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RESUMO 

Toxoplasma gondii é um protozoário de elevada prevalência na população 
mundial. O parasito pode atravessar a barreira transplacentária, resultando 
em infecção fetal com graves sequelas. O diagnóstico da infecção congênita 
é complexo e deve ser realizado precocemente. O teste do pezinho detecta 
patologias em recém-nascidos, dessa forma a implementação do diagnóstico 
de toxoplasmose nesse conjunto de exames possibilita a detecção precoce 
dessa doença. Este estudo teve como objetivo: Realizar triagem sorológica 
para toxoplasmose (IgM e IgG) em sangue coletado em papel filtro; avaliar e 
comparar a sensibilidade da sorologia em papel filtro com a sorologia 
realizada com sangue periférico; comparar a concentração de anticorpos 
detectada pela sorologia do sangue periférico dos recém-nascidos com os 
resultados de suas respectivas mães; realizar testes sorológicos 
confirmatórios (IgM e IgG) e complementares como PCR na confirmação dos 
recém-nascidos com indicação de infecção congênita e dinamizar o 
diagnóstico precoce da toxoplasmose congênita no sangue de recém-
nasidos. Foi coletada uma segunda amostra de sangue em papel filtro de 
crianças atendidas no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás, Hospital Maternidade Dona Íris, Goiânia, Goiás e Cais Nova Era, 
Aparecida de Goiânia, Goiás, quando as mesmas foram realizar o teste do 
pezinho, e realizado o teste de Elisa. Os recém-nascidos que apresentaram 
resultados com índices de absorbância maiores ou iguais a 3.0 foram 
submetidos à coleta de sangue periférico, tanto das mães quanto de seus 
respectivos filhos. Em todas as amostras de sangue periférico dos recém-
nascidos foi realizada a técnica de PCR para confirmação de infecção 
congênita. Do total de 949 amostras de sangue coletadas em papel filtro, 
detectou-se em 432 (45,52%) amostras a presença de IgG e uma (0,10%) foi 
detectada a presença IgM. Nos recém-nascidos reagentes para IgG 
(432/949) que apresentaram índice ≥3,0 pela técnica de Elisa foram 
realizados 104 pares de coletas de sangue periférico, incluindo mãe e filho. 
Das 104 amostras de sangue periférico dos recém-nascidos, nove (8,65%) 
não apresentaram IgG anti-T.gondii e 95 (91,34%) apresentaram resultado 
positivo para IgG, concordando com os resultados encontrados 
anteriormente em papel filtro. Dos 104 pares de amostras de sangue 
periférico, cinco pares (4,80%) tiveram resultados negativos para IgG e IgM, 
em quatro pares (3,84%), os resultados foram discrepantes, sendo a 
amostra da criança negativa e a da mãe IgG positivo, em 95 pares (91,34%) 
das amostras analisadas, foram concordantes na detecção de IgG. Foi 
realizada a técnica de PCR nas 95 amostras de sangue periférico das 
crianças com sorologia confirmada e foi possível detectar o DNA do parasito 
em uma amostra de sangue periférico dos recém-nascidos. Diante dos 
resultados obtidos nesse trabalho, a adição da sorológica para toxoplasmose 
ao teste do pezinho que já é disponibilizado pelo SUS para outras infecções, 
se mostrou eficaz na detecção precocemente de recém-nascidos infectados 
pelo T. gondii. Salientamos que para se obter êxito na triagem dos recém-
nascidos infectados, vários critérios deverão ser considerados, e que uma 
amostragem maior devera ser analisada para ratificar os resultados obtidos. 
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ABSTRACT 

 

Toxoplasma gondii is a protozoan which presents a high worldwide 
prevalence. This parasite is able to pass the placental barrier which results in 
fetal infection with severe sequelae. The diagnostics of the congenital 
infection is complex and should be performed precociously. The newborn 
screening detects several diseases in the newborns (NB) and the 
implantation of the toxoplasmosis detection in this set of exams enables the 
precocious detection of this disease. Therefore the aim of this study was to 
perform the toxoplasmosis serologic triage (IgM and IgG) in blood collected 
in filter paper; to evaluate and compare the sensitivity of serologic analysis 
from peripheric blood collected in filter paper; to perform confirmatory 
serologic tests (IgM and IgG) and complementary (PCR) to confirm the NB 
with serologic indication of congenital toxoplasmosis and to speed the 
precocious diagnostics of congenital toxoplasmosis in NB blood. At the 
moment of the newborn screening blood collection a second sample of blood 
was collected in filter paper from NB attended in Clinics Hospital from the 
Federal University of Goias, Maternity Hospital Dona Iris both located in 
Goiania, Goias, and Cais Nova Era located in Aparecida de Goiania, Goias. 
These samples were processed and ELISA test was performed. The NB 
which presented results with absorbance titers equal or higher than 3.0 were 
submitted to a new peripheric blood collection alongside with the blood 
collection from their mothers and the PCR technique was performed as to 
confirm the congenital infection. A total of 949 blood samples were collected 
in filter paper and 432 (45.52%) were IgG positive while 1 (0.10%) was IgM 
positive. In the IgG positive NB (432/949) which presented ELISA titers ≥ 3.0; 
104 pairs of peripheric blood were analyzed. From these 104 samples of 
peripheric blood, 5 pairs (4.80%) presented IgG and IgM negative results, 
four (3.84%) presented discrepant results, i.e., NB sample negative and 
mother sample IgG positive, in 95 pairs (91.34%) there were accordant 
results with both IgG positives. The PCR technique was performed in the 95 
samples of IgG positive children and was possible to detect the parasite’s 
DNA in one sample of NB peripheric blood. Therefore these results show that 
the inclusion of the toxoplasmosis serologic test in the newborn screening, 
which is already performed in SUS to detect other diseases, demonstrated to 
be effective in the precocious detection of T. gondii infected NB. We highlight 
that succeed in the infected NB triage several criteria should be taken into 
account and that a greater sampling should be performed as to ratify these 
results.  
 
Key words: serologic triage; newborn screening, congenital toxoplasmosis 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Aspectos gerais da toxoplasmose 
 

A toxoplasmose é causada pela infecção do protozoário intracelular 

obrigatório Toxoplasma gondii pertencente ao filo Apicomplexa. É um parasito 

altamente bem sucedido infectando aproximadamente 30% da população 

mundial, além de infectar vertebrados de sangue quente e espécies aviárias 

(Montoya & Liesenfeld 2004; Skariah et al. 2010). 

A prevalência da infecção pelo T. gondii varia de acordo com os 

hábitos alimentares, higiene, idade dos indivíduos infectados, fatores culturais, 

regiões geográficas, características climáticas e medidas políticas de saúde e 

governo (Rosso et al. 2008; Moncada & Montoya 2012). 

Na China, a prevalência é menor que 10%, 39,3% no Irã (Daryani et 

al. 2014), entre 15-30% nos Estados Unidos e Reino Unido e até 80% em 

algumas áreas da Europa (Zhou 2011). Na América Latina, a prevalência de 

anticorpos da classe IgG na população é geralmente elevada (> 60%) 

especialmente em El Salvador (Remington et al. 2006) e Brasil (Frenckel 2002), 

enquanto no México a prevalência média é de 27,97% (Galvan-Ramirez et al. 

2012).  

A maioria das infecções não apresenta sintomatologia em indivíduos 

imunocompetentes, no entanto, a transmissão vertical pode causar uma grande 

variedade de manifestações clínicas no feto, sendo a principal causa de 

morbidade e mortalidade no período neonatal (Jones & Roberts 2012; Ydav et 

al. 2014). 

 

1.2 Classificação e morfologia do Toxoplasma gondii 

 

Toxoplasma gondii pertence ao reino Protista, filo Apicomplexa, 

classe Conoidasida, subclasse Coccidia, ordem Eucoccidiida, família 

Sarcocystidae, gênero Toxoplasma e espécie T. gondii (Neves et al. 2012). 
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Este parasito apresenta uma morfologia múltipla dependendo do 

habitat e do estágio evolutivo (Neves et al. 2012). As formas infectantes são: 

Taquizoíto: é uma célula de forma alongada, apresentando uma 

extremidade pontiaguda anterior (conoidal) e uma extremidade posterior 

arredondada. Mede aproximadamente 2-4 µm de largura e 4-8 µm de 

comprimento. O taquizoíto consiste em várias organelas e corpúsculos de 

inclusão, incluindo uma película (revestimento externo), citoesqueleto (complexo 

membrana interna, os microtúbulos subpeliculares, anéis apicais, anéis polares, 

um conoide), microporos secretores (roptrias, micronemas, grânulos densos), 

uma mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, ribossomos, 

retículo endoplasmático rugoso e liso, núcleo, microporo, grânulos de 

amilopectina, e um apicoplasto (Figura 1) (Dubey et al. 2010).  

Essa forma evolutiva é caracterizada pela fase proliferativa de rápida 

multiplicação que causa a morte das células nucleadas infectadas gerando 

resposta imune, a qual é responsável pela formação de cistos nos tecidos 

(Montoya & Liesenfeld 2004).  

 

 

Figura 1. Taquizoíto de Toxoplasma gondii. Disponível em: 
http://fundacionio.blogspot.com.br/2012_12_01_archive.html 

 

Bradizoíto: possui características morfológicas semelhantes às do 

taquizoíto e é a forma encontrada dentro do vacúolo parasitóforo de uma célula, 

cuja membrana forma a cápsula do cisto tecidual e pode atingir até 200 µm de 

diâmetro (Figura 2). A espessura da parede e o tamanho do cisto podem variar 

em função da célula hospedeira parasitada e o número de bradizoítos no seu 

interior. Essa forma evolutiva apresenta parede resistente e elástica, isolando os 
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bradizoítos da ação dos mecanismos imunológicos do hospedeiro (Dubey et al. 

2010; Neves et al. 2012).  

O bradizoíto multiplica-se lentamente por endopoligenia no interior do 

cisto, o qual pode ser encontrado predominantemente no sistema nervoso 

central, nos olhos e nos tecidos musculares esqueléticos e cardíacos, 

permanecendo pelo resto da vida do hospedeiro com pouca ou mesmo sem 

causar resposta inflamatória. Entretanto o cisto pode ocasionalmente romper e 

liberar bradizoítos que se diferenciam em taquizoítos, ocorrendo multiplicação e 

disseminação e como consequência causar graves sequelas principalmente em 

pessoas imunocomprometidas (Skariah et al. 2010). 

 

 

Figura 2. Cisto tecidual de Toxoplasma gondii. Exame miscroscópico de um 
cisto no cérebro de camundongo infectado com bradizoítos.  

 

Oocisto: é esférico, medindo cerca de 11 x 12,5 µm e após ser 

eliminado pelas fezes dos felídeos sofre esporulação no meio ambiente 

formando dois esporocistos (6 x 8 µm), com quatro esporozoítos (2 x 6 µm) cada 

(Figura 3) (Speer et al. 1998; Neves et al. 2012).  

O oocisto possui uma parede dupla altamente resistente às condições 

ambientais, permanecendo viável por até 18 meses em solos úmidos e de clima 

temperado. E resistente também a desinfetantes, raio ultravioleta, ozônio e 

produtos a base de cloro (Belli et al. 2006; Jones & Dubey 2010). 
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Figura 3. Oocisto de Toxoplasma gondii.  
 

1.3 Ciclo biológico do Toxoplasma gondii 

 

T. gondii apresenta um ciclo heteroxeno (Figura 4), no qual os 

felídeos são os hospedeiros definitivos, apresentando uma fase sexuada dentro 

do vacúolo parasitóforo no citoplasma de células epiteliais do intestino e um ciclo 

assexuado ocorrendo em outros tecidos do hospedeiro intermediário, incluindo o 

homem e outros animais de sangue quente (Rey 2010).  

Nos felídeos a infecção ocorre pela ingestão de oocistos, cistos 

teciduais e taquizoítos, sendo que menos de 50% dos felídeos eliminam oocistos 

após a ingestão de oocistos e/ou taquizoítos, entretanto quase todos eliminam 

essa forma de resistência após ingestão de cistos teciduais (Dubey 2001; Dubey 

2002). Depois da ingestão de oocistos e/ou cistos teciduais ocorre a liberação de 

esporozoítos e bradizoítos, respectivamente, através da digestão da parede de 

ambas as formas evolutivas por enzimas proteolíticas presentes no estômago e 

no intestino delgado. A maioria dos taquizoítos que chegam ao estômago são 

destruídos, entretanto os que penetram na mucosa oral podem evoluir do 

mesmo modo que os cistos e oocistos (Neves et al. 2012).  

As formas infectantes penetram nos enterócitos dos felídeos onde 

acontece intensa multiplicação intracelular (esquizogonia), dando origem a 

vários merozoítos que penetram em novas células e se transformam em 

gametócitos que por um processo de maturação formam os microgametas 

(gametas masculinos) e macrogametas (gametas femininos) (Cenci-Goga 2011; 

Neves et al. 2012) 
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Os microgametas móveis entram nas células epiteliais do intestino 

para fecundar os macrogametas, formando zigotos que posteriormente darão 

origem aos oocistos. Durante a fase aguda, milhões de oocistos atingem o meio 

externo através das fezes dos felídeos, ocorrendo a maturação através do 

processo de esporogonia que em cerca de quatro dias apresenta dois 

esporocistos contendo quatro esporozoítos cada (Rey 2010). 

Na fase assexuada um hospedeiro susceptível (homem, por exemplo) 

se infecta através da ingestão de oocistos, cistos teciduais e mais raramente por 

taquizoítos e que por ação do suco gástrico liberam as formas evolutivas, as 

quais sofrem diferenciação para taquizoítos no caso dos bradizoítos e 

esporozoítos e posteriormente ocorre a fase proliferativa que é iniciada no 

interior do vacúolo parasitóforo, liberando novos taquizoítos que invadiram 

diversas células do organismo (Dubey et al. 2010; Skariah et al. 2010).  

A fase aguda é caracterizada pela disseminação do parasito no 

organismo através de taquizoítos livres na circulação sanguínea que poderá 

causar um quadro polissintomático cuja gravidade dependerá da quantidade de 

formas infectantes, tipo da cepa do parasito e da susceptibilidade do hospedeiro. 

Os casos mais graves estão relacionados com pessoas imunocomprometidas 

principalmente aquelas que sofrem complicações da AIDS e em gestantes, pois 

T. gondii é capaz de atravessar a placenta e causar sérias consequências ao 

feto (Thulliez 2001; Jones & Roberts 2012; Neves et al. 2012). 

Já a fase crônica é caracterizada pela diminuição da sintomatologia e 

pela formação de cistos teciduais decorrentes da resposta imune, os quais 

permanecem viáveis por toda a vida do hospedeiro tendo predileção por tecido 

muscular esquelético e cardíaco, sistema nervoso central e olhos (Glenn et al. 

2013). Esses cistos podem ser reativados produzindo sintomas de infecção 

aguda principalmente em pessoas imunocomprometidas por doenças, gestação, 

tratamentos e transplante de órgãos (Ho-Yen 2009).  
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Figura 4. Ciclo biológico do Toxoplasma gondii (Kawazoe 2003). 

 

1.4  Mecanismos de transmissão  

 

O ser humano adquire a infecção por três vias principais: 

 

1. Ingestão de oocistos presentes na água, alimento, solo ou 

disseminados por vetores. O consumo de água ou alimentos contaminados com 

oocistos é considerado o modo mais frequente de infecção em pessoas de baixo 

nível socioeconômico (Bahia-Oliveira et al. 2003) e a segunda principal causa de 

morte por doenças transmitidas por alimentos nos Estados Unidos (Scallan et al. 

2011). A água potável contaminada por essa forma evolutiva é de grande 

importância já que pode infectar um elevado número de pessoas, causando 

surtos (Karanis et al. 2007). Há evidências emergentes que crustáceos em 

ambientes marítimos contaminados também podem representar uma fonte viável 

de infecção (Guy 2014).  

2. Ingestão de cistos encontrados em carne crua ou mal cozida 

principalmente de porco, carneiro, cabra ou carne de caça, e aves de corte têm 
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sido implicados em estudos epidemiológicos. Os hábitos culturais de uma 

população pode influenciar a aquisição da infecção por T. gondii a partir da 

ingestão de cistos teciduais em carne crua ou mal cozida, como demonstrado na 

França, onde a prevalência de anticorpos contra T. gondii é muito elevada em 

seres humanos (Dubey 2010; Jones & Dubey 2012). 

3. Transmissão congênita de T. gondii. As gestantes com infecção 

aguda durante a gravidez correm maior risco de transmitirem T. gondii para o 

feto, sendo que durante o primeiro trimestre pode resultar em graves sequelas, o 

que pode incluir o aborto, do que a infecção no terceiro trimestre (Dunn et al. 

1999). 

Outras formas de transmissão também podem ocorrer através da 

ingestão de taquizoítos em leite, acidente de laboratório, transplante de órgãos 

ou transfusão sanguínea de indivíduos infectados na fase proliferativa. Apesar 

de muito citado, existe pouco perigo de infecção por T. gondii ao beber leite de 

vaca e de qualquer outro animal, isto somente ocorre, quando há lesão e o leite 

esta contaminado com células do animal. Além disso, em ambiente urbano, leite 

é geralmente pasteurizado ou fervido (Dubey & Beattie 1988).  

A toxoplasmose causada por transplante de órgãos ocorre geralmente 

pela presença de cistos teciduais no tecido transplantado ou em pacientes 

transplantados infectados com a forma latente do parasito, já que a terapia 

imunossupressora e citotóxica dada ao receptor do órgão é a causa de 

reativação do parasito, levando a infecção ativa da doença (Frenkel 2002).  

 

1.5 Manifestações clínicas da toxoplasmose 

 

1.5.1 Toxoplasmose adquirida  

 

A infecção em humanos imunocompetentes é assintomática em 80 a 

90% dos casos em decorrência da efetividade do sistema imunológico. Quando 

sintomática, é autolimitada e apresenta-se como quadro febril, 

hepatoesplenomegalia, rash cutâneo e linfoadenopatia, a qual é a forma clínica 

mais observada nos casos de toxoplasmose nos pacientes (Hill & Dubey 2002; 

Santana et al. 2003). 
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Há evidencias que o T. gondii esteja relacionado em alguns casos de 

distúrbios psiquiátricos, como depressão, ansiedade e esquizofrenia (Henriquez 

et al. 2009; Torrey et al. 2012). Já em pessoas imunocomprometidas podem 

ocorrer graus variáveis da doença e resultar na reativação do parasito que 

incluem problemas neurológicos e até mesmo mortalidade. A encefalite é a 

manifestação clínica mais comum entre as pessoas com o quadro avançado da 

síndrome de imunodeficiência humana (AIDS) (Jones et al. 2014).  

 

1.5.2 Toxoplasmose transplacentária  

 

Na infecção congênita a gestante raramente tem sintomas de 

infecção, ocorrendo parasitemia temporária que eventualmente podem 

ocasionar lesões focais na placenta, afetando de maneira variada o feto. 

Entretanto apenas 15 a 20% das crianças que adquirem o parasito durante a 

gestação têm evidências da doença ao nascer (Avelino et al. 2003).  

No entanto, mesmo que assintomático após o nascimento muitas 

crianças infectadas podem desenvolver a doença tardiamente e nos casos mais 

graves a Tétrade de Sabin: retinocoroidite, hidrocefalia, convulsões e 

calcificação intracerebral. A retinocoroidite é a sequela mais comum (Figuras 5 

e 6), como demonstrado pela literatura que em 82% das crianças 

congenitamente infectadas apresentaram lesões oculares até aos 20 anos 

(Koppe et al. 1986; Montoya & Liesenfeld 2004; Dubey 2010).  
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Figura 5. Calcificação do parênquima encefálico causada pelo Toxoplasma 
gondii. Calcificações em parênquima encefálico e dilatação ventricular 
identificadas por tomografia computadorizada (Higa et al. 2010). 
 

 

 
Figura 6. Cicatrizes de retinocoroidite causadas pelo Toxoplasma gondii. 
Cicatrizes de retinocoroidite nasal inferior, com moderada opacidade vítrea no 
olho esquerdo (OE) e cicatriz macular, com lesões atróficas e pigmentadas 
inferior, temporal e nasal no olho direito (OD) (Higa et al. 2010). 
 

1.6 Toxoplasmose congênita 

 

A transmissão congênita mais comum ocorre quando a gestante sofre 

a primo infecção durante a gestação e o parasito atravessa a barreira 

placentária. A forma mais importante da doença pelo fato de poder resultar em 
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infecção fetal com graves sequelas para a criança (Dunn et al. 1999; Thiébaut 

2007; Kaye 2011).  

Embora rara, a toxoplasmose congênita também pode ocorrer em 

mulheres que tenham adquirido a infecção primária logo antes da concepção 

(Hennequin et al. 1997), as que são cronicamente infectados com uma cepa de 

T. gondii mais virulenta (Elbez-Rubinstein et al. 2009) e também em mulheres 

imunocomprometidas cuja imunodeficiência é agravada durante a gestação 

(Azevedo et al. 2010; Lindsay & Dubey 2011).  

Há relatos de transmissão congênita de T. gondii resultante da 

reativação de infecção crônica em gestantes imunocompetentes. No entanto, 

alguns casos foram relacionados a uma presumível redução da resposta celular 

durante a gestação, que pode intervir no controle dos parasitos e no curso 

clínico da infecção materna e/ou em casos de reagudização que 

consequentemente eleva o risco de transmissão vertical (Silveira et al. 2003; 

Andrade et al. 2010). 

O risco de contaminação do feto é próximo a 40%, sendo 

inversamente proporcional ao tempo de gestação no qual a infecção materna 

ocorreu (Remington et al. 2006). A gravidade das lesões é maior durante os 

primeiros meses de gestação, porém esse não é o único fator responsável pelo 

quadro clínico da doença (Peyron et al. 2006). O efeito nocivo da toxoplasmose 

em mulheres em idade fértil depende também da prevalência da doença na 

comunidade, da vulnerabilidade da mulher ao protozoário, da sua incidência 

entre os animais que servem de alimento ao homem, da virulência da cepa do T. 

gondii e do contato da gestante susceptível com as fontes de infecção (Avelino 

et al. 2003).  

A maioria dos isolados tanto de humanos como de animais 

domésticos pertencem a três genótipos denominados tipo 1, 2 e 3 (Boughattas 

et al. 2011). Cepas do tipo 1 (mais virulentas e amplamente distribuída na 

América do Sul) estão relacionadas à toxoplasmose humana congênita e à 

virulência aguda em camundongos, cepas do tipo 2 (comuns nos Estados 

Unidos e na Europa) relacionam-se aos casos de reativação da infecção crônica 

em humanos e as cepas do tipo 3 (menos virulentas e frequentemente isoladas 

na América do Sul) estão associadas às infecções animais (Howe & Sibley 1995; 

Dubey et al. 2002; Peyron et al. 2006; McGovern & Wilson 2013). 
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A influência do tipo de cepa na toxoplasmose congênita foi 

claramente expressa no Brasil, onde as crianças com toxoplasmose congênita 

têm um risco cinco vezes maior do que as crianças europeias no 

desenvolvimento de lesões oculares, devido à predominância de genótipos mais 

virulentos do parasito, que são raramente encontrados na Europa (Gilbert et al. 

2008).  

Através de estudos recentes, utilizando a metodologia, multilocus de 

polimorfismo no comprimento de fragmentos de restrição por reação de cadeia 

polimerase (PCR-RFLP) foi realizada a genotipagem de aproximadamente 1500 

amostras em todo o mundo que revelou 189 genótipos diferentes de T. gondii 

(Shwab et al. 2014). Esse quadro indica que a diversidade genética das cepas 

de T. gondii é muito elevada no Brasil, onde muitos genótipos diferentes e 

atípicos foram caracterizados em animais. Com base na experiência do Centro 

de Referência Nacional Francês para genotipagem de isolados de T. gondii, 

cepas atípicas são mais propensas a causar danos severos do que cepas de 

tipo II em toxoplasmose congênita e em pessoas imunocompetentes (Ajzenberg 

2012). 

A taxa de transmissão ao feto durante a primo infecção é inferior a 6% 

no primeiro trimestre, de 22 – 40% no segundo trimestre e de 58 – 72% no 

terceiro trimestres de gestação (Montoya & Remington 2008; Rabilloud et al. 

2010). Já nas pacientes imunocomprometidas pode haver reagudização da 

infecção crônica, gerando risco de transmissão ao feto em qualquer período 

gestacional (Moron et al. 2003; Santana et al. 2003). Durante o primeiro 

trimestre da gestação, a infecção pode levar à morte fetal. No segundo trimestre, 

pode ocasionar a chamada tétrade de Sabin. No terceiro trimestre de gestação, 

a criança pode nascer normal e apresentar evidências da doença alguns dias, 

semanas ou meses após o parto (Kompalic-Cristo et al 2005; Costa 2012). 

A prevalência de soropositividade em gestantes foi observada em 

estudos de diversos países, conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1. Prevalência sorológica em gestantes cronicamente infectadas pelo Toxoplasma 
gondii de alguns países do mundo 

País Prevalência (%) Referência 

Estados Unidos 14,9 Jones et al. 2001 

Coréia 3,7 Han et al. 2008 

Gana 92,5 Ayi et al. 2009 

China 10,6 Liu et al. 2009 

França 43,8 Berger et al. 2009 

Itália 20,7 De Paschale et al. 2010 

Malásia 49 Nissapatorn, et al. 2011 

Espanha 12 Ramos et al. 2011 

Egito 67,5 Deeb et al. 2012 

Etiópia 81,1 Zemene et al. 2012 

México 15,62 Galvan-Ramirez et al. 2012 

Áustria 33 Prusa et al. 2012 

Japão 10,3 Sakikawa et al. 2012 

Reino Unido 17,3 Flatt & Shetty 2013 

Legenda: %: percentual 

 

A prevalência da infecção por T. gondii em gestantes no Brasil 

também varia de acordo com as regiões geográficas, como demonstradas na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2. Prevalência sorológica em gestantes cronicamente infectadas pelo Toxoplasma 

gondii nas regiões do Brasil 

Região Estado Cidade Prevalência (%) Referência 

Norte PA Belém 73 Oliveira 2002 

  TO Gurupi 68,7 Gontijo-Silva et al. 2014 

Nordeste SE Aracaju 69 InagakiI et al. 2009 

  CE Fortaleza 68,6 Sroka et al. 2010 

  BA Salvador 56,4 Rebouças et al. 2011 

  MA Caxias 77,9 Câmara et al. 2015 

Centro-Oeste GO Goiânia 68,3 Sartori et al. 2011 

  MS Campo Grande 91,6 Figueiró-Filho et al. 2007  

Sudeste SP São Paulo 68,8 Guimarães et al. 1993 

  MG Belo Horizonte 61,2 Carellos et al. 2008 

  SP São José do Rio Preto 64,4 Mattos et al. 2011 

Sul RS Porto Alegre 67,3 Lago et al. 2009 

  PR Região Noroeste 59 Ferezin et al. 2013 

Legenda: %: percentual 
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Há relatos de casos de transmissão congênita da toxoplasmose 

resultante de reativação de infecção crônica em gestantes imunocompetentes. 

No entanto alguns casos foram relacionados a uma presumível redução da 

resposta celular durante a gestação que pode intervir no controle dos parasitos e 

no curso clínico da infecção materna e/ou em casos de reagudização que 

consequentemente eleva o risco de transmissão vertical (Silveira et al. 2003; 

Andrade et al. 2010). 

Alguns autores relatam que gestantes IgG positivas não transmitem a 

toxoplasmose, exceto em casos raros de reagudização por imunodeficiência (Oz 

2014). Entretanto, alguns relatos de casos contradizem esses estudos, como 

demonstrado por Avelar et al. (2015) em que uma gestante imunocompetente 

cronicamente infectada por T. gondii sofreu reativação ocasionando hidrocefalia 

e cardiopatia fetal, o qual evoluiu para óbito do feto no inicio do terceiro trimestre 

de gestação. Também foi relatado por Higa et al. (2010) o caso de uma gestante 

cronicamente infectada que apresentou reagudização ocular severa, porém 

durante o acompanhamento pré-natal não foi evidenciada anormalidades fetais. 

 

1.7 Diagnóstico da toxoplasmose 

 

1.7.1. Diagnóstico clínico 

 

A toxoplasmose é uma infecção autolimitada e geralmente 

assintomática em pacientes imunocompetentes e gestantes, entretanto quando 

sintomática é caracterizada por febre, mal estar e linfadenopatia (Sagel & 

Krämer 2013; Jones et al. 2014). 

A toxoplasmose congênita pode apresentar uma grande variedade de 

sinais e sintomas clínicos, porém na maioria dos casos as crianças nascem sem 

nenhuma manifestação clínica, dificultando assim a detecção das crianças 

congenitamente infectadas, principalmente as que nascem de uma gravidez não 

considerada de risco (McAuley 2014). 

As principais características clínicas da toxoplasmose no período 

neonatal são agrupadas na clássica tétrade de Sabin, composta por alterações 

motoras, neurológicas e oculares. Entretanto, podem aparecer sintomas 

inespecíficos como convulsões, paralisias, deficiência auditiva, dificuldades de 
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aprendizagem, linfadenopatia, febre e erupção cutânea (Montoya & Liesenfeld 

2004). 

Dessa forma as manifestações clínicas podem ser confundidas com 

doenças causadas por outros agentes infecciosos, tais como o citomegalovírus 

(CMV), rubéola, ou infecções virais de herpes (Jones et al. 2003). 

 

1.7.2 Diagnóstico laboratorial 

 

O diagnóstico da infecção pelo T. gondii possui aspectos complexos 

devido aos diferentes perfis de evolução clínica desta infecção.  Estas diferenças 

se refletem no diagnóstico laboratorial, quando há necessidade de confirmar se 

a infecção é aguda/ativa, crônica e se a transmissão ocorreu verticalmente 

(Remington et al. 2001; Robert-Gangneuxa & Dardé 2012). 

Quando ocorre infecção por T. gondii durante a gestação as medidas 

para confirmação da infecção congênita baseia-se na realização de ultrassom 

para monitorar o desenvolvimento fetal e punção de líquido amniótico. A coleta 

do líquido amniótico é realizado quatro semanas após a infecção materna e o 

diagnóstico pela detecção de DNA do parasito pela reação de cadeia polimerase 

(PCR) e pela inoculação em cobaias de experimentação (Robert-Gangneux & 

Dardé 2012). 

Existem duas estratégias complementares para diagnosticar a 

infecção congênita: a detecção de parasitos na placenta ou no sangue do 

cordão umbilical, análise sorológica de sangue periférico do recém-nascido, com 

objetivo de demonstrar a presença de anticorpos específicos (IgM, IgA, IgG 

títulos crescentes), detecção de material genético do parasito por PCR e 

isolamento desse protozoário em animais para experimentação (Robert-

Gangneux & Dardé 2012).  

 

1.7.2.1 Diagnóstico parasitológico  

 

O diagnóstico parasitológico deve ser utilizado objetivando a 

confirmação da presença do parasito, sendo indicado durante a fase aguda 

(Murat et al. 2013).  
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Atualmente as técnicas moleculares têm sido foco das pesquisas 

através do uso da PCR como alternativa ao diagnóstico parasitológico e pode 

ser realizada utilizando líquor, líquido amniótico, sangue periférico e placenta no 

diagnóstico de toxoplasmose congênita (Sensini 2006; Fricker-Hidalgo 2007; 

Tamma & Serwint 2007; Montoya & Remington 2008; Garibyan & Avashia 2013).  

O diagnóstico molecular é realizado com o uso da reação em cadeia 

da polimerase em tempo real (qPCR) ou convencional (PCR) para a 

identificação das sequencias genéticas do T. gondii. Estes métodos apresentam 

maior sensibilidade (92% - 97,4%) e especificidade (100%) do que os outros 

métodos de diagnóstico na identificação do parasito em diversas amostras 

biológicas (Castro et al. 2001; Silveira et al. 2011).  

Outros métodos também são empregados para detectar a presença 

de T. gondii, como isolamento em culturas de tecidos por biópsia ou necropsia 

ou de líquidos corporais e testes de inoculação em camundongos, sendo este o 

método mais tradicional que utiliza o sangue do paciente, de preferência a 

camada leucocitária, ou sedimento de líquido cefalorraquiano, líquido amniótico, 

lavado brônquico-alveolar, suspensão de triturados de biópsia ou de placenta, 

são inoculados por via intraperitoneal em camundongos. A positividade é 

indicada pela soroconversão do animal e confirmada pela presença de 

taquizoítos no líquido peritoneal ou de cistos no cérebro e em outros órgãos 

(Ferreira et al. 2001; Montoya 2002). 

 

1.7.2.2 Diagnóstico sorológico 

 

Um dos métodos mais empregados no diagnóstico de toxoplasmose 

são os testes sorológicos que inclui titulação de imunoglobulina G específica 

(IgG anti-T. gondii), confirmando exposição passada ao parasito e triagem de 

imunoglobulina A, E e M específica (IgA, IgE e IgM anti-T. gondii), o que é 

sugestivo de exposição recente ou infecção ativa em curso (Petry et al. 1997; 

Jones et al. 2003). 

Detecção de anticorpos IgA e IgM contra T. gondii é sugestivo de 

infecção aguda e são produzidos durante a primeira semana após a infecção e 

alcançam elevados níveis dentro de um mês. Já IgE é produzido e eliminado 

rapidamente sendo indicador de infecção corrente (Liu et al. 2015).   
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A imunoglobulina IgG específica atravessa a placenta e a sua 

presença não é um marcador de infecção congênita, já que quando adquirida 

passivamente pela mãe desaparecem dentro de 6 a 12 meses de idade. Por 

esta razão, a investigação do neonato concentra-se na detecção de ambas as 

imunoglobulinas específicas de T. gondii, IgM e IgA e detecção direta do 

parasito. De 15% a 55% dos recém-nascidos infectados congenitamente não 

têm IgM específico detectável após ao nascimento ou nos primeiros meses. 

Quando toxoplasmose congênita não for confirmada logo após o nascimento, a 

mesma não deve ser descartada, testes de acompanhamento sorológico são 

indicados até um ano de idade, somente depois deste tempo, o diagnóstico 

poderá ser conclusivo (Bollani et al. 2013; Guy 2014).  

Testes de avidez de anticorpos são usados para ajudar a distinguir 

infecção recente da antiga, sendo considerado importante para as gestantes 

quando IgM é detectado e está sendo cogitado o risco de transmissão congênita 

(Lappalainen et al. 1993; Robert-Gangneux & Darde 2012). Na maioria dos 

casos pacientes com infecção aguda apresentam um baixo índice de avidez, 

sugerindo que a infecção ocorreu dentro de cinco meses prévios, enquanto 

aqueles com infecção com mais de cinco meses têm um alto índice de avidez 

(Pour Abolghasem et al. 2011). 

Existem diversos tipos de testes sorológicos disponíveis para o 

diagnóstico da toxoplasmose, sendo que a maioria apresenta boa sensibilidade 

e especificidade, e são encontrados facilmente no mercado. Os principais testes 

utilizados atualmente para diagnóstico são: 

Reação de imunofluorescência indireta (IFI): é um teste de 

referência para toxoplasmose com boa sensibilidade e especificidade, podendo 

ser usado tanto na fase aguda (detecção de IgM) como na fase crônica 

(detecção de IgG). Entretanto tem como desvantagens os resultados falso-

positivos de IgM pela interferência de fatores reumatóides presentes no soro e 

resultados falso-negativos de IgM, devido a competição entre anticorpos IgG e 

IgM, o que pode impedir que se fixem nos antígenos parasitários (Camargo 

2001). 

Imunoensaio enzimático (ELISA): tem se tornado um dos testes 

sorológicos mais utilizados devido a sua boa sensibilidade, especificidade, 

automação e quantificação, detectando anticorpos das classes IgM, IgG, IgA e 
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avidez de IgG. Apresenta maior sensibilidade que IFI, mas pode apresentar 

resultados falso-positivos de IgM devido a fatores reumatoides (Camargo et al. 

1977).  

Reação de Aglutinação por Imunoabsorção (ISAGA): é um dos 

testes mais sensíveis para detecção de anticorpos IgM e IgA. No entanto, as 

sensibilidades para IgM e IgA não excedem 70% e 65%, respectivamente 

(Gilbert et al. 2007).  

Western Blot (WB): o diagnóstico sorológico da toxoplasmose 

congênita em recém-nascidos geralmente se baseia na detecção de IgM e ou 

IgA específicos no sangue do cordão ou no sangue periférico do recém-nascido, 

mas em alguns casos podem apresentar resultados negativos devido a breve 

meia-vida dessas classes de anticorpos (Remington et al. 2001). 

Na ausência de qualquer sinal clínico, o diagnóstico pode ser 

retardado até que seja comprovada a observação de títulos de IgG específicos 

persistentes ou aumentados após vários meses de vida do recém-nascido. Esta 

demora no diagnóstico pode ser minimizada realizando a técnica de Western 

Blot que permite uma analise qualitativa por uma comparação de padrões de 

bandas de IgM e IgG do soro do recém-nascido com o soro da mãe (Pinon et al. 

1985).  

Essa técnica dispõe de boa sensibilidade para detectar IgM e IgG 

atingindo 65 a 79% no nascimento e 83 a 94% aos três meses de vida e 

demonstra eficácia na confirmação do diagnóstico de infecção congênita 

(Robert-Gangneux et al. 1999; Tissot-Dupont et al. 2003). 

A falta de uniformidade na gestão de pacientes grávidas pode resultar 

em consequências graves para recém-nascidos e infelizmente alguns países 

não incluem toxoplasmose na lista das doenças investigadas durante o pré-natal 

ou não fazem um acompanhamento sistematizado para as gestantes e recém-

nascidos (Margonato et al. 2007; Carellos et al. 2008; Ministério da Saúde 2006). 

Portanto a realização de um pré-natal adequado com triagem para toxoplasmose 

é essencial para o sucesso da avaliação sorológica, sendo necessária a 

repetição do exame nas gestantes suscetíveis para identificar a soroconversão e 

prevenir a transmissão da infecção ao feto (Carellos et al. 2008). 
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1.8 Profilaxia e programas de controle 

 

A prevenção da toxoplasmose na gestação é importante 

particularmente pela dificuldade de tratamento da gestante e do recém-nascido, 

e ainda pela evolução desfavorável, com seqüelas e morte, podendo ser dividida 

em três categorias: primária, secundária e terciária (Diniz 2006; Moncada & 

Montoya 2012).  

A prevenção primária da toxoplasmose congênita pode ser realizada 

através de medidas de educação em saúde de mulheres que pretendem 

engravidar e de gestantes não imunes ou suscetíveis sobre comportamentos 

preventivos, como: normas de higiene para evitar a infecção, as quais incluem a 

lavagem adequada das mãos após jardinagem e outras atividades que envolvem 

contato com o solo e gatos, lavagem de frutas e vegetais (principalmente 

aqueles que crescem em contato com o solo) antes de ingeri-los em cocção, 

cozimento adequado de carnes, limpeza de caixa de areia usando luvas e 

máscaras e consumo de água mineral ou fervida (Robert-Gangneux 2013).  

A propagação dessas medidas preventivas depende da política de 

saúde aplicada no país e os profissionais da saúde são os principais 

vinculadores dessas informações, já que suas orientações são mais eficazes do 

que recomendações impressas (revistas, catálogos, posters) para mudança de 

comportamento com intuito de evitar a infecção por este protozoário (Pawlowski 

et al. 2001). 

Essas recomendações preventivas, quando aplicadas no pré-natal, 

contribuem para a redução de 63% da primo infecção na gestação (Foulon 1992; 

Reis et al. 2006). Entretanto há evidências de que esses programas de 

orientação ainda precisam ser melhorados de acordo com as características 

epidemiológicas e culturais de cada país (Gollub et al. 2008). No estudo de Baril 

et al. (1999) foi demonstrado que muitas das infecções eram provenientes de 

ingestão de cistos presentes em carne crua ou mal cozida, porém a maioria das 

mulheres eram instruídas a terem mais cuidado com a preparação de frutas e 

vegetais crus.  

A prevenção secundária consiste no diagnóstico precoce da infecção 

na gestante e de seu tratamento antiparasitário (Foulon et al. 1994), 

demonstrando serem capazes de reduzir a taxa de transmissão para o feto e o 
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número de seqüelas nos casos em que já ocorreu a infecção intrauterina (Couto 

& Leite 2004).  

A triagem sorológica pré-natal (teste da mamãe) é realizada através 

da coleta de gotas de sangue do dedo da mão da gestante em papel filtro na 

maioria das unidades de saúde pública no Brasil. Após esse procedimento são 

realizados exames que detectam as seguintes doenças: Toxoplasmose, 

Rubéola, Doenças da Inclusão Citomegálica, Sífilis, Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), Doença de Chagas, Hepatite B e C, HTLV, 

Hipotireoidismo e Hemoglobinopatia. Dessa forma, é essencial iniciar o pré-natal 

no primeiro trimestre da gravidez, realizando a triagem sorológica para permitir a 

identificação precoce de casos agudos de toxoplasmose e outras doenças 

(APAE Goiânia-GO 2016). 

O tratamento é mais eficaz se for dado dentro de dias ou semanas 

após a soroconversão em gestantes, entretanto estudos apontam que a triagem 

nessas mulheres não é seguida de acordo com as recomendações. Na Áustria, 

onde o rastreio pré-natal foi aplicado há décadas, apenas 30% das mulheres 

soronegativas realizam os testes pelo menos três vezes durante a gravidez 

(Sagel et al. 2011). Esta negligência implica um grande desafio no rastreio e no 

tratamento de gestantes que soroconvertem, gerando altos custos sociais e 

econômicos, porém com a realização de uma triagem materna adequada 

segundo o estudo realizado nos Estados Unidos por Stillwaggon et al. (2011), 

esses custos podem ser reduzidos em 620 dólares por criança, onde se estima 

quatro milhões de nascimentos por ano.  

No Brasil, a triagem pré-natal é sugerida como política pública não 

obrigatória devido à elevada prevalência da toxoplasmose materna (superior até 

90% em algumas regiões), sendo oferecida gratuitamente nos estados do Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Goiás e nas cidades de Curitiba, no 

Paraná, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (Curitiba 2004; Figueiro-Filho et 

al. 2007; Giffoni 2007; Lago et al. 2007; Carellos et al. 2008; Batista et al. 2010). 

No Mato Grosso do Sul (MS), Belo Horizonte (MG) e em Goiás (GO), o teste da 

mamãe é realizado no primeiro e no terceiro trimestre de gestação (Carellos et 

al. 2008; APAE Goiânia-GO 2016; APAE Mato Grosso do Sul-MS 2016), porém 

o monitoramento sorológico das mulheres inicialmente negativas não é realizado 
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(Figueiro-Filho et al. 2007; Giffoni 2007), enquanto que em Porto Alegre e 

Curitiba a repetição da sorologia é trimestral (Lago et al. 2007; Curitiba 2004).  

A prevenção terciária de toxoplasmose consiste no diagnóstico 

precoce pela dosagem de anticorpos específicos IgA e IgM e/ou na persistência 

de anticorpos IgG anti-T. gondii no soro do recém-nascido, comparados com o 

soro materno, permitindo a introdução de esquema terapêutico para prevenir ou 

minimizar as sequelas (Hall 1992; Diniz 2006). 

A triagem neonatal realizada por meio do teste do pezinho tem o 

objetivo de rastrear e detectar patologias na população com idade entre 3 a 7 

dias e vêm incluindo novos diagnósticos e métodos mais eficazes e capazes de 

identificar, além de doenças metabólicas, outros tipos de patologias como as 

hematológicas, infecciosas e genéticas (Ministério da Saúde 2002).  

Há três tipos de teste do pezinho disponibilizados no Brasil, entretanto 

o Sistema Único de Saúde (SUS) aplica apenas o teste do pezinho básico que é 

composto por seis diagnósticos: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, 

anemia falciforme (e demais hemoglobinopatias), fibrose cística, deficiência de 

biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. No teste do pezinho MAIS, além do 

que se detecta no teste básico, inclui mais quatro diagnósticos: deficiência de G-

6-PD, galactosemia, leucinose e toxoplasmose congênita. O teste do pezinho 

SUPER inclui em seu painel, além das 10 doenças dos testes básico e MAIS, 

outros 38 diagnósticos de aminoacidopatias, defeitos do metabolismo dos ácidos 

graxos e das acidemias orgânicas, realizados através da avançada tecnologia 

de Espectrometria de Massas (APAE São Paulo-SP 2016). 

Nos Estados Unidos recomendam que seja realizada a triagem 

neonatal, pois a incidência da toxoplasmose congênita é igual ou superior a de 

outras doenças metabólicas e genéticas (Boyer et al. 2005; Montoya & Rosso 

2005). No Brasil, o acompanhamento é realizado somente em recém-nascidos 

com suspeita clínica e de gestações provenientes de mulheres que tiveram uma 

gravidez de risco para doenças infectocontagiosas, apesar da alta prevalência 

da infecção, sendo sugerida a inclusão do Programa de Triagem Neonatal no 

país por vários especialistas (Lopes-Mori 2010). Dessa forma, há uma grande 

dificuldade de realizar o diagnóstico da toxoplasmose, pois a doença pode ser 

clinicamente silenciosa e em alguns casos não há detecção de IgM devido às 
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falsas reações negativas e também pela fase da gestação em que a mãe 

soroconverteu (Remington et al. 2001; Gilbert et al. 2007; Rodrigues et al. 2009). 

 

1.9 Tratamento 

 

O tratamento precoce da grávida com primo infecção pelo T. gondii 

tem como objetivo evitar a transmissão vertical após a soroconversão materna 

ou, se já aconteceu a infecção no concepto, minimizar a replicação do parasito e 

conter mais danos aos órgãos do feto (Remington et al. 2001; Soheilian et al. 

2005). 

Em caso de infecção materna sem infecção fetal, espiramicina é a 

droga de escolha para a prevenção de transmissão vertical, a qual é um 

antibiótico macrolídeo que não pode atravessar a barreira transplacentária, 

sendo administrado 500mg a cada oito horas, podendo causar efeitos colaterais, 

como: náusea, vômito, diarréia e casos muito raros de colite pseudo-

membranosa, reações de hipersensibilidade, alterações nos testes de função 

hepática e hemólise aguda (Montoya & Remington 2008). Nos casos de infecção 

fetal confirmada, a pirimetamina e sulfadiazina devem ser administrados até o 

nascimento com 100mg a cada 12 horas e 1mg/kg três vezes na semana, 

devido a toxicidade gerada para a mãe e o feto, como: supressão da medula 

óssea, febre, vasculite, erupções cutâneas, náuseas, vômitos, nefropatia (Wallon 

et al. 1999; Montoya & Remington 2008; Kaye 2011). Mesmo depois que o 

tratamento for concluído, deve ser realizado o monitoramento de exames 

clínicos e oftalmológicos regularmente por vários anos para o controle de 

possíveis sequelas (Kieffer & Wallon 2013). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A toxoplasmose congênita é considerada uma relevante causa 

mundial de mortalidade e morbidade infantil, constituindo um importante 

problema de saúde pública. A maioria dos casos de infecção fetal é subclínica 

no nascimento, entretanto quando sintomático pode apresentar anomalias 

graves e as taxas de prevalência relatadas na literatura são consideradas 

elevadas (Bahia et al. 1992; Montoya & Liesenfeld 2004; Moncada & Montoya 

2012). 

Diversos estudos envolvendo toxoplasmose congênita foram 

realizados no Laboratório de Estudos da Relação Parasito Hospedeiro na 

Universidade Federal de Goiás (LAERPH – UFG), nas últimas décadas. 

Primeiro, por Avelino et al. (2003) demonstrando que 34,2% das mulheres em 

idade procriativa estavam sob risco de adquirirem a toxoplasmose aguda 

durante a gestação, sendo a taxa de transmissão congênita em Goiânia de 

8,9%, índice semelhante ao encontrado na Europa, constatando a alta 

prevalência de soropositividade para toxoplasmose em gestantes no estado de 

Goiás.  

Gontijo-Silva (2006) estudou um grupo de mulheres com gravidez de 

risco para toxoplasmose, que não tinham sido tratadas até o momento da coleta 

do material biológico, conseguindo detectar o parasito em 33% de suas 

amostras. Dando continuidade aos estudos, Costa (2007) demonstrou a eficácia 

do tratamento sobre o parasitismo do T. gondii, pois em nenhuma das 32 

amostras de recém-nascidos de mulheres que receberam o tratamento 

profilático foi possível detectar o parasito.  

Avelar (2013) analisou a prevalência e fatores de risco para 

toxoplasmose em gestantes atendidas em duas maternidades públicas de 

Goiânia, obtendo resultado de 51,9% de gestantes IgG positivas no Hospital das 

Clínicas-UFG e 42,3% na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.  
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O estudo realizado por Gontijo-Silva et al. (2014) em Gurupi no 

estado de Tocantins apresentou elevada prevalência de gestantes cronicamente 

infectadas pelo T. gondii (68,7%) e 5,7% com infecção ativa. Da mesma forma, 

Câmara et al. (2015) identificou a prevalência para toxoplasmose em gestantes 

atendidas no sistema público de saúde realizado no município de Caxias, 

Maranhão, onde a prevalência foi de 77,9% e a susceptibilidade de 22,1%. 

Quanto às que apresentaram infecção ativa para toxoplasmose, a prevalência 

encontrada foi de 0,9%. Ambos os estudos condizem com os resultados 

encontrados em diferentes regiões do Brasil, onde várias pesquisas 

epidemiológicas realizadas com mulheres grávidas cronicamente infectadas têm 

mostrado uma taxa de aproximadamente 50% a 91% (Vaz et al. 2010; Dubey et 

al. 2012). 

Os trabalhos desenvolvidos demonstram a necessidade da 

implementação do teste diagnóstico para toxoplasmose na triagem neonatal 

disponibilizada pelo SUS, não só em crianças com suspeita de doenças 

infecciosas e provenientes de gestação de risco, pois o público alvo que 

depende de exames oferecidos pela rede pública de saúde geralmente são 

pessoas com baixo poder aquisitivo e que não possuem conhecimento suficiente 

sobre toxoplasmose congênita (Avelar 2013). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza a realização dos 

programas populacionais de triagem neonatal, especialmente nos países em 

desenvolvimento e ressalta que a inclusão de outros testes ao protocolo é 

válida, especialmente quando comprovada a importância preventiva da doença a 

ser implantada (Ministério da Saúde 2002). 

O diagnóstico da toxoplasmose congênita é complexo já que a 

infecção pelo T. gondii geralmente não apresenta ou não específica sinais 

clínicos característicos dessa doença (Tenter et al. 2000). Um número relevante 

de gestantes não realizam o pré-natal de forma adequada, como demonstrado 

nos dados apresentados pela APAE de Goiânia-GO no período de 2003 a 2013, 

em que dos 9.247.974 exames de teste da mamãe realizados no primeiro 

trimestre de gestação, apenas 653.562 gestantes realizaram o exame no 

terceiro trimestre. Do total de 27.924 gestantes com infecções confirmadas, a 

toxoplasmose foi classificada como a terceira doença mais frequente entre os 
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exames realizados no pré-natal, com hepatite B e sífilis em primeiro e segundo 

lugar, respectivamente (APAE Goiânia-GO 2016).  

A coleta de sangue em papel filtro proporciona um maior acesso a 

triagem de patologias em países de difícil acesso e com recursos escassos, pois 

é um meio com baixo custo de coleta e armazenamento de amostras, uma vez 

que estas são estáveis, não infectantes e não necessitam de acondicionamento 

específico (Minuzzi 2008).  

A detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii com a utilização da 

técnica em papel filtro já é validada na literatura, como demonstrado no estudo 

de Lebech et al. (1999) que  identificou cerca de 80% das crianças infectadas 

por essa metodologia (Guerina et al. 1994; Paul et al. 2000). Devido a sua fácil 

execução, pode tornar acessível à ampliação dos testes laboratoriais e permitir a 

implementação dessa técnica em programas de saúde da rede pública, 

principalmente em um país como o Brasil que possui elevada soroprevalência de 

toxoplasmose (Minuzzi 2008). Dessa forma a possibilidade de tratamento 

precoce para estas patologias torna a triagem de suma importância para estes 

tipos de doenças, prevenindo e reduzindo a mortalidade na população de risco 

(Garcia et al. 2007). 

A detecção precoce de crianças congenitamente infectadas por 

identificação dos anticorpos específicos das classes IgG e IgM no teste do 

pezinho poderá auxiliar a minimizar os pontos negativos observados no  

programa vigente de controle da toxoplasmose, entre eles a  vigilância da 

soroconversão. Como descrito acima, a elevada prevalência de mães 

cronicamente infectadas no Brasil e diante das dificuldades técnicas em se 

acompanhar as mulheres durante toda a gestação, a triagem da infecção 

congênita nos recém-nascidos através da inclusão dos testes sorológicos ao 

teste do pezinho para toxoplasmose poderia ser uma importante medida de 

controle primário da toxoplasmose congênita. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

 

Realizar a triagem sorológica para toxoplasmose no teste do pezinho, 

visando à identificação através do diagnóstico precoce da infecção congênita 

nos recém-nascidos na primeira semana de vida em três unidades públicas de 

referência: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e Hospital 

Maternidade Dona Iris em Goiânia, Goiás e Cais Nova Era, Aparecida de 

Goiânia, Goiás. 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

 Realizar triagem sorológica para toxoplasmose (IgM e IgG) em sangue 

coletado em polpa plantar lateral dos recém-nascidos que forem realizar o teste 

do pezinho, utilizando papel filtro, nas três unidades de saúde pública da região 

metropolitana de Goiânia, Goiás.  

 Avaliar e comparar a sensibilidade da sorologia realizada com sangue 

coletado em papel filtro com a sorologia realizada com sangue periférico nas 

amostras dos recém-nascidos. 

 Comparar a concentração de anticorpos detectada pela sorologia do 

sangue periférico dos recém-nascidos com os resultados de suas respectivas 

mães. 

 Realizar testes sorológicos confirmatórios (IgM e Avidez IgG) e 

complementares como PCR na confirmação dos recém nascidos com suspeita 

de infecção congênita, utilizando sangue periférico dos recém-nascidos. 

 Dinamizar o diagnostico precoce da toxoplasmose congênita no sangue 

de recém-nascidos.  
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4 FLUXOGRAMA  

Sorologia anti-T. gondii (IgM/IgG) pelo teste de Elisa 

ELISA 

Recém-nascidos com resultados positivos 
para IgM e/ou IgG com índice de absorbância 

≥ 3 

Abordagem dos responsáveis dos recém-nascidos e assinatura do TCLE 
 

HC-UFG/HMDI/CNE 

Coleta de sangue da lateral da região plantar 
dos recém-nascidos em papel filtro  

2015-2016 

Coleta de sangue periférico das 
mães e dos recém-nascidos 

Realização do teste PCR com 
sangue de recém-nascidos 

Confirmação da sorologia anti-T. 
gondii (IgM/IgG) pelo teste de Elisa 

 

 Análises estatísticas 

Acompanhamento clínico de crianças com 
toxoplasmose congênita confirmada no HC-UFG, 

tratamento e acompanhamento sorológico por pelo 
menos doze meses 
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5 MÉTODOS 

5.1 Seleção dos pacientes 

 

Este estudo é prospectivo, e foram coletadas amostras de sangue em 

papel filtro de recém-nascidos que foram realizar o teste do pezinho com três a 

sete dias de idade, para triagem neonatal nas três unidades de saúde pública da 

região metropolitana de Goiânia, Goiás: Hospital Maternidade Dona Íris (HMDI), 

no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG) em 

Goiânia, Goiás e no Cais Nova Era (CNE) em Aparecida de Goiânia, Goiás no 

período de 2015 e 2016. Essas unidades de coleta foram escolhidas por 

conveniência, HMDI e CNE por realizarem um elevado número de testes do 

pezinho e no HC-UFG por atenderem pacientes de alto risco.  

Os responsáveis pelos recém-nascidos foram informados da 

importância da pesquisa para a saúde de seus filhos e o material biológico 

somente foi coletado após a aprovação de seus responsáveis com assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

O critério de inclusão utilizado foi o consentimento dos responsáveis 

dos recém-nascidos para coleta de amostras biológicas em papel filtro com o 

objetivo de realização de exames sorológicos para toxoplasmose. O critério de 

exclusão envolve somente aqueles em que os responsáveis não aceitaram 

participar do projeto de pesquisa.  

Este projeto de pesquisa foi aceito na Plataforma Brasil. Número do 

parecer: 943.441 em 11 de fevereiro de 2015. 

A pesquisa foi realizada de acordo com a Resolução 466/12 do 

conselho Nacional de Saúde (CNS 2013).  

 

 

 

 



 28 

5.2 Coleta de amostras biológicas  

 

No procedimento de coleta do teste do pezinho (Figura 7), os recém-

nascidos ficaram em posição de arroto para boa circulação de sangue nos pés 

de forma que fosse suficiente para a coleta da amostra biológica. Após esse 

procedimento a assepsia do calcanhar foi realizada com algodão umedecido 

com álcool 70% e a punção executada nas laterais da região plantar do 

calcanhar com o auxilio de uma lanceta, fazendo leve movimento da mão para 

direita e esquerda, para garantir sangramento necessário.  

 

 

Figura 7. Teste do pezinho. Coleta de sangue da lateral da região plantar do 
recém-nascido em papel filtro.  
 

Após o preenchimento dos círculos de papel filtro com sangue para o 

teste do pezinho disponibilizado pelo SUS, os recém-nascidos tiveram o 

acréscimo de um segundo papel filtro em sua coleta sanguínea, para ampliar a 

pesquisa da triagem neonatal com o diagnóstico para toxoplasmose. 

Os papéis filtro com amostras de sangue foram identificados e 

posicionados em prateleiras em posição horizontal para evitar o contato com 

outras amostras e que pudessem secar de forma adequada em temperatura 

ambiente de 15 a 20°C por cerca de três horas.  

As amostras biológicas foram encaminhadas até o Laboratório da 

Relação Parasito Hospedeiro da Universidade Federal de Goiás (LAERPH-UFG) 

para realização do exame sorológico pelo teste de Elisa. Os casos que 

apresentaram índices de absorbância ≥ 3 de IgG e/ou positividade para IgM, os 

responsáveis foram comunicados e submetidos a uma coleta de sangue 

periférico das mães e de seus respectivos filhos para a realização de novos 

exames sorológicos pelo teste de Elisa e exame parasitológico pela técnica de 
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PCR apenas do sangue dos recém-nascidos. A padronização do ponto de corte 

para realização de coletas de sangue periférico foram realizadas pela média das 

100 primeiras amostras em papel filtro que foram reagentes para IgG anti-

T.gondii, obtendo o valor com índices de absorbância ≥ 3. 

A coleta de sangue periférico foi realizada em uma das três unidades 

de saúde onde foram coletadas as amostras de sangue em papel filtro, de forma 

que fosse o local mais próximo à residência dessas mulheres. Aquelas que não 

puderam comparecer em uma dessas unidades, as coletas foram realizadas em 

suas residências.  

Após a coleta de cinco mililitros de sangue periférico das mães e de 

seus respectivos filhos, as amostras foram inseridas em tubos com EDTA e 

submetidas a separação dos componentes sanguíneos por centrifugação e 

posteriormente o plasma e o anel leucocitário colocados em tubos eppendorf  

distintos e devidamente identificados.  

Todos os procedimentos de coleta foram realizados de acordo com as 

normas padronizadas pelo Ministério da Saúde (Ministério da Saúde 2002). 

 

5.3 Exame sorológico pelo teste de Elisa 

 

Após as coletas de sangue dos recém-nascidos em papel filtro 

Wathman n° 1 com 3 cm2, acondicionados em envelopes de papel com 

finalidade de proteção contra fatores ambientais, estes foram enviados ao 

LAERPH-UFG, recortados com perfurador específico de 5 mm de diâmetro para 

realização de exames sorológicos pela técnica de Elisa. Cada recorte foi 

colocado em um poço da placa de Elisa para detecção de anticorpos IgM e IgG 

anti-T.gondii. As amostras que apresentaram resultados positivos para IgM e/ou 

com índice de anticorpos IgG ≥ 3, tiveram a sorologia repetida em sangue 

periférico por Elisa para confirmação dos resultados anteriormente realizados e 

acompanhamento sorológico por até doze meses de recém-nascidos em que as 

amostras apresentaram índices de anticorpos IgG constantes ou maiores do que 

de suas mães.   

A padronização do recorte de 5mm do papel filtro foi realizada pelo 

teste de Elisa com amostras coletadas em papel filtro e de sangue periférico do 

mesmo indivíduo e aplicadas na mesma reação, de forma que foram observados 
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resultados semelhantes de detecção de anticorpos IgM e IgG anti-T. gondii nos 

materiais biológicos coletados de formas distintas.  

 

5.3.1 Elisa 

 

Para a metodologia de ensaio imunoenzimático (Elisa - IgM e IgG,) foi 

utilizado o kit comercial (Bioelisa-Bioclin®) para a realização de todos os testes 

dos recém-nascidos e das mães quando indicado, de acordo com as normas do 

fabricante.   

 

5.4 Reação em cadeia de polimerase (PCR) 

 

A extração do DNA de T. gondii foi realizada a partir do anel 

leucocitário obtido pela separação por centrifugação do sangue periférico do 

recém-nascido utilizando o Kit comercial Bio Pur®, de acordo com as normas do 

fabricante.  

 

5.4.1 Reação em cadeia de polimerase de Toxoplasma gondii 

 

Foram realizadas em um volume final de 25μl contendo 10mM TRIS 

HCl (pH 9,0), 3,5mM MgCl2, 0,2U de Taq DNA Polimerase, 0,5mM de cada 

desoxinucleotídeos, 50 pmoles de cada iniciador da reação e 2μl de DNA molde. 

As reações foram realizadas no termociclador, sendo o programa de 

amplificação constituído de uma desnaturação inicial a 94ºC (5 min), 35 ciclos de 

desnaturação a 94ºC (1 min), anelamento a 62ºC (1 min) e extensão a 72ºC (1 

min) seguida de extensão final a 72ºC por 10 minutos. Os pares de primers 

utilizados foram: Toxo-B5 (5'-TGA AGA GAG GAA ACA GGT GGT CG-3') e 

Toxo-B6 (5'-CCG CCT CCT TCG TCC GTC GTA-3') (Burg et al. 1989; Cristina et 

al. 1991). As amostras de PCR e o peso molecular foram aplicados em géis de 

poliacrilamida a 6% (24ml de H2O destilada, 8 ml de tampão TBE 5x, 8ml de 

acrilamida, 250µl de persulfato de amônio e 50µl de Temed) encaixado em uma 

cuba em posição vertical com tampão de corrida TBE 1x (10,8g de Tris, 5,5g de 

ácido bórico, 4ml de EDTA 0,5M, H2O milli-Q qsp 1000 ml) para auxiliar a 

passagem de corrente elétrica. Após o término da corrida o gel foi colocado em 
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outra cuba contendo solução de fixação (100ml de etanol absoluto, 5ml ácido 

acético e H2O qsp 1000ml) e após cinco minutos de imersão foi adicionado à 

solução fixadora, nitrato de prata para coloração por dez minutos. Em seguida a 

solução foi desprezada e adicionada H2O destilada para retirar o excesso de 

nitrato de prata. A H2O destilada foi desprezada e adicionada solução reveladora 

por dez minutos (30g de hidróxido de sódio, 3ml de formaldeído e H2O destilada 

qsp 1000ml) (Santos et al. 1993). 

Todas as etapas da PCR e da corrida do gel de poliacrilamida foram 

monitoradas com controles positivos e negativos. Os controles positivos são 

provenientes da cepa RH (aguda) e ME-49 (crônica) mantidas em camundongos 

no biotério do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade 

Federal de Goiás (IPTSP-UFG) e os controles negativos de materiais biológicos 

de indivíduos com resultados negativos em exames sorológicos e 

parasitológicos. Cada reação de PCR foi realizada em duplicata e aplicada no 

gel de poliacrilamida em dois poços e no caso de discordância do resultado, em 

que foi detectado apenas uma banda nas duas aplicações das amostras, uma 

nova reação foi realizada para confirmação do resultado. 



 32 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Triagem sorológica em papel filtro 

 

Foram coletadas 949 amostras de sangue em papel filtro de recém-

nascidos com idade entre três a sete dias, atendidos no Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), Hospital Maternidade Dona Íris 

(HMDI) e Cais Nova Era (CNE). Foi possível detectar em 45,52% (432/949) das 

amostras a presença de anticorpos IgG anti-T. gondii e em 0,1% (01/949) das 

amostras foi detectada a presença de anticorpos IgM anti-T. gondii, pelo teste de 

Elisa (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Resultados sorológicos para toxoplasmose de amostras de sangue 

coletadas em papel filtro de recém-nascidos pelo teste de Elisa.  

Papel Filtro 

Resultado  Nº % 

Reagente (IgM) 1 0,1 

Reagente (IgG) 432 45,52 

Total de amostras 949 100 
Legenda: IgM: Imunoglobulina M; IgG: Imunoglobulina G; Nº: número absoluto; %: Percentual 

 

Devido à elevada prevalência de infecção pelo T. gondii de gestantes 

em diversas partes do mundo e principalmente nas regiões do Brasil (Ayiet al. 

2009; Mattos et al. 2011; Deeb et al. 2012; Zemene et al. 2012; Gontijo-Silva et 

al. 2014; Câmara et al. 2015), a possibilidade de transmissão congênita e 

complicações devido a reinfecção e reagudização da infecção crônica em 

imunocompetentes e imunocomprometidos gera uma preocupação relevante da 

confirmação e acompanhamento das mulheres e de seus filhos durante a 
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gestação e após o nascimento (Elbez-Rubinstein et al. 2009; Lindsay & Dubey 

2011). 

Neste trabalho, 45,52% dos recém-nascidos e consequentemente 

suas respectivas mães foram considerados sororeagentes IgG anti-T. gondii, 

pois  anticorpos IgG materno atravessam a barreira transplacentária e circulam 

no sangue do feto (Remington et al. 2006).  

A prevalência de gestantes cronicamente infectadas (45,52%) neste 

trabalho demonstrou ser elevada quando comparados a alguns países da 

Europa, América do Norte e Central, como: 20,7% na Itália (De Paschale et al. 

2010), 12% na Espanha (Ramos et al. 2011), 17,3% no Reino Unido (Flatt & 

Shetty 2013), 14,9% nos Estados Unidos (Jones et al. 2001) e 15,62% no 

México (Galvan-Ramirez et al. 2012). No entanto, foi semelhante aos dados 

encontrados na França (43,8%) (Berger et al. 2009). 

Estes dados comparados nas diversas regiões do Brasil 

demonstraram índices de prevalência inferior ao relatado no ano de 2011 em 

Goiânia (68,3%) e em Salvador (56,4%). Porém vale ressaltar que a prevalência 

apresentada neste trabalho foi inferida pela soropositividade detectada por papel 

filtro e nos soros dos recém-nascidos, o que pode justificar esta diferença 

(Rebouças et al. 2011, Sartori et al. 2011). 

Por outro lado, foi possível inferir que 54,47% (517/949) mães eram 

soronegativas para T. gondii, sendo consideradas mulheres de risco, 

demonstrando necessidade de acompanhamento em futuras gestações, pois 

este grupo está susceptível a uma primo infecção. Mulheres que já 

apresentavam soropositividade possuem menor probabilidade de infectar seus 

fetos (Avelino et al. 2009; Lopes-Mori 2010).  

A detecção recente das crianças infectadas congenitamente é de 

suma importância no diagnóstico e prognóstico da toxoplasmose. No nosso 

estudo, foi possível detectar um recém-nascido (0,1%) com presença de 

anticorpos IgM específicos para T. gondii, imunoglobulina marcadora de infecção 

aguda, confirmando assim a transmissão vertical, pois esta classe de 

imunoglobulinas não atravessam a barreira transplacentária (Remington et al. 

2006). 

Dados da literatura demonstram diferentes índices de transmissão 

congênita que são detectados geralmente quando o acompanhamento é 
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realizado durante o pré-natal, em grávidas consideradas de risco. A detecção de 

infectados através do teste do pezinho em recém-nascidos assintomáticos 

provenientes de mães cronicamente infectadas, demonstra ser uma excelente 

opção a ser implementada nos programas de atenção a saúde, como 

demonstrado no trabalho de Paul et al. (2001) em que a detecção de anticorpos 

IgM anti-T. gondii em papel filtro pelo teste de Elisa apresentou sensibilidade de 

95% e especificidade de 99,9%, comparado à sorologia convencional (Avelino et 

al. 2003; Ferezin et al. 2013; De-Paschale et al. 2014; Gontijo-Silva et al. 2014). 

 

6.2 Análise da sorologia em papel filtro e comparação com a sorologia 

convencional em sangue periférico 

 

Das 432 amostras de sangue coletadas em papel filtro que foram 

reagentes para IgG, 56,94% (246/432) apresentaram índice de absorbância pelo 

teste de Elisa superior ou igual a 3.0, critério este utilizado para coleta de 

sangue periférico do recém-nascido e da mãe. Foram coletados 104 pares de 

amostras de sangue periférico, incluindo amostras das mães e de seus 

respectivos filhos, totalizando 208 amostras.  

Salientamos a dificuldade de comunicação com os responsáveis dos 

recém-nascidos e também a falta de interesse dos mesmos em permitir uma 

segunda coleta de sangue. 

Das 104 amostras de sangue periférico de recém-nascidos coletadas 

após três meses referentes à primeira coleta, nove não apresentaram resultados 

sorológicos concordantes com os encontrados nos papéis filtro (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Concordância dos resultados sorológicos para toxoplasmose de 

amostras de sangue coletadas em papel filtro e de sangue periférico de recém-

nascidos pelo teste de Elisa.  

Relação de amostras Nº % 

PF e SP reagente IgG 95 91,34 

PF reagente e SP não reagente IgG 9 8,65 

Total de amostras 104 100 

Legenda: PF: papel filtro; SP: sangue periférico; IgG: Imunoglobulina G; Nº: número 

absoluto; %: Percentual 
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Em nove pares de amostras de sangue periférico, os resultados não 

apresentaram concordância com a sorologia obtida no papel filtro. Apesar deste 

fato, salientamos a elevada porcentagem de detecção de anticorpos da classe 

IgG (91,34%) nas coletas de sangue periférico e em papel filtro. Este dado pode 

ser explicado pela sensibilidade do teste utilizado (61,1- 99.3%) demonstrando a 

eficácia do teste de Elisa em papel filtro e boa eficiência na reprodução da 

técnica (Zhang et al. 2015). 

 

6.3 Comparação dos resultados sorológicos obtidos do sangue periférico 

das crianças soropositivas com suas respectivas mães 

 

Com descrito acima, sangue periférico de 104 pares (mães e filhos) 

foram realizadas, totalizando 208 amostras. Nestas amostras, todas 

apresentaram resultados negativos para IgM. 

Em relação à imunoglobulina IgG, em cinco pares (4,80%) os 

resultados obtidos no papel filtro do recém-nascido não foram concordantes, 

sendo negativos os resultados obtidos tanto do filho como da mãe.  

Em quatro pares (3,84%), a sorologia da mãe foi positiva, mas a de 

sua respectiva criança, negativa.  

Em 95 pares (91,34%) de amostras tanto da mãe quanto do filho foi 

detectada a presença de anticorpos IgG anti-T. gondii (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Comparação dos resultados sorológicos para toxoplasmose pelo teste 

de Elisa de amostras de sangue periférico coletadas de recém-nascidos e de 

suas respectivas mães. 

Sangue Periférico 

 Resultado Mãe Filho 

  Nº % Nº % 

Reagente (IgM) 0 0 0 0 

Reagente (IgG) 95 91,34 95 91,34 

Não reagente (IgG) 5 4,8 5 4,8 

Mãe reagente e filho não reagente (IgG) 4 3,84 4 3,84 

Total de amostras 104 100 104 100 

Legenda: IgM: Imunoglobulina M; IgG: Imunoglobulina G; Nº: número absoluto; 

%: Percentual 
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Em quatro pares analisados, os resultados das mães foram positivos 

para IgG e negativos para as amostras das crianças. Estes casos podem ser 

justificados pela diminuição dos níveis destes anticorpos específicos 

provenientes das mães, pois IgG possui meia-vida de quatro semanas e a coleta 

de sangue periférico foi realizada em até três meses, após a coleta do papel 

filtro (Dunn et al. 1999; Naessens et al. 1999).  

 

6.4 Testes confirmatórios nas amostras das crianças com indicação de 

infecção congênita 

 

Uma das formas de se confirmar a toxoplasmose congênita é o 

diagnóstico sorológico realizado até o primeiro ano de vida da criança, onde é 

possível observar o aumento de anticorpos IgG para T. gondii. Quando a criança 

apresenta níveis de anticorpos superiores ao da mãe pode ser um indicativo de 

infecção congênita, demonstrando a necessidade de acompanhamento 

(Moncada & Montoya et al. 2012; Saadatnia & Golkar 2012). Neste trabalho 

nenhuma (0/104) das amostras de sangue periférico de recém-nascidos 

apresentou índices maiores que de suas mães.  

Outra forma de confirmação de infecção congênita pode ser realizada 

pela detecção de material genético de T. gondii, como demonstrado por Vaz 

(2006). As técnicas moleculares são importantes ferramentas no diagnóstico de 

toxoplasmose em pacientes imunocomprometidos, infecção congênita e 

toxoplasmose ocular (Remington et al. 2004). 

No entanto, a técnica de PCR é aplicada principalmente no 

diagnóstico pré-natal com líquido amniótico de gestantes com evidências 

sorológicas de infecção primária e demonstram especificidade de 100% e 

sensibilidade de 98% com a utilização desse material biológico (Remington et al. 

2004; Amendoeira & Camillo-Coura 2010; Teixeira et al. 2013). 

Dessa forma, todas as amostras de sangue periférico das crianças 

que apresentaram serem reagentes para anticorpos IgG anti-T. gondii (95/104) 

foram submetidas à técnica de PCR.  

Foi possível confirmar a presença de material genético (DNA) de T. 

gondii por este teste molecular em uma das 104 amostras de sangue periférico 
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coletadas de recém-nascidos e os resultados laboratoriais desta criança e de 

sua mãe estão apresentados na Tabela 6.  

 

Tabela 6. Resultado de exames laboratoriais para toxoplasmose das amostras 

do recém-nascido (infecção confirmada pelo teste de PCR) e de sua mãe. 

  Papel filtro Sangue periférico 

  Filho Mãe Filho 

Exame sorológico Resultado Índice Resultado Índice Resultado Índice 

IgM NR 0,08 NR 0,07 NR 0,07 

IgG R 3,85 R 7,9 R 3,8 
Exame 
parasitológico         Resultado 
Material genético 
(DNA)         Positivo 
Legenda: IgM: Imunoglobulina M; IgG: Imunoglobulina G; NR: amostra não reagente para IgM 

e/ou IgGanti-T.gondii; R: amostra reagente para IgM e/ou IgGanti-T.gondii. 

 

A criança em que foi detectado o material genético de T. gondii na 

amostra de sangue periférico pela técnica de PCR apresentou índices de 

absorbância constantes na análise do soro (3,85) após três meses da coleta de 

sangue em papel filtro (3,80), chamando a atenção já que os níveis séricos de 

IgG endógena, produzida pela criança infectada, persistem ou aumentam após o 

nascimento. No entanto, a diminuição dos níveis de IgG geralmente ocorre nos 

primeiros meses de vida, mesmo no lactente infectado devido a diminuição dos 

anticorpos maternos. Assim, no lactente que não está em tratamento, só pode 

ser excluída a infecção congênita quando os anticorpos IgG negativarem 

completamente. No lactente em tratamento, IgG pode negativar e retornar 

quando o tratamento for suspenso (Mitsuka-Breganó et al. 2010). 

A mesma criança apresentou alta avidez (83%) em sua amostra de 

sangue periférico pelo teste de avidez para IgG, o qual é utilizado para auxiliar, 

junto com outros marcadores, a determinação das fases da infecção pelo T. 

gondii recente e passada. Um teste com alta avidez de IgG apresenta grande 

valor preditivo, excluindo a possibilidade da ter sido adquirida nos últimos 2 a 3 

meses em 100% dos casos (Montoya et al. 2002; Pour-Abolghasem et al. 2011).  

Os exames laboratoriais foram entregues aos responsáveis, das 

crianças com infecção congênita confirmada, pela presença de IgM e PCR 
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positivo, foram encaminhadas ao atendimento médico no Hospital das Clínicas 

da Universidade Federal de Goiás.   
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7 CONCLUSÕES 

 A triagem de recém-nascidos pela inclusão da sorologia para 

toxoplasmose se mostrou eficiente, pois foi possível detectar a presença de 

anticorpos IgM (0,1%) e IgG (45,52%) anti-T. gondii em amostras de recém-

nascidos coletadas em papel filtro.  

 A sensibilidade da sorologia utilizando papel filtro possui 

sensibilidade semelhante à realizada no sangue circulante, como demonstrado 

pela comparação dos resultados sorológicos obtidos em amostras de sangue em 

papel filtro e com sangue periférico (91,34%) constatando eficiência na 

reprodução da técnica.  

 A comparação da sorologia em sangue periférico da criança e sua 

respectiva mãe demonstrou concordância em 91,34%, sendo considerado um 

bom critério para seleção de  crianças com suspeita de infeção congênita. 

 Foi possível detectar material genético (DNA) do parasito em uma 

das 95 amostras de sangue periférico de crianças com presença de anticorpos 

IgG anti-T. gondii, demonstrando que as técnicas complementares devem ser 

utilizadas quando há suspeita  de infecção congênita.  

 

O diagnóstico da toxoplasmose congênita é complexo e depende de 

vários fatores, principalmente os relacionados à idade de infecção fetal. A 

maioria das crianças infectadas não apresenta sintomatologia, o que dificulta 

ainda mais a identificação destes. Programas de atenção a gestante e ao recém-

nascido são importantes e devem ser padronizados por todo o Brasil. Diante dos 

resultados obtidos nesse trabalho, a adição da sorologia para toxoplasmose ao 

teste do pezinho que já é disponibilizado pelo SUS para outras infecções, se 

mostrou eficaz na detecção precoce de recém-nascidos infectados pelo T. 

gondii. Salientamos que para se obter êxito na triagem dos recém-nascidos 

infectados, vários critérios deverão ser considerados, e que uma amostragem 

maior deverá ser analisada para ratificar os resultados obtidos. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Anexo 2 Parecer do comitê de ética  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 55 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Você está sendo convidada para participar, como voluntária, em uma pesquisa. 
 
Nossos nomes são Hanstter Hallison Alves Rezende, Heloisa Ribeiro 
Storchilo, Juliana Boaventura Avelar, Kamilla Nogueira e Larissa 
Magalhães, somos biomédicos, e estamos sob orientação da Profª. Dra. Ana 
Maria de Castro, de desenvolver esta pesquisa, sendo a área de atuação a 
Biomedicina. Após ler com atenção este documento e ser esclarecida sobre as 
informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 
deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 
pesquisador responsável. Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá 
entrar em contato com, os pesquisadores responsáveis, Heloísa Ribeiro 
Storchilo, nos telefones: (62) 32096364 ou 82584709. Em caso de dúvidas 
sobre os seus direitos como participantes nesta pesquisa, você poderá entrar 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade Federal de 
Goiás, 1ª Avenida, s/n - Setor Leste Universitário - 74.605-020 - Goiânia - Goiás 
no telefone (62) 3269.8497. 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

 
O título da pesquisa é “Triagem sorológica em recém-nascidos para 
Toxoplasmose e Tripanossomíase America (Doença de Chagas) através da 
inclusão destes testes a ser 
implantada pelo SUS no teste do pezinho visando o diagnóstico precoce 
da infecção congênita”. Este trabalho será desenvolvido por uma equipe 
técnica, a qual pertencemos, sob a coordenação da Profª. Drª. Ana Maria de 
Castro; o material biológico (sangue) será coletado pela equipe de enfermagem, 
no momento da coleta do teste do pezinho, sendo coletada mais uma gota de 
sangue em outro papel filtro para a realização do exame. Dessa forma, seu filho 
não será submetido à outra coleta para a realização desta pesquisa. Os papéis 
filtros serão levados para o Laboratório de Estudos da Relação Parasito-
Hospedeiro no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, onde serão 
armazenados e realizados os testes propostos no projeto. Caso seja necessário, 
o participante será convidado a nova coleta de sangue, desta vez, sangue 
periférico da mãe e de seu recém-nascido. Para confirmação dos resultados 
obtidos pelo papel de filtro. 

Esta pesquisa tem o objetivo: Implementar a triagem sorológica para 
Toxoplasmose e Tripanossomíase americana (Doença de Chagas) ao teste do 
pezinho, visando a identificação através do diagnóstico precoce das duas 
infecções congênitas nos recém nascidos (na primeira semana de vida) e aos 
seis meses caso haja indicação, em duas maternidades públicas de referencia 
(Maternidade do Hospital das Clinicas e Maternidade Dona Iris), em Goiânia, 
Goiás. 

Os prováveis riscos: Podem ocorrer pela compressão inadequada do 
local da coleta de sangue após a retirada da agulha, mas esse risco se deve a 
própria coleta. Você receberá uma assistência integral e gratuita pela equipe do 
projeto até o fim da coleta, após sua confirmação que está tudo bem, que não 
sente nenhum desconforto ou tonturas por conta da coleta, você ira assinar este 
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termo. A opção de participação é totalmente voluntária, caso não queira, não 
sofrerá nenhuma restrição aos exames que foram solicitados. 

Ressarcimento: Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação 
financeira pela sua participação. Pois você não terá nenhum gasto financeiro 
com a pesquisa. Após realização dos exames entraremos em contato com você 
para entregar o seu resultado, totalmente gratuito. Caso sentir se lesada, poderá 
recorrer à justiça comum ou particular, estando à equipe do projeto passiva da 
decisão judicial.  

Sua participação será importante, pois poderá contribuir para o 
conhecimento da influência dos parasitos Trypanosoma cruzi e do Toxoplasma 
gondii no desenvolvimento da doença de Chagas e Toxoplasmose 
respectivamente, assim como possibilitar ao clínico uma melhor avaliação clínica 
minimizando assim, possíveis consequências em seus filhos. 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA NESTA PESQUISA 
 
Eu, _______________________________________________________, 
RG______________CPF ____________, abaixo assinado, concordo em 
participar do estudo “Triagem sorológica em recém-nascidos para 
Toxoplasmose e Tripanossomíase America (Doença de Chagas) através da 
inclusão destes testes a ser implantada pelo SUS no teste do pezinho 
visando o diagnóstico precoce da infecção congênita””, como sujeito. Fui 
devidamente informado e esclarecido pelos Biomédicos sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 
interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento. Serão garantidos 
o sigilo e privacidade de meus dados pessoais. 
 
Goiânia, ........./ ........... / 20....... 
 
__________________________________________________________ 
Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: 
Assinatura Dactiloscópica: 
 
__________________________________________________________ 
Nome e Assinatura do Pesquisador Responsável: 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa 
e 
aceite do sujeito em participar. 
 
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 
Nome: _________________________________________________ 
Nome: _________________________________________________ 
Observações complementares 
Os responsáveis por deste projeto se comprometem a não divulgação e/ou 
identificação de dados pessoais dos indivíduos participantes. 
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