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1. INTRODUÇÃO 

O Toxoplasma gondii é um protozoário que infecta mamíferos e pássaros 
por todo o mundo. Apresenta-se sob várias morfologias, dependendo do seu 
ciclo evolutivo: taquizoíto (forma de multiplicação rápida que pode ocorrer no 
interior de qualquer célula nucleada), bradizoíto (forma de multiplicação lenta), 
pseudocisto (forma em que os taquizoítos pennanecem no interior da célula), 
cisto (forma de resistência no organismo), as formas sexuadas e assexuadas 
encontradas no epitélio digestivo do hospedeiro definitivo (gato) e oocistos (que 
contém dois esporocistos), e que são as fonnas infectantes liberadas nas fezes 
dos felídeos L2. 

Em relação ao homem, o toxoplasma comporta-se como agente de alta 
infectividade e baixa patogenicidade 1. A contaminação ocorre por três vias: 1) 
ingestão de cistos viáveis em carnes mal cozidas (principalmente de porco, 
carneiro e tatu); 2) ingestão de oocistos do solo, areia ou disseminados por 
baratas, moscas e minhocas; 3) via transplacentária 2° 3° 4” 5° 6. 

Há uma alta prevalência de anticorpos contra o Toxoplasma gondii na 
população, indicando uma infecção pregressa ou em curso, mas apenas uma 
pequena percentagem de indivíduos apresenta manifestações clínicas 1. 

Entretanto, as evidências clínicas e/ou patológicas da doença (toxoplasmose) 
acontecem em alguns casos, em particular no paciente imunodeficiente e no feto 
3. Na toxoplasmose adquirida cabe lembrar a diferença que ocorre entre a 

toxoplasmose infecção e a toxoplasmose doença. Na primeira modalidade, a 

grande maioria da população entra em contato com o protozoário e desenvolve 
anticorpos detectáveis nas reações sorológicas sem, no entanto, apresentar 

qualquer manifestação clinica. Nas formas adquiridas com manifestações 

clínicas, o comprometimento pode ser isolado ou associado de forma variável: 
miocardite, hepatite, pneumonite, erupções cutâneas, meningoencefalite,
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coriorretinite, miosite e afecção de natureza linfoganglionar. Este último é o 

único que permite suspeita diagnóstica concreta, uma vez que os demais 

processos são confundíveis com muitos outros, à exceção da doença em 
pacientes irnunocomprometidos, principahnente com a síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS), em que são comuns as formas de 

meningoencefalite (alteração do sensório, alterações focais, incoordenação 

motora, letargia, crises convulsivas, coma) e coriorretinite (perda total ou parcial 

da visão). Na forma linfoganglionar, pode ocorrer também febre, mal-estar, 

letargia e rash cutâneo 1.
_ 

Não tem sido descrito relação entre a soropositividade e os aspectos 

epidemiológicos como sexo, cor, grupo sanguíneo e ambiente de domicílio 

(rural ou urbano). No entanto é descrito na literatura a relação entre 

soropositividade e fatores como idade, contato com animais domésticos, 

profissão e hábitos alimentares 7° 8. 

A toxoplasmose adquire importância clínica e diagnóstica devido à sua 
gravidade, quando ocorre durante a gravidez, por causar danos ao feto. Esta 
forma de apresentação da doença ocorre quando a mãe, sendo infectada pela 
primeira vez durante a gestação (mesmo assintomática), transmite por via 

transplacentária o T oxoplasma para o feto ou nos casos de mães com 
imimodepressão importante, que fazem um quadro de reagudização de urna 
infecção crônica oconida previamente, transmitindo-a da mesma forma 2” 8. As 
manifestações clinicas da infecção toxoplásmica na gestante são mais intensas 
do que numa mulher não grávida, pois a gravidez interfere no mecanismo de 
defesa materna pela imunossupressão fisiológica, que visa evitar a rejeição fetal 
9. Já as manifestações da toxoplasmose congênita podem ser múltiplas: crises 
convulsivas espasticidade, microcefalia, hidrocefalia, meningoencefalomielite, 

retardo mental, coriorretinite, hepatoesplenomegalia, icterícia e erupções 

cutâneas. A tétrade de Sabin é bastante orientadora no diagnóstico de
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toxoplasmose congênita e é composta por hidrocefalia ou microcefalia, 

calcificações intracranianas, retardo do desenvolvimento neuro-psicomotor ou 

convulsões e coriorretinite bilateral 2” 4° 8” 1°” 11” 12. 

O risco e a gravidade da infecção fetal depende da época da gestação em 
que a mãe adquiriu a infecção. A incidência é maior quando a infecção é 

adquirida no terceiro trimestre, ou seja, ela é maior à medida que aumenta o 

fluxo sanguíneo placentário e diminui a barreira placentária; porém, a gravidade 

é maior quando a infecção ocorre no primeiro trimestre 2” 8” 1°” 11° 12” 13° 14. 

O isolamento do agente seria o método de diagnóstico mais preciso, 

porém de dificil realização. As provas sorológicas têm sido preconizadas para o 

diagnóstico da toxoplasmose: reação de Sabin-Feldman (teste do corante), 

reação de fixação de complemento, hemoaglutinação, imunofluorescência e 

ELISA. O diagnóstico da toxoplasmose jamais poderá ser estabelecido com base 
em dados puramente clínicos. Há sempre necessidade de confinnação 

laboratorial, com a devida interpretação dos resultados obtidos 1° 2. É necessária 
a detecção de anticorpos da classe IgM específicos, porém estes podem 
permanecer positivos por mais de mn ano, sendo então necessário a 

demonstração de aumento no título de anticorpos em soros pareados (com 
intervalo de três semanas) para caracterizar a infecção aguda 8. 

Em relação à terapêutica, por ser gerahnente autolimitada, em princípio, 
não está indicado tratamento específico na toxoplasmose aguda do paciente 

imunocompetente. Exceção a esta regra são os casos com comprometimento 
ocular, pacientes imunodeprimidos, gravidez e curso prolongado. Nestes casos 

utilizamos a associação sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, intercalada 

com espiramicina na gravidez 8. 

Como a toxoplasmose geralmente se apresenta de forma subclínica ou 
como uma infecção respiratória simples, o único meio que se dispõe para 

detectar a infecção é a realização de um rastreamento sorológico em todas as
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mulheres grávidas 2° U. Este fato nos obriga a manter uma vigilância durante o 

pré-natal, visto que se trata de uma infecção passível de tratamento na gestação, 
possibilitando a prevenção da infecção congênita. O real conhecimento do perfil 
sorológico das gestantes em nosso meio possibilita a tomada de medidas 

estratégicas em relação a realização de exames de rotina, bem como 
aconselhamento no sentido de prevenir a aquisição da infecção 7° 11° 13°15”16”17.



2. OBJETIVOS 

Determinar a prevalência da soropositividade da toxoplasmose nas mulheres 

intemadas na Maternidade do Hospital Universitário / UFSC em trabalho de 
parto, inibição de trabalho de parto prematuro, curetagem uterina por aborto e 

puérperas, correlacionando este resultado com fatores de risco e dados 

epidemiológicos.



3. MÉToDo 

Durante o período de 06 de junho à 06 de setembro de 2000 foram colhidas 
504 amostras de sangue das pacientes internadas na Maternidade do Hospital 
Universitário para realização de parto (normal ou cesárea), curetagem uterina 
por aborto, inibição de trabalho de parto prematuro e de puérperas, após 
consentimento infonnado das mesmas. Dessas, 21 se negaram à realização da 
pesquisa, 19 receberam alta antes da coleta do sangue, 10 amostras foram 
insuficientes para a análise e 26 amostras hernolisaram antes de serem 
analisadas. Assim, 428 mulheres foram investigadas pelo exame de 'ELISA e 

Imunofluorescência Indireta para toxoplasmose. 

As amostras foram coletadas diariamente, através de punção venosa, usando 
o sistema de vacutainer MR, em tubos siliconizados estéreis, sem 
anticoagulante, identificados com o nome da paciente e com uma identificação 
numérica crescente, após esclarecimento das pacientes a respeito da pesquisa e 

aceitação por parte destas com assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (ver Apêndice). 

Após a coleta, o sangue foi encaminhado ao Serviço de Análises Clínicas do 
Hospital Universitário para realização do exame de ELISA (IgM e IgG) para 
toxoplasmose, sob coordenação dos bioquímicos Miguel Strazzer Neto e Márcia 
Terezinha Volpato Siqueira. Nas amostras com ELISA IgM e/ou IgG reagentes 
foi realizado a Imunofluorescência Indireta. Os critérios de positividade foram 
títulos (na Imunofluorescência) para Ac IgG e Ac IgM, sendo considerado título 
materno com risco de transmissão fetal quando IgM era positiva (qualquer título 
2 1:16) e IgG 2 1:4096 (associado à imunossupressão matema). Os materiais 
necessários para as coletas e análise foram fomecidos pelo Laboratório, sob 
supervisão do chefe do serviço, Luiz Alberto Peregrini.
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Paralelamente ao processo de coleta das amostras, as pacientes respondiam a 

um questionário, conforme modelo em anexo (ver Apêndice), com dados de 
identificação da paciente, informações sobre seu pré-natal, informações a 

respeito do parto e das condições de nascimento do recém-nascido e fatores de 

risco para a toxoplasmose. 

A identificação das pacientes teve por objetivo possibilitar o aconselhamento 
e/ou tratamento daquelas que apresentassem sorologia positiva (IgM), sendo 

encaminhadas ao ambulatório do Hospital Universitário para acompanhamento, 

se assim o desejassem. Os recém-nascidos, quando necessário, foram 

encaminhados para tratamento e acompanhamento no Serviço de 

Neonatologia/Pediatria do Hospital Universitário. 

O presente trabalho baseou-se num estudo de corte transversal, aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. 

A análise dos dados foi realizada utilizando-se do programa Epi Info versão 
6.0 e o estudo estatístico pelo valor de p (yates corrigido).



4. RESULTADOS 

Na análise das 428 amostras sanguíneas através dos exames ELISA e 

Imunofluorescência Indireta (IFI), houve 196 (45,8 %) casos de IgG e IgM 
soronegativos e 232 (54,2 %) casos de IgG soropositivos, com títulos que 
variaram entre 1:16 e 1:4096. Em 4 casos (0,9 %) a titulação foi de 1:4096 (ver 
Tabela I). IgM positivo foi encontrado em apenas 3 casos (0,7 %), com 
titulações de 1:64. 

Tabela I- Distribuição dos títulos de IFI para Ac IgG para Toxoplasmose. 
Títulos n % 
Não reagentes 196 45,8 

1:16 52 12,1 

1:64 86 20,1 

1:256 59 13,8 

111024 31 7,2 

1:4096 4 0,9 

Total de positivos 232 54,2 

Total de casos 428 100 

Fonte: Serviço G.O. / Laboratório Análises Clínicas HU/ UFSC - 2001.
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A maioria das mulheres com IFI-IgG reagente encontravam-se na faixa 
etária entre 16 e 25 anos (60,7 %) (ver Tabela II). Não houve diferença quando 

comparamos os casos reagentes e não reagentes. Duas das pacientes com 

provável infecção aguda pertenciam a esta faixa etária. 

Tabela II- Distribuição dos tí os de [FI para Ac IgG para toxoplasmose tul 

segundo a faixa etária. 

Reagentes Não reagentes Total 

Faixa etária n % n % % 
S 15 anos 2 0,86 5 

16 -20 anos 66 28,4 49 

21- 25 anos 75 32,3 58 

26 - 30 anos 44 18,9 39 

31- 35 anos 26 11,2 30 

36 - 40 anos 16 6,9 11 

> 40 anos 3 1,3 4 

2,55 

25 

29,6 

19,9 

15,3 

5,6 

2,0 

1,6 

115 26,9 

133 31,1 

19,4 

13,1 

6,3 

1,6 

Total 232 100 196 100 428 100 

Fonte: Serviço G.O. / Laboratório Análises Clínicas HU/ UFSC - 2001.
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À respeito da escolaridade, viu-se que 59,1 % das pacientes envolvidas no 
estudo não chegaram ao segundo grau e apenas 9,3 % alcançaram nível 

universitário (ver Figura 1). As três pacientes com provável infecção aguda 
tinham um bom nível de grau de escolaridade, duas delas possuíam segundo 
grau incompleto e uma chegou ao superior (incompleto). 
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Figura 1- Grau de escolaridade das mulheres avaliadas.
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Tabela III- Distribuição dos títulos de IFI para Ac IgG para toxoplasmose 
segundo a escolaridade. 

Reagentes Não reagentes Total 

Escolaridade n % n % n % 
Analfabeta 3 1 ,3 2 1 ,1 5 1 ,2 

I grau incompleto 95 40,9 67 34,2 162 37,8 

I grau completo 48 20,7 43 21,9 91 21,3 

II grau incompleto 25 10,8 18 9,2 43 10 

II grau completo 43 18,5 44 22,4 87 20,3 

Superior incompleto 15 6,5 13 6,6 28 6,5 

Superior completo 3 1,3 9 4,6 12 2,8 

Total 232 100 196 100 428 100 

Fonte: Serviço G.O. / Laboratório Análises Clínicas HU/ UFSC - 2001.
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Entre as mulheres, 88,8 % tinham um companheiro durante a gestação (eram 
casadas ou viviam uma união estável) e 11,2 % viviam sozinhas (solteiras ou 
separadas) (ver Figura 2). 

z 39% 

Casada 
I Separada 

Solteira 
União Estável =Í 

49,8% 
8,9% 2,3% 

Figura 2- Estado Civil das mulheres avaliadas.
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Das mulheres selecionadas para o estudo, 89 % intemaram na Maternidade 
do H.U. em trabalho de parto, 7 % para realização de curetagem uterina por 
aborto e 4% para inibição de trabalho de parto prematuro (ver Figura 3). Os três 
casos IgM positivo intemaram em trabalho de parto (dois partos normais e um 
parto cesárea). 

7% 4% 
O 

Parto Normal
j 

26 Á' I Cesariana . 

ECuretagem 
63% Í|p¡biçäopf|ÍPP 

Figura 3- Motivo de internação das mulheres avaliadas.
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A maioria das mulheres (71,8 %) possuía renda de até 5 salários mínimos 
(SM) mensais. 5,8 % apresentou mais que 9 SM de renda (ver Figura 4). Das 
pacientes com infecção aguda, duas pertenciam às classes menos favorecidas 
economicamente (até 5 SM), mas a outra tinha uma renda mensal de 16,5 SM. 

7% 6% 1% <1 
16% 42% I1|-3 

U3!-51 
5!-7~ 

I7l-90 
23% I>=9 

Figum4-Rendamensaldasmulheresavaliadasemsaláúosmínimos(considerandoosaláúomínimodeR$ 
151,00 referente àjunho de 2000).
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Tabela IV- Distribuição dos títulos de IFI para Ac IgG para toxoplasmose 
segtmdo a renada mensal das mulheres avaliadas, em salários minimos 

(considerando o salário mínimo de R$ 151,00 referente à junho de 2000). 
Reagentes Não reagentes Total 

Renda n % n % n % 
< 1 3 1,3 2 

1 I-3 96 41,4 87 

3 I-5 79 34,1 40 

5 I-7 33 
, 

14,2 34 

7 I-9 11 4,7 18 

2 9 10 4,3 15 

1,1 

44,4 

20,4 

17,3 

9,2 

7,6 

5 1,2 

183 42,8 

119 27,8 

67 15,6 

29 6,8 

25 5,8 

Total 232 100 196 100 428 100 

Fonte: Serviço de G.O. / Laboratório Análises Clínicas HU/ UFSC - 2001.
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Na avaliação da história obstétrica matema observou-se que 42,5 % das 
mulheres eram primigestas e, destas, 37,9 % eram IFI- IgG reagentes. As 

multigestas representaram uma percentagem bem menor (15,6 %), e eram 

aproximadamente 20 % IFI- IgG reagentes (ver Tabela V). Não houve diferença 
entre os casos IgG positivos e negativos quanto ao níunero de gestações. Das 

três pacientes com infecção aguda, duas eram multigestas e uma primigesta. 

Tabela V- Distribuição dos títulos de IFI para Ac IgG para toxoplasmose 
segimdo o m'1mero de gestações. 

Reagentes Não reagentes Total 

Gesta n % n % n % 
Primigesta 88 37,9 94 47,9 182 42,5 

Secundigesta 63 27,2 46 23,5 109 25,5 

Tercigesta 6 42 18,1 28 14,3 70 16,3 

Multigesta 39 16,8 28 14,3 67 15,6 

Total 232 100 196 100 428 100 

Fonte: Serviço G.O. / Laboratório Análises Clínicas HU / UFSC - 2001.
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Verificamos que a percentagem de mulheres que foram reativas à IFI- IgG 

(21,6 %) e que apresentaram história de aborto prévio foi semelhante aos casos 

de IFI- IgG não reagentes (22,4 %), não sendo estatisticamente significativo 

(p=0,8746) (ver Tabela VI). 

Tabela VI- Relação entre história matema de aborto(s) préVio(s) e resultados de 

IFI- IgG para toxoplasmose. 

Não reagentes Reagentes Total 

Abortos n % n % n % 
Sim 44 22,4 50 21,6 94 22 

Não 152 77,6 182 78,4 334 78 

Total 196 100 232 100 428 100 

Fonte: Serviço G.O. / Laboratório Análises Clínicas HU/ UFSC - 2001. (p=0,8746)
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Das mulheres que realizaram pré-natal (4 consultas ou mais), 46,6 % 
tiveram sorologia negativa e 53,4 % sorologia positiva, cuja análise estatística 
não mostrou ser significativa esta diferença (p=0,4658)(ver Tabela VII). As 

mulheres não reagentes foram aconselhadas sobre os fatores de risco para a 

aquisição da toxoplasmose durante a gestação em 46,4 % (ver Tabela VIII). Os 
três casos de provável infecção aguda ocorreram em pacientes que realizaram 
pré-natal, mas não foram aconselhadas sobre os fatores de risco previamente. 

Duas destas pacientes possuíam uma única sorologia para toxoplasmose, IgM e 

IgG não-reagentes, que não foi repetida durante o seguimento pré-natal. A outra 
paciente não realizou o exame em nenhuma fase da gravidez. 

Tabela VII- Relação entre a realização de pré-natal e resultados de IFI- IgG para 

toxoplasmose (considerando realização de pré-natal como 4 consultas ou mais). 

Não reagentes Reagentes Total 

Pré-natal n % n % n % 
sim 158 8o,ó(4ó,ó) 181 78(s8,4) 339 79,2 

Nâo 38 19,4 51 22 89 20,8 

Total 196 100 232 100 428 100 

Fonte: Serviço G.O. / Laboratório Análises Clínicas HU/ UFSC - 2001. (p=0,4658)



Tabela V1ÍI1- Relação entre os resultados de IFI- IgG 

aconselhamento pré-natal sobre fatores de risco. 

19 

para toxoplasmose e 

Aconselhamento 

Reagentes Não reagentes Total 

n % n % n % 

S1m 

Não 
34 14,6 91 46,4 

198 85,4 105 53,6 

125 29 

303 71 

Total 232 100 196 100 428 100 

Fonte: Serviço G.O. / Laboratório Análises Clínicas HU/ UFSC - 2001.
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Dos fatores de risco para toxoplasmose, 53,9 % das mulheres referiram a 

presença de algum animal doméstico (70 % delas citaram “cachorro”) (ver 

tabela IX). Das mulheres IFI- IgG reagentes, 28,9 % não referiram nenhum dos 
fatores de risco, mas 71,1 % citaram 1 ou mais dos fatores, sendo 

estatisticamente significativo (p=0,0104)(ver Tabela IX). Entre as pacientes com 
provável infecção aguda, duas referiram a ingestão de carne cma ou mal cozida 
e uma a presença de animal doméstico (gato). 

Tabela D(- Relação entre os resultados de IFI- IgG para toxoplasmose e fatores 
de risco. 

Reagentes Não reagentes Total 

Fator de risco n % % n % 
Ausente 67 

Presente: 
_ 

165 

-Carne cma ou mal cozida 79 
- Frutas/ verduras mal lavadas 19 

-Animais domésticos 137 

28,9 

71,1 

59,4 

57,6 

59,3 

40,3 

59,2 

40,6 

42,4 

40,7 

147 34,3 

231 65,7 

133 31 

33 7,7 

231 53,9 

Fonte: Serviço G.O. / Laboratório Análises Clínicas HU/ UFSC - 2001. (p= 0,0104).



5. DISCUSSÃO 

Sabe-se que, no Brasil, a prevalência de soropositividade para a 

toxoplasmose (IgG positiva) está entre 50 e 70 % 7”17”18. Em nossa casuística 
encontramos 54,2 % de soropositividade. Cabe dizer que a nossa amostra é 

suficiente para determinarmos a prevalência da soropositividade para IgG anti- 
toxoplasma na grande Florianópolis, mas não da infecção aguda (Igl\/I). De 
acordo com os resultados apresentados, foram encontrados apenas 3 casos de 
IgM soropositiva (0,9 %), o que nos indicou uma provável infecção aguda pelo 
T oxoplasma gondii. A infecção primária em gestantes ocorre com frequências 
que variam entre 0,1 a l % em todo o mundo 12. Com o “screening” sorológico 
durante a gravidez é possível o diagnóstico da doença e tratamento, evitando a 

toxoplasmose congênita 12”16°23. 

No homem a prevalência de anticorpos específicos anti-toxoplasma aumenta 
com a idade e não varia com o sexo 7°8”15. A distribuição dos títulos de IFI para 
Ac IgG em nosso estudo foi 60,7 % na faixa etária de 16 a 25 anos, o mesmo 
encontrado por Morvan et al 7 , que mostraram que a faixa etária com maiores 
índices de soropositividade é a de 15 a 29 anos (59 %) . Fiedler et al 

15 

verificaram que nas gestantes entre 20 e 40 anos havia um aumento de 1 % ao 
ano na soroprevalência da positividade para a toxoplasmose. 

Um estudo realizado em São Paulo por Vaz et al 24 mostrou que 65,2 % das 
gestantes possuíam renda de até um salário mínimo mensal. Em nosso estudo 
71,8% tinham renda mensal de até 5 salários mínimos e 59 % não chegaram ao 
segundo grau. Este baixo nível sócio-econômico demonstrado reflete a falta de 

conhecimentos em relação aos fatores de risco para a toxoplasmose, deixando as 
pacientes mais susceptíveis a adquirirem a infecção.
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A toxoplasmose tem sido responsabilizada por abortarnentos, e a infecção 
quando aguda, pode ocasionar morte fetal intra-útero, com aborto espontâneo no 
primeiro trimestre de gravidez, ou natimorto 8. Shanna et al 2° mostraram que a 

presença de títulos significativos de anticorpos anti-toxoplasma nas mulheres em 
idade reprodutiva indicaria indiretamente que o T oxoplasma gondii seria a causa 
de tantas anormalidades congênitas e também de abortos esporádicos em 
algumas mulheres. Entretanto, a participação causal dessa doença com relação 
ao abortamento crônico ou habitual representa um tema ainda não elucidado, 
uma vez que não encontra apoio em documentação conclusiva 19. Segundo 

nossos resultados, a relação percentual da soropositividade para IgG, com a 

história matema de abortos prévios, apenas um número um pouco maior de 
abortos foi encontrado em mães soropositivas, isto é, 21,6 %, e 22,4 % em mães 
soronegativas, não sendo estatisticamente significativo (p=0,8746). É possível 
que alguns desses abortos tenham sido causados por uma toxoplasmose aguda 
durante a gravidez. 

Verificamos que 79,2 % das mulheres realizaram acompanhamento pré- 
natal. Destas, 46,6 % tiveram sorologia negativa e 53,4 % positiva para 
toxoplasmose, não sendo estatisticamente significativo (p=0,4658). Nas 

pacientes com provável infecção aguda pelo T oxoplasma gondíz' (IgM positivo), 
observamos descaso do serviço de saúde, já que as mesmas apresentaram uma 
média de 6,6 consultas de pré-natal e, no entanto, o exame sorológico para 

toxoplasmose, conforme evidenciado no cartão pré-natal, foi solicitado apenas 

uma vez no caso de duas das pacientes, com resultados negativos. Nestes dois 
casos não houve o devido acompanhamento sorológico, e na terceira paciente o 

exame não foi solicitado. 

No que se refere à profilaxia da toxoplasmose, são preconizadas como 

medidas evitar o contato com animais domésticos (principahnente com fezes de 

gato), assim como evitar a ingestão de carne ou ovos crus ou “mal cozidos” e
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fiutas ou verduras mal lavadas, pois estas são consideradas as principais fonnas 

de contágio 4. Em nossa pesquisa, encontramos uma percentagem maior de 
pacientes com estes fatores de risco no grupo IgG sororeagente (71,1 %), sendo 
estatisticamente significativo (p=0,0l04). Entretanto, um percentual 

significativo de mulheres IgG soro não-reagente estavam expostas aos mesmos 

fatores em questão. A ingestão de carne crua ou “mal cozida” foi encontrada em 
nosso estudo em 59,4% das mulheres IFI- IgG sororeagentes e 40,6 % das IFI- 
IgG soro não-reagentes. Um estudo europeu multicêntrico realizado em 2000 
demonstrou que 30 a 63 % das infecções agudas pelo T oxoplasma gondiz' foi 
atribuída ao consumo inadequado de carne crua ou mal cozida. Demonstraram 

também que o risco de infecção era maior nas mulheres que estão cozinhando e 

experimentando as cames antes de estarem cozidas 4. Nos Estados Unidos um 
outro estudo mostrou que a metade dos casos de toxoplasmose neste país são 

causados pela ingestão de came contaminada 2. Também nos Estados Unidos, 
Mittendorf et al 16 verificaram que a soroprevalência da toxoplasmose é, em 
grande parte, detenninada pelo comportamento cultural e condições de vida, 

pois, regiões em que a ingestão de came crua ou mal cozida é mn costume local, 
possuem índices maiores de soroprevalência. Estes resultados demonstraram a 

real necessidade do aconselhamento, pelos profissionais de saúde, a todas as 

gestantes soro não-reagentes para a toxoplasmose à respeito das medidas 

profiláticas6”21'22. Verificou-se que as três mulheres com IgM positivo 

apresentavam fatores de risco para a aquisição da toxoplasmose (duas referiram 

a ingestão de carne crua ou mal cozida e urna a presença de gato domiciliar). 

Porém, parece que tais fatores foram ignorados pelo pré-natalista, que não 

aconselhou as mesmas sobre os possíveis riscos de infecção. 
Tendo em vista que a soropositividade em gestantes foi de 54,2 %, 

existiriam 45,8 % de mulheres sujeitas a contrair toxoplasmose durante sua 

gravidez. Portanto, é importante que nos exames pré-natais, essas mulheres
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sejam triadas e acompanhadas durante a gravidez com um “screening” 

sorológico. Só assim é possível o diagnóstico e tratamento precoce da doença, 

evitando a toxoplasmose congenita, bem como o aconselhamento no sentido de 

prevenir a aquisição da infecção 6°7'1°”“”13°14°15 _



6. CONCLUSÕES 

A prevalência da soropositividade da toxoplasmose nas pacientes internadas 
na Matemidade do Hospital Universitário em trabalho de parto, inibição de 
trabalho de parto prematuro, curetagem uterina por aborto e puérperas é de 

54,2%. 

Das mulheres que realizam pré-natal existe uma percentagem significativa 
(71%) que não é aconselhada sobre os fatores de risco para a aquisição da 
toxoplasmose durante a gestação. E, 45,8 % das mulheres são susceptíveis à 

infecção aguda (lFI- IgG soro não reagentes).
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RESUMO 

O Toxoplasma gondii é um protozoário que infecta mamíferos e pássaros por 
todo o mundo. Em relação ao homem, comporta-se como agente de alta 

infectividade e baixa patogenicidade. Sabe-se que, no Brasil, a prevalência da 

soropositividade para a toxoplasmose (IgG positivo) está entre 50 e 70 %. A 
infecção caracteristicamente é assintomática ou oligossintomática nos pacientes 

imunocompetentes. Mas quando atinge os imunocomprometidos pode 

determinar quadros graves e, se infectar a gestante, pode ocasionar danos 

importantes ao concepto. As manifestações da toxoplasmose congênita podem 
ser múltiplas. Há sempre necessidade de confinnação diagnóstica laboratorial 
(provas sorológicas). 

O objetivo deste trabalho foi detemiinar a prevalência da soropositividade da 
toxoplasmose nas mulheres intemadas na Matemidade do Hospital Universitário 

e, também, associar os fatores de risco para esta infecção com o aconselhamento 
pré-natal. 

Durante o período de 06 de junho à 06 de setembro de 2000 foram 

selecionadas 428 amostras de sangue das mulheres e preenchido um protocolo. 
Realizou-se o exame de ELISA (IgM e IgG) para toxoplasmose e, nos casos 
reagentes, confirmou-se com Imunofluorescência Indireta. 

Observou-se 196 (45,8 %) casos de IgG e IgM soronegativos e 232 (54,2%) 
casos de IgG soropositivos. IgM positivo foi encontrado em apenas 3 casos 
(0,7%). Observou-se também que, das mulheres que realizam pré-natal, existe 
uma percentagem significativa (71 %) que não é aconselhada sobre os fatores de 
risco para a aquisição da toxoplasmose durante a gestação. E, 45,8 % são 
susceptíveis à infecção aguda (IFI- IgG não reagentes).



SUIVIMARY 

Toxoplasma gondii is a protozoan which infects mammals and birds for 
all over the world. In relation to human being, it behaves like an agent of high 
infectivity and low pathogenicity. In Brasil, the prevalence of soropositivity for 
toxoplasmosis (IgG positive) is between 50 and 70%. This infection is 

characteristically assintomatic or oligosintomatic in immunocompetent patients. 
Although when it gets immunocompromised patients it can detennine serious 

desease and if infects pregnants can damage the concept. The clinical 

manifestations of congenit toxoplasmosis can be multiple. It is always necessary 

laboratorial confirmation (sorological tests). 

The objective of this work was determine the prevalence of soropositivity 
of toxoplasmosis in women at the Matemity of Hospital Universitário and also 
associate the risk factors to this infection with prenatal counseling. 

From June óth to September óth in 2000 there were taken 428 blood 
samples of the women previously selected and filled up a protocol. It was done 
ELISA (IgM and IgG) for toxoplasmosis and the positive cases were confirmed 
by indirect immunoflorescence. 

There were 196 cases (45,8%) of IgG and IgM soronegatives and 232 
cases (54, 2%) of IgG soropositives. Positivity for IgM was found in only 3 

cases (0,7%). Also in women who did prenatal there was a significative 

percentage (71%) who are not adviced about the risk factors of toxoplasmosis 
during pregnancy. And, 45,8 % are susceptible to acute infection (IFI - IgG not 
reagent).



^ A APENDICE 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 

INFORME DE CONSENTIMENTO 

Você foi admitida neste hospital para : ( ) realização de parto , ( ) curetagem uterina, 
( ) inibição de trabalho de parto prematuro. O objetivo deste termo é pedir sua permissão para 
usarmos informações a respeito de suas condições clínicas, como por exemplo, a presença ou 
não de sorologia positiva para ( )sífilis, 
( )toxoplasmose ou ( )HIV em seu sangue. Coletarei uma pequena quantidade de seu sangue 
para ser avaliado em laboratório. Não será administrado nenhum medicamento adicional que 
não sejam O que O seu médico assistente pretenda administrar para seu correto tratamento. 

O objetivo deste trabalho é determinar em nosso meio a prevalência destas infecções 
em nossa população, cujos resultados poderão ou não modificar as condutas tomadas no pré- 
natal, sendo assim de suma importância para a coletividade. 

Estas informações serão utilizadas para a realização de 3 (três) trabalhos de conclusão 
de curso. Todas as informações coletadas serão mantidas confidencialmente. Os dados serão 
armazenados em um computador sem identificação, e seu nome não aparecerá em nenhuma 
publicação, tendo você a liberdade e o direito de pedir para tirar seu nome e seus dados do 
trabalho quando quiser ou se achar que lhe trará algum prejuízo ou constrangimento. Este 
estudo foi revisado e aprovado por um Comitê de Etica em pesquisa com seres humanos e 
está de acordo com os tennos das resoluções 196 e 251 do Conselho Nacional de Saúde. 

Se em seu sangue houver sorologia positiva para sífilis, toxoplasmose ou HIV você 
será comunicada por mim, se assim desejar, e, se for de sua vontade, será encaminhada para 
aconselhamento e/ou tratamento no ambulatório deste hospital. 

Eu, abaixo assinado, concordo que as informações a respeito de minha condição 
médica podem ser usadas neste estudo. Eu entendo que estas informações serão confidenciais 
e que meu nome não será mencionado em qualquer publicação deste estudo e que a atenção 
dispensada a mim e ao meu bebê não serão prejudicadas em caso de recusa à participação do 
trabalho. 

Nome da paciente Assinatura da paciente 

Local e Data



PROTOCOLO DE PESQUISA 

11›E1vT1F1cAgÃo 
Nome: Registro: 

Idade: Estado Civil: Profissão: Cor: 

Escolaridade: Renda familiar (SM): 
Gesta: Para: Cesárea: Aborto: Ectópica: 

PRÉ-NA TAL 
Sim ( ) N° consultas: ___ Não ( ) Motivo: 
Cartão pré-natal: sim ( ) não ( ) 

VDRL ( + ) ( ) Tratamento: 
(-) ( ) 

N° 
I __ 

Toxo IgG(+)/IgM(-)() 
IgG ( + ) / IgM (+) ( ) :> Tratamento: 
IgG ( - )/ IgM ( -) ( ) :> Aconselhamento: Sim ( ) Não( ) 

(carnel ovos mal cozidos, frutas e verduras mal lavadas, animais- gato) 
' 2 Exame repetido: Não ( ) 

Sim: Itri( ), II( ), III( ) 

INTERNAQÃO 
IG pela DUM: IG por USG: 
Motivo: Curetagem ( ) TPP ( ) 

Parto Normal ( ) Cesárea ( ):>Indicação: 

RN: vivo( ) morto( )Peso: g Apgar:1':_ 5°:__ Capurro: 

Fatores de risco: ( ) Came/ ovos ”crus”, mal cozidos 
( ) Frutas/ verduras mal lavadas 
( ) Animais domésticos: cão ( ) gato ( ) _____( ) 

DST prévia( ) Qual: Tratamento: 
Atual( ) Qual: Tratamento: 

Companheiro durante gestação: Sim( ) 
N° : _____ Não( ) 

FA TORES DE RISCO 
( ) drogas injetáveis 
( ) drogas não injetáveis 
( ) DST prévia 
( ) hemotransfusão prévia 
( ) parceiro de risco ( ) drogadito 

( ) hemofilico 
( ) bissexual 
( ) hemotransfusão 
( ) HIV + 

( ) sem fator de risco 
( ) HIV +
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