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RESUMO 

 

A toxoplasmose é uma zoonose presente em todo o mundo com capacidade de atingir qualquer 

animal homeotérmico, inclusive seres humanos. Essa doença é particularmente mais grave em 

imunocomprometidos e mulheres grávidas. A infecção primária em mulheres grávidas 

geralmente é assintomática e o Toxoplasma gondii, agente causador da doença, pode atravessar 

a placenta, infectar o feto, causando retinocoroidite, hidrocefalia, retardo mental, convulsões 

ou até mesmo morte fetal. Devido à importância da toxoplasmose na saúde pública, este estudo 

teve como objetivo caracterizar os aspectos epidemiológicos da infecção por T. gondii em 

gestantes atendidas nas unidades básicas de saúde (UBSs) do município de Santa Cruz-RN, 

bem como investigar os fatores de risco associados a essa infecção, incluindo fatores 

individuais, comportamentais e socioeconômicos. Nesse estudo foram avaliadas 184 gestantes 

e os resultados sorológicos para anticorpos IgG e IgM específicos para T. gondii foram obtidos 

por ELISA e Eletroquimioluminescência. A prevalência encontrada foi de 28,8% nas gestantes 

atendidas nas UBSs do município, mostrando que 71,1% das mulheres ainda se encontram 

suscetíveis a infecção. Das 6 áreas analisadas, os bairros Maracujá e Paraíso apresentaram 

maior percentual de gestantes com sorologia IgG positiva quando comparados aos outros 

bairros. Quando observadas apenas as mulheres com sorologia IgG negativa (suscetíveis) 

durante a primeira gestação e em idade reprodutiva, foi verificado que estas se apresentaram 

em maior número, caracterizando vulnerabilidade à infecção durante uma possível gestação 

posterior. Também foi observado que profissões/ocupações que possivelmente as expõem de 

forma contínua a fatores de risco para doença e hábitos como consumo de carne malpassada, 

práticas de jardinagem, consumo de água diretamente da torneira e de salada sem conhecimento 

sobre a procedência de higienização foram práticas comuns entre as gestantes avaliadas. A 

presença de reservatório de água totalmente ou parcialmente fechado, está se mostrando como 

um fator protetor à infecção nesse grupo. Portanto, dado o elevado número de mulheres em 

idade reprodutiva em risco para toxoplasmose no município, expostas a fatores que contribuem 

para infecção, se faz necessário a implementação de programas de prevenção e rastreio, 

principalmente durante a gestação. 

 

Palavras-chave: Soroprevalência; Toxoplasma gondii; gestantes; Santa Cruz-RN. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Toxoplasmosis is a zoonosis present worldwide with the ability to target any homeothermic 

animal, including humans. This disease is particularly serious in immunocompromised and 

pregnant women. Primary infection in pregnant women is usually asymptomatic and 

Toxoplasma gondii, the causative agent of the disease, can cross the placenta, infecting the 

fetus, causing retinocoriditis, hydrocephalus, mental retardation, seizures or even fetal death. 

Due to the importance of toxoplasmosis in public health, this study aimed to characterize the 

epidemiological aspects of T. gondii infection in pregnant women attended at the basic health 

units (BHUs) of the city of Santa Cruz-RN, as well as to investigate the risk factors associated 

with this infection, including individual, behavioral and socioeconomic factors. In this study, 

184 pregnant women were evaluated and the serological results for IgG and IgM antibodies 

specific for T. gondii were obtained by ELISA and Electrochemiluminescence. The prevalence 

found was 28.8% in the pregnant women attending the UBSs of the city, showing that 71.1% 

of the women are still susceptible to infection. Of the 6 analyzed areas, the neighborhoods 

Maracujá and Paraiso presented a higher percentage of pregnant women with positive IgG 

serology when compared to the other neighborhoods. When only women with IgG negative 

serology (susceptible) were observed during the first gestation and at reproductive age, it was 

verified that they were present in greater number, characterizing vulnerability to infection 

during a possible later pregnancy. It was also observed that professions / occupations that 

possibly expose them continuously to risk factors for illness and habits such as poor meat 

consumption, gardening practices, consumption of water directly from tap and salad without 

knowledge about the origin of hygiene were practical among the pregnant women evaluated. 

The presence of a fully or partially enclosed water reservoir is proving to be a protective factor 

for infection in this group. Therefore, given the high number of women of reproductive age at 

risk for toxoplasmosis in the municipality, exposed to factors that contribute to infection, it is 

necessary to implement prevention and screening programs, especially during pregnancy. 

 

Keywords: Seroprevalence; Toxoplasma gondii; pregnant women; Santa Cruz-RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Epidemiologia da toxoplasmose 

 

O Toxoplasma gondii é um protozoário de distribuição mundial e estima-se que a 

infecção por esse parasito atinja cerca de um terço da população mundial, caracterizando uma 

das infecções mais bem sucedidas (ROBERT-GANGNEUX; DARDE, 2012). Há dez anos, a 

toxoplasmose foi definida com uma alta prevalência na América Latina, partes da Europa 

Oriental/Central, Oriente Médio, partes do Sudeste, da Ásia e África. Uma tendência à baixa 

soroprevalência foi observada em muitos países europeus e nos Estados Unidos da América, 

como pode ser observado no mapa da figura 1 (PAPPAS et al., 2009). 

 

Figura 1. Mapa da distribuição mundial da prevalência da toxoplasmose, 2009. Adaptado de 

(PAPPAS et al., 2009) 

 

Atualmente, esses dados se sustentam sendo possível encontrar ampla diferença 

dentro de um mesmo país ou região, variando de acordo com o público estudado. A infecção 

por T. gondii pode se apresentar em maior número e é mais importante entre as mulheres 

grávidas, principalmente entre as que possuem menor conhecimento sobre os modos de 

transmissão da doença (BARBOSA et al., 2009). 

Essa variação nos dados epidemiológicos da toxoplasmose entre os países é 

dependente de fatores culturais, comportamentais, de infraestrutura sanitária e educação 

(Tabela 1). Os dados obtidos através desses inquéritos epidemiológicos mostram que em 
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algumas localidades há um número significativo de mulheres em idade reprodutiva suscetíveis 

à infecção. Com isso, se faz importante o acompanhamento durante a gestação, para que o 

diagnóstico precoce ocorra e o risco da transmissão vertical seja diminuído (PAPPAS et al., 

2009).  

Em países desenvolvidos, como a França e Estados Unidos algumas fragilidades na 

implementação de políticas públicas para diminuição da prevalência da infecção por T. gondii 

podem ser observadas, pois as questões culturais que contribuem para aquisição da doença são 

altamente presentes (GUIGUE et al., 2018). Na França, onde a prevalência é semelhante a 

encontrada no Brasil, um programa de monitoramento das gestantes foi implementado em 1992 

e o risco de infecção congênita diminuiu significativamente, bem como as sequelas no feto. 

Algo diferente é observado no pré-natal dos Estados Unidos, onde a falta de um rastreamento 

contribui para uma maior gravidade da doença observada no nascimento (PEYRON et al., 

2017). Estima-se que a prevalência Estados Unidos seja cerca de 11%, sendo considerada uma 

das principais causas de morte atribuída a doenças transmitidas por alimentos no país (BEN-

HARARI; CONNOLLY, 2019). 

Foi demonstrado que mais de 60% da população mundial já foi infectada em algum 

momento da vida (EL DEEB et al., 2012; DOUDOU et al., 2014). A infecção é mais difundida 

em áreas que possuem climas quentes e úmidos e altitudes mais baixas, porque os oocistos 

sobrevivem melhor nesses tipos de ambientes (CDC, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Tabela 1. Visualização dos diferentes resultados encontrados em inquéritos epidemiológicos 

sobre toxoplasmose realizados no mundo 

Local Período Método Público Prevalência 

(%) 

Incidência 

(%) 

China 

(CONG et al., 2015) 

2011-

2013 

ELISA 965 gestantes 

965 controles 

15,2 

17,3 

~ 3 

Etiópia 

(GEBREMEDHIN et 

al., 2013) 

2011 ELISA 425 mulheres 78,4 3,06 

Taiwan 

(CHIANG et al., 2012) 

2012 ELISA 1783 adultos 

(homens e 

mulheres)  

9,3 0,0 

Egito 

(EL DEEB et al., 2012) 

2012 ELFA 323 gestantes 64,7 2,8 

Irã 

(AHMADPOUR et al., 

2016) 

2012-

2013 

ELISA 264 gestantes 25 5,7 

Turquia 

(UYSAL et al., 2013) 

2013 ELISA 4651 

gestantes 

39,9 2,5 

Norte de Portugal 

(LOPES et al., 2012) 

2014 CMIA 

 

401 mulheres 68,3 5 

Tailândia 

(ANDIAPPAN et al., 

2014) 

2014 ELISA 760 gestantes 25 0,0 

Polônia 

(NOWAKOWSKA et 

al., 2014) 

2004-

2012 

ELFA 8281 

gestantes 

40,6 - 

República 

Democrática do 

Congo 

(DOUDOU et al., 

2014) 

 

2014 

 

ELFA 

 

781 gestantes 

 

80,3 

 

- 

Noruega 

(FINDAL et al., 2015) 

2010-

2011 

ELISA 1922 

gestantes 

9,3 - 

Nordeste da Itália 

(BILLI et al., 2016) 

2012-

2014 

- 36.876 

gestantes 

- 0,19 

Arábia Saudita 

(MOHAMED et al., 

2016) 

2016 ELISA 326 gestantes 21,2 1,2 

ELISA: Ensaio de imunoabsorbância ligado a enzima; ELFA: Imunoensaio de fluorescência ligado a enzima; CMIA: 

imunoensaio de micropartículas quimioluminescentes 

 

No Brasil, a infecção por T. gondii varia de 50 a 80% em mulheres em idade 

reprodutiva (BICHARA et al., 2012; FILHO et al., 2012; FLEGR et al., 2014). O risco das 

mulheres suscetíveis adquirirem a toxoplasmose durante a gravidez e a transmitirem 

verticalmente é alto pois no país há favorecimento de disseminação de oocistos no ambiente. A 

maioria das crianças infectadas congenitamente pode apresentar manifestações clínicas na 
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toxoplasmose. A gravidade da toxoplasmose em crianças brasileiras pode estar associada às 

características genéticas dos isolados de T. gondii predominantes em animais e humanos no 

Brasil (DUBEY et al., 2012).  

A incidência e a prevalência nas gestantes são diferenciadas entre as regiões, o que 

torna imprescindível que cada região possua a própria informação epidemiológica. Alguns 

estudos epidemiológicos realizados no Brasil estão representados na tabela 2. 

 

Tabela 2. Visualização de inquéritos epidemiológicos sobre toxoplasmose realizados em 

diferentes regiões do Brasil 

Local Período Público Prevalência 

(%) 

Incidência 

(%) 

Região Amazônica 

(BUERY et al., 2014) 

2011 79 adultos 67,1 - 

Tocantins 

(DA SILVA et al., 

2015) 

2012-2014 487 gestantes 63 5,3 

Paraná 

(DIAS et al., 2011) 

2007-2008 607 gestantes ~ 54,1 - 

Noroeste Paulista 

(GALISTEU et al., 

2007) 

2005-2006 232 gestantes 57,3 - 

Mato Grosso do Sul 

(FIGUEIRÓ-FILHO et 

al., 2005) 

2005 32.517 gestantes 91,6% - 

Pernambuco 

(PORTO et al., 

2008) 

2004-2005 503 gestantes 74,7 2,8 

Rio Grande do 

Norte 

(BARBOSA et al., 

2009) 

2007 190 gestantes 66,3 - 

 

Esses trabalhos realizados no Brasil revelam associação entre a presença da 

infecção e fatores socioeconômicos como a baixa escolaridade, baixa renda e moradia em zona 

rural. Além disso, também foi possível encontrar associação entre soroprevalência e alguns 

hábitos comportamentais como a presença de gato doméstico, o manejo direto do solo, ingestão 

de carne malpassada, consumo de água não tratada e leite não pasteurizado. Na cidade de Santa 

Maria (RS), em 2018, foram diagnosticadas mais de 700 pessoas com toxoplasmose (MS, 

2018). A suspeita do Ministério da Saúde é que o parasito tenha se disseminado pela água, no 

entanto, nada foi confirmado. 
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1.2 Toxoplasma gondii e a toxoplasmose 

 

O T. gondii é um protozoário intracelular obrigatório, com capacidade de infectar 

qualquer animal homeotérmico (DUBEY, 1988). Atualmente classificado dentro do grupo 

Alveolata (SU et al., 2012; SWAPNA; PARKINSON, 2017), este parasito possui estruturas 

essenciais (Figura 2) para o processo de invasão celular e, consequente, infecção do organismo 

hospedeiro como os micronemas, as roptrias e os grânulos densos, responsáveis pela produção 

de proteínas essenciais (MICs, ROPs e GRAs, respectivamente) para a interação parasito-célula 

hospedeira eficiente. A região anterior do parasito, onde localiza-se o complexo apical, 

compõe-se de estruturas responsáveis pela manutenção da sua forma, motilidade e capacidade 

invasiva. Dentre essas estruturas, há o conóide que auxilia os micronemas e as roptrias na 

formação do vacúolo parasitóforo na célula hospedeira (BAUM et al., 2006).  

  

 

 

Figura 2. Estrutura do taquizoíto de T. gondii. Adaptado de (BAUM et al., 2006) 

 

O T. gondii possui três estágios infectivos: taquizoíto, cisto e oocisto (Figura 3). Os 

taquizoítos apresentam uma rápida multiplicação com capacidade de invadir ativamente e se 

multiplicar em vacúolos parasitóforos formados no citoplasma da célula infectada. Contudo, os 

taquizoítos são facilmente destruídos por condições adversas, apresentando a forma de menor 

resistência do parasito. Os bradizoítos são encontrados dentro dos cistos presentes nos tecidos 

(principalmente tecido nervoso e muscular), onde se multiplicam lentamente e são resistentes a 
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diferentes condições adversas. Os oocistos (com dois esporocistos, cada um contendo quatro 

esporozoítos) são produzidos no intestino dos felinos jovens e eliminados nas fezes, podendo 

se disseminar no ambiente e serem transportados mecanicamente por moscas, baratas, besouros 

e outros artrópodes ou ser veiculados pela água ou alimentos para consumo. Os oocistos passam 

a ser infectantes no ambiente em até 5 dias, mantendo-se viáveis por 18 meses, variando com 

as condições ambientais. Os esporozoítos dentro do oocisto resistem à digestão gástrica e 

chegam ao intestino delgado onde podem penetrar ativamente o epitélio (DUBEY, 1988 e 

2004). 

 

 

Figura 3. Formas infectantes de T. gondii. A) Taquizoítos B) Cisto C) Oocisto 

 

O ciclo de vida de T. gondii é heteroxeno facultativo, no qual os felinos são os 

hospedeiros definitivos, podendo se comportar como intermediários. Outros mamíferos e aves 

também podem ser classificados como hospedeiros intermediários. A fase assexuada do ciclo, 

com reprodução citocinética, pode ocorrer em ambos os hospedeiros e a fase sexuada, com 

desenvolvimento da reprodução gametogônica e esporogônica, ocorre apenas nas células 

intestinais dos felinos jovens (FRENKEL et al., 1970; TENTER et al., 2000; DUBEY et al., 

2004). 

O T. gondii é organizado classicamente em três linhagens clonais: Tipo I 

(patogênico), Tipo II (parcialmente patogênico) e Tipo III (não patogênico) (HOWE; SIBLEY, 

1995), e uma quarta linhagem já foi descrita na América do Norte (KHAN, 2011). Entretanto, 

sabe-se que na América do Sul existe um importante polimorfismo genético das cepas 

circulantes, o que torna importante o conhecimento desses genótipos e sua patogenicidade para 

determinada população (FURTADO et al., 2011). O Brasil apresenta ampla diversidade de 

isolados locais com diferença de patogenicidade em camundongos (CARNEIRO, 2013). No 

Rio Grande do Norte, Clementino e colaboradores (2013), caracterizaram 19 genótipos distintos 

obtidos a partir de animais de produção, destacando ovelhas, cabras, suínos e frango de criação 

livre. Em estudo posterior, foi determinado o perfil de patogenicidade e a resposta a fármacos 
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de três desses isolados locais, os TgPgBrRN1 (Pg1), TgCkBrRN2 (Ck2) e TgCkBrRN3 (Ck3), 

isolados de porco e galinhas, respectivamente (OLIVEIRA et al., 2016). Esses trabalhos 

contribuíram para o estabelecimento dos perfis atípicos de patogenicidade dos parasitos locais, 

o que pode explicar as diferentes características clínicas da doença observadas nessa região. 

A transmissão da toxoplasmose para seres humanos geralmente ocorre através da 

ingestão de carnes contendo cistos tissulares do parasito ou água e alimentos contaminados com 

oocistos esporulados derivados do meio ambiente ou diretamente de fezes felinas, como dito 

anteriormente. Os estudos que avaliam os fatores de risco de uma população são úteis para 

fornecer uma indicação da via de transmissão predominante em determinada região (BERGER, 

2009; TORGERSON; MASTROIACOVO, 2013).  

O risco de adquirir infecção por Toxoplasma após contato ou ingestão do solo é 

particularmente alto em crianças que possuem o hábito de brincar com terra (SANTOS et al. 

2010). Os oocistos não são destruídos por tratamentos químicos e físicos, incluindo cloração da 

água, mostrando que a água é um potencial agente contaminante (DUMETRE et al., 2008). O 

consumo de leite de cabra não pasteurizado também já foi descrito como um fator de risco 

(JONES et al., 2009). 

A infecção também pode ser transmitida através de doação de órgão, que contenha 

cisto tissular, para um receptor que não tenha sido imunizado, já que os taquizoítos possuem 

capacidade de invadir todas as células nucleadas. Portanto, os cistos podem estar presentes em 

qualquer órgão, sendo alguns mais propensos a abrigá-los, como o tecido muscular. Pacientes 

com transplante de coração apresentam maior risco de toxoplasmose do que os pacientes com 

transplante de fígado, pulmão ou rim (RYNING et al., 1979; FERNANDEZ-SABE et al., 2011). 

Outra via de transmissão da toxoplasmose é a vertical (congênita). Quando a 

infecção primária ocorre durante a gravidez, os taquizoítos podem colonizar tecidos 

placentários no processo de disseminação e, a partir daí, acessar o compartimento fetal. O 

estado imunológico da mãe é um importante fator nesse tipo de transmissão (DUBEY, 2004). 

Algumas formas de transmissão estão descritas na figura 4. 
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Figura 4. Transmissão e formas infectantes de T. gondii envolvidas. Adaptado de (ROBERT-

GANGNEUX; DARDÉ, 2012) 

 

A toxoplasmose em indivíduos imunocompetentes é uma doença de curso benigno 

e autolimitada, geralmente subclínica (em 80% dos casos) ou associada a sintomas 

inespecíficos. Em alguns casos, o indivíduo pode apresentar febre, linfadenopatia, mialgia, 

astenia ou outros sinais clínicos gerais (MONTOYA; LIESENFELD, 2004; BOYER et al., 

2005). Em indivíduos imunocomprometidos e em fetos congenitamente infectados a 

toxoplasmose pode afetar o sistema nervoso central, podendo causar danos fatais. Em pacientes 

com AIDS, a encefalite toxoplásmica é a manifestação clínica mais comum (ELSHEIKHA; 

KHAN, 2010).  

Tendo em vista a predileção do parasito por locais específicos, existem três 

principais formas da doença: a toxoplasmose ocular, a neurotoxoplasmose e a toxoplasmose 

congênita. A toxoplasmose ocular pode seguir com danos causados a coroide, caracterizando a 

retinocoroidite (LUFT; REMINGTON, 1992; ABEDALTHAGAFI et al., 2010). Geralmente, 
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a toxoplasmose ocular é consequência de uma infecção congênita e a gravidade dessa lesão é 

variável, de acordo com o genótipo da cepa envolvida (MACHADO et al., 2014). A 

neurotoxoplasmose ocorre quando o parasito consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica 

e, clinicamente, pode se manifestar causando convulsões, cefaleia, desequilíbrio ortostático, 

déficit neurológico ou mesmo levar a danos fatais (ABEDALTHAGAFI et al., 2010; KHAN, 

2018). Em 1942, a síndrome da toxoplasmose congênita foi descrita por Sabin, caracterizada 

por microcefalia ou anencefalia, calcificações cerebrais e retinocoroidite (SABIN, 1942). No 

Brasil, a infecção congênita varia de 5 a 23 a cada 10.000 nascimentos (DUBEY et al., 2012) e 

pode ter como consequências abortos, nascimentos prematuros, restrição de crescimento fetal 

e manifestações clínicas tardias após o nascimento (MOHANTY et al., 2012; KHAN, 2018).  

Nos hospedeiros intermediários, a doença possui uma fase aguda, onde, logo após 

a infecção os bradizoítos (em cistos tissulares) ou os esporozoítos (em oocistos) são liberados 

e tonam-se taquizoítos. Nesse momento, os taquizoítos migram pela circulação e começam a 

invadir as células do hospedeiro (MANY; KOREN, 2006). A fase crônica ocorre quando os 

taquizoítos livres, após invasão celular, se diferenciam em bradizoítos permanecendo 

aprisionados nos cistos tissulares no cérebro ou nos músculos (TU et al., 2017). 

 

1.3 Invasão celular e resposta imune ao T. gondii 

 

Com a capacidade de invadir ampla variedade de células hospedeiras, os taquizoítos 

utilizam macrófagos, monócitos e células dendríticas (DC, do inglês dendritc cells) para evadir-

se da resposta imune do hospedeiro e obter sucesso (BIERLY et al., 2008; ELSHEIKHA; 

KHAN, 2010). A invasão dessas células, ocorre através do reconhecimento entre alguns 

componentes estruturais do organismo hospedeiro e do parasito, além da sua capacidade de 

mobilidade e liberação de proteínas como MIC, ROP e GRA. A profilina, produzida pelo 

parasito, possui grande importância durante esse processo de invasão celular (PLATTNER et 

al., 2008).  

Após uma complexa, forte e rápida interação entre o parasito e a célula (maquinaria 

de invasão conhecida como complexo de junção móvel - JM) ocorre efetivamente a invasão 

celular e início da formação do vacúolo parasitóforo, onde o parasito fica internalizado na célula 

hospedeira (LAMARQUE et al., 2011). Além disso, as proteínas ROP possuem papel 

fundamental na subversão de componentes do hospedeiro para formação dessa maquinaria de 

invasão. Quando o parasito é incapaz de recrutar ou mimetizar proteínas da célula hospedeira, 
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o processo de invasão celular fica comprometido (GUÉRIN et al., 2017). Dentro do vacúolo 

parasitóforo, os taquizoítos dividem-se durante um ciclo de 6 a 9 horas, saindo da célula 

geralmente quando o número de parasitos atinge de 64 a 128 no vacúolo (BLACK; 

BOOTHROYD, 2000). 

No momento da infecção por T. gondii, células fagocíticas e apresentadoras de 

antígeno (APCs, do inglês Antigen Presenting Cell) sinalizam para formação de uma complexa 

resposta imunológica contra o parasito e recrutamento de mais células para o local da infecção. 

As células dos hospedeiros infectados podem identificar antígenos parasitários através dos 

Receptores do tipo Toll (TLRs, do inglês Toll like receptors), que reconhecem os Padrões 

Moleculares Associados a Patógenos (PAMPs, do inglês Pathogen-associated molecular 

pattern) (SASAI; YAMAMOTO, 2013; YAROVINSKY, 2014). No momento em que os TLRs 

reconhecem estruturas do patógeno no local da infecção, como a profilina, as APCs iniciam a 

produção de quimiocinas e citocinas inflamatórias, como CXCL2, CCL2 e IL-12, 

principalmente. Essas quimiocinas atuam recrutando mais neutrófilos e monócitos para o local 

da infecção e a IL-12 estimula as células Natural Killers (NK) e células linfoides inatas do 

grupo 1 (ILCs 1) a produzirem IFN-ɣ, bem como os linfócitos T CD4+ e T CD8+, 

posteriormente (SCANGA et al., 2002; BIERLY et al., 2008; KLOSE; ARTIS, 2016). 

A IL-12, o IFN-γ e o TNF são citocinas importantes produzidas após a infecção 

inicial por T. gondii. O IFN- γ possui a capacidade de estimular macrófagos a exercerem 

funções microbicidas, como a produção de TNF e oxido nítrico (ON). O oxido nítrico é 

produzido a partir da conversão de L-arginina em citrulina pela enzima sintase de óxido nítrico 

induzida (SONi). Os intermediários dessa conversão são moléculas sem carga, que podem 

atravessar facilmente as membranas e interagir diretamente com o parasito no vacúolo 

parasitóforo (YAROVINSKY, 2014). Além disso, a síntese de ON priva o T. gondii da 

utilização da arginina em sua multiplicação, acabando por bloqueá-la de forma eficiente (FOX 

et al., 2004) e pode funcionar como indutor na diferenciação de taquizoítos em bradizoítos 

(BUTCHER et al., 2011).  

Para a formação de uma resposta mais elaborada e especifica aos componentes do 

parasito, as células infectadas processam os segmentos dos antígenos de T. gondii presentes em 

seu interior e os expõem via MHC-I ou MHC-II para o reconhecimento pelos linfócitos T CD8+ 

ou T CD4+, respectivamente. Cada população de células efetora exerce sua função no combate 

à infecção por T. gondii. Os linfócitos T CD8+, por exemplo, exercerão seu papel citotóxico 

contribuindo para a lise da célula infectada. Os linfócitos T CD4+ naive, após o reconhecimento 

do antígeno, serão estimulados a se diferenciar em subpopulações, de acordo com as citocinas 
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em ação, neste caso, uma diferenciação de perfil inflamatório, característico da subpopulação 

Th1, em função da presença da IL-12 e IFN-γ (ALIBERT, 2005). 

Os anticorpos começam a ter papel no momento em que as células B que 

reconheceram o antígeno se diferenciam em plasmócitos e produzem anticorpos, IgM e IgG, 

respectivamente, com o objetivo de lisar o parasito, quando fora da célula, na presença do 

complemento ou mediando a fagocitose do mesmo (REZAEI et al., 2018). As células T 

foliculares são importantes na mudança de classe dessas imunoglobulinas e maturação da 

afinidade no centro germinativo, pois permitem a produção de anticorpos IgG anti-T. gondii 

específicos e de alta avidez, em uma fase crônica da infecção (MORETTO et al., 2017). 

A linha de equilíbrio dessa resposta inflamatória vem a partir da produção de 

citocinas do perfil anti-inflamatório, como a IL-10, característico da subpopulação Th2. Além 

disso, a IL-10 pode ser importante na prevenção da migração do T. gondii ao cérebro (BISWAS 

et al., 2015) e no controle de um processo inflamatório excessivo. 

Portanto, durante a formação da resposta imunológica pelo organismo hospedeiro 

frente a uma infecção, o sistema imune estabelece um equilíbrio entre atividades pró- e anti-

inflamatória, levando ao controle do parasito, sem haver danos excessivos aos tecidos do 

hospedeiro e ao desenvolvimento de uma patogênese mais grave. 

Mesmo com diversas vias de defesa no organismo hospedeiro, o T. gondii atinge o 

sucesso da infecção, em grande parte, evadindo-se através de mecanismos imunomodulatórios 

(BLADER; SAEIJ, 2009), chegando por vezes a locais ditos imunoprivilegiados, como olhos, 

cérebro e tecidos placentários. Além dessa imunomodulação na toxoplasmose, a modulação da 

expressão de algumas moléculas tem sido demonstrada na manutenção da infecção por 

determinados vírus humanos como HIV e HCV, bem como em outros parasitos, como no caso 

do Plasmodium, causador da malária (ROBERT-GANGNEUX; DARDÉ, 2012; SADISSOU et 

al., 2014; HONG et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

1.4 Toxoplasmose gestacional 

 

A toxoplasmose gestacional ocorre, na maioria das vezes, quando a mulher adquire 

a infecção primária com Toxoplasma gondii durante a gravidez, podendo causar danos ao 

desenvolvimento fetal (KRAVETZ; FERDERMAN, 2005; KAWASAKI et al., 2006; 

ANDRADE et al., 2010). 

As gestantes infectadas podem permanecer assintomáticas, embora possam ainda 

transmitir a infecção ao feto. Quando a infecção materna ocorre no primeiro trimestre de 

gestação o risco de transmissão para o feto é menor, porém, as consequências são mais graves. 

No entanto, a infecção materna ocorrendo no terceiro trimestre de gestação o risco de 

transmissão para o feto é maior e as sequelas se apresentam de forma mais branda (STAJNER 

et al., 2016). O período entre a 10° e 26° semanas de gestação é considerado o mais crítico para 

ocorrer a infecção materna, pois é o período em que a placenta apresenta um tamanho 

considerável e ao mesmo tempo o feto é “imaturo” e pode sofrer danos importantes em sua 

embriogênese (DUNN et al., 1999; MARTIN, 2004). 

Um equilíbrio imunológico ocorre no decorrer da gestação saudável. Durante o 

primeiro trimestre de gestação, células NK, células dendríticas, e macrófagos se associam às 

células trofoblásticas no epitélio uterino, com o objetivo de auxiliar no processo de implantação 

do blastocisto (tecido/estrutura que dará origem ao feto) e vascularização local. Diferente do 

que ocorre nesse período inicial, no segundo trimestre de gestação, ocorre a predominância um 

perfil anti-inflamatório, pois o objetivo principal desse período é fortalecer o desenvolvimento 

fetal. Já no terceiro trimestre um perfil inflamatório volta a se destacar, pois ocorre a 

necessidade de preparar o ambiente para liberação do feto e da placenta (ABBASI et al., 2003; 

ROBERT-GANGNEUX et al., 2011; FALLAHI et al., 2017). 

A placenta desempenha um papel importante na transmissão da infecção ao feto, 

pois se comporta como barreira natural de proteção e tecido-alvo para a multiplicação do 

parasito. Células do tecido placentário, os trofoblastos, são responsáveis pela produção de 

quimiocinas e citocinas que induzem a migração e diferenciação dos macrófagos, células NK 

uterinas, células DC uterinas e células T reguladoras nesse ambiente, sendo responsáveis pela 

imunomodulação (ABBASI et al., 2003; FALLAHI et al., 2017). 

Os trofoblastos não expressam as proteínas clássicas do MHC do tipo I e II, 

tornando-se resistente ao reconhecimento e consequente ataque pelas células T maternas. No 



26 
 

entanto, células que não expressem MHCs clássicos estão suscetíveis ao ataque pelas células 

NK. Neste caso, é importante que as células do tecido placentário expressem MHC não clássico, 

que são os responsáveis por interagir com receptores inibitórios expressos em diferentes células 

imune efetoras, atuando na defesa contra infecções e, principalmente, na tolerância materno 

fetal. O HLA-G é um exemplo de molécula não clássica, envolvida no processo de 

reconhecimento e tolerância dos tecidos aos organismos e é expressa pelos trofoblastos. Alguns 

estudos vêm mostrando o HLA-G como mecanismo de evasão de parasitos nesse ambiente, e 

acredita-se que o T. gondii também estaria influenciando o aumento da expressão dessa 

molécula durante a infecção, fazendo com que a célula infectada conseguisse escapar do ataque 

pelas células NK (ROBERT-GANGNEUX et al., 2011; KLITKOU et al., 2015; D’ALMEIDA 

et al., 2017). 

Portanto, a resposta imunológica à infecção por T. gondii é resultado da modulação 

realizada pela placenta na presença do parasito. Níveis aumentados de IL-12 e IFN-γ nesse 

ambiente favorecem células do perfil Th1 e suprimem células do perfil Th2, contribuindo assim 

para contenção do parasito e interrupção da gravidez. O balanço do paradigma Th1/Th2 se faz 

necessário com o objetivo de manter a tolerância nas diferentes fases da gestação e o controle 

de infecções (BASDEO et al., 2017).  

O processo inflamatório alternado envolvendo os diferentes perfis de células T 

durante as diferentes fases da gravidez é ativo e cuidadosamente equilibrado. Há presença da 

subpopulação de células Th17, que produz citocinas como a IL-17, IL-21 e IL-22, e contribui 

na contenção do parasito e as células Treg, produzindo TGF-ꞵ e IL-10, que além de auxiliar na 

regulação da inflamação, atua na formação de aminoácidos essenciais ao desenvolvimento fetal 

(MOR; CARDENAS, 2010; BASDEO et al., 2017). 

Além dessa alternância de resposta durante a gestação, outros fatores possuem a 

capacidade de influenciar na infecção por T. gondii, como a patogenicidade da cepa envolvida, 

o desenvolvimento placentário, a idade gestacional e a carga parasitária presente (FIGUEIRÓ-

FILHO et al., 2005; MITSUKA-BREGANÓ et al., 2010). 

O diagnóstico inicial da toxoplasmose, atualmente, baseia-se na presença ou 

ausência de anticorpos (IgG e IgM) circulantes em amostra de soro do indivíduo. Uma forma 

de vencer a principal limitação desses métodos sorológicos é a verificação da avidez IgG, pois 

isso auxilia na diferenciação do tempo em que ocorreu a infecção. O teste para avidez de 

anticorpos IgG baseia-se na interação da ligação entre antígeno e anticorpo, comparando 
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infecções passadas ou recentes. Nos resultados com baixa avidez, entende-se que a infecção é 

recente e nos resultados com alta avidez, que a infecção é passada. No caso da gestante, a 

avaliação da avidez é muito útil no início da gestação, até 16 semanas, pois um resultado de 

alta avidez no segundo ou terceiro trimestre não descarta infecção adquirida no primeiro 

trimestre (AMENDOEIRA; COURA, 2010; FONSECA et al., 2017).  

Normalmente, a classificação sorológica das gestantes é realizada no início do pré-

natal, a recomendação é que essa classificação seja feita até a 16° semana, pois assim é possível 

determinar se ela já está imune, se ela tem infecção ou se é suscetível a infecção (COSTA et al, 

2016). 

O acompanhamento para detecção da toxoplasmose congênita pode ser realizado 

através da triagem sorológica durante a gestação, sendo o exame realizado pelo menos duas 

vezes, uma no primeiro trimestre e outra no terceiro, como recomenda o Sistema Único de 

Saúde (SUS-SP, 2010; MS, 2012). O ideal é que sejam realizadas três coletas de sangue para 

sorologia, cada uma no início dos trimestres gestacionais, com o objetivo de observar uma 

possível soroconversão de anticorpos IgG no curso da gestação. 

Anticorpos específicos da classe IgM apresentam-se positivos no soro das gestantes 

de 5 a 14 dias após a infecção pelo parasito e podem permanecer elevados em até 12 meses, 

não sendo considerado isoladamente como marcador confiável de infecção aguda. Anticorpos 

específicos da classe IgG podem ser detectados após a primeira ou segunda semanas após a 

infecção e em aproximadamente 6 meses começam a diminuir, mas podem ser detectados pelo 

resto da vida, como pode ser observado na figura 5 (MITSUKA-BREGANÓ et al., 2010; AMIN 

et al., 2012; KHAN, 2018). Diferentes técnicas podem ser utilizadas para detecção de 

anticorpos anti-Toxoplasma, como por exemplo: ensaio de fluorencência indireta (IFA), testes 

de aglutinação e os mais utilizados, os imunoensaios enzimáticos (ELISA) (SAADATNIA; 

GOLKAR, 2012). 

 

Figura 5. Variação das imunoglobulinas de acordo com o tempo da infeção por Toxoplasma 

(AMIN et al., 2012) 
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A PCR (reação em cadeira da polimerase) em líquido amniótico é uma técnica 

automatizada de boa sensibilidade e alta especificidade, com resultado rápido (POMARES; 

MONTOYA, 2016). A PCR é o método mais preciso para o diagnóstico de infecção congênita, 

por permitir detectar DNA do parasito na amostra, sendo viável a partir da 15° semana de 

gestação (KHAN, 2018). A sensibilidade dessa técnica varia de acordo com o período da 

infecção, sendo menos sensível no primeiro trimestre e mais sensível no segundo trimestre, 

possuindo uma sensibilidade intermediaria no terceiro trimestre (COSTA et al., 2016). Após o 

diagnóstico confirmado da gestante, com o objetivo de diminuir o risco da transmissão fetal, é 

sugerido que a ultrassonografia mensal do feto seja realizada durante toda a gestação, pois 

algumas alterações como calcificação cerebral e a hidrocefalia do feto são detectáveis por 

exames de imagem (MONCADA et al., 2012;). Além disso, o estado da placenta é útil para o 

diagnóstico fetal da toxoplasmose congênita, pois algumas alterações inflamatórias podem ser 

frequentes (LOPES et al., 2007). 

Detecção de IgG anti-T. gondii aos 12 meses de idade e também os resultados de 

anticorpos IgA e IgM combinados são adequados para o diagnóstico sorológico de 

toxoplasmose em recém-nascidos. Para a discriminação entre a infecção do recém-nascido e a 

contaminação materna, os exames IgA positivos devem ser repetidos cerca de 10 dias após o 

nascimento (MONCADA et al., 2012). O ensaio de PCR, em combinação com testes 

sorológicos, pode resultar em diagnóstico definitivo de toxoplasmose congênita em bebês 

(COSTA et al., 2016). 

A gestante que tiver a infecção confirmada durante a gestação inicia o tratamento 

com espiramicina. A espiramicina funciona na prevenção da transmissão para o feto, pois esse 

antibiótico atua sem atravessar, de forma eficaz, a placenta. Se a transmissão para o feto tiver 

sido confirmada a partir da 21° semana de gestação a espiramicina é substituída pela associação 

de sulfadiazina, pirimetamina e o ácido folínico. Após 30 dias de tratamento com a associação 

dos fármacos é recomendado que se alterne mensalmente o tratamento com espiramicina e o 

tratamento com a associação dos fármacos. A pirimetamina não é recomentada no primeiro 

trimestre por possuir potencial teratogênico (McAUREY et al., 1994; RODRIGUES et al., 

2014). 

O surgimento de cepas atípicas influenciou clinicamente os indivíduos 

imunocompetentes e os relatos de abortos em mulheres infectadas durante a gestação. Essas 

linhagens atípicas de T. gondii podem estar influenciando na resistência à algumas drogas já 
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utilizadas no tratamento da toxoplasmose (SHWAB et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2016; 

MONTAZERI et al., 2018). 

Outro problema relacionado aos medicamentos recomendados para tratamento ou 

profilaxia da toxoplasmose está na limitação às combinações de pirimetamina e sulfadiazina, 

além de que, esses medicamentos possuem graves efeitos colaterais (MONTAZERI et al., 

2018). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Caracterizar os aspectos epidemiológicos da infecção por Toxoplasma gondii em 

gestantes atendidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município de Santa Cruz-RN, 

investigando fatores de risco associados a infecção. 

 

2.2 Específicos 

 

• Estimar a prevalência da infecção por T. gondii em gestantes atendidas nas UBS do 

município; 

• Descrever o perfil sorológico das gestantes; 

• Identificar os fatores socioeconômicos, comportamentais e de moradia associados 

a infecção;  

• Analisar a interferência da infecção por T. gondii na vitalidade fetal. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 População e área estudadas 

 

A pesquisa foi realizada no município de Santa Cruz, interior do estado do Rio 

Grande do Norte. Localizado a uma distância de aproximadamente 111 km da capital, Natal 

(Figura 6).  

 

Figura 6. Localização de Santa Cruz no Rio Grande do Norte (site: wikipédia.org, acessado em 

26/04/2019) 

 

Possui uma maternidade referência, Hospital Universitário Ana Bezerra, que atende 

a região do Trairi. A população de mulheres residentes no município, de acordo com o IBGE é 

composta de 18.325 pessoas. O município possui 35.797 habitantes, de acordo com censo 

realizado em 2010, distribuídos em 5 bairros na zona urbana (figura 7) e zona rural. Estima-se 

uma população de aproximadamente em 39.355 habitantes em 2018 (IBGE, 2017).  
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Figura 7. Mapa da zona urbana do município de Santa Cruz - RN mostrando a disposição das 

cinco áreas estudadas (Adaptado do mapa elaborado pelo agente de combate às endemias, 

Nicolas Kelps, 2015) 

 

3.2 Processo amostral e desenho de estudo 

 

O número amostral significativo de 183 gestantes (OPENEPI), foi calculado com 

base no número de nascimentos realizados na maternidade/mês e no número total de mulheres 

que iniciam pré-natal durante um ano nas UBSs do município, sendo de aproximadamente 360 

(SISPRENATAL, 2017). A presente pesquisa se enquadra em um estudo do tipo longitudinal, 

realizado entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018. O público-alvo compreendeu 184 

gestantes realizando pré-natal nas UBSs localizadas nas zonas urbana e rural do município de 

Santa Cruz, Rio Grande do Norte. O estudo seguiu conforme esquema (figura 8). 
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Figura 8. Esquema das etapas realizadas durante a pesquisa 

  

3.3 Coleta de dados 

 

As pacientes gestantes que aceitaram participar foram incluídas na pesquisa após 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a resolução nº 

466/12 do conselho nacional de saúde do Ministério de Saúde – Brasília – DF. Para as gestantes 

que aceitaram realizar o exame sorológico, o sangue (aproximadamente 5mL) foi coletado por 

punção da veia periférica. Após a coleta, a amostra de sangue foi colocada em tubo sem 

anticoagulante e levadas para o Laboratório Multidisciplinar da Faculdade de Ciências da Saúde 

do Trairi/UFRN, centrifugadas a 2500 rpm durante 10 minutos para a obtenção do soro. As 

amostras foram devidamente identificadas e armazenadas em freezer (-20ºC) até o momento da 

análise.  

Além disso, as participantes responderam a um questionário epidemiológico. As 

mulheres que tiveram primeira coleta até 16 semanas de gestação foram procuradas novamente 

em suas residências com um intervalo de aproximadamente 3 meses para realização de novo 

exame.  



34 
 

As gestantes que já tinham resultado da sorologia no momento da abordagem e que 

não se mostraram dispostas a repetir o exame por outra metodologia, tiveram os resultados 

inseridos no inquérito epidemiológico. Todas as gestantes voluntárias que possuíam o resultado 

sorológico haviam realizado o exame no Laboratório Central de Análises Clínicas do Hospital 

Maternidade Ana Bezerra. 

 

3.4 Análise das amostras 

 

3.4.1 ELISA 

 

O ensaio foi realizado em microplaca de poliestireno de 96 poços com fundo chato 

(CralPlast) sensibilizada com antígeno (STAg). A placa foi incubada overnight a 4ºC. No dia 

seguinte, a solução contendo o antígeno foi desprezada. Após secagem das placas por inversão, 

os sítios inespecíficos foram bloqueados. Após um intervalo de tempo, a solução foi desprezada 

e a placa lavada. Após secar a placa por inversão sobre papel de filtro absorvente o soro, 

previamente diluído na proporção de 1:100, foi adicionado em cada poço da placa. Os soros 

foram analisados em duplicada e, para cada placa, utilizados como controles duas amostras 

positivas e seis amostras negativas. Após incubar a placa contendo os soros, os mesmos foram 

desprezados e a placa lavada quatro vezes. Em cada poço foi adicionado conjugado humano 

anti-IgG ou anti-IgM marcado com peroxidase (Sigma – Aldrich). Este conjugado foi 

previamente diluído na proporção 1:5000 (IgG) ou 1:500 (IgM).  

Após a adição do conjugado, a placa foi incubada. Em seguida, a placa foi lavada 

novamente. Uma solução substrato para enzima, composta por σ-phenylinediamine (Sigma), 

solução de ácido cítrico e H2O2 foi preparada e adicionada em cada poço da placa. Após 20 

minutos a reação foi interrompida com a adição de H2SO4 (4N) em cada poço. A leitura foi 

realizada em leitor de ELISA (BIO RAD® Modelo 3550) com filtro de 490nm.  

Cada placa teve seu ponto de corte (cut off) calculado pela média das absorbâncias 

das seis amostras de soro negativo para T. gondii mais três desvios-padrões. A média da 

absorbância dos soros testados em duplicata foi dividida pelo valor do cut off da placa com o 

objetivo de determinar o índice de reatividade (IR). Os soros que apresentaram os valores de 

IR > 1,1 foram considerados positivos. Aqueles que apresentarem um valor indeterminado, ou 

seja, com o valor de IR entre 0,9 e 1,1 foram testados novamente para confirmação do resultado.  



35 
 

Para avaliação da avidez foi utilizada a uréia (6M), como agente dissociante da 

ligação antígeno-anticorpo em três lavagens com agitação de 5 minutos entre elas para quebrar 

as ligações fracas. Essas lavagens foram realizadas apenas nos poços de verificação da avidez 

antes da adição do anticorpo conjugado. 

 

3.4.2 Eletroquimioluminescência 

 

As análises sorológicas por eletroquimioluminescência foram realizadas por 

automação no aparelho Roche® COBAS E411, do Laboratório Central de Análises Clínicas do 

Hospital Maternidade Ana Bezerra e os resultados foram obtidos diretamente com as gestantes. 

Este sistema automatizado baseia-se em um imunoensaio para a determinação 

quantitativa de anticorpos IgG e IgM para T. gondii. O ensaio utiliza uma proteína antígeno de 

superfície imunologicamente ativa, SAG-1, em uma forma solúvel, proporcionando alta 

reatividade. Na primeira etapa de incubação foi formado um complexo, pelo anticorpo da 

amostra de soro, o antígeno SAG-1 biotinilado e antígeno SAG-1 marcado com complexo de 

rutênio. No segundo passo, após a adição de micropartículas revestidas com estreptavidina, o 

complexo foi ligado à fase sólida via interação de biotina e estreptavidina. A mistura reacional 

foi transportada para a célula de leitura e as micropartículas foram magneticamente 

encapsuladas na superfície de eletrodos de trabalho. As substâncias não ligadas foram lavadas 

e removidas pela solução por uma solução. A aplicação de voltagem aos eletrodos induziu a 

reação de eletroquimioluminescência e a emissão de luz resultante foi medida usando o 

fotomultiplicador.  

Os resultados do teste foram reportados como unidades internacionais por mililitro 

(UI/mL) e calculados usando curvas de calibração. A duração total do ensaio foi de 18 min a 

37°C. A interpretação dos resultados foi realizada com base nas recomendações do fabricante. 

 

3.5 Análise da vitalidade fetal por exame de imagem 

 

Os dados da ultrassonografia foram verificados mediante autorização da gestante 

por assinatura no TCLE. Alguns índices foram verificados na biometria fetal como: frequência 

cardíaca, diâmetro biparietal, diâmetro occipto-frontal, comprimento do úmero, comprimento 

do rádio, comprimento da tíbia, circunferência craniana, circunferência abdominal, 
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comprimento do fêmur, comprimento da ulna, comprimento da fíbula, bem como características 

da placenta, quantidade de líquido amniótico e impressão diagnóstica determinada pelo clínico. 

Esse levantamento sobre a vitalidade fetal foi realizado pelo pesquisador no momento em que 

a gestante foi realizar consulta de rotina do pré-natal. 

 

3.6 Análise estatística 

 

Foi utilizado o programa Epidata (versão 3.1) para gerar um banco de dados com 

base nas informações obtidas nos questionários e nos resultados sorológicos. Para análise 

bivariada dos dados foi utilizado o teste qui-quadrado, sendo atribuído significativo p<0,05 no 

programa Statical Package for Social Sciences (SPSS versão 22). 

 

3.7 Comitê de ética 

 

O projeto da presente pesquisa foi enviado ao Comitê de ética da Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairi para fim de análise e aprovação. O projeto teve aprovação do comitê 

sob o parecer 2.463.975 (ANEXO 4). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Prevalência da toxoplasmose e descrição do perfil sorológico das gestantes 

 

No presente levantamento epidemiológico, pode ser observado uma prevalência de 

28,8%, caracterizando que 71,2% dessas gestantes se encontram suscetíveis à infecção. 

Nas amostras das gestantes positivas para anticorpos IgG anti-T. gondii foi 

realizado o teste de avidez. A alta avidez (acima de 60%) foi observada em 38 gestantes.  

Nas 61 gestantes (33,1%) em que foi possível realizar acompanhamento sorológico 

com mais de uma coleta, não foi detectada a soroconversão durante a gestação em curso. O 

perfil sorológico das gestantes avaliadas encontra-se descrito na tabela 3. 

Tabela 3. Descrição do perfil sorológico das gestantes avaliadas 

Infecção (Perfil) Total (%) 

Crônica (IgG+/IgM-) 52 28,2 

Aguda (IgG-/IgM+) 1 0,6 

Ausente (IgG-/IgM-) 131 71,2 

Total      184       100 

 

4.2 Análise bivariada  

 

4.2.1 Associação entre características da gestação e sorologia 

 

Entre as 184 gestantes avaliadas no presente estudo, 83 (45,1%) estavam na 

primeira gestação. Ao serem questionadas sobre aborto, 32 gestantes (17,4%) relataram já ter 

tido algum aborto anterior, e 6 delas (3,3%) tiveram aborto durante o período de 

acompanhamento da pesquisa. A causa foi observada junto ao profissional que estava 

acompanhando a gestante, porém, não haviam dados concretos a respeito da causa desses 

abortos recentes, sendo cinco deles ainda no primeiro trimestre e um próximo das 40 semanas 

de gestação. 

Um número total de 80 gestantes (43,5%) já possuía resultados anteriores de exame 

para toxoplasmose. Quando questionadas a respeito de alguma doença em curso, 42 (22,8%) 
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gestantes relataram ter desenvolvido alguma disfunção durante a gestação, sendo mais comum 

a hipertensão, diabetes e infecções do trato urinário.  

A associação entre informações relacionadas a gestação e infecção por T. gondii, 

mostrou que entre as mulheres que estavam na primeira gestação, 68 (36,9%) ainda se 

encontram suscetíveis a infecção e 37 (20,1%) com infecção crônica já tinham tido outras 

gestações (p=0,005). Outros fatores como casos de aborto (p=0,202), realização de exame 

anterior (p=0,162) e relato de doença em curso (p=0,659) não apresentaram associação 

significativa (tabela 4). 

Tabela 4. Análise bivariada das características relacionadas a gestação e sorologia 

 IgG Positivo (%) IgG Negativo (%) Total (%)  

Gestações 

     Primeira gestação 

     Já teve outras 

gestações 

 

 15 (28,8)  

37 (71,2) 

 

68 (51,5) 

64 (48,5) 

 

83 (45,1) 

101 (54,9) 

 

p=0,005 

Relato de aborto 

     Sim 

     Não 

 

12 (23,1) 

40 (76,9) 

 

20 (15,2) 

112 (84,8) 

 

32 (17,4) 

152 (82,6) 

 

p=0,202 

Exame anterior a 

gestação 

     Sim 

     Não 

     Não lembra 

 

 

18 (34,6) 

28 (53,8) 

6 (11,5) 

 

 

62 (47,0) 

63 (47,7) 

7 (5,3 

 

 

80 (43,5) 

91 (49,5) 

13 (7,1) 

 

 

p=0,162 

Relato de doença em 

curso 

     Sim 

     Não 

 

 

13 (25,0) 

39 (75,0) 

 

 

29 (22,0) 

103 (78,0) 

 

 

42 (22,8) 

142 (77,2) 

 

 

p=0,659 

 

Total 

 

52 (100) 

 

132 (100) 

 

184 (100) 

 

 

 

4.2.2 Associação entre características socioeconômicas e comportamentais e sorologia 

 

A faixa etária das gestantes variou entre 14 e 42 anos, sendo em maior número as 

que possuíam idade intermediária. As gestantes envolvidas no estudo apresentaram 

profissões/ocupações variadas, destacando-se as donas de casa. Cerca de 123 (66,8%) gestantes 

declararam ter renda inferior a dois salários mínimos e 147 (79,9%) apresentaram escolaridade 

superior a oito anos de estudo, dado importante, que permite observar que o grau de 

escolaridade é crescente entre as mulheres. Pode ser observado que 99 (53,8%) gestantes já 
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tinham conhecimento prévio sobre a toxoplasmose e suas possíveis causas de transmissão 

(Tabela 5). Estatisticamente, não houve associação entre infeção e a gestante que possuia menos 

ou mais de oito anos de estudo (p=0,824), variação na renda (p=0,556) ou conhecimento sobre 

a doença (p=0,146). Quando observada a faixa etária das mulheres com sorologia positiva, 

observou-se prevalência maior naquelas com idade igual ou superior a 29 anos; e o oposto foi 

observado em mulheres com sorologia negativa (p=0,012), como observado na tabela 5. 

Tabela 5. Análise bivariada entre as características socioeconômicas das gestantes e 

sorologia 

 IgG Positivo 

(%) 

IgG Negativo 

(%) 

Total (%)  

Idade 

     Até 19 

     De 20 a 28 

     29 ou mais 

 

4 (7,7) 

 20 (38,5) 

28 (53,8) 

 

14 (10,6) 

 78 (59,1) 

40 (30,3) 

 

18 (9,8) 

98 (53,3) 

68 (37,0) 

 

p=0,012 

Escolaridade 

     Menos de 8 anos de 

estudo 

     Mais de 8 anos de 

estudo 

 

11 (21,2) 

 

41 (78,8) 

 

26 (19,7) 

 

106 (80,3) 

 

37 (20,1) 

 

147 (79,9) 

 

p=0,824 

Conhecimento sobre 

Toxoplasmose 

     Sim 

     Não 

     Não lembra 

 

 

23 (44,2) 

29 (55,8) 

0 (0,0) 

 

 

76 (57,6) 

54 (40,9) 

2 (1,5) 

 

 

99 (53,8) 

83 (45,1) 

2 (1,1) 

 

 

p=0,146 

Renda 

     Até 2 salários 

     Entre 2 e 7 salários 

     Acima de 7 salários 

     Não sabe 

 

31 (59,6) 

10 (19,2) 

1 (1,9) 

10 (19,2) 

 

92 (69,7) 

22 (16,7) 

2 (1,5) 

16 (12,1) 

 

123 (66,8) 

32 (17,4) 

3 (1,6) 

26 (14,1) 

 

p=0,556 

 

 

Total 

 

52 (100) 

 

132 (100) 

 

184 (100) 

 

 

Alguns aspectos comportamentais relacionados a infecção pela ingestão de oocistos 

foram observados através do consumo de salada crua, consumo de salada crua sem saber a 

procedência de higienização e fonte atual e anterior da água consumida. A infecção pela 

ingestão de cistos tissulares também foi verificada e 41 gestantes (22,3%) relataram ter o hábito 

de consumir carne malpassada, 137 (74,5%) relataram congelar a carne e 3 (1,6%) possuíam o 

hábito de deixar apenas resfriada por alguns dias antes de consumir. A ingestão de leite cru foi 

um hábito observado em 46 gestantes (25%), podendo ser uma fonte de infecção por ingestão 

de taquizoítos (tabela 6).  
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Tabela 6. Análise bivariada entre características comportamentais das gestantes e sorologia 

 IgG Positivo (%) IgG Negativo (%) Total (%)  

Consumo de salada crua 

     Sim 

     Não 

 

42 (80,8) 

10 (19,2) 

 

108 (81,8) 

24 (18,2) 

 

150 (81,5) 

34 (18,5) 

 

p=0,869 

 

Consumo de salada crua 

fora de casa 

     Sim 

     Não 

 

 

23 (44,2) 

29 (55,8) 

 

 

77 (58,3) 

55 (41,7) 

 

 

100 (54,3) 

84 (45,7) 

 

 

p=0,084 

Práticas de jardinagem 

     Sim 

     Não 

 

9 (17,3) 

43 (82,7) 

 

14 (10,6) 

118 (89,4) 

 

23 (12,5) 

161 (87,5) 

 

p=0,216 

Característica da prática 

de jardinagem 

     Com luva 

     Sem luva 

     NA 

 

 

2 (3,8) 

7 (13,5) 

43 (82,7) 

 

 

4 (3,0) 

10 (7,6) 

118 (89,4) 

 

 

6 (3,3) 

17 (9,2) 

161 (87,5) 

 

 

p=0,435 

 

Agua consumida 

atualmente 

     Torneira sem filtro 

     Torneira com filtro 

     Engarrafada/Mineral 

 

 

28 (53,8) 

4 (7,7) 

20 (38,5) 

 

 

74 (56,1) 

9 (6,8) 

49 (37,1) 

 

 

102 (55,4) 

13 (7,1) 

69 (37,5) 

 

 

p=0,955 

Agua consumida 

anteriormente 

     Poço 

     Caminhão pipa 

     Não sabe 

 

 

37 (71,2) 

1 (1,9) 

14 (26,9) 

 

 

71 (53,8) 

8 (6,1) 

53 (40,2) 

 

 

108 (58,7) 

9 (4,9) 

67 (36,4) 

 

 

p=0,081 

Carne crua ou 

malpassada 

     Sim 

     Não 

 

 

11 (21,2) 

41 (78,8) 

 

 

30 (22,7) 

102 (77,3) 

 

 

41 (22,3) 

143 (77,7) 

 

 

p=0,817 

Preparo da carne 

     Congela 

     Prepara no mesmo dia 

     Deixa resfriada 

     Não sabe/NA 

 

37 (71,2) 

13 (25,0) 

0 (0,0) 

2 (3,8) 

 

100 (75,8) 

28 (21,2) 

3 (2,3) 

1 (0,8) 

 

137 (74,5) 

41 (22,3) 

3 (1,6) 

3 (1,6) 

 

p=0,294 

Tipo mais consumido 

     Boi 

     Porco 

     Peixe 

     Frango 

     Mais de um tipo 

     NA 

 

10 (19,2) 

1 (1,9) 

1 (1,9) 

15 (28,8) 

25 (48,1) 

0 (0,0) 

 

43 (32,6) 

2 (1,5) 

3 (2,3) 

30 (22,7) 

53 (40,2) 

1 (0,8) 

 

53 (28,8) 

3 (1,6) 

4 (2,2) 

45 (24,5) 

78 (42,4) 

1 (0,5) 

 

p=0,566 

Consumo de leite cru 

     Sim 

     Não 

     Não consome 

 

18 (34,6) 

27 (51,9) 

7 (13,5) 

 

28 (21,2) 

86 (65,2) 

18 (13,6) 

 

46 (25,0) 

113 (61,4) 

25 (13,6) 

 

p=0,154 

NA: Não se aplica 
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O contato direto com o gato também foi investigado. Apenas 31 gestantes (16,8%) 

possuíam contato direto com gatos na presente gestação. As gestantes também foram 

questionadas sobre prática de jardinagem com contato direto com o solo. Essas características 

comportamentais analisadas não variaram significativamente, como pode ser observado na 

tabela 7. 

Tabela 7. Análise bivariada entre hábitos relacionados aos felinos e sorologia 

 IgG Positivo 

(%) 

IgG Negativo 

(%) 

Total (%)  

Tem gato 

     Sim 

     Não 

 

8 (15,4) 

44 (84,6) 

 

23 (17,4) 

109 (82,6) 

 

31 (16,8) 

153 (83,2) 

 

p=0,739 

Já teve gato antes 

     Sim 

     Não 

 

14 (26,9) 

38 (73,1) 

 

43 (32,6) 

89 (67,4) 

 

57 (31,0) 

127 (69,0) 

 

p=0,455 

Quantidade de gatos 

(tem/teve) 

     1 gato 

     2 gatos 

     3 gatos 

     4 ou mais gatos 

     NA 

 

 

6 (11,5) 

2 (3,8) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

44 (84,6) 

 

 

18 (13,6) 

1 (0,8) 

1 (0,8) 

3 (2,3) 

109 (82,6) 

 

 

24 (13,0) 

3 (1,6) 

1 (0,5) 

3 (1,6) 

153 (83,2) 

 

 

p=0,419 

Hábitos com o gato 

     Dormia na cama 

     Dormia na 

cadeira/sofá 

     Brincava, apenas 

     Não lembra 

     NA 

 

6 (11,5) 

4 (7,7) 

 

9 (17,3) 

0 (0,0) 

33 (63,5) 

 

7 (5,3) 

14 (10,6) 

 

29 (22,0) 

9 (6,8) 

73 (55,3) 

 

13 (7,1) 

18 (9,8) 

 

38 (20,7) 

9 (4,9) 

106 (57,6) 

 

p=0,150 

 

Total 

 

52 (100) 

 

132 (100) 

 

184 (100) 

 

NA: Não se aplica 
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Como pode ser observado na figura 9, entre as 52 gestantes com sorologia positiva 

para T. gondii, 32 (61,5%) delas estão inseridas em profissões que possivelmente as expuseram 

a fatores de risco para doença, como por exemplo agricultoras, donas de casa, domésticas e 

auxiliares de cozinha (p=0,577). Entre as gestantes com sorologia negativa para o protozoário, 

ou seja, suscetíveis a infecção, 87 (65,9%) estavam inseridas em uma dessas profissões.  

 

 

Figura 9. Gráfico mostrando a proporção de gestantes soropositivas e soronegativas para a 

toxoplasmose que, devido a profissão/ocupação que exercem, se encontram expostas de forma 

contínua a fatores de risco para a toxoplasmose 
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A análise realizada entre outras variáveis que podem estar relacionadas a infecção 

por T. gondii não variaram significativamente. Quando questionadas a respeito de problemas 

de visão, 19 mulheres (36,5%) registraram problemas dessa natureza apresentavam sorologia 

positiva. Entre as mulheres que tinham filhos com problema de visão, 3 (5,8%) apresentaram 

sorologia positiva. Não houve registros a respeito dos transplantes de órgão e não houve 

associação com a realização de transfusões sanguíneas (tabela 8). 

 

Tabela 8. Análise bivariada entre outras características associadas a toxoplasmose e 

sorologia 

 IgG Positivo 

(%) 

IgG Negativo 

(%) 

Total (%)  

Problema de visão 

     Sim 

     Não 

 

19 (36,5) 

33 (63,5) 

 

54 (40,9) 

78 (59,1) 

 

73 (39,7) 

111 (60,3) 

 

p=0,585 

Filhos com problema 

de visão 

     Sim 

     Não 

     NA 

 

 

3 (5,8) 

28 (53,8) 

21 (40,4) 

 

 

6 (4,5) 

50 (37,9) 

76 (57,6) 

 

 

9 (4,9) 

78 (42,4) 

97 (52,7) 

 

 

p=0,108 

Transplante de 

órgãos 

     Sim 

     Não 

 

 

0 (0,0) 

52 (100,0) 

 

 

0 (0,0) 

132 (100,0) 

 

 

0 (0,0) 

184 (100,0) 

 

- 

Transfusão 

sanguínea 

     Sim 

     Não 

 

 

2 (3,8) 

50 (96,2) 

 

 

3 (2,3) 

129 (97,7) 

 

 

5 (2,7) 

179 (97,3) 

 

p=0,554 

 

Total 

 

52 (100) 

 

132 (100) 

 

184 (100) 

 

NA: Não se aplica 

 

4.2.3 Associação entre características das moradias e sorologia 

 

No presente trabalho, as 184 gestantes avaliadas eram residentes nas zonas urbana 

e rural do município de Santa Cruz-RN. O maior número de gestantes residia nos bairros Paraíso 

e Centro, respectivamente. Ao realizar a análise bivariada, não foi encontrada diferença 

significativa entre as áreas estudadas e presença da infecção por T. gondii (p=0,220). Ficou 

claro que no Paraíso encontra-se o maior número de gestantes IgG positivo, em relação aos 

outros bairros avaliados (Tabela 9). 
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Tabela 9. Análise bivariada entre distribuição das gestantes por bairro de Santa Cruz 

sorologia 

 IgG Positivo (%) IgG Negativo (%) Total (%)  

Centro 8 (15,4) 33 (25,0) 41 (22,3)  

Maracujá 15 (28,8) 24 (18,2) 39 (21,2)  

CCM 2 (3,8) 16 (12,1) 18 (9,8) p=0,220 

Paraíso 19 (36,5) 38 (28,8) 57 (31,0)  

DNER 6 (11,5) 17 (12,9) 23 (12,5)  

Zona rural 2 (3,8) 4 (3,0) 6 (3,3)  

Total 52 (100) 132 (100) 184 (100)  

CCM: Conjunto Cônego Monte 

Com relação às características do domicilio e do peridomicílio foi observada a 

presença de quintal em 146 residências (79,3%), a maioria apresentavam-se com piso coberto 

por cimento/cerâmica. Aproximadamente 169 residências (91,8%), apresentavam um 

reservatório de água, sendo 166 coberto/fechado (90,2%). A presença de gatos na vizinhança 

foi relatada por 140 gestantes (76,1%) e 57 (31%) afirmaram que os animais entravam em suas 

residências.   

Quando questionadas em relação a moradia atual e anterior, a maioria das gestantes 

respondeu permanência na mesma residência ou nas proximidades da residência atual, sendo 

no mesmo bairro ou em bairro vizinho, permitindo uma melhor avaliação da influência do 

ambiente na infecção crônica por T. gondii. 

O teste de significância utilizado na análise das características do domicilio e do 

peridomicílio, associadas a infecção, mostrou que a proporção de mulheres soronegativas para 

toxoplasmose em relação a presença de reservatório de água variou significativamente, sendo 

a presença de reservatório a que mais contribuiu para esta diferença (p=0,004), bem como o 

fato deles se apresentarem cobertos ou fechados (p=0,017). As outras características abordadas 

não mostraram variações significativas (p>0,05). As questões sobre tempo de moradia na atual 

residência da gestante (p=0,505) e moradia anterior (p=0,292) não variaram significativamente 

nesse estudo (tabela 10).  
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Tabela 10. Análise bivariada entre características do domicílio e peridomicílio das gestantes 

e sorologia  

 IgG Positivo (%) IgG Negativo (%) Total (%)  

Presença de quintal 

na residência 

     Sim 

     Não 

 

 

41 (78,8) 

11 (21,2) 

 

 

105 (79,5) 

27 (20,5) 

 

 

146 (79,3) 

38 (20,7) 

 

 

p=0,916 

 

Característica do 

quintal 

     Cimento 

     Areia 

     NA 

 

 

22 (42,3) 

19 (36,5) 

11 (21,2) 

 

 

59 (44,7) 

46 (34,8) 

27 (20,5) 

 

 

81 (44,0) 

65 (35,3) 

38 (20,7) 

 

 

p=0,957 

Presença de 

reservatório de 

água 

     Sim 

     Não 

 

 

 

43 (82,7) 

9 (17,3) 

 

 

 

126 (95,5) 

6 (4,5) 

 

 

 

169 (91,8) 

15 (8,2) 

 

 

 

p=0,004 

Característica do 

reservatório 

     Aberto 

     Coberto/fechado 

     NA 

 

 

1 (1,9) 

42 (80,8) 

9 (17,3) 

 

 

 2 (1,5) 

124 (93,9) 

6 (4,5) 

 

 

3 (1,6) 

166 (90,2) 

15 (8,2) 

 

 

p=0,017 

 

Gatos na 

vizinhança 

     Sim 

     Não 

 

 

43 (82,7) 

9 (17,3) 

 

 

97 (73,5) 

35 (26,5) 

 

 

140 (76,1) 

44 (23,9) 

 

 

p=0,187 

Gatos na 

vizinhança entram 

na casa 

     Sim 

     Não 

     NA 

 

 

 

18 (34,6) 

25 (48,1) 

9 (17,3) 

 

 

 

39 (29,5) 

59 (44,7) 

34 (25,8) 

 

 

 

57 (31,0) 

84 (45,7) 

43 (23,4) 

 

 

 

p=0,462 

Tempo na moradia 

atual 

     Sempre 

     Menos de 1 ano 

     De 1 a 5 anos 

     Mais de 5 anos 

 

 

10 (19,2) 

 16 (30,8) 

12 (23,1) 

14 (26,9) 

 

 

 15 (11,4) 

 48 (36,4) 

36 (27,3) 

33 (25,0) 

 

 

25 (13,6) 

64 (34,8) 

48 (26,1) 

47 (25,5) 

 

 

p=0,505 

Tempo na moradia 

anterior 

     Mesmo bairro 

     Outro bairro 

     Outro município 

     Outro estado 

     Não sabe/NA 

 

 

14 (26,9) 

 18 (34,6) 

6 (11,5) 

4 (7,7) 

10 (19,2) 

 

 

 54 (40,9) 

 42 (31,8) 

15 (11,4) 

4 (3,0) 

17 (12,9) 

 

 

68 (37,0) 

60 (32,6) 

21 (11,4) 

8 (4,3) 

27 (14,7) 

 

 

p=0,292 

 

 

Total 

 

52 (100) 

 

132 (100) 

 

184 (100) 

 

NA: Não se aplica 
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4.3 Análise da vitalidade fetal  

 

A análise realizada entre a vitalidade fetal e a presença da infecção foi verificada 

(p=0,062), porém as alterações apresentadas não puderam ser correlacionadas a presença da 

infecção. Cerca de 61 gestantes (33,1%) não tiveram resultados inseridos no estudo. 

Tabela 11. Análise da vitalidade fetal das e sorologia para T. gondii 

 IgG Positivo (%) IgG Negativo (%) 

Normal 26 (50,0) 87 (65,9) 

Alterado 2 (3,8) 8 (6,1) 

Não realizou/sem resultado 24 (46,2) 37 (28,0) 

Total 52 (100) 132 (100) 

 

Na tabela 12 estão descritas as alterações apresentadas nos exames de imagem 

realizados na rotina pré-natal. 

Tabela 12. Descrição da vitalidade fetal 

 Total (%) 

Líquido amniótico diminuído 1 

4 

1 

1 

1 

2 

0,54 

Descolamento da placenta 

Má formação de coração e fêmur 

2,16 

0,54 

Sem movimentação fetal 

Gestação ectópica 

Outras 

0,54 

0,54 

1,08 

Normal 113 61,4 

Sem resultados avaliados 61 33,2 

Total        184       100 
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5 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo é pioneiro em determinar o perfil epidemiológico da 

toxoplasmose e descrever a associação entre infecção por Toxoplasma gondii e fatores sociais, 

econômicos e comportamentais das gestantes do município de Santa Cruz (RN). A prevalência 

de anticorpos IgG anti-T. gondii foi de 28,8%, considerada baixa, quando comparada a 

população geral do município, de 66,2% (ALOISE et al, 2017). 

O risco de contrair a toxoplasmose durante gestação está relacionado a três fatores 

principais: a prevalência na comunidade, a frequência de contato com alguma fonte de infecção 

e o número de mulheres suscetíveis na região (LEÃO et al., 2004). Um dado preocupante 

encontrado nas gestantes analisadas, foi que 71,3% delas encontram-se suscetíveis a infecção, 

em um cenário em que a contaminação por alguma via é claramente existente, tendo em vista, 

que casos agudos foram registrados durante o período do estudo. 

O relatório de 2013 da OMS sugere que, em locais com grande circulação de casos, 

a proporção de mulheres em idade reprodutiva suscetíveis à infecção seja baixa, pois a maioria 

delas já deve ter sido exposta. Em locais com a prevalência baixa da infecção, o oposto acontece 

e isto pode ser observado nas gestantes do município de Santa Cruz (RN). (TORGERSON; 

MASTROIACOVO, 2013). 

No geral, a idade mais elevada, o baixo status socioeconômico, menor nível de 

escolaridade e fatores de risco comportamentais são associados a presença da infecção, como 

já reportado no Paraná, por Dias e colaboradores (2011) e no Recife (PE), por Porto e 

colaboradores (2008). Neste trabalho, o que seria um grupo de risco, de acordo com essas 

características, se comportou como indicador de prevenção. Em contrapartida, o 

comportamento de risco ainda existente entre essas gestantes aponta a necessidade de garantir 

o acesso continuo às ações de promoção a saúde, afim de prevenir a infecção durante o período 

gestacional, principalmente, porque o maior número de gestantes avaliadas encontra-se 

suscetíveis a infecção em idade reprodutiva e durante a primeira gestação.  

O contato com alguma fonte de infecção em potencial foi registrado pelas gestantes, 

através de hábitos relacionados ao consumo de saladas cruas, carne malpassada, leite cru e de 

água diretamente da torneira e sem tratamento. Além disso, o contato direto com o solo, com 

gatos domésticos e a presença de gatos na vizinhança também foram registrados. Esses hábitos 

comportamentais expõem as gestantes a riscos classicamente descritos na literatura 

(GALISTEU et al., 2007; GEBREMEDHIN et al., 2013; AHMADPOUR et al., 2016).   
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Dada a diferença cultural entre as regiões, o tipo de carne que possui um potencial 

infectante varia de acordo com o tipo de carne que é mais frequentemente consumido e os 

hábitos de manipulação dos alimentos. Tendo em vista que os cistos em tecidos permanecem 

infecciosos em carnes refrigeradas entre 1°C a 6°C, o hábito de apenas congelar não é um meio 

eficiente. O ideal é um congelamento da carne a -12°C ou menos durante pelo menos 3 dias, no 

entanto, a espessura do pedaço de carne pode manter os cistos viáveis em seu interior (DUBEY, 

1988), hábitos como os de apenas resfriar a carne por dias antes do preparo foi relatado pelas 

gestantes de Santa Cruz- RN no presente trabalho. Um estudo realizado na Europa estimou que 

de 30 a 63% dos casos de infecção por T. gondii era através do consumo de carne (COOK et 

al., 2000) e outro estudo, realizado em Fortaleza (CE), verificou que o consumo de frango está 

significativamente associado a infeção em gestantes (SROKA et al., 2010). No presente 

trabalho, apenas 22,3% das gestantes relataram consumir carne malpassada, o que diminui o 

risco de infecção através dessa fonte. 

Esses dados são corroborados por Souza e colaboradores (2016), que avaliaram a 

prevalência de T. gondii em bovinos abatidos para consumo humano de propriedades rurais no 

estado de Rondônia, região Norte do país e encontraram uma soroprevalência de 5,3% nos 

animais examinados, inferior à prevalência de toxoplasmose observada nas regiões Sul, Sudeste 

e Centro-Oeste do Brasil, que pode variar entre 48,5% e 71,0%. A baixa prevalência de 

toxoplasmose em bovinos é destaque em Rondônia, que é o sexto maior estado de abate de 

bovinos no Brasil e é responsável pela produção de 20% de toda a carne bovina exportada pelo 

país. 

Nesse contexto, outra via de transmissão que pode estar presente na localidade 

estudada é a água e o solo contaminados, atuando como veículos na transferência de oocistos 

para vegetais e frutas de consumo humano. Em vários estudos determinando fatores de risco, a 

ingestão de vegetais ou frutas não lavadas foi associada a um risco aumentado de infecção 

primária em gestantes (KAPPERUD et al., 1996; BERGER et al., 2009; LIU et al., 2009). 

Quanto a infecção pelo contato com animais e práticas de manuseio direto ao solo, 

a análise realizada por Cong e colaboradores (2015) na China, mostrou que a infecção por T. 

gondii estava associada a presença de gatos domésticos, contato com gatos e cães e exposição 

direta ao solo. Em nosso cenário, não foi possível observar essa relação da infecção através do 

contato direto com os felinos, bem como demostrado por Jung e colaboradores (2017). 
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 Na análise do presente trabalho, foi possível observar que a presença de 

reservatório de água coberto ou fechado na residência da gestante pode se comportar como um 

fator de proteção à infecção. Esse dado é particularmente importante, visto que em surtos como 

o que ocorreu na cidade de Santa Maria (RS), em 2018, atribuiu-se a água como sendo principal 

fonte de infecção da população, no entanto, dados mais concretos são aguardados para 

confirmar informação (MS, 2018). Os felinos mais jovens, não imunes, possuem um papel 

particular nesse contexto de transmissão, pois alguns donos permitem que eles saiam da 

residência e frequentem outras localidades, podendo disseminar oocistos nos telhados das casas. 

A prática de coletar água da chuva para consumo, a partir de calhas nos telhados é comum na 

região pesquisada e fica comprometida quando essa contaminação ocorre. Esse dado foi 

corroborado pelos resultados encontrados por Aloise e colaboradores (2017) no município de 

Santa Cruz-RN, onde a ausência de reservatório de água fechado na residência se comportou 

como fator de risco para infecção por T. gondii na população, pois a água consumida não estaria 

livre de contaminação direta pelas fezes dos gatos. 

Além disso, esse estudo realizado no município de Santa Cruz (RN) verificou uma 

soroprevalência alta da infecção por T. gondii, com taxa da incidência de 6,8/1000pessoas/mês. 

Outros fatores de risco clássicos puderam ser relacionados à infecção, como, idade acima de 45 

anos, analfabetismo, presença de mais de 3 gatos em casa e consumo de leite cru ou não 

pasteurizado (ALOISE et al., 2017). Um estudo realizado em Jaçanã (RN), próximo ao 

município de Santa Cruz-RN, descreveu no banco de dados de gestantes do Laboratório Central 

do Rio Grande do Norte (LACEN-RN) uma prevalência de 59% entre as gestantes atendidas 

no município (FREITAS et al., 2017). 

Outros estudos realizados na região nordeste contribuíram com dados importantes 

para epidemiologia da toxoplasmose no país. Um inquérito epidemiológico realizado no 

município de Natal (RN), demonstrou que 66,3% das mulheres grávidas realizando pré-natal 

na Maternidade Escola Januario Cicco, apresentaram sorologia positiva para a infecção por T. 

gondii e 33% das que estavam em idade reprodutiva apresentavam risco de contrair a 

toxoplasmose, caracterizando a necessidade de acompanhamento desse grupo na região. Dentre 

os fatores de risco associados à doença destacaram-se baixa renda, baixo grau de escolaridade, 

falta de conhecimento acerca da doença, contato com solo e convívio com gatos e/ou cachorros 

(BARBOSA et al., 2009) semelhante aos resultados encontrados por Costa e colaboradores 

(2010) no Maranhão. 
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Quando se fala em toxoplasmose confirmada durante a gestação, o maior impacto 

é a transmissão para o feto, pois as manifestações da toxoplasmose congênita podem surgir no 

nascimento, durante a infância, ou em alguns anos após o nascimento. Além disso, esse dado é 

particularmente importante no nosso contexto, devido a diversidade genética de isolados de T. 

gondii encontrado nas Américas, podendo contribuir para diferentes manifestações clínicas da 

doença (HOSSEINI, 2018). Sendo assim, sugere-se que os bebês nascidos de mães com 

infecção duvidosa ou comprovada sejam monitorados por pelo menos um ano, com avaliação 

oftalmológica e neurológica, além de testes sorológicos periódicos para diagnosticar e tratar a 

infecção congênita de forma precoce. 

Esse acompanhamento das crianças é delicado e crítico diante do cenário atual da 

saúde pública brasileira, podendo não ocorrer de forma correta ou ocorrer de forma 

desnecessária. Situação semelhante ocorre com a Sífilis congênita, onde as crianças precisam 

ser acompanhadas por equipe multiprofissional até os 18 meses de vida por falha no diagnóstico 

materno (WANG et al., 2019). Isso coloca em perspectiva a necessidade de alternativas viáveis 

para um diagnóstico preciso durante a gestação, como a classificação estabelecida por Lebech 

e colaboradores (1996), que leva em consideração o estado sorológico determinado pela análise 

de anticorpos específicos para T. gondii em pelo menos duas amostras com intervalo de três 

semana ou mais. Essa classificação estabelece cinco categorias de risco (ou não) de acordo com 

as informações sorológicas, clínicas e parasitológicas.  

De forma geral, atualmente, a gestante é classificada em uma fase inicial da 

infecção quando apresenta IgG negativo e IgM positivo, então, o recomendado é que seja feita 

uma nova coleta após 15 dias, para destacar um resultado falso-positivo no teste de IgM, que 

pode aparecer após 18 meses da infecção, chamado de IgM residual ou reação cruzada com 

anticorpos antinucleares ou de fator reumatoide. A gestante que apresenta IgG e IgM negativos 

é considerada suscetível ou em risco (LIESENFELD et al., 2001; MITSUKA-BREGANÓ et 

al., 2010; SILVA et al., 2015). 

Na infecção crônica, possivelmente, as gestantes encontram-se imunes ao parasito, 

então os resultados vão possivelmente sugerir presença de anticorpos IgG positivo e IgM 

negativo, caracterizando uma infecção ocorrida há pelo menos seis meses. A gestante com 

possível infecção em curso apresenta IgG e IgM positivos, nestes casos o que se recomenda é 

a avaliação da avidez de IgG na mesma amostra de soro. Esse teste tem sido utilizado para 

auxiliar na determinação das fases da infecção, sendo os testes com alta avidez de IgG 
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considerados indicadores de fase crônica e testes com baixa avidez indicadores de fase aguda 

(AMENDOEIRA; COURA, 2010).  

Mesmo com uma resposta positiva de anticorpos IgG maternos, sugestiva de 

cronicidade, já foi comprovado que a proliferação de taquizoítos pode ocorrer paralelamente 

em tecidos do feto, persistindo por longos períodos. O que caracteriza, mais uma vez, a 

importância de realizar a classificação sorológica inicial, pois a detecção precoce da infecção 

pode auxiliar no início do tratamento, evitando consequências graves (FERGUSON et al., 

2013). 

No presente estudo, a avidez de IgG foi analisada em 38 amostras de soro das 

gestantes, onde todas apresentaram avidez acima de 60%, caracterizando infecção crônica. Os 

resultados sorológicos desse estudo foram obtidos através de dados primários, com a realização 

do ELISA, e de dados secundários, coletados a partir de resultados já obtidos pela gestante por 

eletroquimioluminescência. 

Os resultados de detecção de anticorpos específicos IgG e IgM para T. gondii 

demonstram alta sensibilidade e especificidade por eletroquimioluminescência, permitindo 

confiabilidade semelhante aos resultados obtidos por ELISA (PRUSA et al., 2010). Na técnica 

de eletroquimioluminescência, são utilizadas proteínas recombinantes de SAG-1 para detecção 

do anticorpo na amostra. Posteriormente, o imunocomplexo formado é detectado por anticorpos 

secundários conjugados a uma enzima. Esse complexo é encapsulado em eletrodos e 

reconhecido através da emissão de luz a partir da aplicação de voltagem. Essa luz é medida por 

um fotomultiplicador (TEIMOURI et al., 2018). O ELISA indireto realizado na análise desse 

estudo utilizou antígeno solúvel total, adquirido a partir de taquizoítos da cepa RH e possui 

princípio semelhante ao realizado por automação. 

No pré-natal cotidiano realizado nos postos de saúde do sistema público brasileiro, 

os exames sorológicos são solicitados juntamente aos exames de imagem, como a 

ultrassonografia que permite identificar alterações no desenvolvimento fetal, por vezes 

indicadores da toxoplasmose congênita. Na toxoplasmose gestacional, fetos que não exibem 

alterações em exames de imagem, parecem apresentar prognóstico favorável. No entanto, 

óbitos neonatais podem ser relacionados a fetos apresentando alterações ultrassonográficas 

compatíveis com a infecção (COUTO, 2004) e, além disso, outro indicador interessante é o 

menor desenvolvimento fetal observado em exames de imagem realizados na décima sexta 

semana da gestação, em mulheres com toxoplasmose latente (FALLAHI et al., 2017). No 
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presente estudo, não foi possível encontrar associação entre as alterações placentárias 

apresentadas e a infecção por T. gondii.   

Uma limitação característica de todos os estudos com seres humanos é a baixa 

adesão por parte dos participantes, principalmente quando a coleta de dados depende de algum 

procedimento invasivo que precise ser realizado ou pela falta de cuidados pré-natais adequados 

em algumas localidades, o que pode distorcer as análises realizadas (HAMPTON, 2015). 

Na UBS do Conjunto Cônego Monte, obteve-se maior número de recusas, 

consequentemente, menor amostragem de gestantes participando do estudo. A unidade básica 

de saúde do bairro DNER contribuiu com baixo número de gestantes para o trabalho, pois era 

a que registrava menor número de acompanhamentos pré-natais.  

Precariedade na infraestrutura sanitária de alguns bairros e na assistência social e 

de saúde a população representam aspectos importantes para a infecção por T. gondii. Levando 

em consideração o atual cenário político-social do país e do município, onde um jogo de 

interesses individuais se mostra cada vez mais evidente, o bem-estar coletivo está em risco. 

Contudo, estudos como este podem ser amplamente utilizados para fundamentar políticas 

públicas que permitam o reconhecimento de grupos vulneráveis e determinem a exposição ao 

risco, prevenindo doenças durante a gestação, melhorando a qualidade de vida dessas mulheres. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Considerando o elevado número de mulheres em idade reprodutiva em risco para 

toxoplasmose no município, expostas a fatores que contribuem para infecção, se faz necessário 

a implementação de programas de prevenção e rastreio, principalmente durante a gestação. 
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