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RESUMO 

 

 

A resposta imunológica ao Toxoplasma gondii é complexa e envolve diversos tipos 

celulares e mecanismos efetores que serão responsáveis pelo controle dessa infecção 

persistente. Nessa tese, composta por dois estudos, foram avaliados os componentes da 

resposta imunológica de recém-nascidos (RN) com suspeita de toxoplasmose congênita 

com o intuito de verificar diferenças entre esses componentes nos infectados e não 

infectados e se a resposta imune dos infectados interferiu na gravidade da doença, 

contribuindo para a presença de sinais clínicos. Avaliaram-se, também, os métodos 

diagnósticos para confirmação da toxoplasmose congênita em RN filhos de mães 

tratadas com espiramicina durante a gestação e o efeito desse tratamento nas 

manifestações clínicas da doença nos RN infectados. No primeiro estudo, foi feita a 

coleta de sangue periférico de RN com suspeita de toxoplasmose congênita para a 

realização de imunoglobulinas totais (IgE, IgM, IgA e IgG), dosagem de C3 e C4, 

quantificação de linfócitos T CD4+ e T CD8+, além de imununoglobulinas específicas 

(IgG, IgM e IgA) e da PCR para detecção do T. gondii. O diagnóstico da toxoplasmose 

congênita foi concluído em 44 RN, demonstrando que 61,36% estavam infectados pelo 

T. gondii. Dos infectados, 40,74% eram sintomáticos. O C3 e o C4 estavam diminuídos, 

respectivamente, em 11,11% e 18,52% dos infectados e os linfócitos T CD4+ e/ou 

CD8+ estavam diminuídos em 48,14%. A IgM e a IgA totais foram detectadas em 

59,26% e 25,93% dos infectados, respectivamente. Os componentes da resposta imune 

com diferença significativa entre infectados e não infectados foram os linfócitos T 

CD4+ e T CD8+, a IgM e a IgA totais, contudo, não foi verificada diferença entre os 

resultados dos exames dos RN infectados sintomáticos e assintomáticos. No segundo 

estudo, foram avaliados exames laboratoriais (PCR, IgM e IgA anti- T. gondii), 

utilizados como marcadores de diagnóstico da infecção congênita no RN. Os RN foram 

divididos em dois grupos: grupo 1- 44 RN de mães tratadas com espiramicina durante a 

gravidez; grupo 2- 24 RN de mães não tratadas com espiramicina durante a gravidez. A 

sensibilidade dos exames utilizados como marcadores da toxoplasmose congênita no 

grupo 2 foi maior que no grupo 1, sendo, respectivamente, 31,58%, 68,42 % e 36,84 %. 

A sensibilidade da PCR no grupo 2 (31,58%), mesmo sendo pequena, demonstrou a 

importância de se ter mais uma técnica para o complexo diagnóstico do RN. No grupo 

1, 70,37% dos RN infectados eram assintomáticos e no grupo 2, 68,42% apresentavam 

manifestações clínicas da toxoplasmose congênita. O maior percentual de RN sem 

sintomas clínicos do grupo 1 (70,37%) sugere que o tratamento materno com 

espiramicina tenha reduzido a carga parasitária do T. gondii, minimizando as sequelas 

da toxoplasmose nos RN. Diante da baixa sensibilidade dos testes utilizados, quando há 

suspeita da transmissão congênita, há a necessidade de associação de vários testes 

sorológicos e parasitológicos, para realmente confirmar e/ou excluir a toxoplasmose 

congênita nos RN. 

 
 

Palavras chave: toxoplasmose congênita; imunidade; linfócitos T CD4+ e CD8+; 

diagnóstico; tratamento. 
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ABSTRACT 

 

 

The immune response to Toxoplasma gondii is complex and involves many different 

cell types and effector mechanisms that are responsible for control of this persistent 

infection. In this thesis, comprised two studies were evaluated components of the 

immune response of newborns (NB) with suspected congenital toxoplasmosis in order 

to observe the differences between these components in infected and non-infected and 

the immune response of infected interfered the severity of the disease, contributing to 

the presence of clinical signs. We evaluated also the diagnostic methods for 

confirmation of congenital toxoplasmosis in NB to mothers treated with spiramycin 

during pregnancy and the effect of this treatment on clinical manifestations of the 

disease in infected NB. The first study was conducted to collect peripheral blood of 

neonates with suspected congenital toxoplasmosis for holding immunoglobulins total 

(IgE, IgM, IgA and IgG), serum C3 and C4, quantification of CD4 + and CD8 + T, and 

imununoglobulinas of specific antibodies (IgG, IgM and IgA) and PCR for T. gondii. 

The diagnosis of congenital toxoplasmosis was completed in 44 NB, showing that 

61.36% were infected with T. gondii. Of those infected, 40.74% were symptomatic. The 

C3 and C4 were decreased, respectively, 11.11% and 18.52% of infected T lymphocytes 

and CD4 + and / or CD8 + were decreased by 48.14%. The total IgM and IgA were 

detected in 59.26% and 25.93% of those infected, respectively. The components of the 

immune response with a significant difference between infected and uninfected T 

lymphocytes were CD4 + and CD8 +, IgM and IgA totals, however, no difference was 

found between the results of examinations of infants infected symptomatic and 

asymptomatic. In the second study evaluated laboratory tests (PCR, IgM and IgA anti-T. 

gondii), used as diagnostic markers of congenital infection in newborns. The infants 

were divided into two groups: group 1- 44 NB of mothers treated with spiramycin 

during pregnancy group 2- 24 NB from mothers not treated with spiramycin during 

pregnancy. The sensitivity of the tests used as markers of congenital toxoplasmosis was 

higher in group 2 than in group 1, being, respectively, 31.58%, 68.42% and 36.84%. 

The sensitivity of PCR in group 2 (31.58%), even though small, has demonstrated the 

importance of having another technique for the diagnosis of complex NB. In group 1, 

70.37% of the infected NB were asymptomatic and in group 2, 68.42% had clinical 

manifestations of congenital toxoplasmosis. The highest percentage of NB without 

clinical symptoms in group 1 (70.37%) suggests that maternal treatment with 

spiramycin reduced the parasite load of the T. gondii, minimizing the sequelae of 

toxoplasmosis in NB. Given the low sensitivity of the tests used, when there is 

suspicion of congenital transmission, there is a need for an association of several 

serological tests and parasitological, to really confirm and / or exclude congenital 

toxoplasmosis in NB. 

 

 

Keywords: congenital toxoplasmosis; immunity; lymphocytes CD4+ and CD8+; 

diagnosis; treatment. 
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1 Histórico 

 

O Toxoplasma gondii é um protozoário parasita intestinal de felinos com uma 

grande variedade de hospedeiros intermediários, animais de sangue quente, incluindo o 

homem. O nome toxoplasma (toxon = arco, plasma = forma) é derivado da forma em 

crescente (taquizoíta) mais comumente observada. Esse parasito foi isolado em 1908, 

quase ao mesmo tempo e independentemente por Afonso Splendore, no Brasil, em um 

coelho que morreu com paralisia, e por Nicolle & Manceaux em células mononucleares 

do baço e fígado de um roedor africano, (Ctenodactilus gundi), no Instituto Pasteur da 

Tunísia (norte da África). Provavelmente a infecção por T. gondii nesses animais foi 

adquirida em laboratório, o que foi demonstrado no C. gundi por Chatton & Blanc em 

1917 (Dubey 2010). 

A doença foi considerada apenas uma zoonose até 1923, quando Janku J, em 

Praga, relatou o caso de uma criança falecida com 11 meses de idade. Ela apresentava 

hidrocefalia e cegueira e, na necropsia, em cortes do globo ocular direito, ficaram 

evidenciados parasitas semelhantes ao T. gondii. Segundo esse autor, tratava-se de 

infecção de origem congênita (Remington et al. 2006).  

Em 1926 Margarino Torres, no Rio de Janeiro, descreveu a presença de 

microrganismos, que identificou como Toxoplasma ou Encephalitozoon, em cortes 

histológicos de cérebro, miocárdio e músculos esqueléticos de um recém-nascido 

falecido com 29 dias de vida. Houve, também, menção à possibilidade de corresponder 

essa comprovação a uma afecção congênita (Dubey 2010). Wolf & Cohen, em 1937, 

foram os primeiros autores a descrever a infecção congênita no homem relatando a 

ocorrência de toxoplasmose fatal em recém-nascido com encefalite, meningite e mielite, 

embora com alguns erros de classificação que foram posteriormente corrigidos. Depois, 

Wolf e cols. em 1939, comunicaram a existência do T. gondii em lesão do sistema 

nervoso central de criança falecida com um mês de vida (Corrêa & Corrêa 1992).  

Pinkerton & Weinman (1940) e Pinkerton & Hendersonmas (1942), nos Estados 

Unidos, registraram a ocorrência de toxoplasmose em adultos, com isolamento do 

parasita, mas somente após o desenvolvimento de um teste sorológico, o clássico teste do 

corante (dye test) de Sabin & Feldman, é que foi possível identificar a frequência real 
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desta infecção humana, muito maior do que até então imaginada, representando 

importante contribuição para o diagnóstico laboratorial da toxoplasmose e possibilitando, 

paralelamente, a realização de inquéritos epidemiológicos (Corrêa & Corrêa 1992).          

Finalmente, Frenkel e cols. e Sheffield & Melton, em 1969, dissociaram a 

transmissão da toxoplasmose do sistema de helminto, sendo que o oocisto, forma 

encontrada nas fezes do gato, foi caracterizado por Dubey e Frenkel em 1976, inclusive 

com elucidação da fase sexuada do agente (Dubey 2010).  

A partir de 1981, com o aparecimento da Síndrome de Imunodeficiência 

adquirida (SIDA), a toxoplasmose teve a sua importância aumentada em virtude da 

possibilidade da reagudização, que pode acontecer nos indivíduos cronicamente 

infectados pelo protozoário, e da gravidade da forma reagudizada nesses pacientes, 

tornando-se uma importante causa de morbidade e morte (Israelki & Remington 1988).  

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 

inumocomprometidos.  

 

1.2 Etiologia 

 

O Toxoplasma gondii é um protozoário do filo Apicomplexa, pertencente à família 

Sarcocystidae, da classe Sporozoa, subclasse Coccidia, subordem Eimereina. Apresenta-

se na natureza sob três formas: Oocisto, responsável pela produção de esporozoítos;  

Taquizoíta ou a forma proliferativa; Bradizoíta denominado a forma cística. Essas três 

formas apresentam organelas citoplasmáticas características do Filo Apicomplexa 

(visíveis apenas por microscopia eletrônica de transmissão) que constituem o complexo 

apical: conóide, anel polar (em número de dois), microtúbulos subpeliculares, roptrias, 

micronemas e grânulos densos. A invasão dessas formas na célula hospedeira envolve a 

exocitose sucessiva das organelas, micronemas, roptrias e grânulos densos. Sugere-se que 

essa invasão seja realizada em três etapas sucessivas: Micronemas - agiriam no 

reconhecimento e na adesão inicial do parasito aos receptores da superfície adequada da 

célula hospedeira; Roptrias - agiriam na invasão propriamente dita que seria a 

internalização do zoíto dentro do vacúolo parasitóforo recém-formado; Grânulos densos - 

estariam envolvidos na remodelação do vacúolo parasitóforo como um compartimento 
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metabolicamente ativo para o crescimento do parasito. Foi descrita mais uma organela 

denominada apicoplasto, localizada no citoplasma dos zoítos, próxima ao núcleo, 

caracterizada pela presença de quatro membranas. Sua origem parece ter ocorrido através 

da endossimbiose secundária de algas verdes. Essa organela parece essencial à 

sobrevivência intracelular do parasito e há evidências de exercer função de biossíntese de 

aminoácidos e de ácidos graxos (Dubey 1998). 

Os oocistos são produzidos nas células intestinais de felídeos não imunes e são 

eliminados imaturos junto com as fezes. Em condições adequadas de umidade e 

temperatura o oocisto sofre esporulação formando dois esporocistos, cada um contendo 

quatro esporozoítos. Após uma infecção aguda no gato, os oocistos são liberados em 

grandes quantidades pelas fezes, chegando a bilhões por dia. Essa eliminação maciça de 

oocistos é máxima entre cinco e dez dias após a infecção inicial e dura apenas algumas 

semanas. O oocisto, após sua maturação, é viável por muitos meses e até anos no solo, 

desde que em condições razoáveis de umidade relativa. São extremamente resistentes a 

esterilizantes químicos (por exemplo, resistem por uma hora à tintura de iodo a 2%, 

solução sulfocrômica, ácido hipocloroso a 10%). Nas variadas condições ambientais 

testadas por Frenkel et al. (1975) os oocistos permaneceram viáveis por pelo menos um 

ano, mantidos no próprio material fecal, resistindo aos extremos de temperatura 

ambiental de -20°C até 37,5°C. Esta forma ao ser ingerida por hospedeiro intermediário 

é rapidamente liberada pelos sucos digestivos, promovendo a invasão de células e a 

toxoplasmose (Hinrichsen 2005). 

O taquizoíto é a forma encontrada durante a fase aguda da infecção, sendo 

também denominada forma proliferativa, forma livre ou trofozoíto. Foi a primeira forma 

descrita e o seu aspecto morfológico, em forma de arco (toxon = arco), deu o nome ao 

gênero. Essa forma requer um habitat intracelular para se multiplicar e sobreviver, sendo 

rapidamente destruída 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 microrganismos 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 (Amato & Marchi 2002).  
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A forma de resistência do T. gondii nos tecidos é o cisto contendo bradizoítos, que 

pode permanecer viável pelo resto da vida do hospedeiro (Dubey & Frenkel 1976). Os 

bradizoítos podem estar presentes em todos os tecidos, porém, os principais sítios de 

infecção latente ocorrem no 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 do estômago e no duodeno. O 

congelamento abaixo de 20°C negativos e o aquecimento acima de 66°C destrói a forma 

cística do parasito, entretanto em temperatura de 4°C, 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).  

 

1.3 Ciclo biológico e mecanismos de transmissão 

 

O ciclo biológico do T. gondii é do tipo heteroxeno, pois ocorre em duas fases 

distintas. Uma fase se passa no hospedeiro definitivo, que é o gato e outros felídeos, 

conforme definido por Frenkel et al. (1970). A outra fase acontece no hospedeiro 

intermediário que pode ser o homem, outros mamíferos e as aves. A figura abaixo mostra 

o ciclo biológico do T. gondii (Lynfield & Guerina 1997).  
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O ciclo no hospedeiro definitivo (gatos e felídeos jovens) ocorre somente nas 

células epiteliais, principalmente do intestino delgado. Durante o desenvolvimento desse 

ciclo ocorre uma fase assexuada (merogonia) e outra sexuada (gamogonia) do parasito. 

Deste modo, um gato jovem e não imune, infectando-se oralmente por oocistos, cistos ou 

taquizoítos, desenvolverá o ciclo sexuado (Rey 1991). Os esporozoítos, bradizoítos ou 

taquizoítos, ao penetrarem no epitélio intestinal do gato, sofrerão um processo de 

multiplicação por endodiogenia e merogonia, dando origem a vários merozoítos. O 

conjunto desses merozoítos formados dentro do vacúolo parasitóforo da célula é 

denominado meronte ou esquizonte maduro. O rompimento da célula parasitada libera os 

merozoítos que penetrarão em novas células epiteliais e se transformarão nas formas 

sexuadas masculinas ou femininas: os gametócitos ou gamontes, que, após um processo 

de maturação, formarão os gametas masculinos (microgametas) e os gametas femininos 

(macrogametas). O macrogameta (imóvel) permanecerá dentro de uma célula epitelial, 

enquanto os microgametas (móveis e flagelados) sairão de sua célula e irão fecundar o 

macrogameta, formando o ovo ou zigoto. Este evoluirá dentro do epitélio formando uma 

parede externa dupla, dando origem ao oocisto. A célula epitelial sofrerá rompimento em 
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alguns dias, liberando o oocisto ainda imaturo. Esta forma alcançará o meio externo 

juntamente com as fezes onde sofrerá um processo de maturação denominado 

esporogonia após um período de cerca de quatro dias, e apresentará dois esporocistos 

contendo quatro esporozoítos cada. O gato jovem e infectado é capaz de eliminar oocistos 

durante um mês, aproximadamente. O oocisto, em condições de umidade, temperatura e 

local sombreado favorável, é capaz de se manter infectante por cerca de 12 a 18 meses 

(Kawazoe 2002).  

O tempo decorrido entre a infecção e o aparecimento de novos oocistos nas fezes 

dos felídeos (período pré-patente) dependerá da forma do parasito ingerido. Este período 

será de três dias, quando a infecção ocorrer por cistos, 19 ou mais, por taquizoítos e 20 ou 

mais dias, por oocistos (Amato & Marchi 2002).  

O hospedeiro intermediário (homem, por exemplo) se infecta por via oral, através 

de transfusão sanguínea, transplante de órgãos, transmissão acidental por auto-inoculação 

em laboratório e por transmissão transplacentária. A infecção por via oral pode ocorrer 

através de: ingestão de oocistos presentes em jardins, caixas de areia, latas de lixo ou 

alimentos contaminados; ingestão de cistos contendo bradizoítos, encontrados em carne 

crua ou mal cozidos; ingestão de taquizoítos em leite contaminado. As formas de 

taquizoítos que chegam ao estômago serão destruídas, mas as que penetram na mucosa 

oral poderão evoluir do mesmo modo que os cistos e oocistos. Cada taquizoíto, 

esporozoíto ou bradizoíto sofrerá intensa multiplicação, após rápida passagem pelo 

epitélio intestinal e penetrará em vários tipos de célula do organismo, formando um 

vacúolo citoplasmático (vacúolo parasitóforo). Neste sofrerão divisões sucessivas por 

endodiogenia, formando novos taquizoítos (fase proliferativa), que irão romper a célula 

parasitada, liberando novos taquizoítos, que invadirão novas células. Essa disseminação 

do parasito no organismo ocorre através de taquizoítos livres na linfa ou no sangue 

circulante, que poderão provocar um quadro polissintomático, cuja gravidade dependerá 

da quantidade de formas infectantes adquiridas, cepas do parasito e da suscetibilidade do 

hospedeiro. Essa fase inicial da infecção – fase proliferativa – caracteriza a fase aguda da 

doença. Neste ponto, a evolução poderá ir até a morte do hospedeiro, o que poderá 

ocorrer em fetos ou em indivíduos com comprometimento imunológico, ou diminuir e 

cessar pelo aparecimento de resposta imune específica. Com o aparecimento da 

imunidade, os parasitos extracelulares desaparecem do sangue, da linfa e dos órgãos 

viscerais, ocorrendo uma diminuição intracelular (Amato & Marchi 2002). 
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Alguns taquizoítos, no entanto, invadem as células, desenvolvem, após 

proliferações iniciais, uma cápsula cística na parede do vacúolo parasitóforo, diminuindo 

seu metabolismo e transformando-se em uma forma de metabolismo mais baixo, os 

bradizoítos, que pela constante resposta imunológica permanecem no interior do cisto 

sem despertar sintomatologia significante do hospedeiro por meses, anos e provavelmente 

décadas (Dubey & Frenkel 1976). A resposta imunológica limita a progressão da infecção 

e o desenvolvimento de novas lesões, porém não erradicam os cistos já existentes 

encontrados em múltiplos órgãos, sendo formas de resistência do parasito. Estes cistos 

ocasionalmente se rompem liberando os bradizoítos, que podem evoluir para taquizoítos e 

reinfectar células vizinhas, despertando reação inflamatória, com rápido controle pelo 

sistema imune. Caso o hospedeiro esteja com a resposta imune comprometida, o bloqueio 

imune dessa proliferação pode não ser eficiente, desenvolvendo-se um processo 

localizado de toxoplasmose (Kawazoe 2002).  

Outra possibilidade é a transmissão congênita, que ocorre no período gestacional 

principalmente durante a infecção aguda. Fora desse período, tem sido descrita em 

gestações sucessivas e em gestantes com síndrome de imunodeficiência adquirida 

(SIDA), que já tiveram toxoplasmose em alguma fase de sua vida e que estão com uma 

depressão imune grave (Bearman et al. 1996). As vias de infecção para o feto são: 

Transplacentária – quando a gestante adquire a toxoplasmose durante a gestação e, 

apresenta a fase aguda da doença, poderá transmitir T. gondii ao feto, sendo 

provavelmente os taquizoítos como formas responsáveis; Rompimento de cistos no 

endométrio – apesar de a gestante apresentar a doença na fase crônica, alguns cistos 

localizados no endométrio poderiam se romper (distensão mecânica ou ação lítica das 

vilosidades coriônicas da placenta), liberando os bradizoítos que penetrariam no feto; 

Taquizoítos livres no líquido amniótico – os taquizoítos presentes no líquido amniótico 

atingiriam o feto. Isso ocorre após um período de tempo variável, que depende da 

agressividade da cepa, do número de organismos que invadiram a placenta, da resposta 

imune do organismo invadido e da intensidade dessa resposta inflamatória do feto. Por 

outro lado, a resposta imune do feto é imatura e depende da idade gestacional do concepto 

(Neves 2001). 

O risco de transmissão congênita é maior quando ocorre antes do 

desenvolvimento adequado da imunidade humoral do feto ou durante a depressão 

celular fisiológica na mãe, no período tardio da gestação, quando existe um bom fluxo 

placentário. Assim, o risco de transmissão ao concepto aumenta com a progressão da 
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gestação de 0% a 9% no primeiro trimestre, para 35% a 59% no terceiro trimestre 

(Kravetz & Federman 2005). Por outro lado, a precocidade da infecção em função da 

presença de deficiência imune fetal, é responsável por alterações graves em tecidos em 

formação, principalmente o sistema nervoso central, levando a severas sequelas. Já a 

infecção adquirida no terceiro trimestre geralmente leva às formas subclínicas no 

período neonatal que podem, entretanto, originar graves sequelas durante o 

desenvolvimento da criança, devido à continuidade do processo infeccioso no sistema 

nervoso central e retina, o que pode originar microcefalia e cegueira (Sáfadi et al. 2003). 

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 frequente, 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 frequência e com apresentação quase sempre subclínica. Portanto, no decorrer da 

gestação aumenta o risco de transmissão vertical e diminui a gravidade do 

acometimento fetal ao nascer.    

 

1.4. Cepas e sua importância clínica  

 

A classificação baseada no polimorfismo de fragmentos do DNA gerados com 

enzimas de restrição (Restriction Fragment Lenght Polymorphism ou RFLP) distingue 

três principais genótipos, ou linhagens clonais, conhecidas como cepas, designadas tipos 

I, II e III, que podem infectar tanto os animais como o ser humano. Cepas diferentes 

destas podem pertencer a duas categorias: recombinantes (mistura dos gens das cepas 

dominantes) ou exóticas (com estrutura genética diversa), e causam somente 1 a 5% das 

infecções. As três cepas dominantes diferem em virulência e padrões epidemiológicos, 

assim como na estrutura proteica: as principais proteínas são comuns a todas elas, mas 

existem proteínas que são específicas para cada uma (Wong & Remington 1993, Dardé 

& Ajzenberg 2003, Dubey et al. 2003). 

Apesar da oportunidade de cruzamento genético durante o ciclo sexuado nos 

felinos, a estrutura do T. gondii é altamente clonal (genótipos em pequeno número e 
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estáveis no tempo e no espaço), o que pode ser explicado por dois aspectos principais: 

primeiro, a possibilidade de transmissão entre os hospedeiros intermediários através do 

carnivorismo, dispensando o ciclo sexuado que ocorre nos felinos; segundo, o fato do T. 

gondii ser haplóide, permitindo que um felino infectado por uma única cepa excrete 

oocistos que darão origem a microorganismos geneticamente idênticos à cepa original 

(Dardé & Ajzenberg 2003, Boothroyd & Grigg 2002). Estudos em sequenciamento 

gênico sugerem que as cepas exóticas de T. gondii teriam surgido na terra há mais de 

um milhão de anos, enquanto as cepas I, II e III originaram-se, provavelmente de um 

único ancestral, em época mais recente (10.000 anos). Como resultado disso, existem 

apenas dois alelos para a maioria dos gens dessas cepas (Saeij et al. 2005, Su et al. 

2003).  

Howe et al. (1997) conseguiram determinar os genótipos de 68 entre 72 

espécimes de T. gondii previamente isolados de pacientes com toxoplasmose congênita, 

cerebral e disseminada. Encontraram a cepa do tipo II na maioria das amostras (81%). 

As cepas do tipo I e III foram encontradas em respectivamente 10% e 9% dos casos. Os 

resultados mostraram a concordância com estudos prévios, que já evidenciavam 

predominância da cepa tipo II na toxoplasmose humana, enquanto as cepas isoladas de 

animais eram igualmente distribuídas entre os tipos II e III.  

A relação das cepas de T. gondii com a clínica da toxoplasmose, entretanto, é 

sujeita a vários vieses. Como o DNA inicialmente era isolado mais dos casos 

sintomáticos, o genótipo mais associado aos casos assintomáticos não era determinado, 

causando viés de seleção. Também ocorrem vieses geográficos e o efeito "centro de 

referência": a quase totalidade das cepas isoladas provinham da Europa e dos Estados 

Unidos, e, principalmente de formas atípicas da doença, enviadas aos centros de 

referência. Com o diagnóstico fetal através da PCR no líquido amniótico tornando-se 

mais frequente, tem sido possível determinar as cepas responsáveis pela toxoplasmose 

congênita em todas as formas clínicas (Dardé & Ajzenberg 2003, Boothroyd & Grigg 

2002, Ajzenberg et al. 2002). 

  Em estudo realizado na Espanha, onde não é feita de rotina a triagem pré-natal, 

foi encontrado o tipo I do T. gondii em seis dos oito casos (75%) de toxoplasmose 

congênita que puderam ser completamente identificados (Fuentes et al. 2001). Já um 

estudo realizado na França encontrou 82% do tipo II entre 86 isolados de infecções 

fetais provenientes de países europeus. O tipo II associou-se tanto a casos graves como 

a infecções subclínicas, enquanto tipo I só foi encontrado em associação a casos graves 
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de toxoplasmose congênita ou a casos de toxoplasmose gestacional em que não houve 

infecção fetal. Os autores sugerem que o fato de não ter sido isolado nenhum tipo I do 

grupo de pacientes com infecção subclínica ou leve possa ser devido a dois fatores: 1) 

os taquizoítos do tipo I têm menor propensão a se transformarem em bradizoítos, e 

quando ocorre a transformação, os bradizoítos contidos nos cistos do tipo I são mais 

imaturos e mais sensíveis ao tratamento e à resposta  imunológica do hospedeiro, 

levando em alguns casos à eliminação do parasito; 2) por outro lado, quando a barreira 

placentária é vencida e o parasita não é eliminado pelo tratamento  ou  pela  imunidade, 

o tipo I apresenta maior  patogenicidade  para o feto. Os autores comentam que a 

relação entre os genótipos e a clínica nos casos estudados na França deve ser analisada 

no contexto do manejo da toxoplasmose gestacional naquele país (tratamento da 

gestante e interrupção da gestação nos casos graves), o qual pode ser diferente em 

outros países (Ajzenberg et al. 2002). 

No País de Gales, em 19 pacientes com toxoplasmose congênita, foi encontrado 

o tipo I em seis casos (31%), o tipo II em sete casos (36%), a mistura dos tipos I e II em 

seis casos e nenhum tipo III. Os autores não souberam como explicar a presença de duas 

cepas de T. gondii no mesmo paciente (Aspinall et al. 2003). 

No modelo murino foi demonstrado que a cepa I do T. gondii é a mais virulenta: 

dissemina-se mais rapidamente e atinge carga parasitária mais alta, mesmo com  inóculo 

inicial pequeno, e também apresenta maior capacidade para migrar e atravessar 

barreiras. As cepas II e III são menos virulentas para os camundongos (Saeij et al. 2005, 

Dardé  &  Ajzenberg  2003). Lehmann et al. (2004) recomendam cautela em predizer 

características fenotípicas com base em gens que não estão diretamente ligados a essas 

características, e exemplificam com o fato de terem sido isoladas, na América do Sul, 

cepas do tipo I não virulentas e cepas do tipo III virulentas para o camundongo. Estes 

autores encontraram diferenças na composição genotípica entre T. gondii isolados de 

animais domésticos no Brasil e nos Estados Unidos, e comentam que essas variações 

genéticas podem contribuir para a alta frequência de toxoplasmose ocular encontrada 

em algumas regiões do Brasil (Lehmann et al. 2004). Um estudo recente encontrou 

somente o tipo I em casos de toxoplasmose ocular humana em São Paulo/SP e 

Erechim/RS (Vallochi et al. 2005). Estudos realizados nos Estados Unidos também 

encontraram somente a presença do tipo I em casos de toxoplasmose ocular grave 

(Boothroyd & Grigg 2002). 
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Um estudo em camundongos infectados cronicamente demonstrou que, quando 

reinfectados por uma cepa diferente daquela que havia causado a infecção primária, os 

animais desenvolveram doença e morreram por toxoplasmose aguda, apesar da presença 

de marcantes respostas de imunidade celular e anticorpogênese. Cistos teciduais da cepa 

reinfectante foram encontrados nos cérebros dos camundongos (Araujo et al. 1997). 

A genotipagem do T. gondii isolado de seres humanos tem sido feita em geral a 

partir de infecções graves. É importante que futuros estudos determinem quais são os 

tipos prevalentes nas infecções assintomáticas ou benignas dos indivíduos 

imunocompetentes. Será importante, também, conseguir determinar a forma 

contaminante (se oocisto ou cisto tecidual) de uma dada infecção, além de 

características genéticas do hospedeiro que possam influenciar a progressão da doença. 

Essas informações serão úteis nas decisões sobre as formas e os momentos das 

intervenções terapêuticas (Boothroyd & Grigg 2002). Pode ser, por exemplo, que a 

doença nos aidéticos ou a transmissão vertical na gestação sejam em grande parte 

influenciadas pela capacidade de determinadas cepas em atravessar cada tipo de barreira 

biológica, assim como por outras características que determinam sua patogenicidade 

(Saeij 2005). 

 

1.5 Patogênese da toxoplasmose congênita  

 

Precedendo a penetração na célula hospedeira, há adesão do T. gondii por meio, 

sobretudo, de proteínas de sua superfície, em particular a SAGI, que se liga a açúcares 

de receptores de laminina da célula ou outros ligantes da superfície celular, como CD40 

e CD154. Após penetração intracelular, o parasita replica-se até a ruptura e 

disseminação linfática ou hematogênica para outros órgãos e tecidos. Nessa etapa não 

há fusão do vacúolo parasitóforo com os lisossomos das células do hospedeiro, sendo 

importante o papel da IL-10 como desativadora da célula infectada. Nos locais 

atingidos, encontram-se focos de necrose uni ou multicelular, reação inflamatória por 

células mononucleadas e alguns neutrófilos. O parasita não produz toxinas citolíticas, 

bloqueia processos apoptóticos e possui fatores de virulência ligados a proteínas do 

choque térmico. A reação inflamatória inicial é pouco eficiente contra a infecção, já que 

o parasito não ativa o sistema complemento nem é geralmente fagocitado por 

neutrófilos na ausência de anticorpos. Além disso, sua rápida penetração em células 

vizinhas oferece pouco tempo para o combate pela resposta inata ou de neutrófilos. Com 
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o progredir da infecção, em consequência da exposição aos antígenos do parasita, no 

entanto, surge uma resposta imunitária tanto humoral como celular altamente eficiente 

no controle das formas rápidas de proliferação do parasita. A interrupção da 

proliferação dos taquizoítos decorre da ativação de macrófagos e de células NK (natural 

killer), da produção de IL-12, IFNγ, IL-2 e TNFα pelos linfócitos T e dos mecanismos 

óxido nítrico (NO) e Oxigênio (O2) dependente e independente, virulência do agente e 

do repertório HLA-Dq1 e Dq3 do hospedeiro, que interferem na resposta imunitária 

inata e adaptativa. Da adequada resposta imunitária ocorre indução de cistos do T. 

gondii. Estes são quiescentes, não determinam ruptura da célula hospedeira, 

permanecem viáveis e não suscitam resposta inflamatória detectável ao redor da célula 

infectada (Duarte & Andrade 2006). 

Na placenta, pode haver cistos e pseudocistos na placa coriônica, decídua, 

vilosidades e membranas amnióticas, sendo o cordão umbilical geralmente poupado. No 

terceiro trimestre da gravidez, a placenta apresenta-se aumentada de peso e volume, 

com cotilédones volumosos e congestos e áreas de degeneração hidrópica. Aparecem 

ainda focos de infiltrados inflamatório mononuclear no cório, âmnio, decídua e 

vilosidades placentárias, além de focos de necrose. No estroma das vilosidades, são 

vistos acúmulos de macrófagos, linfócitos e aumento das células de Hofbauer, mas é 

difícil o encontro do agente nas áreas mais afetadas. Nesses casos, o diagnóstico 

etiológico é feito pela demonstração de antígenos do parasita pela imunohistoquímica. 

Nas áreas menos afetadas, são encontrados cistos e pseudocistos. Em torno dos vasos, 

nota-se fibrose concêntrica (Duarte & Andrade 2006). 

           O feto contaminado pode apresentar doença clínica já ao nascimento ou nos 

primeiros anos de vida, com retinite, epilepsia e retardo mental ou motor. O achado de 

retinocoroidite, hidrocefalia, convulsões e calcificações intracranianas compõem a 

tétrade de Sabin, característica de infecção congênita grave, a qual ocorre em apenas 3% 

dos pacientes. Em natimortos, podem aparecer outras formas de agressão, como 

infecção generalizada, hepatesplenomegalia acentuada, anemia intensa, miocardite 

aguda e pneumonia, frequentemente relacionadas à infecção no terceiro trimestre da 

gestação ou periparto. O diagnóstico diferencial deve ser feito com outras doenças 

fetais, como infecção pelos vírus da rubéola, herpes e citomegalovírus, além de 

eritroblastose fetal e sífilis congênita (Duarte & Andrade 2006). 

 Embora tenham o mesmo padrão, as lesões dos diferentes órgãos dependem do 

local atingido e são representadas por necrose focal e infiltrado de mononucleares, 
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podendo apresenta-se em vários estágios de desenvolvimento. Com o controle da 

infecção, os focos de necrose são substituídos por: (a) células parenquimatosas, nos 

órgãos com capacidade regenerativa, como o fígado; (b) tecido cicatricial, por exemplo, 

no miocárdio; (c) proliferação glial, no sistema nervoso central (SNC). Na vizinhança 

das cicatrizes, permanecem cistos que não despertam reação inflamatória, por não 

liberarem material antigênico reconhecível pelo hospedeiro. Podem ser vistos ainda 

focos de eritropoese extramedular no fígado, rins e baço. A extensão das lesões depende 

da duração da multiplicação parasitária (Duarte & Andrade 2006). 

 No fígado, os taquizoítos parasitam os hepatócitos e, ocasionalmente, as células 

de Kupffer; multiplicam-se, destroem os hepatócitos e invadem outros adjacentes, 

gerando focos de necrose do parênquima e reação inflamatória mononuclear. A pesquisa 

imunohistoquímica é necessária (Duarte & Andrade 2006). 

 No sistema nervoso central (SNC) encontra-se intenso infiltrado inflamatório 

perivascular de linfócitos, macrófagos, plasmócitos e eosinófilos, podendo o agente 

parasitar inclusive as células da parede dos vasos. Por vezes, o comprometimento 

vascular leva a obliteração dos vasos e infartos. Na meningoencefalite por T. gondii, 

encontram-se nódulos microgliais multifocais e destruição de neurônios, mais 

intensamente no córtex cerebral e núcleos da base. Além dessas alterações, existe um 

tipo peculiar de acometimento do SNC, exclusivo da toxoplasmose congênita, 

caracterizado por necrose periaquedutal e periventricular secundária a vasculites. Os 

taquizoítos transportados pelo sangue parecem ser liberados no sistema ventricular, 

onde parasitam células ependimárias, incluindo as do aqueduto cerebral; este, em 

consequência da reação inflamatória, pode ser obstruído. Com isso, nos ventrículos 

laterais e no terceiro ventrículo há acúmulo de líquor contendo grande quantidade de 

antígenos e taquizoítos, que passam ao tecido subependimário através de ulcerações do 

epêndima. Em consequência, são formados imunocomplexos no local, com inflamação 

da parede vascular, trombose e infartos subependimários, caracterizando uma reação de 

hipersensibilidade do tipo III. Mais tarde, surgem focos de calcificação encontrados 

com frequência ao exame radiológico (Duarte & Andrade 2006). 

 O acometimento dos olhos é semelhante ao descrito para os indivíduos 

imunocompetentes, mas a lesão é geralmente bilateral e grave, podendo resultar em 

microftalmia. Trata-se de coriorretinite multifocal necrosante que pode se manifestar até 

após os 40 anos de idade. A lesão, sempre situada no polo posterior e próximo da 

mácula, caracteriza-se por áreas brancas ou amareladas, de contornos indistintos, que 
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evoluem com atrofia e pigmentação escura. Pode existir uma lesão principal e várias 

outras menores, satélites. O quadro histopatológico revela necrose focal, destruição da 

retina, congestão e infiltrado de linfócitos e macrófagos; a cicatrização subsequente 

pode levar a retração e deformidades graves. As áreas afetadas podem coalescer ou 

apresentar-se em diferentes estágios de evolução, podendo, nos casos mais graves, 

ocorrer panuveíte. Cistos do agente são frequentes próximos às áreas lesadas, com 

imunohistoquímica positiva para antígenos nas áreas lesadas. Mesmo com a terapêutica 

específica, o controle da infecção não é esterilizante, ocorrendo recidivas em 10% a 

30% dos pacientes, por persistência de cistos teciduais. Eventuais dificuldades 

diagnósticas podem ser resolvidas por meio de sorologia específica nos líquidos 

oculares. O mecanismo patogenético dessa lesão envolve certamente ativação imunitária 

local, com reação tecidual intensa e grave, associada à eficiente resposta imunitária, que 

pode envolver até reação auto-imune ao tecido ocular. Comprometimento do ouvido 

pode resultar em surdez (Duarte & Andrade 2006).  

 Lesões dos pulmões são representadas por pneumonia intersticial, com 

espessamento septal por células mononucleadas. Os parasitas podem ser vistos dentro 

de células endoteliais ou de pneumócitos. Ocorre também vasculite, com infiltração da 

parede dos vasos por linfócitos e macrófagos. Ocasionalmente, o comprometimento 

pulmonar domina o quadro clínico. Pneumonia bacteriana secundária é frequente 

(Duarte & Andrade 2006). 

 O comprometimento do coração se traduz por parasitismo dos miocardiócitos, 

focos de necrose, fragmentação das fibras e infiltração por linfócitos, plasmócitos e 

macrófagos. O encontro de pseudocistos e cistos é mais comum em áreas sem sinais de 

inflamação. Nos músculos estriados, o processo é semelhante; os pseudocistos e cistos 

são frequentes e contêm grande número de parasitas (Duarte & Andrade 2006). 

 Os rins podem apresentar glomerulonefrite por imunocomplexos ou ser sede de 

eritropoese extramedular. Cistos de parasitas ou focos esparsos de necrose podem ser 

encontrados em outros locais, como supra-renais, pâncreas, tireóide, testículos, ovários, 

ossos e pele (Duarte & Andrade 2006). 
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1.6 Imunologia da toxoplasmose 

 

O Toxoplasma gondii invade a célula alvo via um mecanismo dinâmico, 

penetrando ativamente a célula hospedeira em um processo dependente da actina e 

miosina do parasita (Dobrowolski et al. 1997). Uma vez dentro da célula hospedeira, 

esse é envolvido em um vacúolo parasitóforo onde inicia replicação em larga escala, 

culminando com ruptura da célula hospedeira e o processo se reinicia na célula vizinha 

(Black & Boothroyd 2000). A infecção pelo T. gondii resulta em uma forte e persistente 

resposta das células T helpers (Th1), caracterizada pela produção de citocinas pro-

inflamatórias, incluindo a interleucina 12, o interferon gama (IFN γ) e o fator de necrose 

tumoral α (FNT), que promovem a destruição intracelular do parasita (Carrunthers 

2002). 

Em uma gravidez normal existe diminuição na contagem absoluta de linfócitos T 

e subgrupos de células T (CD4+, CD8+). Isso acarreta supressão da citotoxicidade 

celular inclusive das células natural killer (NK) periféricas, com consequente estado de 

relativo imunocomprometimento. Essas alterações propiciam uma situação ideal para 

proliferação dos taquizoítas na placenta e sua transmissão ao concepto. A sobrevivência 

e a replicação do T. gondii nos tecidos fetais pode ser facilitada pela ativação deficiente 

dos macrófagos, menor produção de citocinas pelos linfóitos T, geração diminuída de 

IFNγ, dez vezes menor que nos adultos, e menor produção de TNF pelas células T- 50% 

menor em relação ao adulto (Bellanti et al. 1999). 

Na resposta a esse parasito tem-se o envolvimento de todos os componentes do 

sistema imune. Na verdade, esta não deve ser uma situação excepcional. A resposta 

imune é sempre complexa e envolve diversos tipos celulares e mecanismos efetores, 

mesmo que estes nem sempre sejam muito evidentes em todas as situações estudadas. É 

importante lembrar que, frente a todos esses mecanismos efetores, o T. gondii sofre 

modificações biológicas importantes, passando a uma forma de resistência nos tecidos, 

onde permanece indefinidamente, sem manifestar sua presença ao sistema imune 

(Bellanti et al. 1999).  

 

1.6.1 Resposta imune inespecífica 

As respostas imunes de um hospedeiro ao T. gondii envolvem precocemente a 

ativação de mecanismos da imunidade inespecífica. Estudos em camundongos sugerem 

que o controle da infecção aguda causada pelo T. gondii deflagra inicialmente uma 
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resposta inata, seguida por uma resposta adquirida antígeno-específica, que é 

particularmente crítica para a resolução da infecção por taquizoítos (Johnson & Sayles 

1997). 

As células dendríticas, derivadas de células da medula óssea, são as mais 

eficientes células apresentadoras de antígenos (APC: “Antigen-presenting cell”), etapa 

fundamental para a ativação da imunidade específica (Hart 1997). Para tal, expressam 

moléculas dos antígenos leucocitários humanos (HLA: “Human leucocyte antigens”) 

tanto de classe I, quanto de classe II. As células dendríticas se encontram nos epitélios 

superficiais e uma vez captado o antígeno, movem-se em direção aos órgãos linfóides 

regionais de forma a entrar em contato com células capazes de reconhecerem o antígeno 

que transportam (Hart 1997). 

As células NK representam um subconjunto de células derivadas da linhagem 

linfocitária com função citotóxica que secretam citocinas, principalmente o INF-γ, 

sendo de grande importância na defesa contra vírus e outros patógenos intracelulares. A 

ativação inicial das células NK e dos macrófagos pelo T. gondii é importante para o 

estabelecimento da resistência inespecífica que atuará rapidamente no sentido de reduzir 

o número de taquizoítos, mesmo antes do desenvolvimento da resposta imune 

específica. Ao mesmo tempo, a ativação das células NK une a atividade dos 

mecanismos imunes inatos com os mecanismos antígeno-específicos. Isso acontece 

através do estabelecimento de uma rede de citocinas necessárias para responder à 

infecção pelo T. gondii, associada à ação de apresentação de antígenos, a ser realizada 

pelas células dendríticas, macrófagos e células hospedeiras infectadas (Bliss et al. 

1999). 

 

1.6.2 Resposta imune específica 

Tem sido demonstrado que os mecanismos específicos imunes mediados por 

células desempenham um papel de destaque na resistência à infecção pelo T. gondii 

(Reyes & Frenkel 1987). Assim, a transferência de soro de camundongos cronicamente 

infectados pelo T. gondii não protege outros camundongos não infectados de uma 

infecção primária. Entretanto, camundongos com supressão na produção de linfócitos B 

responsáveis pela imunidade humoral conseguem controlar a infecção primária pelo T. 

gondii (Reyes & Frenkel 1987). Por outro lado, camundongos atímicos são muito 

susceptíveis à infecção pelo T. gondii (Lindberg & Frenkel 1977). Essas observações 
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têm sugerido que, na imunidade específica, a imunidade celular tem um papel 

preponderante no controle da infecção pelo T. gondii (Gazzinelli et al. 1993). 

Sob a ação da imunidade celular, os T. gondii, que na fase aguda da 

toxoplasmose se encontram principalmente na forma de taquizoítos, são destruídos, 

enquanto outros, na forma de bradizoítos, formam os cistos teciduais. Nesses cistos 

localizados dentro das células hospedeiras ficam protegidos da ação do sistema imune 

durante a fase crônica da doença. Quando deixam esses locais, os parasitas são 

prontamente eliminados pela imunidade do hospedeiro (Gazzinelli et al. 1993). A 

elucidação dos mecanismos pelos quais os hospedeiros imunocompetentes resolvem 

uma infecção aguda causada pelo T. gondii e controlam a infecção crônica é 

fundamental para o entendimento da patogenia da toxoplasmose. 

 

1.6.2.1 Imunidade celular 

A imunidade celular ao T. gondii é responsável pelo controle da infecção, sendo 

duradoura e eficiente. Pode ser detectada por reações de hipersensibilidade cutânea ou 

por estimulação de linfócitos isolados. Sua atuação é bastante estudada, sendo que os 

linfócitos T CD4+ são promotores da resposta celular enquanto as células T CD8+ e 

células NK parecem ser efetoras diretas sobre as células parasitadas. Além disso, 

estimulação da síntese de anticorpos por linfócitos T CD4+ também atua no controle da 

parasitemia. As principais linfocinas ativadoras são IFNγ, IL-4 e TNF, enquanto outras 

estão associadas com supressão ou desativação da resposta celular, como a IL-10, o que 

mostra uma reação bastante complexa e inter-relacionada. IFNγ desempenha papel 

decisivo na proteção contra infecção aguda e na recrudescência em hospedeiro infectado 

cronicamente. O mecanismo básico de lise do agente baseia-se na produção de radicais 

livres de O2, que dependem da ativação das células por linfocinas. De qualquer modo e 

independentemente de sua eficiência, esta resposta imunitária não consegue erradicar os 

cistos teciduais (Carruthers 2002).  

Alguns santuários imunológicos, como o SNC e a retina, têm comportamento 

mais complexo, o que pode resultar em doença mesmo na presença de resposta 

imunitária efetiva no restante do organismo, resultando, por exemplo, no aparecimento 

de alguns acometimentos específicos, como a toxoplasmose ocular. Em outras sedes, a 

presença de antígenos do parasita ou de imunocomplexos pode produzir lesões como 

vasculites ou glomerulopatia. Interessante ressaltar que a formação dos cistos depende 

de resposta imunitária eficiente, mediada principalmente pela produção de IFNγ, e de 
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alterações ambientais, como modificações do pH e da temperatura corporal (Duarte & 

Andrade 2006).   

Ambos os linfócitos T CD4+ e T CD8+ participam de forma associativa e 

complementar na imunidade celular específica contra o T. gondii. As células T CD8+ 

efetoras citotóxicas atuam lisando as células infectadas e expondo extra celularmente 

parasitos, antes protegidos no interior de vacúolos parasitóforos, contribuindo na 

proteção contra a formação de cistos teciduais. Para a geração destas células T CD8+ 

efetoras é requerida a participação da sub-população de células T CD4+ h (auxiliares ou 

“helper”) (Gazzinelli et al. 1993). Dessa reação específica, formam-se células de 

memórias, tanto para células T CD4+, quanto para as células T CD8+. De acordo com o 

ambiente propiciado por citocinas produzidas logo após o contato com o antígeno, os 

linfócitos T CD4+ ainda não estimulados são influenciados pelas citocinas, 

diferenciando-se em células Th1 ou em células Th2, com cada subconjunto passando a 

produzir um perfil diferente de citocinas. A IL-12 estimula a diferenciação de linfócitos 

T CD4+ em linfócitos T CD4+ Th1 (Trinchieri 1993). Além disso, foi observado que o 

IFNγ é um potente inibidor da diferenciação de linfócitos T CD4+ em linfócitos T 

CD4+ Th2 (Gajewski & Fitch 1988). Dessa forma o T. gondii, ao estimular os 

macrófagos e células NK a produzirem IFN-γ, induzem respostas dominadas pelos 

linfócitos T CD4+ Th1 tendendo, portanto, para uma imunidade predominantemente do 

tipo celular. Ao contrário, as citocinas IL-4 e IL-10 estimulam a diferenciação em 

direção aos linfócitos T CD4+ Th2 e, portanto, para a imunidade predominantemente do 

tipo humoral (Mosmann 1991). 

 

1.6.2.2 Imunidade humoral 

Para os linfócitos B serem ativados para a produção de anticorpos contra 

antígenos protéicos é necessária a participação dos linfócitos T CD4+ Th2 através da 

produção de citocinas tais como IL-4. São necessários ainda, sinais acessórios de 

moléculas de superfície, como o ligante CD40 expresso nas células T, o qual se liga ao 

CD40 constitutivamente expresso pelas células B. Este caminho também é importante 

na sinalização da troca isotípica para a produção de anticorpos. Os linfócitos B humanos 

produzem cinco isotipos de anticorpos: IgM, IgD, IgG, IgA e IgE. O IgG e o IgA podem 

ser subdivididos em subclassses: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4, IgA1 e IgA2. Todas as 
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classes, com exceção de IgG4, podem ativar a via clássica do complemento (Toellner et 

al. 1998). 

A formação de anticorpos anti-T. gondii é relativamente rápida e intensa, 

alcançando titulo elevados de IgG e IgM. Acredita-se que a resposta humoral persistente 

se deva à exposição continuada a antígenos, tanto pela ruptura de cistos teciduais como 

por novas infecções, que são rapidamente controladas. Os anticorpos são capazes de 

lisar as formas extracelulares do parasita na presença de complemento e de mediar a 

fagocitose, com ativação dos mecanismos celulares do hospedeiro e formação do 

vacúolo fagocitário que permite a fusão de lisossomos e acidificação, com lise rápida do 

agente (Filisetti & Candolfi 2004).  

  

1.6.3 Componentes da resposta imunológica do feto e do recém-nascido 

 

1.6.3.1 Sistema complemento 

O complemento foi reconhecido no fim do século XIX como uma substância 

termolábil que complementava a ação do anticorpo sobre o antígeno. É composto por 

várias proteínas que são sintetizadas por macrófagos, epitélio intestinal, baço e, 

principalmente, fígado, a partir da sexta até a décima quarta semana de gestação. Os 

componentes do sistema complemento (SC) estão presentes no soro de fetos a partir da 

décima oitava semana de gestação (Colten 1986). 

No fim da gestação, no sangue de cordão do RN, a maior parte dos componentes 

do complemento está presente e seus valores correspondem de 50 a 70% daqueles do 

adulto, com exceção do C9, cujos níveis não ultrapassam 20% dos valores do adulto 

(Ceccon et al. 1997). Os níveis de componentes do complemento em soros de recém-

nascidos variam de 60 a 90% dos níveis de adultos, aumentando, gradativamente, nos 

primeiros anos de vida até atingirem os níveis do adulto (Ceccon et al. 1997). 

A maioria dos microrganismos que causam doenças no RN precisa do 

complemento e do anticorpo para opsonização adequada. O termo opsonização vem do 

grego e significa "preparar para ser ingerido" ou, em outras palavras, "temperar". O soro 

do RN opsoniza o parasita, utilizando a via clássica do complemento, desde que o 

anticorpo esteja presente (Ceccon et al. 1997). A deficiência do sistema complemento 

no recém-nascido, resultando em alteração da capacidade de opsonização e de lise de 

diversos agentes patogênicos, é um fator importante na maior susceptibilidade a 

infecções (Resener et al. 1997). 
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1.6.3.2 Linfócitos T auxiliar CD4+ e T citotóxico CD8+  

As células indiferenciadas que primeiro entram no timo (sétima semana de 

gestação) não expressam o antígeno CD4 ou CD8, mas expressam marcadores de 

células T, CD7 e CD45. No interior do timo, a maturação das células T é acompanhada 

pelo aparecimento sequencial dos marcadores fenotípicos de superfície. Antígenos de 

superfície CD1, CD2 e CD5 aparecem logo após a expressão de CD7, ao passo que 

CD3 aparece um tanto mais tarde (Ceccon et al. 1997). 

Com a progressão da gravidez, a maioria das células que deixa o timo expressa 

ambos os antígenos de superfície CD4 e CD8. As células que carecem de ambos os 

antígenos mantêm função de célula tronco e possuem um receptor para IL-2 que 

representa um importante papel na proliferação de células T. A primeira célula tímica 

que expressa antígenos CD4 ou CD8 aparece no interior do córtex tímico por volta da 

décima semana de gestação. Por volta da vigésima semana de gestação, células CD3+ 

podem, ocasionalmente, serem encontradas no sangue periférico fetal e, com a 

progressão da gestação, essa porcentagem aumenta, chegando a representar mais de 

50% dos linfócitos T por ocasião da vigésima segunda semana de gestação. Essas 

células também expressam tanto antígenos CD4 como CD8. Por volta da décima 

terceira semana de gestação, células CD3 aparecem no fígado e baço fetal e, por volta 

do final do segundo trimestre, representam mais de 50% dos linfócitos nesses órgãos. 

Devido à linfocitose relativa presente no nascimento, o número total de células T do RN 

é equivalente, ou excede, ao dos adultos
 
(Ceccon et al. 1997). 

 

1.6.3.3 Imunoglobulinas (Ig)  

O RN tem um número percentual e absoluto de células B semelhante ao adulto. 

Em condições de normalidade, o feto não produz anticorpos e os plasmócitos são raros. 

Centros germinativos no baço, linfonodos e plasmócitos só aparecem após a oitava 

semana de vida pós-natal. No entanto, quando existe uma infecção intrauterina, observa-

se o desenvolvimento de centros germinativos e diferenciação de linfócitos B com 

aparecimento de plasmócitos, que passam a produzir e excretar anticorpos (Abbas et al. 

1994).
 
Os anticorpos produzidos podem ser pertencentes a cinco classes: IgG, IgM, IgA, 

IgD e IgE. 

A IgG é a imunoglobulina predominante em todas as idades e, na idade adulta, 

responde por 75 a 80% das imunoglobulinas. Durante a gestação, existe passagem 

transplacentária desta imunoglobulina da mãe para o feto já evidenciável com oito 
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semanas de gestação, porém permanece em níveis inferiores a 100 mg/dL até a 17
a
 - 20

a
 

semana de gestação, quando começa a se elevar progressivamente. Este transporte se faz 

através da placenta pela presença de receptores Fc para IgG materna no 

sinciciotrofoblasto. A IgG ligada é transportada através da membrana plasmática dentro 

de fagossomos, e protegida das enzimas lisossômicas até chegar no estroma 

mesenquimal dos vilos coriônicos. A transferência placentária aumenta com o progredir 

da gestação e é maior a partir da 32
a
 semana. Assim, RN com idade gestacional inferior 

a esta têm ao redor de 400 mg/dL de IgG  (Costa-Carvalho 1994). Ao nascimento, os 

níveis de IgG total no RN de termo costumam ser semelhantes ou levemente mais 

elevados que os maternos, estando este valor ao redor de 1000 mg/dL, fato observado 

por Evans et al. (1971). 

A IgG é constituída de quatro subclasses: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Na regulação 

da resposta imunológica contra antígenos parasitários, os anticorpos produzidos são 

usualmente das subclasses IgG1 e IgG3, pois esses anticorpos possuem a capacidade de 

fixar complemento. A IgG1 é a imunoglobulina que aparece em maior quantidade no 

recém-nascido, devido a transferência desse anticorpo da mãe para o feto durante a 

gestação. A IgG2 é a subclasse da IgG que apresenta menor passagem transplacentária, 

por isso os níveis no RN são sempre inferiores aos materno (Costa-Carvalho 1988). 

Uma pesquisa realizada no México (Cañedo et al. 2008) demonstrou que os 

anticorpos da subclasse IgG2 e IgG3 anti-T. gondii foram mais frequentes (35%) entre 

recém nascidos infectados pelo T. gondii do que em recém-nascidos não infectados 

(5%). Demonstrou, também, que os anticorpos das subclasses IgG3 e IgG4 foram mais 

frequentes nos RN sintomáticos. 

O achado da IgG anti-T. gondii no soro do RN 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. 

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

com persistência ou elevação dos títulos de IgG após o primeiro ano, confirma-se o 

diagnóstico da toxoplasmose congêntita ( Boyer  2005). 

A IgM não atravessa a barreira placentária. Ao nascer, no sangue do cordão, os 

valores normais dessa imunoglobulina são inferiores a 20 mg/dL. Essa imunoglobulina 

começa a ser produzida pelo feto  a partir da 10º a 15º semanas de gestação. Assim, o 

encontro de níveis superiores a 20 mg/dL é admitido como resultado de uma 

estimulação antigênica aumentada, devido a uma infecção intrauterina (Lawton 1992). 
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A pesquisa de anticorpos IgM anti-T. gondii 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 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).  

Uma pesquisa realizada em 28 crianças com toxoplasmose congênita, utilizando 

três metodologias diferentes para a detecção de anticorpos da classe IgM anti-T. gondii 

(Microparticle Enzyme Immunoassay - MEIA, Enzyme Linked Fluorescent Assay - 

ELFA e Imunofluorescência Indireta - IFI), demonstrou que esses anticorpos estavam 

presentes em apenas 42,9% (12/28) dessas crianças. Observou-se, também, que a 

presença desse anticorpo foi mais frequente (7/28) nos RN que apresentaram as formas 

graves da toxoplasmose congênita (Rodrigues et al. 2009). 

A IgA não atravessa a barreira placentária. Ela pode ser encontrada no sangue de 

cordão em níveis de 0,1 a 5 mg/dL, porém esses níveis são indetectáveis por métodos 

convencionais. Níveis elevados de IgA total são observados em RN com infecção 

congênita (Lawton 1992). 

A IgA específica anti-T. gondii pode ser detectada no sangue de crianças 

congenitamente infectadas utilizando as metodologias ELISA (Enzyme Linked 

Immunosorbent Assay) e ISAGA (Immunosorbent Agglutination Assay). Os títulos 

desse anticorpo podem permanecer elevados por um período de 26 semanas, 

praticamente semelhante à persistência da IgM (Stepick-Biek et al. 1990).  

A pesquisa de anticorpos IgA específica anti-T. gondii tem sido recomendada 

para diagnóstico da infecção neonatal, pois apresenta sensibilidade maior que o ELISA 

IgM (Stepick-Biek et al 1990). Contudo, pesquisa realizada por Rodrigues et al. (2009) 

demonstrou que os anticorpos da classe IgA anti-T. gondii foram menos sensíveis que 

os anticorpos  da classe IgM em crianças congenitamente infectadas. 

A IgD não tem atividade biológica específica conhecida, embora seja encontrada 

pouca quantidade de IgD no sangue de cordão. Cerca de 50% dos linfócitos contém IgD 

na sua superfície celular (Goldman 1977). 

A IgE também não atravessa a placenta, o que protege o RN contra 

sensibilizações alérgicas maternas. Embora a síntese fetal se inicie com 11 semanas de 

idade gestacional, os níveis no cordão são baixos, praticamente indetectáveis. O 
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aumento na vida pós-natal varia, sendo maior em RN predispostos a doenças alérgicas e 

com grande exposição a alérgenos (Bazaral et al. 1971).  

A IgE específica anti-T. gondii pode ser detectada pela metodologia de ISAGA, 

podendo ser usada para o diagnóstico da toxoplasmose congênita (Remington et al. 

1995). Porém, como essa metodologia ainda não está suficientemente padronizada, não 

é utilizada na rotina dos laboratórios de análises clínicas que realizam a detecção de 

anticorpos das classes IgG, IgM e IgA anti-T. gondii.  

 

1.7 Manifestações clínicas da toxoplasmose congênita 

 

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

clássica de Sabin composta por hidrocefalia ou microcefalia; coriorretinite bilateral, 

macular ou perimacular, simétrica; calcificações intracranianas e retardamento mental. 

Estes achados estão presentes em apenas 10% dos recém-nascidos. Em alguns recém-

nascidos gravemente acometidos, desenvolvem-se manifestações hemorrágicas de vários 

tipos, além de outras manifestações menos citadas, como nistagmo, estrabismo, 

microftalmia, pneumonia intersticial, miocardite, envolvimento de supra-renais, 

hipertrofia de linfonodos, alterações endócrinas e gastrointestinais, com repercussões 

traduzidas por mixedema, diabetes insípido e puberdade precoce (Veronesi 1982).  

A grande maioria (cerca de 90%) dos recém-nascidos infectados pelo T. gondii, 

apresenta exame físico normal logo ao nascer. Porém, quando submetidos à 

investigação clínica mais completa, em torno de 40% deles mostram alguma alteração: 

retinocoroidite, calcificações intracranianas, dilatação dos ventrículos cerebrais, 

alterações liquóricas. Os 60% que não apresentam alterações à investigação diagnóstica 

são considerados como tendo infecção subclínica (Couvreur et al. 1984, Guerina 1994, 

Remington et al. 2001). Raramente, bebês infectados em final de gestação podem 

apresentar quadros graves, fulminantes, de infecção generalizada (Remington et al. 

2001, Cneude et al. 2003). Entretanto, mesmo os lactentes com toxoplasmose 

subclínica, se não tratados precocemente, poderão desenvolver manifestações 

neurológicas ou oculares, no decorrer de meses ou anos, que podem levar a sérias 

deficiências visuais e neurológicas (Wilson et al 1980, Meenken et al 1995, Cneude et 

al. 2003).  

De acordo com Mombro et al. (2003) se a infecção ocorrer no último trimestre 

da gestação, o recém-nascido pode apresentar a forma sistêmica, caracterizada, 
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principalmente, por pneumonia, miocardite, hepatite, anemia, trombocitopenia, 

retinocoroidite e retardo ponderal. Se ocorrer no segundo trimestre, o recém-nascido 

pode nascer prematuramente, com sinais de encefalite como convulsões, pleiocitose no 

líquor cefalorraquidiano, calcificações cerebrais, necrose periventricular, espasticidade e 

acentuada destruição da retina (déficit visual). Se ocorrer no primeiro trimestre, será 

responsável pelo óbito fetal.  

Em estudo clássico realizado por Eichenwald (1959), dentre 108 pacientes com a 

forma neurológica, o autor encontrou retinocoroidite em 102 (94%), convulsões e 

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

esplenomegalia em 22 (21%) crianças. Em 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 pelos menos por quatro anos, sendo 70 crianças com doença neurológica 

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

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

48 (69%) eram portadoras de deficiência visual grave, 31 (44%) tinham hidrocefalia e 

microcefalia e 12 (17%) apresentaram 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.  

Diniz (1984), em São Paulo, encontrou 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%. 

 

1.8 Epidemiologia da toxoplasmose 

 

 Avaliações epidemiológicas mostram que a infecção encontra-se disseminada no 

mundo, com incidência variável nas diferentes regiões do planeta. 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 oocitos, disponíveis em solo contaminado por fezes de gatos. A 
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maior prevalência da infecção encontrada na França relaciona-se ao frequente hábito de 

ingestão de carne crua ou mal cozida (Desmonts et al. 1965). Nos Estados Unidos a 

prevalência atinge 10% 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, Aspöck & Pollack 1992, Roos et 

al. 1993).  

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, infecção 

crônica em 67%. Já na década de noventa, várias investigações foram publicadas. Na 

cidade de Porto Alegre, estudo coordenado por Neves et al. (1994), em 812 gestantes, 

encontrou positividade para toxoplasmose de 54%. Estudo coordenado por Pedreira 

(1995), 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 anticorpos específicos IgG anti- T. gondii 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%. Outro estudo realizado por Varella et al. (2003) revelou uma prevalência de 59,8% 

em 1.261 gestantes atendidas na Maternidade do Hospital Nossa Senhora da Conceição 

de Porto Alegre (RS). Em Goiânia, a taxa de prevalência da infecção tem se mantido 

estável nos últimos 23 anos. Philocreon (1976) descreveu uma positividade sorológica de 

63,45% entre gestantes e Avelino (2000) mostrou 65,8% entre mulheres em idade 

procriativa.   

A tabela 1 mostra a prevalência da toxoplasmose aguda em gestantes de várias 

localidades do Brasil nos últimos dez anos. A grande variabilidade observada deve-se a: 

diferentes exposições ao parasito; níveis socio-econômicos distintos; hábitos higiênicos e 

alimentares; presença de gatos infectando o solo; convívio intradomiciliar com animais 

reservatórios; diferentes métodos laboratoriais utilizados na detecção dos anticorpos IgG 

e IgM anti- T. gondii. 
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Tabela 1- Prevalência de toxoplasmose aguda em gestantes de diferentes localidades do 

Brasil. 

Local 

 

Prevalência/ 

1000 gestantes 

 Referência 

Rio Grande do Sul           36,0  Spalding et al. 2003 

Porto Alegre (RS) 24,0  Varella et al. 2003 

Recife (PE) 28,0  Pôrto AMF 2005 

Rio Grande do Sul 4,8  Varella IRS 2007 

Mato Grosso do Sul 4,2  Figueiró et al 2007 

Paraná  10,7  Castilho et al 2007 

Sergipe 4,0  Inagaki et al. 2009 

Goiás 7,0  Alvarenga FR 2009 

Goiânia (GO) 7,0  Sartori et al. 2011 

Chapecó (SC) 0,6  Sandrin et al. 2012 

 

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, sendo estimada uma incidência de um a sete infectados 

para cada 1000 nascidos vivos nas várias regiões do mundo. Em algumas localidades, 

essa taxa pode ser mais elevada, como 11/1000 encontrada na Guatemala (Remington et 

al. 1995); 17/1000, ou de 18/1000 no México (Sinibaldi & Ramirez 1992). Nos Estados 

Unidos da América varia de 0,5 a 1/1000 nascidos vivos (McCabe & Remington 1988), 

enquanto que em Paris é de 3/1000 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, estudos realizados nos últimos dez anos, relatam desde uma prevalência 

de seis bebês infectados pelo T. gondii para cada 1000 nascidos vivos até 0,3 por 1000 

nascidos vivos (tabela 2). Essa prevalência é bastante variável, pois depende das técnicas 

de diagnóstico utilizadas, local do estudo, tipo de amostra e, principalmente, do protocolo 

utilizado no acompanhamento dos RN com suspeita de toxoplasmose, que tiveram 

sorologia (IgM e/ou IgA anti-T. gondii) negativa ao nascer (Stagni  et al. 2009). 

Tabela 2- Prevalência de toxoplasmose congênita em recém-nascidos de diferentes 

localidades do Brasil no período de 2002 a 2012. 
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Local Infectados/1000 

nascidos vivos 

    Referência 

    

Alto Uruguai (RS)       2,2  Spalding et al. 2003 

Passo Fundo (RS)       0,8  Mozatto et al. 2003 

Rio Grande do Sul       0,6  Lago et al. 2003 

Uberlândia (MG)       5,0  Segundo et al. 2004 

Ribeirão Preto (SP)       0,3  Carvalheiro et al. 2005 

Mato Grosso do Sul       0,6  Botetho et al. 2005 

Goiânia (GO)       6,0  Rodrigues IMX 2006 

Porto Alegre (RS)       0,9  Varella et al. 2009 

Natal (RS)       0,3  Barbosa et al. 2009 

Minas Gerais       1,3  Silva CHS 2011 

Belém (PA)       1,0  Bichara et al. 2012 

 

 

1.9 Diagnóstico da toxoplasmose  

 

1.9.1 Diagnóstico clínico  

O diagnóstico clínico da toxoplasmose congênita é, por vezes, impreciso, pois as 

manifestações clínicas podem ser confundidas com as causadas por outros agentes como 

Citomegalovírus, Herpes simples, Rubéola, HIV, Epstein Barr, Treponema pallidum, 

Listeria monocytogenes, Borrelia burgdorferi e Trypanosoma cruzi. Outras doenças 

também podem apresentar sinais clínicos semelhantes como a eritroblastose fetal e 

determinadas doenças degenerativas (Sáfadi 2000). O exame clínico apenas sugere a 

eventualidade dessa etiologia, mesmo na toxoplasmose sintomática (Rey 1991), ficando 

a sua confirmação a cargo de exames laboratoriais que identifiquem o parasita ou a 

presença de anticorpos específicos que não atravessam a barreira placentária (IgA, IgM 

ou IgE) no sangue do suspeito. Já os níveis de IgG quando diferenciados dos maternos 

também sugerem a infecção (Ferreira 2001).  

 

1.9.2 Diagnóstico laboratorial 

Classicamente, o diagnóstico laboratorial da toxoplasmose tem se baseado na 

pesquisa de anticorpos contra o parasita através de testes sorológicos. Segundo as 
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características desses anticorpos, diferentes marcadores sorológicos têm sido descritos 

para distinguir entre infecção latente, comum na população, e infecção recente ou 

toxoplasmose-doença (Contreras et al. 2000).   Outras respostas se esperam, também, da 

sorologia da toxoplasmose, como datar na gestante seu contágio pelo T. gondii ou, no 

imunocomprometido, a reagudização de uma toxoplasmose latente. Por tais 

interrogações, a sorologia da toxoplasmose apresenta-se como uma das mais complexas, 

em contínua evolução, exigindo uma variedade de testes e experiência para a 

interpretação de seus resultados. Entretanto, a evidenciação do parasita, por isolamento a 

partir do material do paciente, ou pela demonstração de seus componentes, como 

antígenos ou segmentos do DNA, é de alto valor diagnóstico, especialmente nos 

imunodeficientes, seja por imunodepressão, como nos aidéticos ou transplantados, ou por 

imunoimaturidade como no feto e no recém-nascido (Camargo 2001).  

 

1.9.2.1 Diagnóstico parasitológico da toxoplasmose   

A pesquisa do parasita e de seus componentes pode ser feita por: inoculação em 

camundongo, isolamento em cultura de células, pesquisa de antígenos no soro, Reação 

em Cadeia da Polimerase (PCR).     

Inoculação em camundongo – Utiliza-se o sangue do paciente, de preferência a 

camada leucocitária, ou sedimento do centrifugado de líquido cefalorraquiano, líquido 

amniótico, lavado brônquico-alveolar, suspensões de triturados de biópsia ou de 

placenta, que são inoculados por via intraperitoneal em camundongos isogênicos 

(Remington et al. 1995). A positividade é indicada pela soroconversão do animal e 

confirmada pelo achado de taquizoítas no líquido peritoneal ou, mais frequentemente, de 

microcistos no cérebro e outros órgãos, evidenciados em cortes de tecido por 

imunohistoquímica, o que, entretanto, pode exigir passagens “cegas” para novos 

camundongos, inoculados com triturados de órgãos do primeiro. Os prazos longos para a 

obtenção de resultados, de trinta ou mais dias, são compensados pela alta sensibilidade 

do teste (Camargo 2001).    

Isolamento em Cultura de Células.   Os materiais suspeitos são semeados em 

culturas de células, como fibroblastos humanos ou várias outras linhagens celulares. O 

desenvolvimento do T. gondii no interior das células pode ser evidenciado com 

facilidade por imunofluorescência no tecido em prazos curtos, de até uma semana. 

Porém, essa técnica é menos sensível do que a inoculação no camundongo (Derouin et 

al. 1987). 
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 Pesquisa de antígenos. O material antigênico do T. gondii e os complexos 

imunes parasitários podem ser detectados no soro na fase aguda da toxoplasmose. 

Porém, pela transitoriedade e inconstância da antigenemia, sua pesquisa é de pouco valor 

diagnóstico, limitação possivelmente solucionada pela pesquisa de antígenos na urina, de 

que tem sido referida boa sensibilidade na neurotoxoplasmose (Van Knapen et al. 1985, 

1994). O parasita ou seus antígenos podem também ser evidenciados em cortes de 

tecidos, por imunohistoquímica, utilizando-se anticorpos específicos e coloração 

imunofluorescente ou imunoenzimática. A técnica vem sendo usada no diagnóstico de 

diversos agentes infecciosos, particularmente do T. gondii (Correa et al. 1996, Silva et 

al. 2001).  

A reação em cadeia da polimerase (PCR) tem sido realizada desde os anos 1990 

numa tentativa de melhorar a sensibilidade do diagnóstico laboratorial da toxoplasmose 

em indivíduos imunossuprimidos (Filisetti el al. 2003). Entretanto, a técnica não está 

definitivamente padronizada, quanto aos procedimentos de extração dos ácidos nucléicos 

ou aos segmentos amplificados, com resultados por vezes heterogêneos entre 

laboratórios e para diferentes aplicações diagnósticas. Assim, para identificação do T. 

gondii, podem ser amplificados vários segmentos do DNA, correspondentes a diferentes 

genes, como P30 e B1 (Buchbinder et al. 2003).   

A PCR pode ser realizada no líquido amniótico, no sangue de cordocentese do 

feto, em sangue periférico, em material de biópsia cerebral ou no líquido 

cefalorraquiano, em material de lavagem bronco-alveolar e em humor aquoso (Jones et 

al. 2000, Bretagne et al. 2000, Chabbert et al. 2004). A PCR tem sido amplamente 

realizada no líquido amniótico de gestantes com sorologia positiva (IgG e IgM 

específica) para se fazer o diagnóstico fetal da toxoplasmose, apresentado sensibilidade e 

especificidade variávéis, principalmente devido a falta de padronização (Hohlfeld et al. 

1994, Chabbert et al. 2004, Nagy et al. 2006, Kaiser et al. 2007, Okay et al. 2009).      

A PCR em tempo real foi recentemente introduzida para o diagnóstico da 

toxoplasmose. Nessa metodologia são combinados os tempos de amplificação e 

detecção numa mesma fase.  A técnica pode ser usada para estimar a concentração de 

parasitos no fluido corporal e no caso de líquido amniótico é capaz de contribuir 

precocemente para o prognóstico da toxoplasmose congênita, ao permitir avaliar a 

concentração de parasitos no mesmo (Remington et al 2004). A PCR em tempo real é 

uma nova perspectiva em biologia molecular, pois é um método rápido, automatizado (o 

que limita o risco de contaminação) e com alta reprodutibilidade.  
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1.9.2.2 Diagnóstico sorológico da toxoplasmose  

Classicamente, o diagnóstico da toxoplasmose é baseado na pesquisa de 

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

classes de imunoglobulinas (IgG, IgM, IgA e IgE)  anti-T. gondii constitui o principal 

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

anti-toxoplasma no curso da infecção permite a análise de perfis sorológicos, 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 da realização de testes, como os descritos no item 

anterior, para a detecção do T. gondii.  

Existem dois tipos principais de testes sorológicos. Os que usam organismos 

inteiros como antígenos e aqueles que utilizam extratos antigênicos 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 os ensaios imunoenzimáticos (Duffy et al. 1989).  

A Reação de Sabin-Feldman, também conhecida como teste do corante ou dye 

test, foi o método sorológico clássico de diagnóstico da toxoplasmose. Sendo a primeira 

prova de alta sensibilidade desenvolvida, mostrou-se capaz de evidenciar e quantificar, 

por diluição do soro, anticorpos "antiparede". Tem como fundamento o fato de que 

toxoplasmas do exsudato peritoneal de camundongos corados pelo azul-de-metileno, em 

meio alcalino (pH 11), vistos à microscopia óptica apresentam parasitas com intensa 

coloração que assumem forma arredondada ovóide, mas, quando incubados em presença 

do denominado fator acessório, o fenômeno é impedido pela presença de anticorpos 

específicos no sangue sob análise. Os parasitos extracelulares perdem sua afinidade 

tintorial, ficando o núcleo corado, o citoplasma incolor e, morfologicamente, mais 

delgados, falciformes. O resultado imanente a cada determinação corresponde à diluição 

do soro que impede a coloração. O fator acessório é soro humano sem anticorpos, 

possuidor de propriedades capazes de tornarem possível a ocorrência do fenômeno 

básico da reação (Sabin & Feldman 1948).  
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O teste do corante, de execução trabalhosa e com baixo rendimento, encerra 

algumas dificuldades, como: necessidade do uso de toxoplasmas vivos e infectantes, 

presentes no exsudato peritoneal de camundongos, inoculados cerca de 48 horas antes; 

interferência do número de protozoários utilizados; influência do tamanho dos animais 

(os maiores não são satisfatórios); leitura microscópica dos materiais dos diferentes 

tubos, correspondentes às diferentes diluições. Também ocorre a participação de fatores 

diferentes dos apontados, às vezes imponderáveis e nem sempre devidamente previsíveis 

como a dependência da utilização de camundongos seguramente não-infectados e o risco 

de contaminação laboratorial acidental. Esse método é pouco prático no que concerne à 

realização de inquéritos. Ao ser executado, necessita da elaboração bem recente de 

preparações indispensáveis, como azul-de-metileno, assim como tem na contagem de 

parasitas corados ou não, etapa realmente difícil e cansativa. Além de todos esses 

inconvenientes, sofre a influência de critérios de observação variáveis entre diferentes 

técnicos (Camargo 2001).   

A reação de fixação de complemento (RFC) raramente é executada, pois os 

anticorpos que mede são de aparecimento tardio (semanas mais tarde que o teste do 

corante) e um teste positivo não prova que a infecção é aguda ou um resultado negativo 

não afasta a possibilidade de infecção. No entanto, pode ser realizada nos casos em que 

são demonstráveis títulos elevados e estáveis de anticorpos pela imunofluorescência 

indireta, para se demonstrar a subida dos títulos. Pode tomar-se negativa após poucos 

anos da infecção aguda, mas geralmente permanece positivo por um período de dez anos 

(Remington et al. 1995).     

O teste de hemaglutinação indireta descrito originalmente por Jacobs & Lunde 

(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 

consequente 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. Distingue-se de reações específicas por permanecer com títulos 

inalterados, enquanto aquelas se elevam em poucos dias na fase aguda da toxoplasmose 
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(Camargo et al. 1989). O teste de aglutinação direta é usado para a detecção de 

anticorpos anti- T. gondii ,  com suspensões do parasito fixados por formaldeído ou por 

acetona (Thulliez et al. 1986). A aglutinação dos taquizoítas fixados por acetona é 

característica das infecções recentes, sendo utilizada para distingui-las de infecções 

latentes. Para o teste de aglutinação do látex são utilizadas partículas recobertas por 

antígenos do parasita, sendo seu uso bastante restrito.  

A reação de imunofluorescência indireta (IFI) é considerada de boa 

especificidade e sensibilidade, comparável ao teste do corante de Sabin-Feldman. Essa 

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

microscopia, tornando-o muito mais prático e seguro para a rotina laboratorial, quando 

comparada ao dye test. Além do mais, esse teste permite a identificação dos anticorpos 

segundo as classes de imunoglobulinas. Pode apresentar resultados falso-positivos de 

anticorpos IgM pela interferência de fatores reumatóides, eventualmente presentes no 

soro. Os testes para anticorpos IgM podem também revelar resultados falso-negativos, 

devido à competição entre os anticorpos IgG e IgM, impedindo que estes se fixem aos 

antígenos parasitários (Camargo et al. 1972). Em cerca de 75% dos casos de recém-

nascidos com toxoplasmose congênita podem ocorrer resultados falso-negativos, 

consequência de altos títulos maternos de anticorpos da classe IgG (Ferreira 2001).   

O teste de ELISA é um método quantitativo, em que a reação Ag-Ac é 

monitorada por medida da atividade enzimática. É a metodologia mais utilizada pelos 

laboratórios para a detecção de anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii. Camargo  et al. 

(1972, 1977) descreveram a técnica para anticorpos IgG e IgM,  observando porém, 

presença de resultados falsos-positivos para IgM em pacientes portadores do fator 

reumatóide. Desmonts et al. (1981) 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 IgM específica para T. 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 T. gondii, que se 

aglutinam na presença de IgM específica (Desmonts et al. 1981).   

A técnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) é um teste automatizado no 

sistema VIDAS da Bio-Mérieux usada para detecção de anticorpos da classe IgG e IgM 
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anti-T. gondii . O princípio de doseamento associa o método imunoenzimático com uma 

detecção final em fluorescência. Os anticorpos da classe IgM são pesquisados por 

imunocaptura. As imunoglobulinas IgM antitoxoplasma são detectadas especificamente 

graças a um imunocomplexo marcado com fosfatase alcalina. Este método quando 

comparado com o método ISAGA apresentou sensibilidade de 93,5%, especificidade de 

99,3% e concordância de 98,9% (Manual de Instruções de Uso VIDAS Bio-Mérieux, 

1998).  

A técnica MEIA (Microparticle Enzyme Immunoassay) é um teste totalmente 

automatizado para a determinação quantitativa de anticorpos da classe IgG e IgM 

antitoxoplasma no soro ou plasma humano. A reação é realizada no analisador de 

imunoensaio, com acesso randômico e contínuo, AXSYM da Abbott. As amostras 

usadas para pesquisa dos anticorpos da classe IgM são tratadas com tampão de 

neutralização do Fator Reumatóide (RF), para remover os anticorpos de interferência (se 

presentes) do complexo antígeno-anticorpo, a fim de se evitar resultados falsamente 

positivos. Ao final da reação, o complexo imune ligado ao conjugado marcado com a 

fosfatase alcalina reage com o substrato 4-Metil Umbeliferil Fosfato (MUP). A fosfatase 

alcalina cataliza a hidrólise do MUP a MU (Metil Umbeliferil). A quantidade de MU 

fluorescente é proporcional à concentração de anticorpos da amostra analisada (Manual 

de Instruções de Uso AxSYM-Abbott, 2000).   

A metodologia mais recentemente desenvolvida para a detecção de anticorpos 

IgG e IgM anti-T. gondii foi a CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay). 

Vários equipamentos totalmente automatizados e reagentes foram desenvolvidos 

utilizando essa metodologia, que possui sensibilidade e especificidade comparáveis às 

técnicas MEIA e ELFA (Calderaro et al 2008). 

O teste de avidez da IgG anti-T. gondii pode ser realizado por ELISA, ELFA ou 

CMIA.  Este teste avalia a avidez de ligação ao antígeno dos anticorpos IgG contra o  T. 

gondii, separando os anticorpos de baixa avidez, produzidos numa fase inicial da 

infecção, dos anticorpos de alta avidez, indicativos  de infecção crônica (Joynson et al. 

1990). Alguns autores referem que a baixa avidez de IgG não pode ser interpretada como 

infecção recentemente adquirida, pois ela pode persistir por mais de cinco meses, 

dependendo do método utilizado. Entretanto, a alta avidez de IgG no primeiro trimestre 

da gestação virtualmente exclui a infecção recentemente adquirida, o que torna este teste 

útil no início da gestação. Já a alta avidez na fase tardia da gestação não exclui infecção 

adquirida no primeiro trimestre (Remington et al 2005). 
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A reação de Western blot tem mostrado que o soro materno e o da criança 

reconhecem diferentes antígenos do T. gondii, quando a criança está congenitamente 

infectada (Chumpitazi et al. 1995). Em 1985, Brooks et al já tinham reconhecido 

antígenos diferentes por anticorpos das classes IgG e IgM pela mãe e filho 

congenitamente infectados. No paciente com HIV e encefalite, o uso dessa reação mostra 

diversidade antigênica entre diferentes cepas do T. gondii. Anticorpos das classes IgM e 

IgA podem ser identificados contra a principal proteína de superfície do  T. gondii , a 

proteína P30, pela técnica de Western blot. Comparando-se a técnica de Western blot 

com a imunocaptura ELISA, demonstra-se que a primeira tem vantagens sobre a segunda 

especialmente no diagnóstico da toxoplasmose cerebral dos pacientes com AIDS (Gross 

et al. 1992).  

Para a pesquisa de anticorpos  IgA e IgE anti- T. gondii, 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). A IgA específica 

pode ser detectada no sangue de adultos e crianças congenitamente infectados, usando 

ELISA ou ISAGA. Sua sensibilidade é maior na identificação da infecção congênita ou 

agudamente adquirida (Stepick-Biek et al. 1990). Esse método é importante em sangue 

do cordão umbilical para evitar a contaminação pelo sangue materno, uma vez que o 

anticorpo não atravessa a barreira placentária e o seu encontro no feto é diagnóstico de 

infecção congênita. Os títulos permanecem elevados por um período de 26 semanas, 

praticamente semelhantes à persistência da IgM (Stepick-Biek et al. 1990).  

A IgE específica, também pode ser detectada por ISAGA, podendo também ser 

usada para o diagnóstico da doença aguda e congênita  (Remington & Macleod 1995). 

Os componentes desse teste são: anticorpos monoclonais para IgE humana, amostra do 

paciente e taquizoítos do  T. gondii  tratados com formalina. Quando os anticorpos IgE 

específicos anti  T. gondii  estão presentes, ocorre aglutinação visivelmente detectada. 

Por esse método, podem ser testados soro, sangue fetal, fluido cerebroespinhal e fluido 

amniótico. A persistência do anticorpo específico no sangue materno é detectada até por 

quatro meses nas pesquisas realizadas, tornando esse método mais seguro do que o da 

determinação da IgM no diagnóstico da infecção na gestante. Por outro lado, não  

atravessa a placenta, e sua presença no sangue do feto ou do recém-nascido é diagnóstica 

de transmissão congênita da infecção. Entretanto, no sangue de pacientes com 
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toxoplasmose congênita, o anticorpo pode ser encontrado por tempo prolongado (um 

ano) e durante períodos de recrudescências, após a suspensão da terapêutica com sulfa-

pirimetamina (Pinon et al. 1985).  

 

1.9.3 Diagnóstico da toxoplasmose na gestante e no feto 

Pelo grande contingente de gestantes desprovidas de anticorpos contra o T. gondii 

(não raro de 50 a 60% ou mais) há necessidade de repetição dos testes a cada quatro ou 

cinco semanas nas que permanecem soronegativas. Para essa triagem são necessários 

testes sensíveis, de execução simples e de baixo custo, capazes de detectar anticorpos 

específicos IgG e IgM e que possam fornecer resultados em curto prazo. Atualmente 

dispõe-se de vários sistemas de automação, como VIDAS (Bio-Mérieux), AxSYM e 

Architect (Abbott), dentre outros para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii, 

que tornam simples e rápida a realização dos testes. 

 A maior dificuldade no diagnóstico sorológico da gestante ocorre nos casos em 

que a IgM está positiva por ocasião da primeira consulta pré-natal. A presença da IgM 

anti- T.gondii nem sempre indica uma infecção aguda recente, pois com o aumento da 

sensibilidade dos testes sorológicos, esse anticorpo pode permanecer positivo por mais 

de dois anos, devendo-se recorrer 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 avidez da IgG e 

dosagem de IgA e/ou IgE. 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 ELISA captura IgM e ISAGA IgM. 

Estes se positivam usualmente na primeira ou segunda semana de infecção e podem 

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

possibilidade de infecção atual ou recente na gestante (Wallon et al. 1999a), mas não diz 

que não possa ocorrer a transmissão congênita da doença materna recentemente 

adquirida.                         

Se os resultados indicam infecção materna aguda, o estabelecimento do 

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

infecção fetal pelo T. gondii, classicamente, baseava-se na análise conjunta do sangue 
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fetal e do líquido amniótico, colhidos a partir da 20º 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.  

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

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

em camundongos, por determinação dos antígenos parasitários através de técnica 

imunohistoquímica ou, principalmente, por identificação de sequências de ácidos 

nucléicos através da Reação em Cadeia da Polimerase em qualquer tipo de tecido ou 

fluido corporal (Grover et al. 1990, Hohlfeld et al. 1994).  

A sensibilidade da PCR para identificar o T. gondii no líquido amniótico antes da 

20º semana pode ser variável, acreditando-se que possa chegar até 100% (Hohlfeld et  al. 

1994). A demonstração de material genômico, isto é, de sequências de DNA, pode 

fornecer resultados no prazo de um dia, permitindo a identificação de praticamente 100% 

dos casos. Entretanto, a técnica ainda não está definitivamente padronizada. A presença 

de inibidores da PCR no líquido amniótico pode originar resultados falso-negativos, 

solucionados, porém, pelo ensaio em diluições do líquido ou pela remoção prévia de 

inibidores. Também, após a 20ª ou a 22ª semanas de gestação, o parasita pode ser 

demonstrado por PCR em sangue fetal obtido por cordocentese (Grover et al. 1990).  

A pesquisa de anticorpos IgG no sangue de cordocentese não tem valor 

diagnóstico devido a presença de anticorpos maternos de transferência passiva, exceto se  

utilizada de forma comparativa a titulação do feto e os títulos de anticorpos maternos. Já 

a pesquisa de anticorpos IgM confirma infecção fetal, sendo de alta especificidade, 

porém com sensibilidade reduzida, pois se positiva em apenas 20% a 30% de casos, após 

a 20ª ou a 22ª semanas de gestação. Essa porcentagem tende a aumentar com o 

amadurecimento imunológico do feto, podendo chegar a 50% ou mais no recém-nascido. 

A pesquisa de anticorpos IgA anti- T. gondii no sangue fetal (retirado por cordocentese) 

tem sido sugerida como mais sensível, de 70% a 90%. No sangue fetal podem-se 

encontrar indícios indiretos da infecção, como eosinofilia, plaquetopenia e níveis 

elevados de IgM total e de enzimas, como a gama-glutamil transferase e a desidrogenase 

láctica (Daffos et al. 1988).  
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1.9.4 Diagnóstico da toxoplasmose no recém-nascido  

O recém-nascido infectado pelo T. gondii, via de regra, apresenta parasitemia que 

pode ser detectada na camada leucocitária de sangue venoso, pela PCR, em geral durante 

todo o primeiro mês de vida, principalmente na primeira semana pós-parto, quando a 

sensibilidade desta técnica é de aproximadamente 90% (Camargo 2001). No recém-

nascido, a resposta humoral pode auxiliar o diagnóstico, sendo muito importante, para 

este fim o exame tanto do soro da criança como da mãe. Na presença de sinais clínicos 

sugestivos de toxoplasmose, altos títulos de anticorpos IgG no recém-nascido, aliados a 

um perfil materno de infecção recente tem alto valor preditivo positivo de toxoplasmose 

congênita, mas que deverá ser comprovado pela positividade, na criança, de teste para 

anticorpos IgM, IgA específicos ou pela evidenciação do T. gondii.   

Outra comprovação, de alta sensibilidade, são perfis diferentes de anticorpos IgG 

maternos e da criança, no teste de Western blot com antígenos do T. gondii. Esses, 

distribuídos em bandas de pesos moleculares crescentes, são incubados com os soros e, 

após revelação, identificam-se as bandas com que os anticorpos reagiram. O soro do 

recém-nascido não infectado irá originar perfil semelhante ao materno, enquanto o soro 

do recém-nascido infectado originará perfil diferente (Chumpitazi et al. 1995).  

Anticorpos IgM anti- T.gondii no soro do recém-nascido fazem diagnóstico de 

infecção congênita, exceto nos primeiros cinco dias de vida, quando os anticorpos IgM 

maternos podem contaminar o sangue do recém-nascido durante o parto. Neste caso sua 

duração é curta, pois a meia-vida da IgM é de cinco dias.  A pesquisa de anticorpo IgM é 

de baixa sensibilidade (20% a 30%) no teste clássico de IFI, com risco de resultados 

falso-negativos, devido às altas concentrações de anticorpos IgG . Estes são removidos 

pela precipitação prévia de IgG da amostra, o que eleva a sensibilidade do teste para 

cerca de 50%. Mais sensíveis e específicos são os testes de captura de IgM, 

especialmente os ensaios fluorométricos, como o teste VIDAS-IgM e o ISAGA que 

atingem sensibilidade de 80% a 90% (Camargo 2001). Como nem todo recém-nascido 

infectado tem capacidade de produzir anticorpos, nos casos suspeitos recomenda-se que 

a pesquisa de anticorpos IgM seja repetida no primeiro e segundo mês após o nascimento 

(Daffos et al. 1988). Resultados negativos para anticorpos IgM anti- T. gondii não 

afastam a possibilidade de infecção congênita. Nestes casos o acompanhamento do bebê 

é fundamental para afastar ou estabelecer o diagnóstico definitivo (Remington et al. 

2005).   

Os títulos de anticorpos IgG caem, progressivamente, nos recém-nascidos não 
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infectados, até negativação em prazos de poucos meses a um ano (Thulliez et al. 1986). 

Porém, nos infectados estes títulos são permanentes ou ascendentes, com exceção dos 

casos de imaturidade imunológica, quando a criança com toxoplasmose não produz 

anticorpos, havendo queda dos títulos, podendo chegar a negativação por esgotamento 

dos anticorpos de transferência passiva, para se elevarem em seguida à medida do 

despertar da resposta humoral (Remington et al. 1995). A persistência de anticorpos da 

classe IgG depois dos 12 meses de idade é conclusiva para o diagnóstico da 

toxoplasmose congênita (Remington et al. 2005). O desaparecimento ou não de IgG 

específica com 1 ano de idade é o padrão ouro para determinar se o bebê está infectado 

ou não (Pelloux et al. 2003).   

Em relação à análise do líquor de recém-nascidos, a presença de anticorpos anti-

T. gondii é altamente sugestiva de infecção no sistema nervoso central, uma vez que o 

anticorpo materno não atravessa a barreira hematoencefálica normal e sua presença 

indica uma lesão de barreira ou produção local do anticorpo (Remington et al. 1995).  

De acordo com Remington et al. (2006), os seguintes critérios podem ser 

utilizados para fazer o diagnóstico da toxoplasmose congênita:  

 IgM e/ou IgA anti- T.gondii positiva, confirmadas com nova amostra de 

sangue coletada entre o quinto e décimo dias de vida do recém-nascido;  

 Detecção do DNA do T. gondii no sangue periférico ou líquido 

cefalorraquidiano pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR); 

  Identificação de anticorpos específicos anti-T. gondii no líquido 

cefalorraquidiano;  

 Presença de sinais clínicos sugestivos de toxoplasmose congênita 

(coriorretinite e/ou calcificações intracraniana, microcefalia e/ou 

hidrocefalia);  

 Valores crescentes da concentração de IgG anti-T. gondii no sangue 

periférico do lactente ou sua persistência além dos primeiros doze meses 

de vida; 

 Aparecimento de IgM e/ou IgA específicas anti- T. gondii durante o 

controle ambulatorial. 
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1.10 Tratamento 

1.10.1 Tratamento da gestante com toxoplasmose aguda 

Acredita-se que o tratamento com espiramicina da gestante infectada pelo T. 

gondii reduza a chance de transmissão vertical ao feto.  Entretanto, a espiramicina pode 

prevenir infecção fetal, mas não permite tratamento dos fetos já infectados, uma vez que 

os macrolídios não atravessam a barreira placentária (Couto et al. 2003, Duarte 2004).  

O esquema de prevenção e tratamento antenatal da toxoplasmose congênita com 

espiramicina para reduzir a transmissão vertical ou pirimetamina associada à 

sulfadiazina para os fetos já infectados foi proposto há aproximadamente 15 anos, 

permanecendo como a abordagem padrão até o presente (Wallon et al. 2002). A 

espiramicina possui ação bacteriostática sobre o T. gondii e altas concentrações dessa 

medicação na placenta poderiam impedir a replicação do taquizoíto, aumentando a 

eficácia dos mecanismos imunológicos placentários. Acredita-se que sua utilização 

possa reduzir em 50 a 60% o risco de contaminação fetal. Contudo, enquanto a infecção 

parasitária da placenta e do feto é reduzida nos pacientes tratados com espiramicina, a 

proporção de casos graves não se modifica em crianças infectadas (Desmonts & 

Couvreur 1974b). Sendo assim, parece que embora a espiramicina durante a gestação 

possua um efeito preventivo contra a transmissão 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). 

A pirimetamina e a sulfadiazina atuam de forma competitiva com a enzima 

diidrofolato sintetase, resultando em diminuição da síntese de ácido folínico. Essa 

diminuição leva à falha da divisão nuclear do parasita, pois inibe a formação de enzimas 

necessárias para a reprodução do T. gondii, como purinas e pirimidinas. A 

pirimetamina, droga que atravessa a barreira hematoencefálica permitindo o tratamento 

de doença neurológica fetal, é utilizada na gestante na dose de 50 mg/dia e sulfadiazina 

na dose de 3 g/dia (Couto et al. 2003, Duarte 2004). O ácido folínico previne ou corrige 

os distúrbios hematológicos ocasionados pela pirimetamina e sulfadiazina, atuando 

como intermediário na transferência de carbonos para a síntese de purinas e pirimidinas. 

Vale destacar que os taquizoítos não possuem mecanismos de transporte ativo em sua 
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membrana que permitam sua absorção. A dose recomendada é de 10 mg/dia ou pelo 

menos 10 mg duas vezes por semana (Couto et al. 2003, Duarte 2004). 

Revisão sistemática de 26 estudos de coorte com 1.438 gestantes tratadas 

demonstrou redução de 52% na transmissão materno-fetal se o tratamento foi iniciado 

em até três semanas da seroconversão materna. Entretanto, não houve redução das 

manifestações clínicas, independentemente do esquema utilizado (SYROCOT 2007). 

 

1.10.2 Tratamento da toxoplasmose congênita 

O tratamento de recém-nascidos infectados ou suspeitos de infecção pelo T. gondii 

pode minimizar as repercussões cerebrais, auditivas e visuais e melhorar o prognóstico 

da infecção congênita, devendo ser iniciado precocemente e prolongar-se até no mínimo 

um ano de idade (Remington et al. 2006). 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. O esquema utilizado consiste na administração oral de 

sulfadiazina (100-150 mg/kg/dia divididos em duas a quatro doses), associada a 

pirimetamina (1 mg/kg/dose em dias alternados durante o período neonatal, seguido de duas 

administrações diárias) e ácido folínico (3 mg/dia diariamente quando por via oral e três 

vezes na semana quando por via intramuscular). Quando houver coriorretinite ativa e/ou 

meningoencefalite associa-se prednisona (2-3 mg/kg/dia ) até que as lesões estejam inativas.  

Estudo multicêntrico realizado em Chicago (Mcauley et al 1994) demonstrou a 

eficácia do esquema de tratamento proposto por Couvreur et al. (1984). A proposição 

desse esquema foi motivada por relatos de casos de adultos com imunodeficiência que 

desenvolveram encefalite pelo T. 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 

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). 
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O esquema abaixo foi proposto por Mcauley et al (1994) para tratamento de 

recém-nascidos com toxoplasmose congênita sintomática:  

Pirimetamina: 2mg/kg/dia por 2 dias e após, 1mg/kg/dia diariamente por 2 ou 6 

meses (crianças com acometimento severo)  e  após, 1 mg/kg/dia 3 vezes por semana até 

completar 1 ano.  

Sulfadiazina : 100mg/kg/dia até completar 1 ano.  

Acido folínico: 5 mg 3 vezes/semana; 10 mg 3 vezes/semana nas crianças com 

idade maior que 1 mês ou peso de 4,5 kg. Na presença de neutropenia (750 a 900/mm ), a   

dose deve ser aumentada para 10 mg diariamente. Se neutrófilos inferiores a 500/mm, 

deve-se suspender a pirimetamina e elevar a dose de ácido folínico para 10 a 20 mg/dia.  

Prednisona: 1mg/kg/dia, 2 doses ao dia, quando há hiperproteinorraquia (1 g/dL) 

e coriorretinite ativa, até a resolução do processo inflamatório.  

 

1.11 Prevenção  

 

Atualmente o objetivo principal no manejo clínico e epidemiológico da infecção 

pelo T. gondii em gestantes é reduzir a ocorrência de infecção aguda em pacientes 

suscetíveis, a transmissão vertical e a frequência e gravidade das sequelas entre crianças 

afetadas, salientando-se a coriorretinite e o comprometimento neurológico. As medidas 

adotadas para a prevenção da toxoplasmose congênita podem variar de acordo com 

diferentes países, entretanto, as estratégias têm como base quatro objetivos (Ambroise-

Thomas 2003): 

 Identificar as mulheres suscetíveis e eliminar o risco de contaminação durante 

a gravidez (prevenção primária);  

 Identificar o mais precocemente possível o diagnóstico na gravidez e evitar ou 

limitar a transmissão ao feto (prevenção secundária);  

 Após o diagnóstico de soroconversão materna realizar o diagnóstico de 

toxoplasmose fetal e tratar o feto intraútero (prevenção secundária);  

 Diagnosticar e tratar ao nascimento os casos de toxoplasmose congênita, 

mesmo clinicamente inaparentes, para prevenir o risco de reativação e 

complicações tardias (prevenção terciária).  

A prevenção primária consiste na educação das grávidas soronegativas para 

que (Foulon et al.1988):  
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 Não se alimentem de alimentos potencialmente contaminados como 

carnes mal cozidas, saladas e ovos crus;  

 Não bebam leite não pasteurizado ou não-fervido; 

 Utilizem água de boa qualidade, filtrada ou fervida. No caso de água de 

abastecimento público, manter as caixas d’água tampadas e higienizadas 

a cada seis meses; 

  Não manipulem carnes sem luvas;  

 Lavem bem os pratos, utensílios e as mãos com água e sabão após o 

contato com carnes, frutas e vegetais não lavados; 

 Usem luvas para praticar jardinagem e durante contato com o solo ou 

areia; 

 Não tenham contato com gatos e locais que possam estar contaminados 

com as fezes dos mesmos (caixas de areia, jardins, solo); 

 Lavem bem as frutas e os vegetais ou os descasquem antes de consumi-

los. 

 Foulon et al. (1988) demonstraram redução da taxa de soroconversão quando as 

medidas citadas acima foram tomadas: a taxa, que era de 1,43% quando não era 

proporcionada nenhuma recomendação específica, foi de 0,95% quando recomendações 

por escrito eram dadas às mulheres soronegativas antes da gravidez ou por ocasião da 1ª 

consulta pré-natal. Esta redução de 34% da taxa de soroconversão não foi 

estatisticamente significativa; mas, em um estudo posterior, os autores observaram 63% 

de redução na taxa de soroconversão (de 1,43% para 0,53%) (Foullon et al. 1994, 2000).  

A prevenção secundária consiste em tentar evitar a transmissão transplacentária 

do parasita, através da identificação da mulher de risco pelo teste sorológico, da 

vigilância da soroconversão e do tratamento da gestante infectada, para diminuir a 

possibilidade de acometimento fetal (50% dos casos), com a espiramicina ou a 

pirimetamina e a sulfadiazina (Remington et al. 1995). Um diagnóstico sorológico 

realizado na mulher em idade procriativa, identificando as soronegativas como de risco 

para adquirirem a infecção na gestação, seleciona aquelas que necessitam de vigilância 

pré-natal quanto à possibilidade de infecção aguda pelo T. gondii, mediante exames 

sorológicos seriados que permitam o diagnóstico da soroconversão. O diagnóstico de 

doença aguda na gestante permite a introdução precoce de uma terapêutica adequada, 

que pode impedir o aparecimento da infecção congênita (mais raramente) ou diminuir a 



 

43 

 

incidência de formas graves na criança congenitamente afetada (Foullon et al. 1994).  

A prevenção terciária, finalmente, concentra seus esforços em realizar um 

diagnóstico laboratorial e clínico precoce da toxoplasmose congênita no recém-nascido, 

permitindo a introdução de esquema terapêutico para prevenir ou minimizar os riscos de 

sequelas (Foulon et al. 2000). Exige a participação de uma equipe multiprofissional para 

tratamento das sequelas nos sobreviventes (com baixa qualidade de vida) e gastos 

exorbitantes do governo com os custos da criança ao longo de sua vida.  

O tratamento da criança infectada sintomática ou assintomática deve ser iniciado 

precocemente e prolongar-se até no mínimo um ano de idade, devendo ser ininterruptos 

até os dois anos de vida nas crianças com sequelas oculares, auditivas e cerebrais, pois 

pode minimizá-las e melhorar o prognóstico (Ecochard et al. 1996).  

A instituição de programas educacionais para gestantes e imunossuprimidos 

associada aos programas de triagem sorológica pré-natal pode reduzir de maneira 

significativa a transmissão e a ocorrência de formas graves da infecção pelo T. gondii. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Desde a descoberta do Toxoplasma gondii, a sua importância clínica tem 

influenciado os grupos de pesquisa a investigarem a imunobiologia da toxoplasmose. 

Hoje o T. gondii é conhecido como um importante patógeno oportunista de fetos, 

recém-nascidos e pacientes com uma variedade de imunodeficiências primárias 

genéticas e adquiridas. A maioria dos pacientes imunossuprimidos que desenvolvem a 

doença clínica tem defeitos na função das células T, destacando a importância dos 

linfócitos no controle dessa infecção persistente (Lieberman & Hunter 2002). 

Resultados preliminares de Avelino et al. (ainda não publicados) sobre a cura 

sorológica da toxoplasmose congênita mostram que está relacionada a fatores 

dependentes do tratamento da infecção protozoária na mãe e no infectado. Mas, 

evidenciaram também que mesmo após a introdução de medidas de controle da 

transmissão da toxoplasmose em gestantes no Estado de Goiás em 2003, continuam 

acontecendo formas graves da infecção no feto em 29,7% dos casos. Isso apesar do 

tratamento que é efetuado de rotina em toda gestante identificada como portadora de 

infecção aguda durante a gestação. Outro fato que chamou a atenção foi a presença de 

uma associação estatisticamente significativa entre a presença da IgM específica anti- T. 

gondii com as formas neuro-óptica e ocular da toxoplasmose, num risco maior para a 

forma ocular. E a IgA específica esteve relacionada com a forma generalizada fatal da 

toxoplasmose congênita.  Isso é bastante intrigante, pois a presença de um marcador 

diagnóstico de produção fetal de imunoglobulinas específicas contra uma infecção não 

deveria ser um fator de pior prognóstico.  

Portanto, quais seriam os fatores imunológicos que estariam ligados à definição 

de um pior prognóstico da infecção congênita ainda in útero, e que poderiam estar 

ligados à cura da infecção mesmo na ausência de tratamento como aconteceu em 4,8% 

(3/62) dos casos. Além disso, foi observado, nesse mesmo estudo, numa das mulheres 

que teve gestação gemelar e se infectou de forma aguda na gestação, que um dos 

gêmeos faleceu intraútero e o outro nasceu com a forma neurológica e óssea da 

toxoplasmose. Diante dessas observações, acredita-se que existam diferenças nos 

componentes da resposta imunológica contra o T. gondii em recém-nascidos que 

adquiriram ou não a infecção congênita e também nos que a adquiriram em sua forma 

grave.  
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Revisando a ampla bibliografia da toxoplasmose congênita, não foram 

encontrados trabalhos que verificassem, utilizando exames laboratoriais, a resposta 

imunológica de recém-nascidos expostos intraútero ao T. gondii.  

A pesquisa de anticorpos específicos anti-T. gondii das classes IgG, IgM, IgA e 

a detecção do DNA do parasita por PCR serão realizados nos RN para fazer o 

diagnóstico laboratorial da toxoplasmose congênita e para verificar a sensibilidade e 

especifidade da IgA anti-T. gondii e da PCR no diagnóstico dessa patologia.  

A IgA anti-T. gondii e a PCR são exames de suma importância no diagnóstico da 

toxoplasmose congênita. Contudo, esses exames não fazem parte do Sistema de 

Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM (Órtese e Prótese 

Médica) do Sistema Único de Saúde (SIGTAP-SUS). Isso dificulta a sua realização para 

os usuários do SUS, impedindo que medidas terapêuticas sejam tomadas pelo clínico no 

intuito de evitar ou amenizar as graves sequelas que podem ocorrer em RN cujo 

diagnóstico da toxoplasmose não foi feito nos primeiros dias de vida. Espera-se que os 

resultados desse estudo, associado a estudos já realizados, sejam suficientes para propor 

ao Ministério da Saúde que inclua os exames IgA anti-T. gondii  e PCR para detecção 

do DNA desse parasita na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema 

Único de Saúde, tornando esses exames de fácil acesso a toda a população brasileira.  

A quantificação dos linfócitos T CD4+ e CD8+, a dosagem do complemento C3 

e C4 e das imunoglobulinas totais IgG, IgM, IgA, IgE serão realizados para verificar a 

frequência desses componentes da resposta imune nos RN infectados e se essa 

frequência é diferente da verificada nos RN não infectados, podendo, assim, contribuir 

para diagnóstico da toxoplasmose congênita. 

Acredita-se que as maiores diferenças entre os componentes da resposta 

imunológica dos recém-nascidos infectados e não infectados serão verificadas na 

quantificação dos linfócitos T CD4+ e T CD8+, uma vez que os mecanismos 

específicos imunes mediados por células desempenham um papel de destaque na 

resistência à infecção pelo T. gondii.  

A verificação de componentes da resposta imunológica dos RN em risco de 

infecção pelo T. gondii será importante para esclarecer se a transmissão congênita da 

toxoplasmose e a gravidade das manifestações clínicas estão associadas à resposta 

imune das crianças congenitamente infectadas por esse parasito.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral  

 

 Avaliar os componentes da resposta imunológica de recém-nascidos expostos 

intraútero ao Toxoplasma gondii.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Verificar se existe diferença significativa entre os componentes da resposta 

imunológica (linfócitos T CD4, linfócitos T CD8, C3, C4 e imunoglobulinas 

totais IgG, IgA, IgM, IgE) dos recém-nascidos infectados e não infectados 

pelo T. gondii quando expostos intraútero a esse protozoário. 

 

 Analisar se a resposta imunológica nos recém-nascidos infectados pelo T. 

gondii interfere na gravidade da doença, contribuindo para a presença de 

sinais clínicos. 

 

 Avaliar os métodos laboratoriais de diagnóstico (PCR, IgA e IgM anti- T. 

gondii) utilizados para confirmação da toxoplasmose congênita, na vigência 

de tratamento materno com espiramicina durante a gestação. 

 

 Verificar se o tratamento materno com espiramicina durante a gestação 

interfere nas manifestações clínicas da toxoplasmose no recém-nascido. 
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4. ARTIGOS 

 

Artigo 1 – Avaliação de componentes da resposta imunológica de recém-nascidos 

expostos intraútero ao Toxoplasma gondii.  

*Artigo submetido à revista “Memórias do Instituto Oswaldo Cruz” em fevereiro de 2013. 

 

Artigo 2 – Avaliação de métodos laboratoriais utilizados no diagnóstico da 

toxoplasmose congênita em recém-nascidos de mães tratadas com espiramicina durante 

a gestação 

*Artigo submetido à revista “BMC Infectious Diseases” em dezembro de 2012. 
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Artigo 1 

Avaliação de componentes da resposta imunológica de recém-nascidos expostos 

intraútero ao Toxoplasma gondii 

 

RESUMO 

Introdução: Desde a descoberta do Toxoplasma gondii, a sua importância clínica tem 

influenciado os grupos de pesquisa a investigarem a Imunobiologia da toxoplasmose. O 

objetivo desse estudo foi verificar se existe diferença significativa entre componentes da 

resposta imunológica de recém-nascidos infectados e não infectados pelo T. gondii, 

quando expostos intraútero a esse protozoário, e se a resposta imunológica interfere na 

gravidade da doença, contribuindo para a presença de sinais clínicos. 

Métodos: Foi feita a coleta de sangue periférico de recém-nascidos com suspeita de 

toxoplasmose congênita para a realização de imunoglobulinas totais (IgE, IgM, IgA e 

IgG), dosagem de C3 e C4, quantificação de linfócitos T CD4+ e T CD8+, além de 

imununoglobulinas específicas (IgG, IgM e IgA) e da PCR.  

Resultados: O diagnóstico da toxoplasmose congênita foi concluído em 44 recém-

nascidos, sendo que 61,36% estavam infectados pelo T. gondii. Desses, 40,74% eram 

sintomáticos. O C3 e o C4 estavam diminuídos, respectivamente, em 11,11% e 18,52% 

dos infectados. Os linfócitos T CD4+ e/ou CD8+ estavam diminuídos em 48,14% dos 

infectados. A IgM e a IgA totais foram detectadas em 59,26% e 25,93% dos infectados, 

respectivamente. Os componentes da resposta imune com diferença significativa entre 

infectados e não infectados foram os linfócitos T CD4+ e T CD8+, a IgM e a IgA totais. 

Não houve diferença significativa entre os resultados dos exames dos recém-nascidos 

infectados sintomáticos e assintomáticos. 

Conclusão: Os componentes da resposta imune analisados não interferiram no 

aparecimento dos sintomas verificados nos recém-nascidos infectados pelo T. gondii. A 

quantificação dos linfócitos T CD4+ e T CD8+, a dosagem da IgM e IgA totais são 

exames que podem ser acrescidos ao complexo diagnóstico da toxoplasmose congênita. 

 

Palavras-chave: Toxoplasmose congênita, resposta imunológica, linfócitos T CD4+ e 

T CD8. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde a descoberta do Toxoplasma gondii, a sua importância clínica tem 

influenciado os grupos de pesquisa a investigarem a imunobiologia da toxoplasmose. 

Hoje o parasito é conhecido como um importante patógeno oportunista de fetos, recém-

nascidos (RN) e pacientes com uma variedade de imunodeficiências primárias genéticas 

e adquiridas. A maioria dos pacientes imunossuprimidos que desenvolvem a doença 

clínica tem defeitos na função dos linfócitos T (Lieberman & Hunter 2002). 

As taxas de transmissão e as manifestações clínicas da toxoplasmose congênita 

dependem de características fetais da resposta imune, da idade gestacional em que 

houve a transmissão, da carga parasitária que invadiu a circulação fetal, do genótipo do 

parasito e do tratamento específico administrado à gestante (Guo et al. 1997, Mack et al. 

1999). 

Vários estudos foram realizados em camundongos para verificar a resposta 

imunológica ao T. gondii, como a quantificação de linfócitos T auxiliar CD4+ e 

linfócitos T citotóxico CD8+ (Johnson & Sayles 2002, Casciotti et al. 2002, Combe et 

al. 2005). Contudo, revisando a literatura, há carência em dados sobre estudos 

realizados em RN com o intuito de verificar o comportamento do sistema imunológico 

frente à exposição ao T. gondii intraútero, com a análise conjunta de níveis de 

complemento C3 e C4, linfócitos T CD4+ e T CD8+ e imunoglobulinas totais (IgG, 

IgM, IgA e IgE). 

O objetivo desse estudo foi verificar se existe diferença significativa entre 

componentes da resposta imunológica de RN infectados e não infectados pelo T. gondii 

quando expostos intraútero a esse protozoário e se a resposta imunológica nos RN 

infectados interfere na gravidade da doença, contribuindo para a presença de sinais 

clínicos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 População em estudo 

Estudo transversal para avaliar os componentes da resposta imunológica de RN 

expostos intraútero ao T. gondii atendidos na Maternidade do Hospital das Clínicas 

(HC) da Universidade Federal de Goiás (UFG) no período de 01 de Agosto de 2010 a 

30 de junho de 2012. No período avaliado, nasceram 51 RN filhos de mães com 

toxoplasmose aguda diagnosticada durante a gravidez ou no momento do parto. 
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Os critérios de inclusão no estudo foram: realização de todos os exames 

propostos (IgG, IgM e IgA específicas anti-T. gondii; imunoglobulinas séricas totais 

IgE, IgM, IgA, IgG; PCR para detecção do DNA do T. gondii; dosagem de C3 e C4; 

quantificação de linfócitos T CD4+ e linfócitos T CD8+); sorologia negativa para HIV, 

Citomegalovírus IgM, Rubéola IgM, Chagas, Hepatite C, hepatite B e Sífilis; conclusão 

do diagnóstico da toxoplasmose; mãe ter assinado o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE). Os critérios de exclusão foram: RN com sorologia positiva para 

HIV, Citomegalovírus IgM, Rubéola IgM, Chagas, Hepatite C, hepatite B ou Sífilis; não 

ter realizado todos os exames propostos no estudo; diagnóstico da toxoplasmose 

congênita não foi concluído; mãe não assinou o TCLE. 

Os RN que atenderam a todos os critérios da pesquisa foram divididos em dois 

grupos: RN infectados pelo T. gondii, subdivididos em sintomáticos e assintomáticos; 

RN não infectados pelo T. gondii. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana e Animal do 

Hospital das Clínicas da UFG (protocolo n° 024/2010) e as mães dos RN que 

concordaram em participar do estudo assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido, após terem conhecimento da relevância da pesquisa. 

 

2.2 Critérios utilizados no diagnóstico da toxoplasmose congênita  

 

O município de Goiânia realiza o acompanhamento das gestantes agudamente 

infectadas e das crianças suspeitas de infecção congênita no Centro de Referência do 

HC/UFG.  Os RN com suspeita da infecção foram submetidos à investigação clínica 

completa com realização, além dos exames sorológicos e da PCR, de ultrassonografia 

transfontanela, exame de fundo do olho e análise do líquido cefalorraquidiano (LCR). 

Os critérios utilizados para o diagnóstico da toxoplasmose congênita foram 

(Remington et al. 2006): IgM e/ou IgA anti-T.gondii positiva, confirmadas com nova 

amostra de sangue coletada entre o quinto e décimo dias de vida do RN; presença de 

sinais clínicos sugestivos de toxoplasmose congênita (coriorretinite e/ou calcificações 

intracraniana, microcefalia e/ou hidrocefalia); detecção do DNA do T. gondii no sangue 

periférico ou líquido cefalorraquidiano pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR); 

identificação de anticorpos específicos anti-T. gondii no líquido cefalorraquidiano; 

valores crescentes da concentração de IgG anti-T. gondii no sangue periférico do 
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lactente ou sua persistência além dos primeiros doze meses de vida; aparecimento de 

IgM e/ou IgA específicas durante o controle ambulatorial. 

 

2.3 Metodologias  

Foram coletados de 3 a 5 mL de sangue periférico dos RN entre o primeiro e 

quinto dia de vida. Os RN com IgM e/ou IgA anti- T. gondii positivas foram submetidos 

a nova coleta entre o quinto e décimo dia de vida. As amostras foram mantidas 

refrigeradas até a realização dos exames, que foram processados em duplicata no prazo 

máximo de 24 horas após a coleta. No mesmo dia em que foi coletada a amostra do RN 

foram coletados, também, 5 mL de sangue da mãe para realização de sorologia para 

detecção de IgG e IgM anti-T. gondii para confirmar a infecção materna. 

A sorologia para detecção de IgG, IgM e IgA anti-T. gondii e a PCR foram 

realizadas para auxiliar no diagnóstico da toxoplasmose congênita. A dosagem das 

imunoglobulinas totais (IgE, IgM, IgA e IgG), de C3 e C4 e a quantificação dos 

linfócitos T CD4+ e T CD8+ foram realizados para verificar a frequência desses 

componentes no sangue periférico dos RN infectados e não infectados pelo T. gondii. 

As sorologias para IgG e IgM anti-T. gondii, as dosagens de imunoglobulinas 

totais e do C3 e C4 foram realizadas no Laboratório de Análises Clínicas do HC/UFG. 

Os exames IgA anti-T. gondii, linfócitos T CD4+ e T CD8+ foram realizados em um 

laboratório privado com reconhecido padrão de qualidade. A PCR foi realizada no 

Laboratório de Biologia, Fisiologia e Imunologia de Protozoários de Interesse Humano 

do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. 

Os exames foram executados de acordo com as orientações dos fabricantes dos 

reagentes e equipamentos, com realização de calibrações e controle de qualidade para 

validar os resultados. As metodologias utilizadas foram: 

 PCR para detecção do DNA do T. gondii: o DNA foi extraído conforme 

especificações do Pure Link Gemnomic Purification kit - for purification of 

genomic DNA-Invitrogem. As reações foram realizadas em duplicata, utilizando 

uma sequência do gene B1 do T. gondii. Os produtos amplificados pela PCR 

foram visualizados por eletroforese em gel de poliacrilamida a 6% revelados 

pela prata. Foram utilizados líquido peritoneal e sangue de camundongos 

infectados com a cepa RH do T. gondii como controle positivo. 
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 Sorologia para detecção de IgG e IgM específica anti-T. gondii: MEIA 

(Microparticle Enzyme Immuno Assay - equipamento AXsYM ABBOTT) e  

CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay - equipamento Architect 

I4000 ABBOTT); 

 Sorologia para detecção de IgA específica anti-T. gondii: ELISA (Enzyme 

Linked Immunosorbent Assay) por captura; 

 Dosagens das imunoglobulinas totais (IgE, IgM, IgA e IgG) e complemento C3, 

C4: imunoturbidimetria (equipamento Architect C8000 ABBOTT); 

 Quantificação dos linfócitos T CD4+ e T CD8+: imunofenotipagem por 

plataforma única (citômetro de fluxo). 

Os intervalos de referência utilizados para os RN seguiram a orientação dos 

fabricantes dos reagentes: IgG específica anti-T. gondii- menor que 2,0 UI/mL negatina, 

entre 2,0 e 3,0 UI/mL indeterminado, maior que 3,0 UI/mL positiva; IgM específica 

anti-T. gondii- menor que 0,5 S/CO (amostra sobre cut off) negativa, entre 0,500 e 

0,599 S/CO indeterminado, maior que 0,600 S/CO positiva; IgA específica anti-T. 

gondii- menor que 1,0 (índice) negativa, entre 1,0 e 2,0 indeterminado, maior que 2,0 

positiva; IgG total- valores normais entre 231 e 1411 mg/dL; IgM total- valores normais 

menores que 20 mg/dL (Ceccon et al. 1997); IgA total- valores normais menores que 5 

mg/dL (Ceccon et al. 1997); IgE total- valores normais menores que 2 mg/dL; C3- 

valores normais entre 58 e 108 mg/dL; C4- valores normais entre 12 a 36 mg/dL; 

linfócito T CD4+ - valores normais entre 1580 e 4850/mm³; linfócito T CD8+ - valores 

normais entre 680 e 2470/mm³. 

 

2.4 Análise estatística 

Os dados foram informatizados no programa Excel 2007. Os RN foram 

agrupados de acordo com os resultados dos exames realizados, conforme intervalos de 

referência, e a comparação dos resultados foi feita utilizando o teste Exato de Fisher no 

programa BioStat versão 5.3. Valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos, com intervalo de confiança de 95%. 

 

3. RESULTADOS  

A análise dos resultados dos exames laboratoriais e o acompanhamento clínico 

dos RN permitiram que o diagnóstico da presença ou ausência da toxoplasmose 
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congênita fosse concluído em 44 RN, que foram incluídos no estudo. Desses, 61,36% 

(27/44) estavam infectados e 38,64% (17/44) não estavam. Foram excluídos sete RN: 

um porque possuía a sorologia para Chagas positiva; em um a mãe era soropositiva para 

HIV; em um o material biológico foi insuficiente para a quantificação dos linfócitos T 

CD4+ e T CD8+; em quatro o diagnóstico da toxoplasmose não foi concluído, por falta 

de acompanhamento das crianças. 

Ao nascimento, os exames utilizados no diagnóstico da toxoplasmose congênita 

possibilitaram o diagnóstico em 44,44% (12/27) dos RN infectados: em 7,40% (2/27) 

apenas a PCR estava positiva; em 7,40% (2/27) os três marcadores (PCR, IgM e IgA 

anti- T. gondii) estavam positivos; em 7,40% (2/27) a PCR e IgM específica estavam 

positivas; em 11,11% (3/27) a IgA e a IgM específicas estavam positivas;  em 11,11% 

(3/27) apenas a IgM específica estava positiva. O diagnóstico da toxoplasmose nos 

demais RN (16/27) foi concluído com base nos outros critérios utilizados para o 

diagnóstico da toxoplasmose congênita (descritos no material e métodos).   

Os RN com toxoplasmose congênita (n=27) foram avaliados clinicamente ao 

nascer, observando-se que 40,74% (11/27) apresentavam sinais clínicos da infecção.  

As tabelas abaixo mostram a distribuição dos RN de acordo com a concentração 

do C3 e C4 no sangue periférico. 

Tabela 1 - Comparação da frequência de recém-nascidos infectados e não infectados 

pelo Toxoplasma gondii, distribuídos de acordo com os resultados da concentração de 

C3 e C4 (mg/dL) no sangue periférico (Brasil, 2012). 
 

 

EXAMES 

(mg/dL) 

INFECTADOS 

n=27 (%) 

NÃO INFECTADOS 

n=17 (%) 
p* 

C3    

< 58 3 (11,11) 1 (5,88) 0,5164 

58 - 108 17 (62,96) 14 (82,36) 0,3712 

> 108 7 (25,93) 2 (11,76) 0,2973 

C4    

< 12 5 (18,52) 1 (5,88) 0,2851 

12 - 36 21 (77,78) 16 (94,12) 0,4230 

> 36 1 (3,70) 0 (0) 0,6222 
*Teste Exato de Fischer 
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Tabela 2 - Comparação da frequência de recém-nascidos infectados sintomáticos e 

assintomáticos, distribuídos de acordo com os resultados da concentração de C3 e C4 

(mg/dL) no sangue periférico (Brasil, 2012). 
 

EXAMES (mg/dL) INFECTADOS p* 

 
Sintomáticos 

n=11 (%) 

Assintomáticos 

n=16 (%) 
 

C3    

< 58 1 (9,09) 2 (12,5) 0,6532 

58 – 108 6 (54,55) 11 (68,75) 0,4850 

> 108 4 (36,36) 3 (18,75) 0,3602 

C4    

< 12 2 (18,18) 3 (18,75) 0,6833 

12 – 36 9 (81,82) 12 (75,00) 0,5577 

> 36 0 (0) 1 (6,25) 0,6071 
*Teste Exato de Fischer 

Não houve diferença significativa entre os níveis de C3 e C4 do sangue 

periférico entre os RN infectados e não infectados, quando comparados utilizando-se o 

teste Exato de Fisher. Entretanto, 18,52% (5/27) dos RN infectados tinham níveis de C4 

diminuído no sangue periférico (tabela 1). E entre esses, dois tinham manifestações 

clínicas severas da toxoplasmose (um com hidrocefalia e toxoplasmose sistêmica e um 

com calcificação cerebral e coriorretinite), mas três eram assintomáticos. Os níveis de 

C3 e C4 no sangue dos RN infectados sintomáticos e assintomáticos não foram 

diferentes do ponto de vista estatístico (tabela 2). 

As tabelas abaixo mostram a distribuição dos RN de acordo com a quantificação 

de linfócitos T CD4+ e T CD8+ no sangue periférico. 

Tabela 3 - Comparação da frequência de recém-nascidos infectados e não infectados 

pelo Toxoplasma gondii, distribuídos de acordo a quantificação de linfócitos T CD4+ e 

T CD8+ (mm³) no sangue periférico (Brasil, 2012). 
 

EXAMES (mm³) 
INFECTADOS 

n=27 (%) 

NÃO INFECTADOS 

n=17 (%) 
p* 

LT CD4 +    

< 1580 10 (37,04) 0 (0) 0,0146 

1580-4850 16 (59,26) 14 (82,35) 0,3267 

> 4850 1 (3,70) 3 (17,65) 0,1889 

LT CD8 +    

< 680 9 (33,33) 0 (0) 0,0212 

680 - 2470 18 (66,67) 17 (100,0) 0,2555 

>2470 0 (0) 0 (0) 1,0 

 *Teste Exato de Fisher 
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Tabela 4 - Comparação da frequência de recém-nascidos infectados sintomáticos e 

assintomáticos, distribuídos de acordo com a quantificação de linfócitos T CD4+ e T 

CD8+ (mm³) no sangue periférico (Brasil, 2012). 
 

EXAMES (mm³) INFECTADOS p* 

 
Sintomáticos 

n=11 (%) 

Assintomáticos 

n=16 (%) 
 

LT CD4 +    

< 1580 5 (45,45) 5 (31,25) 0,4449 

1580-4850 5 (45,45) 11 (68,75) 0,3866 

> 4850 1 (9,09) 0 (0) 0,4286 

LT CD8 +    

< 680 4 (36,36) 5 (31,25) 0,5725 

680 - 2470 7 (63,64) 11 (68,75)               0,5753 

>2470 0 (0) 0 (0) 1,0 

*Teste Exato de Fisher  

A análise dos resultados dos linfócitos T CD4+ e T CD8+ dos RN infectados 

demonstrou que 48,14% (13/27) desses RN apresentaram redução de uma dessas células 

ou das duas simultaneamente, sendo: 6 (22,22%) com redução de linfócitos T CD4+ e T 

CD8+; 4 (14,81%) com redução de linfócitos T CD4+; 3 (11,11%) com redução de 

linfócitos T CD8+. 

A comparação dos resultados da quantificação dos linfócitos T CD4+ e T CD8+ 

no sangue dos RN infectados e não infectados (tabela 3), utilizando o teste Exato de 

Fisher, demonstrou associação significativa entre a redução dessas células e a infecção 

congênita, pois todos os RN com CD4+ e/ou CD8+ diminuídos estavam infectados.  

A comparação da quantificação dos linfócitos T CD4+ e T CD8+ dos RN 

infectados sintomáticos e assintomáticos não apresentou diferença significativa (tabela 

4). No entanto, quatro RN com sintomas graves da toxoplasmose apresentaram redução 

nos linfócitos T CD4+ e T CD8+, além de IgG específica em altas concentrações (> 

300,0 mg/dL) e IgM positiva. Os sinais clínicos apresentados foram: cegueira e 

hidrocefalia (1/27); cegueira com microcefalia e hidrocefalia associadas (1/27); forma 

neuro-óptica (1/27); hidrocefalia e microcefalia (1/27). 

A tabela abaixo mostra os resultados das imunoglobulinas totais dos RN 

infectados (sintomáticos e assintomáticos) e não infectados pelo T. gondii. 
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Tabela 5– Frequência de recém-nascidos infectados e não infectados pelo Toxoplasma 

gondii, distribuídos de acordo com a concentração de imunoglobulinas totais (IgM, IgA, 

IgE e IgG) em mg/dL no sangue periférico (Brasil, 2012). 
 

EXAMES 

INFECTADOS  

SUB 

TOTAL 

 

NÃO 

INFECTADOS 

n=17 

 

TOTAL 

n=44 

 

p* Sintomáticos 

n=11 

Assintomáticos 

n=16 

IgM total (mg/dL)       

< 20,0 4 (14,81) 7  (25,93) 11 (40,74) 17 (100,0) 28 (63,64) 0,0560 

> 20,0 7 (25,93) 9 (33,33) 16 (59,26) 0 (0,0) 16 (36,36) 0,0018 

IgA total (mg/dL)       

< 5,0 7 (25,93) 13 (48,15) 20 (74,07) 17 (100,0) 37 (84,09) 0,3305 

> 5,0 4 (14,81) 3 (11,11) 07 (25,33) 0 (0,0) 7 (15,91) 0,0465 

IgE total (mg/dL)       

<2,0 10 (37,04) 13 (48,15) 23 (85,10) 16 (94,12) 39 (88,64) 0,5007 

>2,0 1 (3,70) 3 (11,11) 4 (4,87) 1 (5,88) 5 (11,36) 0,3861 

IgG Total(mg/dL)       

< 231 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1,0 

 231-1411 9 (33,33) 13 (48,15) 22(11,18) 14 (82,35) 36 (81,82) 0,5814 

> 1411 2 (7,41) 3 (11,11) 5 (18,52) 3 (17,65) 8 (18,18) 0,6373 

* Teste Exato de Fischer 

A comparação entre os resultados das imunoglobulinas totais dos RN infectados 

e não infectados, utilizando o teste Exato de Fisher, mostrou haver diferença 

significativa entre os níveis de IgM e IgA totais. O risco relativo de um RN exposto a T. 

gondii com IgM total em níveis detectáveis (> 20,0  mg/dL) estar infectado foi 12,24 

vezes maior do que um RN com IgM em níveis normais (< 20 mg/dL).  Já o risco 

relativo de um RN exposto com IgA total em níveis detectáveis (> 5,0 mg/dL) estar 

infectado foi 2,82 vezes maior do que um RN com IgA em níveis normais (< 5,0 

mg/dL). Não houve diferença significativa entre os resultados das imunoglobulinas 

totais dos RN infectados sintomáticos e assintomáticos. 

A concentração elevada da IgG e IgE totais no sangue periférico dos RN 

infectados (sintomáticos ou não) e não infectados não foi diferente do ponto de vista 

estatístico. 

 

4. DISCUSSÃO 

O sistema complemento (SC) é o principal mediador humoral do processo 

inflamatório junto aos anticorpos. Para um funcionamento normal do mesmo, todos os 

componentes da cascata devem estar presentes em níveis plasmáticos normais e com 

função fisiológica adequada. A deficiência de uma ou mais proteínas da cascata do SC 

poderá ser responsável pela suscetibilidade aumentada a várias doenças (Iturry-

Yamamoto & Portinho 2001). Nesse estudo, os componentes do sistema complemento 
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avaliados estavam normais na maioria dos RN infectados e não houve diferença 

significativa dos níveis de C3 e C4 entre os RN infectados e não infectados. Ceccon et 

al. (1998) estudando o CH50 em RN com sepse precoce também não observou 

diferença significativa entre os valores encontrados nos RN infectados e não infectados. 

Embora a redução dos níveis plasmáticos do C4 tenha ocorrido em apenas 

18,52% dos RN infectados, provavelmente aumentou a susceptibilidade ao T. gondii. 

Tal fato foi observado na leishmaniose visceral, doença de Chagas, lepra e 

paracoccidiodomicose por Messias et al. (1991) e Rittner (1992). Esses autores 

acreditam que a redução do C4 esteja associada à participação desse componente da 

resposta inflamatória na remoção de complexos imunes circulantes.  

Todos os RN (13/27) com linfócitos T CD4+ e ou T CD8+ diminuídos estavam 

infectados, com diferença significativa quando comparados com os RN não infectados. 

O risco relativo combinado de um RN com linfócitos T CD4+ e T CD8+ diminuídos ter 

toxoplasmose congênita foi 5,36 e 4,45 vezes maior, respectivamente, do que um RN 

com essas células em níveis normais. Hohlfeld et al. (1990) observaram, também, que 

os linfócitos T CD4+ estavam diminuídos em nove (100%) fetos infectados pelo T. 

gondii. Poblete et al. (2001) observaram em seu estudo que os fetos infectados e suas 

mães tinham significativas alterações identificáveis na contagem de células brancas e 

subpopulações de linfócitos T CD4+ e T CD8+ em comparação com os controles. Estes 

autores sugeriram que esses testes poderiam ajudar no diagnóstico de infecção materna 

e fetal, situação que foi comprovada em nosso estudo, que demonstrou que a diminuíção 

desses componentes da resposta imune é indicativo de infecção congênita. 

Embora a redução dos linfócitos T CD4+ e T CD8+ não tenha interferido de 

forma significativa no aparecimento de manifestações clínicas nos RN infectados, 

quatro RN com redução simultânea de linfócitos T CD4+ e T CD8+ no sangue 

periférico apresentaram sintomas graves da toxoplasmose congênita, demonstrando que 

a redução simultânea dos níveis dessas células pode ter sido a responsável pela 

gravidade das manifestações clínicas da toxoplasmose, mesmo na presença de 

anticorpos específicos. Fato semelhante foi obtido por Johnson& Sayles (2002), que 

verificaram que anticorpos específicos por si só foram insuficientes para proteger 

camundongos infectados pelo T. gondii, quando eles eram deficientes em células T 

CD4+ e/ou T CD8+. 

A dosagem da IgM total foi um exame de relevância realizado no sangue 

periférico dos RN desse estudo, pois essa imunoglobulina foi encontrada em 59,26% 

http://iai.asm.org/search?author1=Lawrence+L.+Johnson&sortspec=date&submit=Submit
http://iai.asm.org/search?author1=Peter+C.+Sayles&sortspec=date&submit=Submit
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(16/27) dos RN infectados. Além disso, somente os neonatos infectados tiveram 

aumento dessa imunoglobulina. Portanto, a IgM total em níveis aumentados não 

diagnostica a toxoplasmose, mas em RN suspeitos (confirmadamente expostos ao T. 

gondii intraútero) contribui significativamente para a conclusão do diagnóstico, pois de 

acordo com Ceccon (1997) o encontro de níveis superiores a 20 mg/dL são admitidos 

como resultado de uma estimulação antigênica aumentada, devido a uma infecção 

intrauterina.  

A IgA total estava presente em 25,93% (7/27) dos RN infectados, com diferença 

significativa quando comparada com os RN não infectados. Como essa imunoglobulina 

não atravessa a barreira placentária, a sua presença, mesmo de forma isolada, pode 

auxiliar no diagnóstico da toxoplasmose no RN, na ausência de outras infecções 

congênitas.  

Níveis elevados de IgM e IgA totais foram observados por Lawton (1992) e 

Bellanti et al. (1994) em RN com infecção congênita. Nosso estudo confirmou esse 

achado, uma vez que só os infectados pelo T. gondii apresentaram IgM e/ou IgA totais 

no sangue periférico. 

Quanto à IgG e IgE totais, não se observou diferença significativa entre os níveis 

elevados verificados nos neonatos infectados e não infectados, e nem entre os 

sintomáticos e assintomáticos. Não sendo, portanto, a presença de concentrações 

elevadas dessas imunoglobulinas um exame que possa ser acrescido ao arsenal 

diagnóstico da toxoplasmose congênita. 

O aparecimento das manifestações clínicas nos RN infectados não sofreu 

interferência dos componentes da resposta imune analisados, pois as diferenças 

observadas entre os resultados dos RN sintomáticos e assintomáticos não foram 

significativas. E se o aparecimento das formas graves da toxoplasmose congênita em 

um grande número de crianças, em nosso meio, não se deveu a alterações imunes 

próprias dos infectados, provavelmente possa ter sido devido à maior agressividade das 

cepas circulantes. 

 

5. CONCLUSÃO 

A resposta imunológica dos RN com toxoplasmose congênita foi diferente da 

resposta dos RN que não foram congenitamente infectados. Isso no que diz respeito à 

quantificação dos linfócitos T CD4+ e T CD8+ e à dosagem das imunoglobulinas IgM e 

IgA totais. 
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O aparecimento das diferentes manifestações clínicas da toxoplasmose congênita 

nos RN avaliados não se relacionou com os componentes da resposta imunológica 

analisados. Contudo, observou-se associação entre os baixos níveis de linfócitos T 

CD4+ e T CD8+ com as formas graves da infecção no RN. 

A quantificação dos linfócitos T CD4+ e T CD8+, a dosagem das 

imunoglobulinas IgM e IgA totais (inespecíficas) podem ser acrescidas ao complexo 

diagnóstico da toxoplasmose congênita no período neonatal, para tentar diminuir o 

número de neonatos que serão submetidos à terapêutica desnecessária, uma vez que essa 

é indicada como rotina a todo filho de puérpera que teve o diagnóstico de toxoplasmose 

aguda durante a gestação. 

  

AGRADECIMENTOS 

À Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, na pessoa de Jeferson Leite da 

Silva, e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) pelo suporte 

financeiro. Ao Hospital das Clínicas da UFG por ter permitido a realização da pesquisa.  

 

 

 

REFERÊNCIAS 

Bellanti JA, Pung YH, Zeligs BJ 1994. Immunology. In: Avery GB, Fletcher MA, 

Macdonald MG. Neonatology: pathophisiology and management of the newborn. 4. ed. 

Philadelphia, JB. Lippincott Co. 1000-1028. 

Casciotti L, Ely KH, Williams ME, Khan IA 2002. CD8
+
-T-Cell Immunity 

against Toxoplasma gondii can be induced but not maintained in mice lacking 

conventional CD4
+
 T cells. Infect Immun. 70: 434–443. 

Ceccon MEJR, Diniz EMA, Vaz FAC, Ramos JLA 1997. Imunidade do feto e do 

recém-nascido. Ped, São Paulo. 19: 9-23. 

Ceccon MEJR, Diniz EMA, Sampaio MC, Arslanian C, Diogo C, Vaz FAC 1998. 

Comportamento imunológico (IgG, IgM, IgA) e complemento total (CH50) de recém-

nascidos com fatores de risco para sepse precoce. Análise comparativa entre recém-

nascidos com e sem infecção. Rev Hosp Clín Fac Med Univ São Paulo. 56: 303-308. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Casciotti%2BL%5bauth%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Ely%2BKH%5bauth%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Williams%2BME%5bauth%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Khan%2BIA%5bauth%5d


 

60 

 

Combe CL, Curiel TJ, Moretto MM, Khan IA 2005. NK cells help to induce CD8 (+)-

T-cell immunity against Toxoplasma gondii in the absence of CD4(+) T cells. Infect 

Immun. 73: 4913-4921. 

Guo Z-G, Gross U, Johnson AM 1997. Toxoplasma gondii virulence markers identified 

by random amplified polymorphic DNA polymerase chain reaction. Parasitol Res. 83: 

458-463. 

Hohlfeld P, Forestier F, Marion S, Thulliez P, Marcon P, Daffos F 1990. Toxoplasma 

gondii infection during pregnancy: T lymphocyte subpopulations in mothers and 

fetuses. The Ped Inf Dis J.  9: 878-881. 

Iturry-Yamamoto GR, Portinho CP 2001. Sistema Complemento: ativação, regulação e 

deficiências congênitas adquiridas. Rev Ass Med Bras. 47: 41-51.  

Johnson LL, Sayles PC 2002. Deficient humoral responses underlie susceptibility 

to Toxoplasma gondii in CD4-deficient mice. Infect Immun Am Soc Microbiol. 70: 185-

191.  

Lawton AR 1992. B-cell development. In: Polin RA, Fox WW. Ed. Fetal and Neonatal 

Physiology. Phil, WB. Saun Comp. 2: 1432-1438. 

Lieberman LA, Hunter CA 2002. The role of cytokines and their signaling pathways in 

the regulation of immunity to Toxoplasma gondii. Int Rev Immunol. 21: 373-403. 

Mack DG, Johnson JJ, Roberts F, Roberts CW, Estes RG, David C, et al 1999. HLA-

class II genes modify outcome of Toxoplasma gondiiinfection. Int J Parasitol. 29:1351-

1358. 

Messias IJT, Reis A, Brenden M, Queiroz-Telles F, Mauff G 1991. Association of 

MHC class III complement components C2, BF and C4 with Brazilian 

Paracoccidioidomycosis. Compl Inflam. 8: 288-293. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Combe%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16041005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Curiel%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16041005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moretto%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16041005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khan%20IA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16041005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16041005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16041005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16041005
http://ukpmc.ac.uk/search/?page=1&query=AUTH:%22Hohlfeld+P%22
http://ukpmc.ac.uk/search/?page=1&query=AUTH:%22Forestier+F%22
http://ukpmc.ac.uk/search/?page=1&query=AUTH:%22Marion+S%22
http://ukpmc.ac.uk/search/?page=1&query=AUTH:%22Thulliez+P%22
http://ukpmc.ac.uk/search/?page=1&query=AUTH:%22Marcon+P%22
http://ukpmc.ac.uk/search/?page=1&query=AUTH:%22Daffos+F%22
http://ukpmc.ac.uk/search/?page=1&query=ISSN:%220891-3668%22


 

61 

 

Poblete A, Roberts A, Trespidi L, Guarneri D, Bonati F, Nicolini U 2001. Fetal and 

maternal white cells and B- and T-lymphocyte subpopulations in pregnant women with 

recent infection. Fet DiagnTher. 16: 378-383 

Remington JS, Mcleod R, Thulliez P, Desmonts G 2006. Toxoplasmosis. In: Infectious 

diseases of the fetus and newborn infant. Els Saun, Unit Stat Am. 31, 947-1091. 

Rittner C 1992. Complement, genetics. In: Roitt IM; Delves PJ. Encyclop Immunol, 

Lond Acad Press. 2: 382-385. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///J:\10082012\Toxoplasmose_%20pubmed.html


 

62 

 

Artigo 2 

Avaliação de métodos laboratoriais utilizados no diagnóstico da toxoplasmose 

congênita em recém-nascidos de mães tratadas com espiramicina durante a 

gestação 

 

RESUMO  

Introdução: Os diferentes métodos laboratoriais utilizados no diagnóstico da 

toxoplasmose congênita apresentam sensibilidades e especificidades variáveis e ainda 

não existem evidências no benefício do tratamento materno na redução do risco de 

contaminação fetal. O objetivo do estudo foi avaliar os métodos diagnósticos para 

confirmação da toxoplasmose congênita em recém-nascidos (RN) filhos de mães 

tratadas com espiramicina durante a gestação e o efeito desse tratamento nas 

manifestações clínicas da doença no recém-nascido.   

Métodos: Foram avaliados os exames laboratoriais (PCR, IgM e IgA anti- T. gondii), 

utilizados como marcadores de diagnóstico da infecção congênita e as manifestações 

clínicas da infecção no RN. Os RN foram divididos em dois grupos: grupo 1- 44 recém-

nascido de mães tratadas com espiramicina durante a gravidez; grupo 2- 24 RN de mães 

não tratadas com espiramicina durante a gravidez. 

Resultados: A sensibilidade dos exames utilizados como marcadores (PCR, IgM e IgA) 

da toxoplasmose congênita  no grupo 2 foi maior que no grupo 1, sendo, 

respectivamente, 31,58%, 68,42 % e 36,84 %. A sensibilidade da PCR no grupo 2 

(31,58%), mesmo sendo pequena, demonstra a importância de se ter mais uma técnica 

para o complexo diagnóstico do RN. No grupo 1, 70,37% dos RN infectados eram 

assintomáticos e no grupo 2, 68,42% apresentavam manifestações clínicas da 

toxoplasmose congênita.  

Conclusão: O tratamento com espiramicina das gestantes com toxoplasmose aguda 

interferiu significativamente na sensibilidade da PCR para detecção do DNA do T. 

gondii no sangue periférico dos RN. Reduziu, também, a frequência das manifestações 

clínicas nos RN, minimizando a gravidade da infecção congênita. 

 

Palavras-chave: toxoplasmose congênita, tratamento, sorologia, PCR, sintomas. 
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1. INTRODUÇÃO 

As taxas de transmissão e as manifestações clínicas da toxoplasmose congênita 

variam de forma acentuada dependendo da resposta imune do feto, da idade gestacional 

em que houve a transmissão, da carga parasitária que invadiu a circulação fetal, do 

genótipo do parasito e do tratamento específico administrado à gestante (Guo et al. 

1997, Mack et al. 1999). 

No acompanhamento clínico do binômio mãe-filho envolvido na forma 

congênita de transmissão, observa-se grande dificuldade na elucidação final do caso. 

Isso porque a maioria das gestantes encontra-se em tratamento com espiramicina, 

procedimento que diminui a possibilidade de identificar o parasito no concepto 

(Remington et al. 2004). Além disso, as técnicas de identificação da IgM e IgA anti- T. 

gondii apresentam baixa sensibilidade no feto e no recém-nascido (Pinnon et al., 1996) 

e a maioria dos neonatos infectados (60%) é assintomática (Montoya & Rosso 2005), 

podendo, quando não tratados, apresentarem sequelas futuras graves, como cegueira e 

retardo mental (Wilson & Remington 1980).  

Ainda não existem evidências no benefício do tratamento materno na redução do 

risco de toxoplasmose congênita, embora alguns estudos tenham demonstrado um efeito 

benéfico do tratamento materno na ocorrência e na gravidade das sequelas das crianças 

congenitamente infectadas (Hohlfeld et al 1989, Foulon et al. 1999, Gras et al. 2001). 

Vários estudos avaliaram o desempenho da PCR em líquido amniótico para o 

diagnóstico da infecção fetal pelo T. gondii (Hohlfeld et al. 1994, Remington et al. 

2004), mas poucos foram desenvolvidos para avaliar a sensibilidade da PCR no sangue 

periférico de recém-nascidos (RN) congenitamente infectados por esse parasito 

(Spalding et al. 2003, Varella 2007).  

Tendo em vista as dificuldades encontradas no diagnóstico da toxoplasmose 

congênita e a baixa frequência das manifestações clínicas no RN e lactente infectados, 

objetivou-se avaliar, no presente estudo, os métodos laboratoriais de diagnóstico 

utilizados para confirmação da toxoplasmose congênita na vigência de tratamento 

materno com espiramicina durante a gestação e o efeito desse tratamento nas 

manifestações clínicas da doença no RN. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 População em estudo 

Estudo coorte realizado em neonatos em risco para toxoplasmose congênita, 

nascidos na Maternidade do Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de 

Goiás (Brasil) no período de outubro de 2004 a dezembro de 2011. Os RN eram filhos 

de mães com IgG e IgM específicas anti-T. gondii reagentes durante o período pré-natal 

ou puerperal e foram atendidos no Serviço de Neonatologia desse hospital, que realiza 

como rotina a pesquisa da IgG e IgM específica no sangue periférico de todos os RN em 

risco de infecção congênita. Além da detecção da IgG e IgM, também foi incluída a este 

protocolo a IgA específica e a  identificação do T. gondii  pela  Reação em Cadeia da 

Polimerase ( PCR) em sangue periférico dos RN suspeitos da infecção congênita. 

No período de estudo, nasceram na Maternidade do HC duzentos e cinquenta 

RN com suspeita de toxoplasmose. Contudo, apenas 99 realizaram, além da sorologia 

para IgG e IgM específicas, a IgA específica e a PCR. Desses, 31 foram excluídos 

porque o diagnóstico da toxoplasmose não foi concluído e 68 foram incluídos. Durante 

a entrevista com as mães dos RN (n=68), foi pesquisada a presença e ausência de 

tratamento específico com espiramicina durante a gravidez. Constatou-se que 44 mães 

foram tratadas com três gramas de espiramicina por dia, divididos de 8 em 8 horas 

(desde o diagnóstico da toxoplasmose aguda até o momento do parto) e que 24 não 

foram tratadas, porque  o diagnóstico da toxoplasmose não foi realizado durante a 

gestação, servindo como grupo controle das tratadas. A ocorrência de RN expostos ao T. 

gondii filhos de mães tratadas e não tratadas com espiramicina durante a gestação 

permitiu que os RN fossem divididos em dois grupos: grupo 1- 44 RN filhos de mães 

tratadas com espiramicina durante a gravidez; grupo 2- 24 RN filhos de mães não 

tratadas com espiramicina durante a gravidez. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana e Animal do 

Hospital das Clínicas da UFG (protocolo 24/2010) e as mães dos RN que concordaram 

em participar do estudo, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  

 

2.2 Critérios utilizados no diagnóstico da toxoplasmose congênita  

O Programa de Controle de Infecções Congênitas da Maternidade e Ambulatório 

do Hospital das Clínicas da UFG realiza o acompanhamento clínico dos RN infectados 

ou com suspeita de toxoplasmose congênita desde o nascimento até no mínimo doze 

meses de idade. 



 

65 

 

Os critérios utilizados para o diagnóstico da toxoplasmose congênita (Remington 

et al. 2006) foram: IgM anti-T.gondii reagente, confirmada com nova amostra de sangue 

coletada entre o quinto e décimo dias de vida; IgA anti-T.gondii reagente; presença de 

sinais clínicos característicos da toxoplasmose congênita (coriorretinite e/ou 

calcificações intracraniana, microcefalia e/ou hidrocefalia); detecção do DNA do T. 

gondii no sangue periférico ou líquor por PCR; identificação do protozoário através da 

inoculação em camundongo; identificação de anticorpos específicos anti-T. gondii no 

líquido cefalorraquidiano; aumento da concentração de IgG anti-T. gondii no sangue 

periférico do lactente ou persistência além dos primeiros doze meses de vida; 

aparecimento de IgM ou IgA específicas durante o controle ambulatorial. 

 

2.3 Marcadores laboratoriais da infecção congênita  

Foram utilizados como marcadores laboratoriais da infecção congênita pelo T. 

gondii os seguintes exames laboratoriais: exames sorológicos - IgA e IgM específica 

anti-T. gondii; exame parasitológico – PCR para detecção do DNA do T. gondii. 

2.3.1 Exames sorológicos 

As metodologias utilizadas para detecção dos anticorpos específicos anti-T. 

gondii, realizadas de acordo com a orientação do fabricante, foram: MEIA 

(Microparticle Enzyme Immunoassay- equipamento AXsYM ABBOTT) e 

Quimioluminescência (equipamento Architect I4000 ABBOTT) para IgG e IgM; ELFA 

(Enzyme Linked Fluorescent Assay) no equipamento VIDAS da Bio-Merieux para IgM; 

Enzimaimunoensaio por captura para IgA.  

2.3.2 Exame parasitológico 

A detecção do DNA do T. gondii por PCR foi realizada no sangue total 

periférico dos RN, colhido antes do início da terapia específica com sulfadiazina, 

associada à pirimetamina e ao ácido folínico. A PCR foi realizada de acordo com o 

seguinte protocolo: o DNA foi extraído conforme especificações do Pure Link 

Gemnomic Purification kit - for purification of genomic DNA-Invitrogem As reações 

foram realizadas no termociclador MasterCycler Personal. O programa de amplificação 

foi 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 (10 min). As reações foram realizadas em duplicata, utilizando 

uma sequência do gene B1 do T. gondii. Os primers utilizados foram: Toxo-B5 (5’-

TGA AGA GAG GAA ACA GGT GGT CG-3’) e Toxo-B6 (5’-CCG CCT CCT TCG 
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TCC GTC GTA-3’). Os produtos amplificados pela PCR foram visualizados por 

eletroforese em gel de poliacrilamida a 6% revelados pela prata (Santos et al., 1993). 

Foram utilizados líquido peritoneal e sangue de camundongos infectados com a cepa 

RH do T. gondii como controle positivo.    

 

2.4 Análise estatística 

Os dados foram informatizados no programa Excel 2007 e a análise estatística 

foi realizada utilizando os programas software Excel 2007, com aplicação de análise 

univariada e o Epi Info versão 3.3.2. Foi verificada a existência de associação entre cada 

uma das variáveis coletadas como dados. Valores de p < 0,05 foram considerados 

estatisticamente significantes, com intervalos de confiança de 95%. O Teste exato de 

Fisher foi realizado quando os dados foram menores que cinco. 

Para análise dos dados, utilizou-se ficha padronizada que incluiu: dados 

maternos (tipo de tratamento utilizado, o momento do diagnóstico da infecção e as 

instruções recebidas pelo clínico quanto às medidas profiláticas adotadas, no caso das 

soronegativas); dados clínicos do RN (presença de sinais sugestivos de infecção 

congênita); dados laboratoriais do RN (PCR para detecção do DNA do T. gondii, IgA e 

IgM específicas anti - T.gondii). 

A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais foram determinadas 

nos RN dos dois grupos. Realizou-se análise estatística para verificar a existência de 

associação da presença dos marcadores de infecção congênita com o tratamento 

materno e com a presença ou ausência de manifestações clínicas no RN. 

 

3. RESULTADOS  

A toxoplasmose congênita foi confirmada em 61,36% (27/44) dos RN do grupo 

1 e em 79,17% (19/24) dos RN do grupo 2. Desse modo, o grupo 1 (n=44) ficou 

constituído por 27 RN infectados e 17 não infectados, e o grupo 2 por 19 RN infectados 

e 5 não infectados.  

No grupo 2, 89,47% (17/19) das mães dos RN infectados realizaram sorologia 

para toxoplasmose apenas no primeiro trimestre, quando se detectou ausência de 

anticorpos anti-T. gondii (soronegativas), e 10,53% (2/19) não realizaram controle pré-

natal. Além disso, as gestantes soronegativas não fizeram a vigilância de soroconversão 

(realização de sorologia para toxoplasmose mensalmente) e relataram que não foram 

instruídas quanto às medidas profiláticas para evitar a infecção pelo T. gondii.    
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Os marcadores laboratoriais de infecção congênita (DNA do T. gondii por PCR, 

IgM e IgA específicas) foram mais frequentes nos RN infectados do grupo 2. No 

entanto, o tratamento com espiramicina interferiu significativamente apenas na detecção 

do DNA do T. gondii por PCR (tabela 1). 

Tabela 1 - Frequência dos marcadores laboratoriais da toxoplasmose em recém-

nascidos de mães tratadas (grupo 1) e não tratadas (grupo 2) com espiramicina 

(Goiânia-GO, Brasil). 
 

 

Marcadores 

laboratoriais  
 

  

Grupo 1 Grupo 2  

Total  
 

(n=68) 
Infectados Não infectados Sub total 

 (n=27)       (n=17)           (n=44) 

Infectados  Não infectados Sub total  

(n=19)           (n=5)                  (n=24) 
 

PCR (+) 
 

1
a
  

 

0  
 

1  
 

  6
a
  

 

0 
 

6  
 

7  
 

PCR (-) 
 

26  
 

17  
 

43  
 

13  
 

5 
 

18  
 

61  
 

IgM (+) 
 

7  
 

0  
 

7  
 

13  
 

0 
 

13  
 

20  
 

IgM (-) 
 

20  
 

17  
 

37  
 

6  
 

5 
 

11  
 

48  
 

IgA (+) 
 

3  
 

0  
 

3  
 

7  
 

0 
 

7  
 

10  
 

IgA (-) 
 

24  
 

17  
 

41  
 

12  
 

5 
 

17  
 

58  
 

Total 
 

27  
 

17  
 

44  
 

19  
 

5 
 

24  
 

68  
a Teste Exato de Fisher p=0,0353

 
 

A sensibilidade dos três marcadores analisados foi maior nos RN do grupo 2 e a 

especificidade foi igual nos dois grupos (tabela 2).  

Tabela 2 – Avaliação da sensibilidade e especificidade dos marcadores da 

toxoplasmose congênita em recém-nascidos de mães tratadas (grupo 1) e não tratadas 

(grupo 2) com espiramicina (Goiânia-GO, Brasil). 
 

Markers Sensibilidade Especificidade 

Grupos 1 e 2 

 

Grupo 1 

 

Grupo 2 

 

Grupos 1 e 2  

 

Grupo 1 

 

Grupo 2 

 

PCR 15.22 3.7 31.58 100 100 100 

IgM 43.48 25.93 68.42 100 100 100 

IgA 21.74 11.11 36.84 100 100 100 

 

O exame clínico dos RN infectados revelou que as manifestações clínicas da 

toxoplasmose ocorreram em 29,63% dos RN do grupo 1 e em  68,42% dos RN do grupo 

2. A frequência das manifestações clínicas da toxoplasmose nos RN do grupo 1 foi 

significativamente menor (p=0,0103) que a frequência das manifestações  nos RN do 

grupo 2 (tabela 3). 
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Tabela 3 – Frequência de manifestações clínicas da toxoplasmose em recém-nascidos 

de mães tratadas (grupo 1) e não tratadas (grupo 2) com espiramicina (Goiânia – GO, 

Brasil). 
 

 

Manifestações clínicas 
Grupo 1  

n = 27 

Grupo 2 
n = 19 

Ausência 19 (70,37) 6 (31,58) 

Presença 8 (29,63)
a
 13 (68,42)

a
 

Calcificação cerebral 1 (3,70)  3 (15,79)  

Hidrocefalia -  5 (26,32)  

Microcefalia -  2 (10,53)  

Cegueira -  2 (10,53)  

Coriorretinite 1 (3,70)  3 (15,79)  

Disfunção Corticosubcortical 2 (7,40)  3 (15,79)  

Toxoplasmose sistêmica -  1 (5,26)  

Forma neuro-óptica -  4 (21,05)  

Hepatoesplenomegalia -  2 (10,53)  

Déficit auditivo 4 (14,80)  1 (5,26)  

Forma linfogranular generalizada 1 (3,70)  -  

a Teste exato de Fisher (p=0,0103). 

 

4. DISCUSSÃO 

Em Goiânia, Avelino et al. (2003) encontraram uma das maiores soroconversões 

para toxoplasmose durante a gestação descritas na literatura mundial (8,6%). Essa 

realidade gerou a introdução de um programa público de controle da toxoplasmose 

durante a gestação no estado de Goiás (Brasil). No entanto, observou-se nesse estudo 

que o tipo de protocolo seguido não tem sido acompanhado da diminuição das formas 

graves da doença no RN. Isso demonstra falhas na implementação das medidas 

profiláticas de natureza primária em relação às gestantes de risco (soronegativas para 

toxoplasmose), pois 89,47% das mães dos RN infectados do grupo 2, além de não terem 

sido instruídas quanto às medidas profiláticas, não realizaram a vigilância da 

soroconversão (procedimento indicado para regiões de elevada prevalência da 

toxoplasmose, como é o nosso caso). Consequentemente, ocorreram falhas na profilaxia 

secundária, pois muitas mulheres foram agudamente infectadas e, por não terem tido 

esse diagnóstico, não foram tratadas. Como a profilaxia terciária foi a mais realizada, os 

RN diagnosticados necessitaram de acompanhamento por equipe multiprofissional, com 

previsão de gastos exorbitantes, que, segundo Remington et al. (2006), podem chegar a 

um milhão de dólares durante a vida.   
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A PCR para a detecção do T. gondii foi negativa em 96,30% (26/27) das 

amostras de sangue periférico dos RN de mães tratadas, mostrando que o tratamento 

com espiramicina interferiu significativamente na sensibilidade desse exame. Fato 

semelhante foi observado por e Bessieres et al. (2001), Varella (2007) e Fricker Hidalgo 

et al. (2007). A sensibilidade da PCR nos RN de mães não tratadas no estudo realizado 

por Varella (2007) foi de 65,2%, superior à encontrada nesse estudo (31,58%), dado 

este que ressalta a importância desta técnica para a detecção da presença do parasito no 

RN, confirmando a infecção congênita.  

A baixa sensibilidade da PCR (31,58%), mesmo nos RN do grupo 2, mostra que 

o sangue periférico não é o material biológico de escolha, pois a positividade desse 

exame ocorre apenas na presença de parasitemia, o que na doença congênita acontece 

no momento da infecção intrauterina. Spalding et al. (2003) justificam que a baixa 

sensibilidade da PCR em seu estudo foi devido a fugaz permanência do T. gondii no 

sangue periférico. No entanto, apesar das dificuldades, a PCR possui alta sensibilidade 

(aproximadamente 90%) se realizada próximo da soroconversão da gestante, durante o 

período intrauterino (no líquido amniótico), que é quando a infecção fetal encontra-se 

em fase aguda (Grover et al. 1990, Dupouy-Camet et al. 1993, Hohlfeld et al. 1994, 

Foulon et al. 1999). 

A sensibilidade da IgM e IgA específica anti-T. gondii nos RN dos dois grupos 

estudados (respectivamente, 43,48% e 21,74%) foi semelhante á verificada em outros 

estudos: Pinon et al. 1996 e 2001 verificaram que a  sensibilidade da IgM e IgA anti-T. 

gondii em amostras de RN foi  de aproximadamente 25%; Naessens et al. (1999) 

verificaram sensibilidade de aproximadamente 40% para IgM específica. 

O tratamento da gestante com espiramicina não interferiu, do ponto de vista 

estatístico, na sensibilidade da IgM e IgA específica anti-T. gondii nos RN dos dois 

grupos (tabela 2). Entretanto, verificou-se que foi maior (68,42% para IgM e 36,84% 

para IgA) nos RN do grupo 2, semelhante ao observado por Lebech et al. (1999) e 

Varella (2007). Provavelmente, o tratamento materno diminuiu a carga parasitária do T. 

gondii ao feto, com consequente redução da estimulação antigênica e resposta imune 

humoral. 

A IgA específica anti-T. gondii não acrescentou melhoria no diagnóstico precoce 

da toxoplasmose congênita no grupo estudado, pois em 90% (9/10) dos RN com IgA 

reagente, a IgM também estava presente. Entretanto, a IgA apresentou-se como 
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marcador de pior prognóstico de infecção congênita, pois esteve presente em todos os 

RN com a forma neuro-óptica da toxoplasmose  (8,7% ou 4/46).  

A alta especificidade dos marcadores de diagnóstico da toxoplasmose congênita 

(PCR, IgM e IgA específicas) observada nesse estudo (100%) reforça a necessidade 

desses exames serem realizados na rotina do diagnóstico da infecção congênita em RN 

suspeitos de infecção, pois podem acrescentar parâmetros para se firmar o diagnóstico e 

continuar a terapêutica, que utiliza drogas tóxicas iniciadas desde o nascimento nos 

suspeitos de infecção congênita.  

Nesse estudo, 70,37% (19/27) dos RN infectados do grupo 1 nasceram sem 

manifestações clínicas de infecção congênita. O maior percentual de RN sem sintomas 

clínicos do grupo 1 (70,37%), quando comparado com o grupo 2 (31,58%), favorece o 

fato do tratamento materno com espiramicina ter reduzido a carga parasitária do T. 

gondii, minimizando as sequelas da toxoplasmose nos RN. Pesquisa realizada por 

Andrade et al. (2001) observou que 60% dos RN de mães tratadas eram assintomáticos 

ao nascer, corroborando com os resultados dessa pesquisa. Wallon et al. (1999) e 

Peyron et al. (2010) em estudo por análise multivariada, demonstraram que o tratamento 

materno reduziu a frequência e a gravidade das sequelas no RN, mesmo sem a redução 

da taxa de transmissão vertical. 

Quanto ao aparecimento de sinais clínicos de toxoplasmose congênita, 

evidenciou-se maior gravidade da infecção nos RN do grupo 2, onde 68,42% foram 

sintomáticos ao nascer, com manifestações severas: 4 (30,77%) com a forma neuro-

óptica, sendo 2 (15,38%) com cegueira; 5 (38,46%) com hidrocefalia, sendo 2 (15,38%) 

com microcefalia associada; 1 (7,69%) com toxoplasmose sistêmica. 

A disfunção auditiva foi observada em cinco RN, sendo quatro (14,81%) do 

grupo 1 e um (5,26%) do grupo 2 (tabela 3). Andrade et al. (2008) verificaram a 

presença de disfunção auditiva em seis crianças com toxoplasmose congênita, sendo que 

duas tinham sido adequadamente tratadas. Esses dados demonstram que a toxoplasmose 

congênita, mesmo na ausência de outras manifestações clínicas, deve ser considerada na 

avaliação de crianças com perda auditiva e que o tratamento materno não exclui a 

possibilidade do aparecimento dessa disfunção. 

 O grave prognóstico observado nos RN infectados do grupo 2 sugere que seja 

seguido o protocolo de controle da toxoplasmose congênita da França, com a realização 

de sorologias mensais durante toda a gestação para as soronegativas (Wallon et al. 
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2001) e a instituição precoce de tratamento adequado, com a mudança do tratamento 

com espiramicina para sulfadizana, pirimetamina e ácido folínico nos casos de 

acometimento fetal (Wallon et al. 2001, Gilbert & Gras 2003, Gilbert & Gras 2005, 

Thiebaut et al. 2007, McLeod et al. 2009). Isso porque a instituição da terapêutica 

precocemente durante a infecção da mãe pode impedir a transmissão vertical da 

infecção protozoária. Mas, como vimos no presente estudo, também o tratamento da 

gestante identificada como portadora de toxoplasmose recente pode diminuir a 

gravidade da infecção fetal. 

 

5. CONCLUSÃO 

O tratamento com espiramicina das gestantes com toxoplasmose aguda interferiu 

significativamente na sensibilidade da PCR para detecção do DNA do T. gondii no 

sangue periférico dos RN. Reduziu, também, a frequência das manifestações clínicas 

nos RN, minimizando a gravidade da infecção congênita. 

 Os marcadores laboratoriais de infecção congênita apresentaram significância 

para confirmar o diagnóstico da toxoplasmose nos RN dos dois grupos, em virtude da 

alta especificidade. Todavia, devido à baixa sensibilidade, resultados negativos não 

podem excluir a infecção congênita. Esses resultados reforçam a necessidade do 

acompanhamento clínico e laboratorial do RN com suspeita de toxoplasmose congênita 

até no mínimo doze meses de idade.  
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5. DISCUSSÃO 

 

Em mais de cem anos após a descoberta do Toxoplasma gondii, vários 

pesquisadores tentaram explicar a resposta imunológica desencadeada pelo parasito. 

Nesse estudo, os componentes da resposta imunológica analisados que interferiram de 

forma significativa na transmissão vertical do parasito foram os linfócitos T CD4+ e T 

CD8+, pois todos os RN (13/27) com redução dos níveis dessas células estavam 

infectados. Alterações nos níveis dos linfócitos T CD4+ e T CD8+ foram observadas 

por Hohlfeld et al. (1990) em nove (100%) fetos infectados pelo T. gondii. Poblete et al. 

(2001) observaram em seu estudo que os fetos infectados e suas mães tinham 

significativas alterações identificáveis na contagem de células brancas e subpopulações 

de linfócitos T em comparação com os controles. Os autores sugeriram que esses testes 

poderiam ajudar no diagnóstico de infecção materna e fetal, situação que foi 

comprovada em nosso estudo. 

Os níveis de linfócitos T CD4+ e T CD8+ reduzidos não interferiram de forma 

significativa no aparecimento de manifestações clínicas dos recém-nascidos (RN) 

infectados. Contudo quatro RN com redução simultânea dessas células no sangue 

periférico apresentaram sintomas graves da toxoplasmose congênita. Esses dados 

sugerem que a redução simultânea dos linfócitos T CD4+ e T CD8+ pode ter sido a 

responsável pela exacerbação das manifestações clínicas da toxoplasmose, mesmo na 

presença de anticorpos específicos (todos esses RN tiveram IgG e IgM reagentes).    

Para um funcionamento normal da resposta imunológica, todos os componentes 

do sistema complemento (SC) devem estar presentes em níveis plasmáticos normais e 

com função fisiológica adequada. A deficiência de uma ou mais proteínas da cascata do 

SC poderá ser responsável pela suscetibilidade aumentada a várias doenças (Iturry-

Yamamoto & Portinho 2001). Os componentes do sistema complemento avaliados 

estavam normais na maioria dos RN infectados e não houve diferença significativa dos 

níveis de C3 e C4 entre os RN infectados e não infectados. Ceccon et al. (1998) 

estudando o CH50 em RN com sepse precoce também não observou diferença 

significativa entre os valores encontrados nos RN infectados e não infectados. 

Embora a redução dos níveis plasmáticos do C4 tenha ocorrido em apenas 

18,52% dos RN infectados, provavelmente aumentou a susceptibilidade destes ao T. 

gondii. Tal fato foi observado, também, em pacientes com leishmaniose visceral, 
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doença de Chagas, lepra e paracoccidiodomicose por Messias et al. (1991) e Rittner 

(1992). Esses autores acreditam que a redução do C4 esteja associada à participação 

desse componente da resposta inflamatória na remoção de complexos imunes 

circulantes.  

A IgM e IgA totais estavam presentes em níveis detectáveis em 59,26% e 

25,93%, respectivamente, dos RN infectados. De acordo com Lawton (1992), Bellanti et 

al. (1994) e Ceccon (1997), a presença desses anticorpos no sangue periférico do RN é 

admitida como resultado de uma estimulação antigênica aumentada, devido a uma 

infecção intrauterina. Nosso estudo confirmou esse achado, uma vez que só os 

infectados pelo T. gondii apresentaram IgM e/ou IgA totais no sangue periférico.  

O aparecimento das manifestações clínicas nos RN infectados não sofreu 

interferência dos componentes da resposta imune analisados, pois as diferenças 

observadas entre os resultados dos RN sintomáticos e assintomáticos não foram 

significativas. E se o aparecimento das formas graves da toxoplasmose congênita em 

um grande número de crianças, em nosso meio, não se deveu a alterações imunes 

próprias dos infectados, provavelmente possa ter sido devido à maior agressividade das 

cepas circulantes. 

No acompanhamento clínico dos RN suspeitos de toxoplasmose congênita, 

observaram-se inúmeras dificuldades na conclusão do diagnóstico, principalmente nos 

RN filhos de mães que foram tratadas com espiramicina durante a gestação. 

Analisando-se os resultados dos exames laboratoriais realizados para fazer o diagnóstico 

da toxoplasmose congênita, verificou-se que o tratamento materno com espiramicina 

interferiu no aparecimento de marcadores de infecção congênita, tanto em relação à 

presença do DNA do T. gondii, quanto da IgM e IgA específicas, com diferença 

significativa apenas quanto á presença do DNA do T. gondii. 

A baixa sensibilidade da PCR (31,58%), mesmo nos RN de mães não tratadas, 

mostra que o sangue periférico não é o material biológico de escolha, pois a 

positividade desse exame ocorre apenas na presença de parasitemia, o que na doença 

congênita acontece no momento da infecção intrauterina. Spalding et al. (2003) 

justificam que a baixa sensibilidade da PCR em seu estudo foi devido a fugaz 

permanência do T. gondii no sangue periférico. No entanto, apesar das dificuldades, a 

PCR possui alta sensibilidade (aproximadamente 90%) se realizada próximo da 

soroconversão da gestante, durante o período intrauterino (no líquido amniótico), que é 
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quando a infecção fetal encontra-se em fase aguda (Grover et al. 1990, Dupouy-Camet 

et al. 1993, Hohlfeld et al. 1994, Foulon et al. 1999). 

A sensibilidade da IgM e IgA específica anti-T. gondii foi melhor nos RN 

infectados filhos de mães não tratadas (68,42% e 36,84%, respectivamente), semelhante 

ao observado por Lebech et al. (1999) e Varella (2007). Provavelmente, o tratamento 

materno diminui a carga parasitária do T. gondii no feto, com consequente redução da 

estimulação antigênica e resposta imune humoral. 

Dezenove (70,37%) RN infectados de mães tratadas nasceram sem 

manifestações clínicas de infecção congênita, sugerindo que o tratamento materno com 

espiramicina possa ter reduzido a carga parasitária do T. gondii, minimizando as 

sequelas da toxoplasmose no RN. Wallon et al. (1999b) e Peyron et al. (2010) em 

estudo por análise multivariada, demonstraram que o tratamento materno reduziu a 

frequência e a gravidade das sequelas no RN, mesmo sem a redução da taxa de 

transmissão vertical. Outra pesquisa realizada por Andrade et al. (2001) observou que 

60% dos RN de mães tratadas eram assintomáticos ao nascer.   

Quanto ao aparecimento de sinais clínicos de toxoplasmose congênita, 

evidenciou-se maior gravidade da infecção nos RN de mães não tratadas, onde 68,42% 

foram sintomáticos ao nascer, com manifestações severas: 4 (30,77%) com a forma 

neuro-óptica, sendo 2 (15,38%) com cegueira; 5 (38,46%) com hidrocefalia, sendo 2 

(15,38%) com microcefalia associada; 1 (7,69%) com toxoplasmose sistêmica. Nesse 

grupo, 79,17% (19/24) das mães dos RN não tiveram acompanhamento pré-natal ou não 

fizeram a vigilância da soroconversão.  

A disfunção auditiva foi observada em cinco RN, sendo quatro (14,81%) filhos 

de mães tratadas e um (5,26%) filho de mãe não tratada com espiramicina. Andrade et 

al. (2008) verificaram a presença de disfunção auditiva em seis crianças com 

toxoplasmose congênita, sendo que duas tinham sido adequadamente tratadas. Esses 

dados demonstram que a toxoplasmose congênita, mesmo na ausência de outras 

manifestações clínicas, deve ser considerada na avaliação de crianças com perda 

auditiva e que o tratamento materno não exclui a possibilidade do aparecimento dessa 

disfunção. 

Observou-se nesse estudo que o protocolo seguido pelo Programa de Proteção à 

Gestante do estado de Goiás não tem sido acompanhado da diminuição das formas 

graves da doença, sugerindo que houve falha nas medidas profiláticas de natureza 
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primária em relação às gestantes de risco (conscientização das gestantes soronegativas). 

Além disso, também reflete falha da profilaxia secundária, por falta de tratamento da 

gestante e feto infectados. Infelizmente, acabou sendo realizada apenas a profilaxia 

terciária, onde muitas vezes o RN, já sequelado, precisa ser acompanhado por equipe 

multiprofissional, com previsão de gastos exorbitantes, que, segundo Remington (2006), 

podem chegar a um milhão de dólares durante a vida.  
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6. CONCLUSÕES 

 

A resposta imunológica dos recém-nascidos com toxoplasmose congênita foi 

diferente da resposta dos RN que não foram congenitamente infectados. Diferenças 

significativas foram observadas na quantificação dos linfócitos T CD4+ e T CD8+, na 

dosagem das imunoglobulinas IgM e IgA totais, permitindo que esses exames sejam 

utilizados no complexo diagnóstico da toxoplasmose congênita. 

A resposta imunológica ao T. gondii não foi, a partir do ponto de vista 

estatístico, a responsável pelo aparecimento das diferentes manifestações clínicas da 

toxoplasmose congênita nos recém-nascidos avaliados. Contudo, observou-se 

associação entre a redução dos linfócitos T CD4+ e T CD8+ com as formas graves da 

infecção nos recém-nascidos. 

A sensibilidade da PCR para detecção do T. gondii no sangue periférico dos 

recém-nascidos com toxoplasmose congênita foi significativamente menor nos filhos de 

mães tratadas com espiramicina durante a gravidez. 

O tratamento materno com espiramicina reduziu, significativamente, as 

manifestações clínicas da toxoplasmose congênita nos recém-nascidos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - Parecer do Comitê de Ética 

 

 



 

102 

 

ANEXO 2 - Comprovantes de submissão do artigo 2. 
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ANEXO 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você e seu filho estão sendo convidados a participar, como voluntários, de uma 

pesquisa sobre a toxoplasmose congênita.  

Meu nome é Isolina Maria Xavier Rodrigues. Sou a biomédica responsável, 

sob orientação da Profª Dr
a
 Mariza Martins Avelino, por esta pesquisa, sendo a área 

de atuação a Biomedicina. Após ler com atenção este documento e ser esclarecida sobre 

as informações a seguir, e 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, 

a pesquisadora responsável, Isolina Maria Xavier Rodrigues, nos telefones: (62) 

36226588 ou 99273296. Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participantes 

nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa, do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás –UFG, nos telefones:(62) 3269-

8338 ou 3269-8426. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de obter informações sobre as defesas do bebê, 

quando a mãe transmite para ele a doença chamada toxoplasmose. Participarão desse 

estudo 100 recém-nascidos e suas respectivas mães que tiveram sorologia positiva para 

Toxoplasmose durante a gravidez. 

Nessa pesquisa, os seguintes exames laboratoriais serão realizados no 

sangue do bebê: IgG, IgM e IgA específico anti-T. gondi, teste de avidez da IgG; 

IgE total, IgM total, IgA total, IgG total e subclasses (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4); 

dosagem de C3 , C4; quantificação de linfócitos T CD4 e CD8; detecção do DNA 

do T. gondii pela técnica de PCR (reação em cadeia da polimerase). No seu sangue 

serão realizados: IgG e IgM específicas anti-T. gondii e teste de avidez da IgG. 

Informamos que os exames IgG e IgM específica anti-T. gondii fazem parte do 

protocolo do Ministério da Saúde para o diagnóstico da toxoplasmose congênita e que 

os demais exames (teste de avidez de IgG, IgA anti-T. gondii, IgE total, IgM total, IgA 

total, IgG total e subclasses, C3 , C4,  quantificação de linfócitos T CD4 e CD8, 

detecção do DNA do T. gondii pela técnica de PCR) fazem parte do protocolo da 

pesquisa. 
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Para a realização dos exames da pesquisa, será necessário coletar de 3 a 5 

mL de sangue de seu filho e 5 mL do seu sangue. O sangue será coletado uma única 

vez, por mim ou por Vanderlei Silvestre Xavier (farmacêutico e bioquímico) na 

maternidade do HC/UFG e será encaminhado para o Laboratório de Análises 

Clínicas HC/UFG, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública e para o 

laboratório Santa Rita onde serão realizados os exames laboratoriais propostos no 

projeto. 

A coleta do sangue pode causar pequenos desconfortos no local da punção 

(picada da agulha) como: sangramento, inchaço e vermelhidão seguida de mancha roxa. 

Informamos que seu filho tem direito a pleitear indenização diante de eventuais danos 

decorrentes da pesquisa.  

Os resultados dos exames estarão disponíveis sete dias após a coleta do 

sangue no Laboratório de Análises Clínicas do HC (pegar o resultado com Isolina 

ou Kátia na seção de Imunologia do Laboratório, 2° andar, período vespertino). 

Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela 

participação do seu filho na pesquisa. Todos os dados coletados serão utilizados 

somente para esta pesquisa, mas sempre com objetivo científico e respeitando todos os 

seus direitos. 

A opção de participação é totalmente voluntária. Caso você não aceite que 

seu filho participe da pesquisa, esclarecemos que não haverá nenhuma restrição ao 

atendimento médico recebido por ele e por você nesse hospital e que todos os 

exames necessários para o diagnóstico da toxoplasmose serão realizados. O seu 

filho será acompanhado pela médica pediatra Dra. Mariza Martins Avelino que 

analisará os resultados dos exames realizados na pesquisa. 

A sua participação e do seu filho será importante, pois poderá contribuir para o 

conhecimento da influência do parasito Toxoplasma gondii no desenvolvimento 

patológico da doença da Toxoplasmose, assim como possibilitar ao médico uma melhor 

avaliação clínica, minimizando as consequências da toxoplasmose congênita. Você tem 

todo o direito de retirar o consentimento da participação na pesquisa a qualquer 

momento, sem nenhuma penalidade. 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA NESTA PESQUISA  

Eu,____________________________________________________,RG____________ 

CPF________________________________, abaixo assinado, concordo que eu e meu 

filho __________________________________________ participem do estudo 

“Estudo comparativo do perfil imunológico específico e inespecífico de recém-

nascidos expostos ao Toxoplasma gondii intraútero”, como sujeito. Fui devidamente 

informada e esclarecida pela Biomédica Isolina Maria Xavier Rodrigues sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes da participação do meu filho na pesquisa. 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 e de meu 

filho e que serão garantidos o sigilo e privacidade de meus dados pessoais e de meu 

filho. 

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 este projeto se comprometem a não divulgação e/ou 

identificação de dados pessoais dos indivíduos participantes. 
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ANEXO 4 - Questionário 

 

QUESTIONÁRIO N°____                                              DATA: ____ /____ /_____. 

Nome:_________________________________________________________________ 

Estudo comparativo do perfil imunológico específico e inespecífico de 

recém-nascidos expostos ao Toxoplasma gondii intraútero. 

Secção 1 – Características sócio - demográfica das mulheres 

1.1 Endereço_________________________________________________________________ 

1.2 Telefones__________________1.3DN:____________1.4Escolaridade_________________ 

1.5- Qual o nome da sua mãe?__________________________________________________ 

Secção 2 – Características reprodutivas das mulheres 

2.1 Você fez pré-natal? (  ) sim   (  ) não 

2.2 Já teve alguma doença antes da gestação? Qual?_________________________________ 

2.3 Quantas vezes ficou grávida?____________________2.4 Quantos partos teve? ________ 

2.5 Teve aborto? _______________________________________ 

Secção 3 – Fatores de risco associado à Toxoplasmose 

3.1Teve contato com: cão? (  )   gato ?(  )     

3.2 Você consome: água filtrada? (  ) carne crua? (  ) alimentos crus? (  ) 

  

3.3- Durante o pré-natal seu médico te falou sobre a doença chamada Toxoplasmose? 

3.4- Você foi instruída sobre as medidas de prevenção da toxoplasmose? 

OBS: Exame Laboratorial – Dados obtidos na análise dos prontuários 

(1) Toxoplasma gondii (  ) IgG____________(  ) IgM ____________IgG Avidez _________ 

(2)Doença de Chagas________________(3) Sífilis_________________(4) HIV ___________ 

(5) Rubéola                      (  ) IgG____________________ (  ) IgM ____________________ 

(6) Citomegalovírus         (  ) IgG____________________ (  ) IgM ____________________ 

(7) Tratamento com espiramicina ( ) SIM ( ) NÂO  Quando inciou? ____________________ 

DADOS DO RECÉM-NASCIDO: 

DN:___________________       

Peso:________________Altura:___________________________ Parto____________  

Obs:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 5 - Normas para Elaboração de Tese para Obtenção do Título de Doutor 

nº 04/2009 

 

As Teses de Doutorado devem ser apresentadas na forma de artigos científicos 

incluindo dois ou mais artigos/ manuscritos publicados/aceitos/submetidos a periódicos 

internacionais indexados no JCR, sendo pelo menos um artigo em periódico com fator 

de impacto 1.1. Excepcionalmente poderá ser aceito um único artigo para doutorado de 

acordo com os critérios de avaliação da CAPES para a área de Medicina II. O 

doutorando deverá ser o primeiro autor, em pelo menos um dos artigos, que devem 

pertencer a uma única linha de pesquisa ou a temas relacionados. 

 

1. Preâmbulo (Anexo II): Capa e Contracapa; catalogação bibliográfica 

segundo regras da UFG; membros da banca examinadora; dedicatória, agradecimentos; 

Sumário; Lista de tabelas, figuras e anexos incluindo a aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa onde a pesquisa foi desenvolvida; Lista das siglas, símbolos e abreviaturas; 

Resumo; Abstract e Apresentação da trajetória do candidato até o doutorado (opcional). 

 

2. Corpo da Tese 

1. Introdução/revisão da literatura sobre o tema; Artigo(s) de revisão sistemática 

sobre o tema da tese pode(m) substituir a introdução de revisão clássica da literatura; 

2. Justificativa; 

3. Objetivos; 

4. Métodos (opcional); 

5. Resultados 

Artigos científicos (submetidos, aceitos ou publicados) redigidos segundo as 

normas de cada periódico selecionado; 

6. Discussão objetiva geral dos principais resultados dos artigos apresentados; 

7. Conclusões; 

8. Recomendações (se pertinentes); 

9. Referências Bibliográficas da tese segundo normas do periódico Memórias do 

Instituto Oswaldo Cruz; 

Serão considerados artigos científicos: Artigo completo, Relato Preliminar/ 

Comunicação Concisa ou Carta ao Editor (no máximo uma carta ao editor por tese 

quando for o caso). 
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FORMATAÇÃO 

 

Qualquer que seja a modalidade, o produto final apresentado ao PPGMTSP 

deverá ser preparado de acordo com as seguintes especificações: Papel A4; 

espaçamento entre linhas: 1,5; fonte: Times New Roman tamanho 12; margem superior 

= 2,5cm margem inferior = 2,5cm , à direita = 3,0cm e à esquerda = 3,0cm. Impressão 

final - deverá ser encadernada em capa dura – cor preta com letras douradas. Estas 

normas foram aprovadas em reunião extraordinária da CPG do dia 18/09/2009 e serão 

aplicadas aos alunos que ingressarem no PPGMTSP a partir de Março de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


