto aos dados obstétricos das quatro pacientes, duas relataram pelo menos 

um óbito fetal anterior até 20 semanas (Casos 1 e 2 - TABELA 10). Diversos estudos 

foram feitos para determinar se a toxoplasmose crônica é causa de óbito fetal, mas até 

o momento este aspecto ainda não está resolvido definitivamente (Remington et al, 

2001). 

As pacientes com suspeita de toxoplasmose aguda não relataram manifestações 

clínicas sugestivas da doença durante a gestação. Porém, a partir da constatação da 

sorologia positiva ao teste ELISA – IgM entre a 10a e 19a semanas, todas iniciaram 

tratamento com espiramicina. Esta terapêutica foi ministrada até o parto, sendo a ultra-

sonografia fetal realizada a cada dois meses com a finalidade de detectar possíveis 

anomalias fetais compatíveis com toxoplasmose congênita. O tratamento com 

espiramicina tem como finalidade principal reduzir a transmissão materno-fetal, 

entretanto, não interfere nas formas de apresentação da doença se ocorrer a infecção 

fetal (Couvreur et al, 1988). 

Visto que a maioria dos casos de infecção aguda pelo Toxoplasma gondii é 

assintomática na gestante, o diagnóstico baseia-se principalmente nos resultados 

sorológicos (Couvreur et al, 1995). Portanto, as pacientes receberam tratamento com 
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espiramicina fundamentado apenas no exame ELISA - IgM positivo para toxoplasmose. 

É possível que alguma das quatro gestantes tenha sido tratada sem estar acometida 

pela infecção aguda, pois como previamente citado, não foi realizado o teste de ELISA 

- IgG para avidez como previa o protocolo inicial, para diferenciar em infecção aguda 

ou crônica.  

O teste anti-HIV foi negativo nas quatro gestantes. Atualmente existe uma grande 

preocupação quanto ao aumento de mulheres sororopositivas para HIV em idade fértil, 

pois nestas quando portadoras de toxoplasmose, mesmo na forma crônica, pode o 

risco de transmissão materno-fetal ser superior a 50% (Hassl, Tuma, 1995).  

Em relação ao desfecho da gestação nas quatro pacientes, observou-se que uma 

evoluiu para óbito fetal com 26 semanas (Caso 4 – TABELA 10), enquanto as outras 

três resultaram em nascidos vivos. Quanto ao óbito fetal, não foi possível a realização 

da necrópsia e do exame anátomo-patológico da placenta, portanto o diagnóstico 

definitivo de toxoplasmose congênita não pôde ser confirmado. A análise microscópica 

da placenta na suspeita de toxoplasmose, como em outras infecções hematogênicas, é 

caracterizada pela vilosite, geralmente local. Entretanto, é freqüente o 

comprometimento das membranas da placa corial extra-placentárias. A identificação 

dos parasitas livres ou encistados pode ser difícil, exigindo a utilização da imuno-

histoquímica (Bittencourt, 1995). Ressalta-se que o médico que assiste o nascimento 

de qualquer óbito fetal deve estar atento para encaminhá-lo ao exame necroscópico, 

assim como a respectiva placenta, para possível diagnóstico de toxoplasmose 

congênita.  

 

5.4 Avaliação dos recém-nascidos com toxoplasmose congênita provável 

 

Dos três neonatos, cujas mães tiveram suspeita de toxoplasmose aguda devido à 

presença de IgM positiva ao teste ELISA e foram tratadas com espiramicina, nenhum 

apresentou manifestação clínica sugestiva de doença congênita, sendo dois nascidos a 

termo e um pré-termo de 33,7 semanas com boa vitalidade ao nascer e peso adequado 

para a idade gestacional (TABELA 11).  

Dentre os três recém-nascidos, dois foram considerados não infectados e um 

portador de toxoplasmose subclínica (Caso 3 – Tabela 11). Esta é a forma mais 

freqüente de apresentação da infecção congênita, ocorrendo em 80% a 90% dos 

casos, principalmente quando a transmissão acontece no terceiro trimestre da 
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gestação (Wilson et al, 1980; Guerina et al, 1994; Remington et al, 2001). A forma 

subclínica aplica-se ao paciente que tenha passado por meticuloso, porém negativo, 

exame físico que inclua exame de fundo de olho, ultra-sonografia transfontanelar e 

estudo do líquor (Couvreur et al, 1995). Em nosso meio, Sáfadi (1996) constatou em 43 

crianças com toxoplasmose congênita, que a maioria, 38 (88%) casos, desenvolveu a 

forma subclínica da doença ao nascer. Outra pesquisa, coordenada por Pedreira 

(1995) em São Paulo, evidenciou que somente um dos oito recém-nascidos, cujas 

mães tinham IgM positiva por ocasião do rastreamento sorológico pré-natal para 

toxoplasmose, foi considerado infectado.  

O encontro de um caso de toxoplasmose congênita subclínica, dentre as 531 

pacientes pesquisadas, pode nos remeter ao valor de dois casos para mil nativivos. 

Com esta amostra não é possível determinar a incidência da doença, entretanto denota 

dado superior ao de Pedreira (1995) que encontrou apenas um caso dentre os 

neonatos de 2.330 pacientes triadas através de sorologia durante o pré-natal.  

Como era de se esperar, os três neonatos com suspeita da doença congênita 

tinham anticorpos IgG anti-toxoplasma, que podem representar a transferência passiva 

de anticorpos maternos. Assim, utilizou-se o teste ELISA - IgM e IgA para o 

Toxoplasma gondii a fim de estabelecer o diagnóstico definitivo. Anticorpos séricos IgM 

quase sempre evidenciam a infecção congênita (Franco et al, 1983), enquanto que a 

detecção de anticorpos IgA pelo teste ELISA tem sido considerada como marcador 

adicional em neonatos infectados congenitamente (Decoster et al, 1992). 

Com relação ao exame hematológico, os três neonatos não apresentaram 

alterações. Na infecção congênita freqüentemente observa-se anemia, trombocitopenia 

e eosinofilia que ser superior a 30% da contagem total de leucócitos (Remington et al, 

2001).  

Com referência à análise do líquor, os três neonatos apresentaram resultados 

normais. Na toxoplasmose congênita o líquor sempre apresenta anormalidades, sendo 

comum a xantocromia, a pleiocitose mononuclear e a elevação da proteína (Remington 

et al, 2001). 

Quanto ao diagnóstico por imagem, realizada através da radiografia simples de 

crânio e ultra-sonografia transfontanelar, revelou-se negativo. McAuley et al (1994) 

compararam a tomografia de crânio com a ultra-sonografia transfontanelar, em 

lactentes com toxoplasmose congênita, e concluíram que a primeira foi mais sensível 

para a detecção de calcificações cerebrais e dilatação ventricular. As calcificações 
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cerebrais compreendem pequenos depósitos nodulares de 1 a 3mm ou mais de 

diâmetro disseminados na substância branca, freqüentemente com localização 

subependimal, além de raias curvilíneas nas áreas periventriculares ou gânglios basais 

(Couvreur et al, 1995).  

A avaliação oftalmológica não mostrou anormalidade nos três recém-nascidos 

investigados. Entretanto, o risco da criança apresentar retinocoroidite persiste por 

muitos anos, como demonstraram Koppe et al (1986) ao acompanhar 11 lactentes com 

toxoplasmose congênita durante 20 anos. Em estudo realizado em nosso meio, Sáfadi 

(1996) constatou a retinocoroidite como a principal seqüela da infecção entre as 

crianças com toxoplasmose subclínica. Portanto, a avaliação oftalmológica na suspeita 

de toxoplasmose congênita é de extrema importância.  

Foi constatada avaliação audiológica normal em dois neonatos, não sendo 

realizada em um não infectado (Caso 1). Guerina (1994) e McAuley et al (1994) não 

observaram casos de perda auditiva, enquanto que Wilson et al (1980) encontraram 

deficiência auditiva em 30% das crianças com toxoplasmose congênita. No Brasil, das 

16 crianças acompanhadas por Sáfadi (1996) que realizaram audiometria, duas (13%) 

apresentaram deficiência auditiva grave. Desta maneira, é importante a realização da 

triagem audiológica em criança com suspeita de toxoplasmose congênita.  

O recém-nascido com toxoplasmose congênita subclínica (Caso 3) não 

apresentou alteração ao exame hematológico, liquórico, radiológico, oftalmológico e 

audiológico. Além disso, não mostrou sinais de infecção pelo Toxoplasma gondii ao 

exame anátomo-patológico da placenta. Recebeu tratamento por um ano com 

pirimetamina associada à sulfadiazina, alternando com espiramicina, e fez uso de ácido 

folínico durante o período de tratamento com a pirimetamina.  

Diversos estudos prospectivos foram realizados para determinar a freqüência de 

evoluções adversas em portadores de toxoplasmose congênita. Koppe et al (1986) 

acompanharam 11 recém-nascidos e descobriram que nove (82%) desenvolveram 

retinocoroidite em um acompanhamento de 20 anos. Estes neonatos não receberam 

tratamento ou este limitou-se a três semanas de pirimetamina e sulfadiazina. Wilson et 

al (1980) relataram resultados semelhantes em 23 recém-nascidos com a doença. 

Destes, 13 não apresentaram sinais clínicos de doença ao nascimento e foram 

diagnosticados unicamente pela presença de IgM anti-toxoplasma em amostras de 

sangue umbilical. Como no estudo de Koppe et al (1986), os recém-nascidos não 

receberam tratamento ou apenas breve administração de pirimetamina e sulfadiazina. 
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No acompanhamento por vários anos, 11 (85%) crianças desenvolveram 

retinocoroidite, incluindo três com cegueira unilateral. Estes estudos demonstram o 

risco de anormalidades oftalmológicas a longo prazo em neonatos com toxoplasmose 

congênita na ausência de quimioterapia prolongada.  

Com relação ao paciente do nosso estudo portador de toxoplasmose congênita 

subclínica, apresentou desenvolvimento clínico-neurológico normal no segundo ano de 

vida e não revelou alteração oftalmológica ou audiológica por volta de doze meses de 

idade. Portanto, ressalta-se a importância do tratamento prolongado da toxoplasmose 

congênita independente de seu quadro clínico inicial, no sentido de evitar ou diminuir a 

gravidade das seqüelas oftalmológicas e neurológicas a longo prazo. 

 

5.5 Considerações Finais 

 

Os resultados deste estudo revelam alguns fatos importantes, como a prevalência 

elevada de toxoplasmose em gestantes na cidade de Belém do Pará e o ingresso 

tardio destas pacientes no acompanhamento pré-natal. Estes dados demonstram a 

necessidade de conscientizar a nossa população em idade fértil, da importância da 

assistência pré-natal e da detecção da toxoplasmose durante a gestação. Portanto, o 

acompanhamento das pacientes soronegativas através de seguimento sorológico 

sistemático, deve ser adotado em todo serviço pré-natal nesta cidade no sentido de 

identificar possível soroconversão materna e possibilitar o tratamento e a prevenção da 

toxoplasmose com redução da morbidade neonatal.  
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6 CONCLUSÕES 
  

           A partir deste estudo realizado em 531 gestantes assistidas no ambulatório de 

pré-natal da Fundação Hospital Santa Casa de Misericórdia de Belém do Pará no ano 

2000 conclui-se que: 

 

- a prevalência de toxoplasmose foi de 73%  

- nenhuma das 141 gestantes anti-toxoplasma negativa apresentou 

soroconversão por ocasião do seguimento sorológico 

- quatro (0,7%) pacientes tiveram suspeita de infecção aguda, sendo tratadas 

para toxoplasmose e que uma evoluiu para óbito fetal  

- os três recém-nascidos cujas mães tinham suspeita de toxoplasmose aguda 

não apresentaram manifestações clínicas da doença, sendo o diagnóstico 

confirmado em apenas um caso com base no teste sorológico ELISA IgM e 

IgA positivo anti-toxoplasma  

 

Portanto, estes dados demonstram a importância do estudo da toxoplasmose 

durante a gestação e a necessidade de implementar seu rastreamento na rotina pré-

natal, com acompanhamento das pacientes suscetíveis para toxoplasmose através de 

seguimento sorológico sistemático, uma vez que a cidade de Belém apresenta 

prevalência elevada da doença.  
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ABSTRACT 
 
Objective: to establish the prevalence of toxoplasmosis in pregnant women during 
prenatal care in a reference public maternity hospital in the city Belém, Pará, north 
region of Brazil. Besides that, to follow anti-toxoplasma sorology in susceptible pregnant 
women to the illness, and to describe the clinical-laboratory manifestations of neonates 
from acute toxoplasmosis pregnant women. Methods: prospective cross-sectional and 
cohort study performed at Hospital Santa Casa de Misericórdia do Pará, from 
May/1st/2000 to Jun/30/2001. The cross-sectional study included 531 (89%) patients, 
from a total of 596 that attended the prenatal clinic in the first/second trimester of 
gestation from May-Dec/2000, that were submitted to passive hemaglutination test 
Hematoxo. The pregnant woman was classified as immune (positive IgG and negative 
IgM), susceptible (negative IgG and IgM) or suspected of acute infection (positive IgG 
and IgM), being the prevalence of toxoplasmosis determined by the frequency of 
immune patients. The cohort study included susceptible pregnants submitted to a 
passive hemaglutination second test, and patients with suspected acute infection that 
were submitted to the ELISA test - Platelia Toxo IgG/IgM and the anti-HIV test. The 
newborns of this last ones were followed clinically and by laboratory methods, and were 
submitted to ELISA IgG/IgM/IgA tests to confirm the diagnosis of illness. Results: 
characteristics of 531 patients: 489 (92%) were from Belém, and 37 (7%) from the 
interior of Pará, mean age 24 years (minimum 13 - maximum 41), first prenatal 
consultation at 15 weeks (5-25), 2.5 pregnancies (1-16), parity 1 (0-11), previous fetal 
death up to 20 weeks - 31%, and higher than 20 weeks - 1%. The prevalence of 
toxoplasmosis was 73% at the first sorology with 17.7 weeks (5.7-32.3). The 141 (27%) 
susceptible pregnant women (mean 20,9 years old) were submitted to the second 
sorology at 25.6 weeks (20.3-29.9), and none of them had soroconversion. Four (0,7%) 
patients had suspected acute infection with positive ELISA IgG/IgM (two in the first 
trimester and two in the second trimester). They were treated with spiramycin until birth. 
These four patients did not have suggestive symptoms of illness or fetal anomalies by 
ultrassonography, and anti-HIV tests were negative. One patient had a fetal death with 
26 weeks, but the congenital illness was not confirmed. The three neonates, whose 
mothers had suspected acute toxoplasmosis, were asymptomatic, being two at term 
and one at 33.7 weeks. Among the three newborns, two were not infected (ELISA 
negative IgM/IgA), and one of 39.7 weeks had subclinical toxoplasmosis (ELISA 
positive IgM/IgA) with normal transfontanelar ultrassonography, eyes and spinal fluid 
analyses. He was treated for one year with pyrimethamine and sulfadiazine/spiramycin 
alternativelly and had normal neurologic, ophthalmologic, and audiologic evaluations at 
twelve months. Conclusion: this study shows the high prevalence of toxoplasmosis in 
pregnant women at Belém, besides the susceptibility of acquisition of illness during 
pregnancy. The detection of acute illness, as well as the congenital subclinical 
toxoplasmosis alerts to a specific sorology that has to be done in the prenatal care, in 
order to prevent and to treat the toxoplasmosis with reduction of neonatal morbidity. 
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ANEXO 1 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
Título do Projeto: Toxoplasmose: Perfil sorológico durante a gravidez e 

repercussões neonatais em maternidade pública de referência na cidade de 
Belém do Pará. 

 
A toxoplasmose é uma doença causada por um “bichinho” que pode estar nas 

fezes do gato e na carne de porco ou de carneiro mal cozida. A doença não causa 
nenhum problema para a mãe, mas se ela passar para o bebê, quando ele ainda 
estiver dentro da barriga, pode causar sérios problemas quando ele nascer. Só é 
possível saber se a mãe teve toxoplasmose se ela fizer exames de sangue durante a 
gravidez, porque a doença geralmente não apresenta nenhum sintoma. 

Com esta preocupação, estamos pedindo o seu consentimento de maneira 
voluntária para utilizar os resultados dos seus exames e do seu filho neste estudo. O 
objetivo é fazer o diagnóstico da doença durante a gravidez, para que possa ser tratada 
imediatamente e com isso tentar diminuir a passagem da doença para o bebê e a 
gravidade da doença no recém-nascido. 

O acompanhamento das crianças cujas mães tiveram o exame positivo durante 
a gravidez, deve ser feito logo após o nascimento, através do exame das condições do 
bebê, exames de sangue, radiografia de crânio, exame da espinha e exame dos olhos. 
Se for confirmado que o bebê está doente, este deve ser tratado o mais rápido 
possível, para diminuir as complicações mais sérias, como visão prejudicada, surdez e 
deficiência mental. 

Como as informações dos resultados dos seus exames e do seu filho poderão 
fazer parte do estudo, precisamos de sua autorização por escrito. A sua autorização 
voluntária, podendo tirar o seu consentimento a qualquer momento, se assim o desejar, 
o que não ocasionará nenhum prejuízo para você ou o seu bebê. As informações são 
confidenciais e não serão identificadas. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis 
pela pesquisa para esclarecimento das dúvidas. O principal investigador é o Dr. 
Benedito Caires de Oliveira que pode ser encontrado no Departamento de Assistência 
Materno-Infantil II, Centro de Ciências da Saúde – Universidade Federal do Pará, fone: 
215-2374. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase dos estudos, 
incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada 
com sua participação. 

O pesquisador se compromete em utilizar os dados e o material coletado 
somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficiente esclarecida a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo da Toxoplasmose Congênita: Perfil 
sorológico na gestação e análise clínico-laboratorial em recém-nascidos de 
maternidade pública na cidade de Belém. 

Eu discuti com o Dr. Benedito Caires de Oliveira sobre a minha decisão em 
participar desse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, a garantia da 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 



 

 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento 
hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar desse estudo e 
poderei retirar meu consentimento a qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou 
no meu atendimento nesse serviço. 
 
 
 
________________________________________                    Data___/___/___ 
      Assinatura do paciente/representante legal 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________                   Data___/___/___ 
      Assinatura da testemunha 
 
 
 
 
 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre e 
esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste Estudo. 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________                Data___/___/___ 
Assinatura do responsável pelo estudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 2  

 
COLETA DOS DADOS MATERNOS 
 
 
Nome da paciente: ____________________________________________________ 

Registro no ambulatório pré-natal: ______________            1.ª consulta ___/___/___ 

Procedência: Estado: __________________ Cidade: _________________________ 

Idade: _____anos 

DUM: ___/___/___        DPP: ___/___/___     Idade gestacional: ________ semanas 

Gestações (nº)_____ Paridade (nº) _______ 

Óbito fetal até 20 semanas (nº) _____ Óbito fetal acima de 20 semanas (nº) ______ 

Sintomas de toxoplasmose na gravidez: 

(   ) enfartamento ganglionar cervical                   (   ) febre 

(   ) mialgia                    (   ) adinamia                   (   ) rash cutâneo 

 

Investigação sorológica para toxoplasmose no 1.º e 2.º trimestre 

1ª coleta   ___/___/___    IG: _____ semanas 

Teste sorológico: hemaglutinação passiva                    Resultado:  IgG ______    

                                                                                                          IgM ______ 

 

2ª coleta  ___/___/___     IG: _____ semanas      

Teste sorológico: hemaglutinação passiva                    Resultado: IgG ______    

(gestantes suscetíveis)                                                                  IgM ______ 

 

2a ou 3ª coleta ___/___/___    IG:_____semanas 

Teste sorológico: ELISA IgG e IgM                                Resultado: IgG _____ 

(gestantes IgM+ no teste de hemaglutinação passiva)               IgM _____    
                                         

 

Investigação para HIV   Dia___/___/___                        Resultado: (   ) negativo 

(gestantes IgM+ no ELISA)                                                             (   ) positivo 

 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 3 
 

TESTE DE HEMAGLUTINAÇÃO PASSIVA – técnica 
 
 

Teste sorológico baseado na reação antígeno-anticorpo, no qual o soro 
contendo anticorpos específicos  contra  o  Toxoplasma gondii  aglutina  com  
hemácias taninizadas e sensibilizadas com antígeno do parasito. O teste qualitativo é 
utilizado para triagem  das  amostra.  

 
Reagentes do kit comercial Hematoxo® (Biolab código 029.017): 
- Reativo 1 (R1): Suspensão de hemácias de aves com componentes 

antigênicos de T. gondii 
- Reativo 2 (R2): Diluente 10% concentrado (PBS 0,01 M, pH 7,2) 
- Reativo 3 (R3): Controle positivo para anticorpos IgG (soro animal) 
- Reativo 4 (R4): Controle negativo (soro animal) 
- Reativo 5 (R5): 2-Mercaptoetanol P.A. 
 
Descrição da técnica para o teste de hemaglutinação passiva qualitativo: 
- Separar 100 μL do soro a ser testado em tubos de ensaio previamente 

identificados e inativá-los em banho-maria a 56 ºC durante 30 minutos. 
- Diluir o reagente R2 na proporção de 1: 9 volumes de água destilada. 
- Preparar a solução R2A de 2-Mercaptoetanol (ME): 140 μL de 2-ME (R5) 

com 10mL de R2. 
- Preparar a solução A (25 μL do soro com R2) e a solução B (50 μL do soro 

com 350 μL de solução diluente de soros sem 2-ME (R2) e 400 μL de 
solução diluente de soros com 2-ME (R2A) das amostras a serem testadas e 
controles R3 e R4 em tubos de ensaio já identificados.  

- Incubar as soluções anteriormente preparadas das amostras e controles R3 
e R4 a 37 ºC por uma hora. 

- Transferir 50 μL de solução A e B de cada amostra e controles R3 e R4 para 
as cavidades da placa de microtitulação com cavidade em "V".     

- Homogeneizar bem a suspensão de hemácias (R1) e adicionar 25 μL em 
cada cavidade da placa. 

- Homogeneizar suavemente a placa por três a quatro minutos. 
- Incubar em temperatura ambiente por uma hora em local isento de vibrações. 
- Proceder a leitura dos resultados. 

 
No teste qualitativo, a reação é considerada positiva quando forma-se um véu 

uniforme de hemácias recobrindo toda a cavidade da placa, e negativa se ocorre a 
formaço de botão compacto de hemácias no fundo da cavidade.  

 
Este teste serve para pesquisar a presença de anticorpos IgG anti-toxoplasma 

(corresponde a cavidade A, se positiva) e a presença de anticorpos IgM (corresponde a 
cavidade A e B, se positiva). 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

TESTE ELISA IgG – técnica 

Este teste sorológico baseia-se na reação antígeno-anticorpo e consiste na 

detecção de Ig G específica para Toxoplasma gondii, quando presente na amostra a ser 

testada, por meio de um teste sanduíche (ELISA Indireto). 

- Os soros e os quatro controles (negativo e positivos I, II e III) são diluídos com 

solução diluente (Tampão Tris NaCI – pH 7.6, BSA, fenol vermelho, Tween 20 – 1%; 

Timerosal – 0,01%) a 1/101 para  adultos e 1/20 para neonatos.  

- A placa de ELISA revestida com antígeno inativado de T. gondii é lavada uma vez 

com solução (Tampão Tris NaCI – pH 7.4, BSA, Fenol Vermelho, Tween 20 – 1%; 

timerosal – 0,01%).  

- Em seguida, adiciona-se 200µL das diluições (testes e controles) nos respectivos 

poços da placa que será incubada a 37 ºC por 1 hora.  

- Após a incubação despreza-se o conteúdo dos poços e os mesmos são lavados 

três vezes com solução de lavagem.  

- Posteriormente, são adicionados 200µL da solução do conjugado (0,5 mL de 

conjugado concentrado + 25 mL de solução diluente) a cada poço da placa.  

- Nova incubação por 1 hora a 37 ºC  é realizada, ao final da qual despreza-se o 

conteúdo da placa e realiza-se quatro lavagens com solução de lavagem.  

- Após esta etapa, adiciona-se 200µL de solução cromogênica [30 mL de tampão de 

substrato (ácido cítrico e citrato de sódio a 0,05-M pH 5,6, peróxido de hidrogênio a 

0,03%, timerosal a 0,01%) + três tabletes de ortofenilenodamina-2 HCI (OPD)] a 

cada poço da placa.  

- A placa é incubada por trinta minutos à temperatura ambiente e na ausência de luz.  

- Ao término desta fase, adiciona-se 100µL de solução bloqueadora (H2SO4 – 4N) a 

cada poço.  

- Realiza-se, então, a leitura da densidade ótica (DO) no leitor de ELISA (Titertek 

Multiskan® Plus MK II), utilizando o filtro de 492 nm. 

O teste é considerado válido quando a razão entre a DO do controle positivo I e a do 

controle negativo for maior que 2 associada à DO do controle positivo III que deverá ser 

maior que 0,8. 

A DO das amostras são comparadas com a do controle positivo I (ponto de corte). 

As amostras com DO maiores que o ponto de corte consideram-se positivas (para a 

presença de IgG) e as menores, negativas. 

 



 

 

ANEXO 5 
 

TESTE ELISA IgM e IgA – técnica 
 

Este teste consiste na detecção de Ig A e M específicas para Toxoplasma gondii, 

quando presente na amostra a ser testada, por meio de um teste duplo sanduíche ou 

ELISA por captura. Para a análise destas imunoglobulinas, utiliza-se três controles: o 

negativo, o positivo I (em duplicata) e o positivo II.  
 

- As diluições realizadas são as mesmas do ELISA – IgG.  

- As placas, revestidas com anti-anticorpos anti-IgM ou anti-IgA, são lavadas uma 

vez com solução de lavagem e posteriormente adicionados 200µL das amostras 

diluídas (testes e controles) nos respectivos poços, seguida de incubação a 37 

ºC por 1 hora.  

- Após a incubação despreza-se o conteúdo dos poços e lava-se três vezes com 

solução de lavagem.  

- Adiciona-se 200µL da solução conjugado-antígeno a cada poço da placa. Esta 

solução é obtida pela adição de volumes iguais da solução antígeno e solução 

do conjugado (0,3 mL de conjugado concentrado + 15 mL de solução diluente). 

- Nova incubação a 37 ºC por uma hora é realizada, ao final da qual despreza-se 

o conteúdo da placa e realiza-se quatro lavagens com solução de lavagem.  

- As etapas seguintes são semelhantes as recomendadas para o ELISA - IgG. 
 

Para interpretação dos resultados do ELISA – IgM e ELISA – IgA, é calculado, 

primeiramente, o ponto de corte obtido pela média das DO referentes às duas amostras 

de controle positivo I. Para que o teste ELISA – IgM seja considerado válido, a 

proporção entre o ponto de corte e a DO do controle negativo deverá ser igual ou maior 

que dois e a DO do controle positivo II deverá ser maior que 0,5.  

A validade do teste de ELISA – IgA é considerada quando a DO do controle 

positivo II for maior que 0,5, quando a razão entre o ponto de corte e DO do controle 

negativo for maior que 1,5 e quando a razão entre a DO do controle positivo II e o 

ponto de corte for maior que 1,5. 

Em ambos os testes, a DO das amostras são comparadas com o valor do ponto 

de corte. As amostras com DO maior que o ponto de corte são consideradas positivas 

para presença de IgM ou IgA, enquanto as com valores menores, são negativas. 



 

 

ANEXO 6 

 

PROTOCOLO DE RN COM TOXOPLASMOSE CONGÊNITA PROVÁVEL  

 

Identificação e dados maternos 

Nome da paciente:____________________________________________________ 

Registro hospitalar:_____________________________________ Idade _____ anos 

Procedência: Estado: __________ Cidade: __________ 

DUM: ___/___/___        DPP: ___/___/___     Idade gestacional: ________ semanas 

Gestações (nº) ______ Paridade (nº) _______ Óbito fetal ______ semanas 

Sorologia para toxoplasmose no pré-natal   

Resultados: _________________________ 

Data do parto: ___/___/___  Parto Vaginal (   ) Cesáreo (   )  

 

Dados neonatais 
 
Gênero:        (   ) masculino        (   ) feminino 

New Ballard _________ semanas 

Peso ao nascer:________g  Comprimento _____cm  PC ____cm   

Adequação:  (   ) PIG       (   ) AIG      (   ) GIG 

Apgar 1’____       5’____ 

 

Manifestações clínicas nas primeiras 48 horas 

 

(   ) Hepatomegalia                (   ) Macrocrania  

(   ) Esplenomegalia               (   ) Microcrania 

(   ) Pétequias                        (   ) Erupção maculopapular 

(   ) Icterícia                            (   ) Assintomático 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 

 

PROTOCOLO DE RN COM TOXOPLASMOSE CONGÊNITA PROVÁVEL  

 

Exames laboratoriais 

Sorologia para toxoplasmose congênita 

ELISA IgG:____ ELISA IgM:____ ELISA IgA:____  (____horas de vida) 

Líquor:____  Aspecto _______  cor______  proteína _________  glicose ________ 

cloretos____ células ____  (____horas de vida)   

Hemograma:  hemoglobina ____  hematócrito ____  Leucócitos ___  plaquetas ____ 

(___horas de vida) 

 

Avaliação radiológica, oftalmológica, audiométrica e da placenta 

Radiografia de crânio (AP e Perfil)                                   Data do exame:___/___/___ 

Resultado: __________________________________________________________ 

 

Ultrassonografia transfontanelar                                       Data do exame:___/___/___ 

Resultado: __________________________________________________________  

Exame do fundo do olho                                                   Data do exame:___/___/___ 

Resultado: __________________________________________________________  

 

Avaliação audiométrica                                                     Data do exame:___/___/___ 

Método e Resultado: __________________________________________________ 

 

Anátomo-patológico da placenta                                       Data do exame:___/___/___ 

Resultado:___________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ANEXO 7 

 

Características das 386 gestantes imunes à toxoplasmose (hemaglutinação 

passiva - IgG positiva e IgM negativa no primeiro teste). 

CASO PROC. 
1ª 

CONSULTA 
IDADE 
(anos) 

IG (sem)  
1ª 

CONSULTA 

OF < 20 
sem 

OF > 20 sem GESTA PARA 
IG (sem) 
1ºTeste 

1 Belém 01/05/00 23 11,4 0 0 2 1 12,4 

2 Moju 01/05/00 19 14,0 0 0 2 1 15,0 

3 Belém 03/05/00 21 19,1 1 0 3 1 19,1 

4 Belém 04/05/00 18 18,4 1 0 3 1 18,6 

5 Belém 04/05/00 18 16,3 0 0 1 0 18,3 

6 Belém 08/05/00 20 12,3 0 0 1 0 12,6 

7 Belém 08/05/00 19 14,4 0 0 1 0 14,6 

8 Belém 09/05/00 26 17,3 1 0 4 2 18,4 

9 Belém 09/05/00 22 16,7 1 0 3 1 16,9 

10 Belém 09/05/00 24 13,0 0 0 2 1 14,1 

11 Belém 11/05/00 25 15,6 0 0 1 0 16,1 

12 Belém 11/05/00 26 13,7 0 0 4 3 21,4 

13 Belém 12/05/00 29 18,0 0 0 3 2 20,1 

14 Belém 12/05/00 28 14,7 0 0 1 0 19,9 

15 Belém 12/05/00 20 20,3 0 0 2 1 20,7 

16 Belém 12/05/00 23 14,1 0 0 2 1 14,3 

17 Belém 15/05/00 24 14,3 0 0 2 1 15,7 

18 Belém 15/05/00 26 5,1 0 0 1 0 23,9 

19 Belém 15/05/00 28 19,0 1 0 4 2 19,1 

20 Belém 16/05/00 30 13,7 1 0 4 2 21,1 

21 Belém 17/05/00 17 13,0 0 0 1 0 13,9 

22 Belém 18/05/00 21 16,5 1 0 3 1 18,1 

23 Belém 18/05/00 22 17,0 0 0 3 2 17,1 

24 Belém 18/05/00 27 7,6 0 0 2 1 7,7 

25 Barcarena 18/05/00 27 16,0 0 0 2 1 16,1 

26 Belém 18/05/00 27 8,7 0 1 2 1 9,4 

27 Belém 18/05/00 27 10,0 1 0 4 2 10,1 

28 Belém 18/05/00 23 17,0 0 0 3 2 17,1 

29 Belém 19/05/00 17 14,1 0 0 1 0 14,7 

30 Belém 19/05/00 28 8,1 1 0 3 1 9,1 

31 Belém 19/05/00 31 14,7 0 0 3 0 15,6 

32 Belém 19/05/00 39 13,7 0 0 4 3 14,1 

33 Belém 22/05/00 25 9,8 1 0 5 4 9,9 

34 Belém 24/05/00 24 11,7 0 0 3 2 14,9 

35 Belém 25/05/00 24 17,0 0 0 1 0 19,0 

36 Belém 25/05/00 20 9,7 0 0 0 1 9,9 

37 Belém 25/05/00 25 12,0 0 0 2 1 12,9 

38 Belém 25/05/00 34 18,0 0 0 3 2 18,1 

39 Belém 26/05/00 24 20,1 0 0 2 1 27,9 

40 Belém 29/05/00 23 9,9 0 0 1 0 10,0 

41 Belém 30/05/00 24 16,6 0 0 2 1 21,6 



 

 

42 Belém 31/05/00 18 17,7 0 0 2 1 18,1 

43 Belém 31/05/00 21 15,6 0 0 1 0 15,7 

44 Belém 31/05/00 20 17,7 0 0 1 0 18,3 

45 Belém 31/05/00 30 20,0 0 0 3 2 20,6 

46 Belém 31/05/00 25 11,0 0 0 2 1 13,3 

47 Belém 01/06/00 20 14,7 2 0 6 3 15,3 

48 Belém 01/06/00 23 13,0 0 0 3 2 13,9 

49 Belém 01/06/00 25 7,7 1 0 3 1 8,6 

50 Belém 01/06/00 20 17,9 0 0 1 0 18,6 

51 Belém 01/06/00 24 9,7 0 0 4 3 10,3 

52 Belém 01/06/00 22 13,6 0 0 2 1 19,0 

53 Breves 01/06/00 26 10,4 2 0 6 3 11,4 

54 Belém 01/06/00 18 10,0 0 0 1 0 11,0 

55 Belém 01/06/00 19 10,1 0 0 1 0 11,1 

56 Belém 01/06/00 37 11,1 3 0 9 5 15,7 

57 Belém 02/06/00 18 15,7 0 0 1 0 16,3 

58 Ananindeua 02/06/00 22 15,9 0 0 1 0 16,3 

59 Belém 02/06/00 31 14,3 0 0 1 0 15,3 

60 Belém 05/06/00 24 14,3 0 0 3 2 19,1 

61 Belém 06/06/00 20 15,3 0 0 2 1 15,4 

62 Belém 06/06/00 24 17,4 1 0 4 2 23,4 

63 Belém 07/06/00 21 23,6 0 0 4 3 23,7 

64 Belém 07/06/00 21 11,3 0 0 1 0 11,4 

65 Belém 09/06/00 27 13,9 0 0 1 0 14,6 

66 Belém 12/06/00 29 8,9 0 0 1 0 9,0 

67 Belém 12/06/00 18 7,0 0 0 1 0 7,1 

68 Belém 14/06/00 25 22,4 0 0 1 0 25,6 

69 Belém 15/06/00 25 14,0 0 0 1 0 14,6 

70 Belém 15/06/00 27 9,0 0 0 2 0 9,6 

71 Belém 15/06/00 27 12,7 0 0 1 0 14,6 

72 Belém 15/06/00 28 9,7 2 0 6 3 9,9 

73 Belém 15/06/00 25 19,7 0 0 2 1 20,3 

74 Belém 15/06/00 19 20,4 0 0 1 0 23,4 

75 Ananindeua 15/06/00 29 14,1 1 0 3 1 14,7 

76 Belém 15/06/00 19 20,4 0 0 1 0 23,4 

77 Belém 15/06/00 21 20,0 0 3 1 1 20,4 

78 Belém 15/06/00 25 15,9 1 0 3 1 16,4 

79 Belém 15/06/00 24 12,0 0 0 2 1 12,6 

80 Belém 16/06/00 23 16,6 1 0 4 2 17,1 

81 Belém 16/06/00 33 15,0 0 0 2 1 15,6 

82 Moju 16/06/00 20 11,0 1 0 4 2 11,6 

83 Belém 16/06/00 19 21,0 1 0 3 1 23,7 

84 Belém 19/06/00 26 5,6 1 0 4 2 7,4 

85 Belém 20/06/00 24 11,0 1 0 3 1 11,9 

86 Belém 20/06/00 25 11,3 0 0 2 1 11,4 

87 Belém 20/06/00 20 18,7 0 0 1 0 18,9 

88 Belém 21/06/00 40 15,4 0 0 1 0 17,4 

89 Belém 21/06/00 17 20,6 0 0 1 0 20,9 

90 Belém 26/06/00 19 17,7 0 0 1 0 20,0 



 

 

91 Belém 26/06/00 24 20,1 0 0 3 2 21,3 

92 Belém 26/06/00 27 19,7 1 0 4 2 19,7 

93 Belém 17/06/00 30 10,0 0 0 1 0 10,1 

94 Belém 28/06/00 29 10,0 1 0 5 3 17,0 

95 Belém 29/06/00 20 19,0 0 0 1 0 19,6 

96 Belém 30/06/00 21 18,4 0 0 1 0 18,9 

97 Belém 02/07/00 28 11,1 0 0 1 0 15,6 

98 Barcarena 04/07/00 17 16,0 1 0 3 1 18,3 

99 Belém 04/07/00 19 15,1 0 0 1 0 20,1 

100 Belém 04/07/00 19 15,1 0 0 1 0 15,3 

101 Belém 05/07/00 26 13,7 1 0 4 2 13,9 

102 Belém 05/07/00 27 18,9 0 0 3 2 23,0 

103 Imperatriz (MA) 06/07/00 23 18,7 0 0 2 1 18,9 

104 Belém 07/07/00 21 22,7 1 0 5 3 23,1 

105 Belém 10/07/00 32 11,7 1 0 5 3 11,9 

106 Belém 10/07/00 16 16,0 0 0 1 0 16,1 

107 Belém 10/07/00 25 16,9 0 0 2 1 17,9 

108 Breves 12/07/00 25 16,0 0 0 1 0 16,3 

109 Belém 12/07/00 34 7,0 0 0 4 3 7,1 

110 Belém 14/07/00 13 19,7 0 0 1 0 30,6 

111 Belém 17/07/00 33 14,9 3 0 8 4 15,0 

112 Belém 18/07/00 35 21,6 0 0 1 0 21,7 

113 Belém 19/07/00 37 10,7 0 0 1 0 11,3 

114 Belém 20/07/00 23 9,1 1 0 3 1 9,3 

115 Belém 21/07/00 35 7,9 0 0 4 3 8,6 

116 Belém 24/07/00 20 12,1 3 0 7 3 14,1 

117 Belém 24/07/00 22 9,1 2 0 5 2 9,3 

118 Belém 25/07/00 25 9,4 0 0 1 0 9,6 

119 Belém 26/07/00 29 12,0 0 0 3 2 13,0 

120 Belém 27/07/00 25 22,0 1 0 4 2 24,9 

121 Belém 27/07/00 24 16,1 1 0 3 1 19,4 

122 Belém 27/07/00 24 14,7 1 0 4 2 15,9 

123 Belém 27/07/00 41 12,4 1 0 3 1 13,0 

124 Belém 28/07/00 25 12,7 1 0 4 2 13,7 

125 Belém 28/07/00 32 14,9 2 0 6 3 16,6 

126 Belém 01/08/00 29 14,4 0 0 2 1 16,9 

127 Belém 02/08/00 28 16,6 0 0 1 0 16,9 

128 Belém 03/08/00 30 14,4 0 0 2 1 14,6 

129 Belém 04/08/00 29 14,3 0 0 2 1 14,9 

130 Belém 07/08/00 31 13,1 1 0 4 2 13,3 

131 Belém 07/08/00 22 9,0 1 0 3 1 9,1 

132 Belém 07/08/00 17 20,3 0 0 1 0 20,4 

133 Belém 08/08/00 27 16,6 1 0 3 1 16,7 

134 Belém 08/08/00 21 13,7 0 0 2 1 13,9 

135 Belém 09/08/00 29 9,7 0 0 4 0 10,0 

136 Belém 09/08/00 21 16,6 0 0 1 0 16,7 

137 Belém 09/08/00 31 8,0 3 0 5 1 8,7 

138 Belém 11/08/00 21 20,7 1 0 3 1 21,7 

139 Ananindeua 11/08/00 27 11,1 1 0 6 4 11,9 



 

 

140 Belém 11/08/00 23 12,7 1 0 3 1 13,1 

141 Belém 14/08/00 22 24,0 0 0 1 0 25,6 

142 Belém 14/08/00 19 11,3 0 0 1 0 11,6 

143 Belém 15/08/00 16 18,6 1 0 3 1 18,7 

144 Belém 15/08/00 27 16,4 1 0 4 2 16,7 

145 Belém 15/08/00 27 14,4 0 0 3 2 14,6 

146 Belém 15/08/00 30 14,4 0 1 2 1 15,0 

147 Belém 16/08/00 17 11,6 0 0 1 0 13,3 

148 Belém 16/08/00 23 10,3 0 0 2 1 10,4 

149 Belém 16/08/00 32 23,4 0 0 2 1 23,6 

150 Belém 17/08/00 24 12,4 0 0 2 1 13,6 

151 Belém 17/08/00 19 14,6 0 0 1 0 14,7 

152 Belém 17/08/00 26 11,7 1 0 4 0 12,9 

153 Belém 17/08/00 34 13,7 5 0 12 6 13,9 

154 Belém 17/08/00 19 11,3 1 0 3 1 11,3 

155 Belém 17/08/00 22 5,6 2 0 5 2 5,7 

156 Belém 18/08/00 22 23,4 0 0 1 0 24,7 

157 Belém 18/08/00 24 18,7 0 0 2 1 19,7 

158 Ananindeua 18/08/00 22 15,1 0 0 3 2 25,1 

159 Belém 18/08/00 17 19,4 1 0 3 1 20,4 

160 Belém 21/08/00 25 11,3 0 0 2 1 13,3 

161 Belém 21/08/00 22 13,1 2 0 6 3 18,0 

162 Belém 21/08/00 30 13,3 0 0 2 1 15,7 

163 Belém 21/08/00 20 12,9 0 0 1 0 15,0 

164 Belém 22/08/00 29 11,7 2 0 6 3 12,6 

165 Belém 22/08/00 26 10,6 0 0 2 1 11,0 

166 Belém 22/08/00 20 12,3 1 0 3 1 12,9 

167 Belém 22/08/00 40 18,0 0 0 3 0 18,3 

168 Belém 22/08/00 19 16,1 0 0 1 0 18,0 

169 Belém 22/08/00 21 15,4 0 0 1 0 16,3 

170 Belém 22/08/00 34 12,7 1 0 3 1 14,6 

171 Belém 22/08/00 24 15,3 0 0 1 0 17,6 

172 Belém 22/08/00 31 23,1 0 0 3 2 24,1 

173 Macapá (AP) 23/08/00 36 16,4 1 0 8 6 19,4 

174 Breves 23/08//00 36 16,4 1 0 8 6 18,6 

175 Belém 24/08/00 24 22,0 1 0 3 1 23,0 

176 Belém 24/08/00 25 16,7 0 0 1 0 23,4 

177 Belém 24/08/00 18 10,9 0 0 1 0 17,6 

178 Belém 25/08/00 30 14,6 0 0 1 0 16,1 

179 Belém 28/08/00 23 11,9 1 0 6 4 13,9 

180 Belém 28/08/00 27 17,7 1 0 3 1 21,7 

181 Belém 28/08/00 28 17,1 0 0 2 1 18,1 

182 Belém 28/08/00 30 20,1 1 0 5 3 30,3 

183 Belém 28/08/00 26 16,3 2 0 4 1 18,1 

184 Belém 28/08/00 20 15,9 0 0 1 0 16,3 

185 Belém 29/08/00 33 14,4 3 0 7 3 14,6 

186 Belém 29/08/00 34 18,7 1 0 4 2 20,6 

187 Belém 30/08/00 27 19,4 1 0 4 2 22,1 

188 Belém 30/08/00 38 22,3 0 0 3 2 22,4 



 

 

189 Belém 31/08/00 26 13,7 1 0 4 2 14,3 

190 Belém 31/08/00 29 22,7 0 0 1 0 23,4 

191 Moju 31/08/00 37 12,6 0 0 4 3 13,3 

192 Belém 31/08/00 20 18,4 0 0 2 0 19,1 

193 Belém 31/08/00 24 22,7 0 0 3 2 23,4 

194 Belém 31/08/00 26 14,7 0 0 1 0 15,4 

195 Belém 01/09/00 23 15,4 2 0 6 3 17,1 

196 Belém 05/09/00 21 15,4 0 0 1 0 16,6 

197 Belém 05/09/00 23 13,4 0 0 1 0 15,4 

198 Belém 05/09/00 20 13,9 0 0 1 0 15,9 

199 Belém 05/09/00 34 20,6 0 0 1 0 22,0 

200 Belém 05/09/00 20 23,1 0 0 2 1 24,0 

201 Belém 05/09/00 19 15,3 0 0 1 0 24,3 

202 Belém 05/09/00 22 12,9 0 0 1 0 25,0 

203 Belém 05/09/00 21 8,7 0 0 2 0 20,9 

204 Belém 05/09/00 27 21,0 0 0 3 2 22,0 

205 Belém 11/09/00 33 19,6 0 0 1 0 20,6 

206 Belém 13/09/00 31 16,4 1 0 3 1 17,3 

207 Belém 13/09/00 36 16,6 1 0 6 4 17,7 

208 Belém 13/09/00 21 16,6 0 0 1 0 17,7 

209 Belém 14/09/00 18 19,7 0 0 2 1 21,7 

210 Belém 14/09/00 33 18,7 1 0 5 3 19,7 

211 Belém 14/09/00 28 14,4 2 0 5 2 15,4 

212 Belém 14/09/00 29 19,4 0 1 3 2 20,4 

213 Belém 14/09/00 26 15,6 0 0 2 1 16,6 

214 Belém 14/09/00 22 23,7 0 0 2 1 24,7 

215 Belém 14/09/00 20 14,6 0 0 2 1 20,1 

216 Belém 14/09/00 24 17,3 0 0 2 1 19,9 

217 Belém 14/09/00 32 10,3 20 0 5 2 19,9 

218 Belém 18/09/00 33 20,6 0 0 4 3 21,6 

219 Belém 18/09/00 24 16,1 2 0 5 0 17,3 

220 Belém 18/09/00 24 19,1 0 0 2 1 20,1 

221 Belém 18/09/00 28 12,0 3 0 6 2 13,0 

222 Belém 18/09/00 33 17,4 0 0 3 2 18,9 

223 Belém 19/09/00 22 19,1 0 0 2 1 20,1 

224 Belém 20/09/00 31 11,1 0 0 2 1 12,1 

225 Belém 20/09/00 24 11,7 1 0 3 1 12,7 

226 Belém 21/09/00 19 23,6 0 0 1 0 24,6 

227 Belém 21/09/00 25 12,9 0 0 1 0 17,7 

228 Belém 21/09/00 40 18,7 0 0 5 4 20,0 

229 Belém 21/09/00 19 10,6 1 0 3 1 14,3 

230 Barcarena 21/09/00 18 8,7 0 0 3 2 9,7 

231 Belém 21/09/00 27 9,9 1 0 6 4 10,9 

232 Belém 21/09/00 19 13,7 0 0 3 2 14,7 

233 Belém 21/09/00 28 14,4 2 0 6 3 16,4 

234 Belém 21/09/00 16 10,6 1 0 3 1 11,6 

235 Belém 21/09/00 24 20,1 0 0 2 1 22,9 

236 Belém 22/09/00 23 16,9 1 0 4 2 20,4 

237 Belém 25/09/00 32 17,0 1 0 4 2 18,3 



 

 

238 Belém 25/09/00 24 21,6 0 0 3 2 22,9 

239 Belém 25/09/00 28 9,4 0 0 2 1 10,4 

240 Belém 26/09/00 27 22,7 1 0 3 1 23,9 

241 Belém 26/09/00 28 20,3 0 0 1 0 21,4 

242 Belém 27/09/00 28 19,9 0 0 1 0 20,9 

243 Belém 28/09/00 37 20,3 5 0 16 10 21,1 

244 Belém 28/09/00 37 15,1 0 0 4 3 16,0 

245 Belém 28/09/00 21 22,0 0 0 3 2 22,9 

246 Belém 28/09/00 30 17,7 1 0 4 2 19,4 

247 Belém 28/09/00 31 15,6 0 0 2 1 17,3 

248 Belém 28/09/00 21 17,6 0 0 1 0 18,6 

249 Ananindeua 28/09/00 20 11,1 0 0 2 1 12,1 

250 Belém 28/09/00 25 23,0 0 0 2 1 23,3 

251 Belém 28/09/00 18 17,7 1 0 3 1 18,7 

252 Belém 28/09/00 31 10,7 0 0 3 2 11,7 

253 Belém 28/09/00 16 20,3 0 0 1 0 21,1 

254 Belém 28/09/00 24 10,6 0 0 1 0 14,0 

255 Belém 29/09/00 29 23,7 0 0 4 3 24,6 

256 Belém 29/09/00 21 18,1 2 0 5 2 19,0 

257 Belém 02/10/00 22 19,0 0 0 2 1 19,6 

258 Belém 03/10/00 28 19,4 0 0 3 2 21,4 

259 Belém 04/10/00 22 13,4 2 0 5 2 14,4 

260 Belém 04/10/00 26 11,4 2 0 6 3 12,4 

261 Belém 05/10/00 38 20,4 1 0 9 7 21,4 

262 Belém 05/10/00 33 18,7 0 0 5 4 23,0 

263 Belém 05/10/00 31 16,4 1 0 3 1 26,1 

264 Belém 05/10/00 16 12,9 0 0 1 0 17,4 

265 Belém 05/10/00 16 16,9 0 0 1 0 25,7 

266 Belém 06/10/00 20 17,0 1 0 3 1 18,0 

267 Belém 06/10/00 36 13,0 1 0 6 4 13,7 

268 Belém 06/10/00 22 20,0 0 0 1 0 22,7 

269 Belém 10/10/00 23 11,4 0 0 1 0 13,6 

270 Belém 10/10/00 23 7,4 0 0 1 0 8,4 

271 Belém 10/10/00 27 14,0 2 0 5 2 15,0 

272 Belém 10/10/00 23 19,7 2 0 6 3 20,7 

273 Belém 10/10/00 22 7,1 0 0 2 1 15,3 

274 Belém 10/10/00 32 23,4 0 0 2 1 24,4 

275 Belém 10/10/00 19 8,4 0 0 1 0 10,7 

276 Belém 10/10/00 26 10,7 0 0 1 0 11,7 

277 Belém 11/10/00 17 15,6 0 0 1 0 16,6 

278 Belém 11/10/00 22 12,7 2 0 5 2 13,7 

279 Belém 16/10/00 21 20,4 0 0 3 2 23,3 

280 Belém 16/10/00 26 14,9 0 0 1 0 16,9 

281 Belém 16/10/00 22 16,3 0 0 2 1 19,1 

282 Belém 16/10/00 29 16,7 1 0 6 4 18,7 

283 Belém 16/10/00 15 23,6 0 0 1 0 23,9 

284 Belém 17/10/00 20 13,4 0 0 2 1 14,4 

285 Belém 18/10/00 32 12,3 1 0 5 3 13,3 

286 Belém 18/10/00 40 8,6 1 0 5 3 11,1 



 

 

287 Belém 19/10/00 21 17,6 1 0 3 1 25,6 

288 Belém 19/10/00 21 10,4 0 0 1 0 11,4 

289 Belém 19/10/00 21 11,6 0 1 3 1 12,7 

290 Belém 19/10/00 19 12,4 0 0 1 0 26,0 

291 Belém 19/10/00 36 5,4 0 0 3 2 6,4 

292 Belém 19/10/00 23 14,9 0 0 2 1 15,9 

293 Macapá (AP) 19/10/00 29 6,4 0 0 2 1 7,4 

294 Belém 19/10/00 17 13,4 0 0 1 0 14,1 

295 Belém 19/10/00 27 14,0 0 0 1 0 15,7 

296 Belém 24/10/00 18 22,1 0 0 1 0 23,1 

297 Belém 24/10/00 18 17,1 0 0 1 0 19,3 

298 Belém 24/10/00 22 15,4 1 0 4 2 17,3 

299 Belém 25/10/00 23 13,6 1 0 3 1 14,7 

300 Belém 25/10/00 18 12,6 0 0 1 0 13,7 

301 Belém 25/10/00 19 17,1 0 0 3 2 18,9 

302 Belém 25/10/00 20 13,6 0 0 1 0 14,7 

303 Belém 25/10/00 22 10,0 1 0 3 1 11,1 

304 Ananindeua 26/10/00 38 16,3 0 0 1 0 16,9 

305 Belém 26/10/00 25 13,7 0 0 3 2 15,3 

306 Belém 26/10/00 19 19,7 0 0 1 0 22,6 

307 Belém 26/10/00 19 21,1 0 0 2 1 28,3 

308 Belém 26/10/00 22 21,7 0 0 2 1 23,4 

309 Belém 27/10/00 31 15,4 2 0 6 3 16,0 

310 Belém 27/10/00 24 19,4 0 0 2 1 20,0 

311 Belém 31/10/00 22 21,4 1 0 4 2 22,4 

312 Belém 01/11/00 30 12,7 0 0 2 1 13,6 

313 Breves 06/11/00 20 17,9 1 0 3 1 22,4 

314 Belém 06/11/00 25 8,4 0 0 2 1 9,4 

315 Belém 07/11/00 18 14,4 0 0 1 0 15,3 

316 Belém 07/11/00 27 9,9 1 0 3 1 11,7 

317 Belém 07/11/00 25 12,6 0 0 1 0 13,4 

318 Belém 07/11/00 19 17,3 1 0 3 1 18,3 

319 Belém 07/11/00 20 15,4 0 0 2 1 15,4 

320 Belém 07/11/00 20 17,0 0 0 2 1 20,0 

321 Moju 08/11/00 17 21,4 0 0 1 0 22,4 

322 Belém 08/11/00 23 19,6 0 0 2 1 21,9 

323 Belém 08/11/00 27 7,9 1 0 5 3 8,9 

324 Ananindeua 08/11/00 21 12,9 0 0 2 1 15,1 

325 Belém 08/11/00 21 17,1 0 0 1 0 32,3 

326 Belém 09/11/00 26 9,7 1 0 4 2 14,4 

327 Belém 09/11/00 14 11,6 0 0 1 0 14,3 

328 Belém 13/11/00 20 18,9 0 0 2 1 21,9 

329 Belém 13/11/00 28 14,3 0 0 2 1 16,3 

330 Belém 13/11/00 18 18,3 0 0 2 1 20,4 

331 Belém 13/11/00 27 15,0 5 0 11 5 16,0 

332 Belém 13/11/00 17 12,3 0 0 1 0 13,3 

333 Belém 13/11/00 24 15,7 0 0 4 3 17,3 

334 Marituba 14/11/00 31 19,3 0 0 1 0 20,3 

335 Belém 16/11/00 21 17,1 0 0 1 0 17,1 



 

 

336 Belém 16/11/00 30 10,0 2 0 7 4 11,1 

337 Belém 16/11/00 37 16,1 2 0 8 5 18,6 

338 Belém 17/11/00 16 20,1 0 0 1 0 20,7 

339 Belém 17/11/00 19 7,7 1 0 4 2 8,3 

340 Belém 17/11/00 27 6,3 1 0 3 1 6,9 

341 Imperatriz (MA) 20/11/00 21 21,3 0 0 1 0 21,4 

342 Belém 20/11/00 26 15,1 1 0 4 0 15,3 

343 Belém 21/11/00 27 13,0 0 0 2 1 13,9 

344 Belém 21/11/00 31 19,9 0 0 3 2 20,3 

345 Belém 22/11/00 38 11,3 1 0 6 4 12,3 

346 Belém 22/11/00 22 20,1 0 0 2 2 20,9 

347 Belém 23/11/00 25 10,4 0 0 5 4 11,4 

348 Marituba 23/11/00 19 14,4 0 0 1 0 15,4 

349 Belém 24/11/00 23 16,9 1 0 3 1 18,3 

350 Belém 24/11/00 33 8,7 0 0 2 1 9,1 

351 Belém 27/11/00 19 24,1 0 0 1 0 28,6 

352 Belém 28/11/00 18 16,1 0 0 1 0 17,0 

353 Belém 28/11/00 37 10,0 0 0 2 0 10,0 

354 Ananindeua 28/11/00 22 17,4 0 0 1 1 26,7 

355 Belém 29/11/00 25 15,9 1 0 3 0 16,0 

356 Belém 29/11/00 35 8,6 0 0 2 1 24,3 

357 Marituba 01/12/00 30 24,7 0 0 2 1 27,4 

358 Belém 04/12/00 21 10,7 0 0 1 0 13,3 

359 Belém 05/12/00 24 14,4 1 0 3 1 16,7 

360 Belém 05/12/00 26 21,7 2 0 7 4 23,0 

361 Barcarena 06/12/00 21 17,0 0 0 1 0 29,0 

362 Belém 06/12/00 24 8,7 0 0 1 0 10,6 

363 Belém 06/12/00 20 13,4 0 0 1 0 13,7 

364 Belém 07/12/00 18 11,9 0 0 1 0 14,0 

365 Belém 07/12/00 13 10,7 0 0 1 0 11,7 

366 Belém 12/12/00 15 14,0 0 0 1 0 15,7 

367 Belém 12/12/00 41 22,3 0 0 12 11 23,3 

368 Belém 12/12/00 20 15,1 1 0 3 1 18,1 

369 Belém 13/12/00 20 13,3 0 0 1 0 14,3 

370 Belém 13/12/00 19 14,3 0 0 1 0 14,4 

371 Belém 13/12/00 17 18,1 1 0 3 1 19,0 

372 Belém 13/12/00 20 19,7 0 0 2 0 23,7 

373 Belém 14/12/00 25 14,3 1 0 3 1 16,0 

374 Marituba 14/12/00 18 12,7 0 0 1 0 17,0 

375 Belém 14/12/00 25 19,4 1 0 3 1 22,1 

376 Belém 15/12/00 23 14,0 0 0 3 2 16,6 

377 Belém 15/12/00 27 19,4 2 0 5 2 20,3 

378 Belém 15/12/00 18 16,9 0 0 1 0 21,4 

379 Belém 18/12/00 35 8,7 2 0 7 4 9,1 

380 Belém 19/12/00 16 13,0 0 0 1 0 15,4 

381 Belém 19/12/00 20 16,9 0 0 2 1 19,1 

382 Belém 20/12/00 27 18,3 1 0 6 4 19,3 

383 Moju 26/12/00 29 20,6 0 0 4 3 20,7 

384 Belém 27/12/00 18 18,7 0 0 1 0 23,7 



 

 

385 Belém 27/12/00 26 22,1 0 0 1 0 23,0 

386 Belém 27/12/00 24 15,3 0 0 1 0 18,7 

 
     PROC: procedência  

IG (sem) 1ª Consulta: idade gestacional (semanas) à primeira consulta 
GESTA: gestações  
PARA: paridade  
IG (sem) 1º Teste: Idade gestacional (semanas) no primeiro teste sorológico – hemaglutinação passiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 8 

 

Características das 141 gestantes suscetíveis à toxoplasmose (hemaglutinação 
passiva IgG e IgM negativas no primeiro e segundo testes). 

 
CASO PROC. 

1º  
CONSULTA 

IDADE 
(anos) 

IG (sem) 
 1ª CONSULTA 

OF  
≤ 20 sem 

ÓF  
> 20 sem 

GESTA PARA 
IG(sem)  
1º teste 

IG(sem) 
2º teste 

1 Belém 01/05/00 28 10,4 0 0 2 1   10,6  22,9 

2 Belém 02/05/00 17 17,0 0 0 1 0   17,4  25,1 

3 Belém 10/05/00 21 10,0 0 0 1 0   10,1  23,0 

4 Belém 12/05/00 21 8,7 3 0 7 3     9,1  22,9 

5 Belém 16/05/00 32 10,0 1 0 3 1   10,1  23,1 

6 Belém 16/05/00 25 8,6 1 0 4 2     8,7  23,1 

7 Belém 16/05/00 25 8,3 1 0 3 1     8,4  23,4 

8 Belém 16/05/00 15 15,7 1 0 3 1   15,9  23,9 

9 Belém 18/05/00 23 14,4 0 0 1 0   14,6  23,6 

10 Belém 25/05/00 28 18,1 0 0 3 0   18,7  25,6 

11 Belém 25/05/00 27 18,0 1 0 3 1   18,3  25,6 

12 Belém 26/05/00 19 15,7 1 0 3 1   18,3  24,7 

13 Belém 30/05/00 19 13,6 0 0 1 0   22,0  27,0 

14 Belém 05/06/00 29 20,0 0 0 1 0   20,4  25,4 

15 Belém 06/06/00 17 16,4 0 0 1 0   16,6  23,6 

16 Belém 07/06/00 22 22,9 1 0 5 3   23,0  26,0 

17 Belém 12/06/00 19 9,9 0 0 2 0   10,1  22,1 

18 Belém 15/06/00 18 15,7 0 0 1 0   15,9  21,9 

19 Belém 15/06/00 22 18,7 3 0 7 3   24,6  28,6 

20 Belém 15/06/00 28 11,6 1 0 4 2   12,4  23,4 

21 Belém 16/06/00 30 23,6 1 0 3 1   24,1  28,1 

22 Belém 20/06/00 16 24,0 0 0 1 0   24,9  26,9 

23 Belém 20/06/00 26 13,7 0 0 2 0   13,9  23,6 

24 Belém 20/06/00 27 9,3 0 0 1 0   13,3  22,3 

25 Belém 26/06/00 26 13,3 0 0 2 1   21,6  26,6 

26 Belém 28/06/00 30 15,6 1 0 5 3   15,7  22,9 

27 Belém 29/06/00 17 16,0 0 0 1 0   16,1  23,1 

28 Belém 30/06/00 22 18,9 0 0 1 0   19,3  26,3 

29 Belém 30/06/00 18 8,4 1 0 3 1     9,3  22,3 

30 Belém 03/07/00 17 16,3 0 0 1 0   16,4  22,6 

31 Belém 04/07/00 17 11,6 0 0 1 0   12,0  23,0 

32 Ananindeua 12/07/00 17 18,3 0 0 1 0   19,1  23,1 

33 Belém 18/07/00 19 20,3 1 0 3 1   20,4  26,4 

34 Moju 19/07/00 16 18,6 0 0 1 0   19,7  24,7 

35 Belém 20/07/00 20 24,0 1 0 4 2   24,1  28,1 

36 Belém 21/07/00 20 20,4 0 0 2 1   23,1  26,1 

37 Belém 26/07/00 15 4,9 0 0 1 0   22,9  26,9 

38 Belém 28/07/00 17 14,6 0 0 1 0   15,4  22,1 

39 Barcarena 01/08/00 22 15,0 1 0 3 1   17,0  25,1 

40 Belém 04/08/00 26 16,7 1 0 3 1   17,0  24,1 

41 Belém 07/08/00 36 21,1 0 0 4 3   21,3  25,4 

42 Belém 07/08/00 21 15,9 1 0 4 2   16,9  21,0 

43 Belém 07/08/00 27 16,3 0 0 4 3   16,4  23,6 

44 Belém 08/08/00 18 15,7 0 0 1 0   15,9  24,0 

45 Belém 10/08/00 27 20,9 1 0 3 1   21,0  25,6 

46 Belém 11/08/00 18 12,4 0 0 1 0   17,0  24,1 



 

 

47 Marituba 14/08/00 16 11,6 1 0 3 1   11,9  26,1 

48 Belém 14/08/00 28 10,1 0 0 1 0   10,6  20,3 

49 Belém 16/08/00 21 13,4 1 0 4 2   13,6  25,7 

50 Belém 17/08/00 29 10,9 1 0 3 1   11,0  23,4 

51 Belém 17/08/00 32 14,4 1 0 5 3   14,4  24,6 

52 Belém 17/08/00 15 13,6 0 0 1 0   14,4  24,9 

53 Belém 21/08/00 15 15,6 0 0 1 0   15,7  25,9 

54 Belém 22/08/00 22 22,7 0 0 2 1   22,9  26,9 

55 Belém 22/08/00 17 18,6 0 0 1 0   20,4  26,4 

56 Belém 23/08/00 18 15,9 0 0 1 0   18,0  24,1 

57 Belém 24/08/00 21 17,0 0 0 1 0   19,1  22,1 

58 Belém 28/08/00 18 11,3 0 0 1 0   24,6  26,6 

59 Belém 28/08/00 19 18,0 0 0 2 1   19,0  25,3 

60 Belém 30/08/00 17 9,3 0 0 1 0   11,0  24,1 

61 Belém 31/08/00 17 17,0 0 0 1 0   19,7  25,7 

62 Belém 31/08/00 16 16,0 0 0 1 0   16,7  24,6 

63 Belém 31/08/00 13 6,1 0 0 1 0     6,9  22,9 

64 Belém 31/08/00 16 16,1 0 0 1 0   18,3  24,3 

65 Belém 31/08/00 22 18,1 0 0 2 1   19,7  24,7 

66 Belém 31/08/00 21 16,3 0 0 1 0   18,4  24,7 

67 Belém 06/09/00 20 19,3 0 0 1 0   20,3  28,1 

68 Belém 11/09/00 25 18,7 0 0 1 0   19,7  27,3 

69 Ananindeua 11/09/00 17 21,1 0 0 1 0   22,1  26,1 

70 Belém 13/09/00 19 17,1 0 0 3 2   19,0  20,6 

71 Belém 13/09/00 17 17,1 1 0 3 1   18,1  23,1 

72 Marituba 14/09/00 13 16,0 0 0 1 0   17,0  22,0 

73 Belém 14/09/00 26 17,9 0 0 2 1   19,9  29,6 

74 Belém 14/09/00 25 14,9 0 0 1 0   16,0  25,0 

75 Belém 15/09/00 27 20,1 0 0 2 1   21,1  29,1 

76 Belém 19/09/00 20 16,9 0 0 1 0   20,7  29,7 

77 Belém 19/09/00 30 10,3 0 0 1 0   15,1  23,6 

78 Belém 21/09/00 17 11,6 0 0 1 0   16,3  28,3 

79 Belém 21/09/00 21 20,0 0 0 1 0   21,0  25,4 

80 Belém 21/09/00 15 20,0 0 0 1 0   21,0  28,9 

81 Belém 21/09/00 21 10,3 0 0 1 0   19,3  24,1 

82 Belém 22/09/00 17 19,4 0 0 1 0   20,4  29,3 

83 Belém 27/09/00 21 9,4 0 0 1 0   13,6  25,4 

84 Breves 28/09/00 18 14,1 0 0 1 0   18,7  23,7 

85 Belém 29/09/00 18 16,7 0 0 1 0   20,6  28,7 

86 Imperatriz (MA) 28/09/00 18 15,9 1 0 3 1   20,4  23,6 

87 Belém 28/09/00 17 20,3 0 0 1 0   21,3  29,9 

88 Belém 29/09/00 18 11,1 0 0 1 0   14,1  28,0 

89 Belém 02/10/00 18 14,7 1 0 3 1   15,3  25,3 

90 Belém 03/10/00 18 19,6 0 0 1 0   20,0  24,3 

91 Belém 05/10/00 19 16,6 1 0 4 2   16,7  27,0 

92 Belém 05/10/00 16 21,9 0 0 1 0   22,7  27,3 

93 Belém 05/10/00 18 10,3 0 0 1 0   11,1  24,1 

94 Belém 05/10/00 16 14,4 0 0 1 0   19,0  28,3 

95 Belém 06/10/00 18 24,6 0 0 1 0   25,1  29,7 

96 Belém 10/10/00 17 18,7 0 0 1 0   20,7  27,9 

97 Belém 11/10/00 27 11,7 0 0 2 1   14,4  24,0 

98 Belém 11/10/00 20 20,4 0 0 1 0   20,9  25,7 

99 Belém 16/10/00 14 14,1 0 0 1 0   18,3  27,4 

100 Belém 17/10/00 16 22,3 0 0 1 0   23,1  28,3 



 

 

101 Marituba 19/10/00 16 18,7 0 0 1 0   19,7  24,7 

102 Ananindeua 19/10/00 20 12,3 0 0 2 1   19,6  25,1 

103 Belém 25/10/00 31 17,4 2 0 6 3   19,0  24,4 

104 Belém 26/10/00 15 24,0 0 0 1 0   24,7  28,7 

105 Belém 27/10/00 21 9,9 0 0 1 0   10,0  21,3 

106 Belém 27/10/00 16 15,4 0 0 1 0   15,9  23,9 

107 Belém 27/10/00 17 23,6 0 0 1 0   24,4  29,1 

108 Belém 30/10/00 25 19,9 0 0 1 0   20,7  26,0 

109 Belém 31/10/00 23 22,4 0 0 1 0   23,4  28,4 

110 Belém 01/11/00 26 12,0 3 0 8 4   16,7  23,7 

111 Belém 08/11/00 20 19,0 0 0 1 0   21,0  22,9 

112 Belém 08/11/00 20 20,3 0 0 1 0   21,3  26,4 

113 Macapá (AP) 13/11/00 21 16,6 0 0 4 3   18,6  24,0 

114 Belém 13/11/00 22 11,1 0 0 1 0   12,1  24,1 

115 Belém 13/11/00 15 19,1 0 0 1 0   20,1  26,3 

116 Belém 14/11/00 21 11,4 1 0 3 1   14,3  23,4 

117 Belém 16/11/00 14 17,7 0 0 1 0   19,7  29,7 

118 Belém 16/11/00 27 17,1 1 0 4 2   19,7  26,0 

119 Belém 17/11/00 18 15,9 0 0 1 0   18,6  28,4 

120 Breves 17/11/00 17 15,1 0 0 1 0   17,0  29,7 

121 Belém 17/11/00 27 21,7 0 0 1 0   22,1  28,4 

122 Belém 20/11/00 18 22,0 0 0 1 0   22,1  28,4 

123 Belém 21/11/00 22 20,1 0 0 1 0   21,1  26,4 

124 Belém 22/11/00 22 10,9 0 0 2 1   14,0  29,0 

125 Barcarena 22/11/00 19 15,1 0 0 1 0   18,3  28,3 

126 Belém 27/11/00 19 13,3 0 0 1 1   15,7  29,4 

127 Belém 27/11/00 23 24,7 0 0 1 0   24,9  26,9 

128 Belém 29/11/00 18 12,7 0 0 1 0   14,9  28,9 

129 Belém 01/12/00 18 8,6 1 0 3 1   19,3  24,1 

130 Belém 04/12/00 21 18,9 0 0 1 0   21,9  25,9 

131 Belém 07/12/00 29 16,9 0 0 1 0   18,9  24,7 

132 Belém 12/12/00 20 21,0 3 0 7 3   23,4  29,1 

133 Belém 12/12/00 24 12,3 0 0 2 1   22,7  25,0 

134 Belém 13/12/00 31 23,4 0 0 3 2   23,6  28,4 

135 Belém 13/12/00 19 15,7 0 0 1 0   18,4  27,4 

136 Moju 18/12/00 19 15,1 1 0 3 1   16,7  28,7 

137 Belém 20/12/00 30 10,0 0 0 2 1   14,1  24,1 

138 Belém 26/12/00 24 23,0 0 0 1 0   23,3  27,1 

139 Belém 27/12/00 17 20,7 0 0 1 0   22,6  26,7 

140 Belém 27/12/00 20 23,0 1 0 3 1   24,7  28,1 

141 Belém 28/12/00 25 12,3 0 0 1 0   16,9  26,1 

     PROC: procedência 
  IG (sem) 1ª CONSULTA: idade gestacional (semanas) à primeira consulta 
     GESTA: gestações  

 PARA: paridade 
     IG (sem) 1o TESTE: Idade gestacional (semanas) no 1º teste sorológico – hemaglutinação passiva 

 IG (sem) 2º TESTE: Idade gestacional (semanas) no 2º teste sorológico – hemaglutinação passiva 


