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RESUMO 

 
A toxoplasmose é uma zoonose que atinge milhões de pessoas no mundo todo, quando adquirida na 
gestação pode ser transmitida para o feto, podendo causar danos irreversíveis e até a morte do mesmo. 
Diante disso, o presente estudo teve como objetivo verificar a incidência de anticorpos IgG em alunas das 
Faculdades Integradas de Ourinhos-SP. Foram realizados testes sorológicos em 100 alunas de idade fértil, 
com média de 25 anos, no período de fevereiro a junho de 2011, utilizando a técnica de Hemaglutinação 
Indireta. A freqüência de soropositividade nas alunas estudadas foi de 21%, esses resultados estão de 
acordo com dados encontrados no Brasil de 20 a 83% de soropositividade para toxoplasmose. Os 
resultados obtidos neste estudo mostram que há baixa frequência de toxoplasmose na população estudada, 
porém, reafirmam a importância de testes sorológicos para a prevenção da toxoplasmose congênita, uma 
vez que a toxoplasmose na mulher é de grande importância em saúde pública, podendo acarretar danos 
irreversíveis ao feto e até a morte, devido à passagem do protozoário via transplacentária. 
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ABSTRACT 
 

Toxoplasmosis is a zoonosis that affects millions of people around the world, when acquired during 
pregnancy can be transmitted to the fetus. It can cause irreversible damages or even death. Thus, the 
present study aimed to determine the incidence of IgG antibodies in female students from the Faculdades 
Integradas de Ourinhos-SP. Serological testing was conducted on 100 students about of 25 years age, in the 
period from February to June 2011. The technique of indirect hemaglutination was used. The frequency of 
seropositivity in the students was 21%. These results are consistent with data found in Brazil from 20 to 83% 
seropositivity for toxoplasmosis. Results show that there is a low frequency of toxoplasmosis in the 
population studied, however, reaffirm the importance of serological tests for the prevention of congenital 
toxoplasmosis. Because toxoplamosis is an important public health problem, it is dangerous for pregnant 
women and fetus. 
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INTRODUÇÃO 
 
O Toxoplasma gondii é um protozoário, parasito intracelular obrigatório, agente 

etiológico da toxoplasmose. No Brasil a infecção por esse parasita atinge entre 50% a 

80% da população. O T. gondii apresenta-se em diferentes formas infectantes durante 

seu ciclo de vida, sendo essas: taquizoítos, bradizoítos e esporozoítos. (DETANICO et al., 

2006). 
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De acordo com Costa et al. (2010), o ciclo biológico completo do T. Gondii, as fases 

sexuada e assexuada, ocorrem apenas em gatos e outros felídeos. Um gato não-imune, 

infectado de forma oral, desenvolverá a fase sexuada dando origem a oocistos que 

alcançará o meio externo ainda imaturos, por meio das fezes do felídeo. A fase 

assexuada ocorre em hospedeiros intermediários, como o homem, outros mamíferos e 

aves. A infecção acontece por via oral, pela ingestão de água, verduras e legumes 

contaminados com oocistos, assim como na ingestão de cistos presentes em carnes 

cruas ou mal cozidas; transfusão de sangue; transplante de órgãos e transmissão 

transplacentária, sendo esta, de maior importância clínica, uma vez que pode ocasionar 

má formação do feto, podendo gerar sequelas irreversíveis e/ou até mesmo a morte do 

mesmo. (FERREIRA et al., 2007). 

Segundo Costa et al. (2010), a infecção é frequentemente assintomática em 

imunocompetentes, mas pode causar sintomas graves e levar até a morte em casos de 

feto ou pessoas com imunidade comprometida, por exemplos em pessoas com AIDS ou 

tratamentos que lhe causem imunodepressão. 

Já Neves (2010) destaca as formas e fases da transmissão congênita. Considera 

que a fase aguda, seria aquela que a mãe adquire a doença durante a gestação ou 

quando ocorre a reativação da infecção na gestante, onde a infecção crônica é reativada 

em infecção aguda, causada por imunodepressão, podendo levar à contaminação da 

criança durante a gravidez. As conseqüências no feto, dependerão da virulência da cepa 

do parasito, da capacidade do sistema imune da mãe proteger o bebê e do período 

gestacional.  

Como conseqüência da fase aguda da doença, a gestante poderá ter parto precoce, 

aborto, a criança pode nascer saudável, apresentar anomalias que podem ser leves ou 

graves, podendo até levar a morte após o nascimento. O feto poderá apresentar: 

hidrocefalia, retinocoroidite, calcificações cerebrais, retardo mental, perturbações 

neurológicas, degeneração da retina, neurite óptica, entre outras anomalias. (CRISTO et 

al., 2005).  

No entanto, as alterações fetais variam de acordo com o período da gestação. Sendo 

que nos três primeiros meses, a infecção pode levar o bebê à morte. Já no segundo 

trimestre o feto que sobrevive pode apresentar retardos mentais ou outras lesões, porém 

durante o terceiro trimestre as lesões graves são raras. Mesmo assim, recém-nascidos 

assintomáticos podem apresentar futuramente lesões no sistema nervoso central ou 

oculares, as quais podem ser evitadas com tratamento precoce. (REIS et. al., 2006). 
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Quanto a avaliação de risco de transmissão, Reis et al. (2006) verificaram que em 

554 gestantes com soroconversão, 29% mostraram risco de transmissão durante a 

gestação: 2% nas oito primeiras semanas de gestação, 6% até 13 semanas, 72% até 36 

semanas e 81% após 36 semanas de gravidez , no caso de infecção  primária.   

O diagnóstico precoce, bem como o tratamento antiparasitário durante a gestação 

mostra-se com capacidade de diminuir as taxas de transmissão para o feto, assim como a 

influência na redução de sequelas nos casos em que a infecção intrauterina já ocorreu 

(CASTRO et al., 2001).  

Esta idéia se confirma em estudos posteriores, realizados na Austrália, onde, ocorreu 

uma redução de 50-70 casos de infecção por T. gondii para 1 a cada 10.000 nascimentos 

devido a triagem da infecção em gestantes. (DETANICO et al., 2006). 

Sabe-se que a pesquisa sorológica tem como objetivo encontrar anticorpos da classe 

IgG e IgM contra T. gondii com o propósito de descrever como se distribui os três perfis 

sorológicos possíveis encontrados na toxoplasmose na população do estudo. O perfil I é 

caracterizado pela soroconversão recente e encontra-se presente IgM e IgG de baixa 

avidez. O perfil II mostra níveis elevados de anticorpos IgG, avidez crescente, e gradativa 

redução de IgM. No perfil III onde a infecção é crônica, apresenta apenas IgG com títulos 

baixos e com avidez elevada. (DETANICO et al., 2006).  

Diante disso, o presente estudo sorológico objetivou verificar a existência de 

anticorpos da classe IgG anti toxoplasmose em estudantes das Faculdades Integradas de 

Ourinhos. Avaliando a prevalência dos mesmos estudantes do sexo feminino, uma vez 

que a toxoplasmose na mulher de idade fértil pode causar danos irreversíveis para o feto 

em casos de transmissão transplacentária.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Casuística 

Os testes sorológicos foram realizados em 100 alunas das Faculdades Integradas de 

Ourinhos entre 18 a 44 anos (idade média de 25 anos). Para avaliar o perfil das alunas, 

foi elaborado um questionário com seis questões. As participantes assinaram um termo 

de consentimento livre e esclarecido. 
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Análise do soro  
Foram coletados sangue periférico, por meio de punção venosa. Esse material foi 

levado à Banho Maria 37º, ao Laboratório de Análises Clínicas das FIO, para potencializar 

a coagulação e retração deste coágulo e centrifugado para obtenção do soro onde foi feito 

a pesquisa para detecção dos anticorpos anti-toxoplasma, utilizando Técnica de 

Hemaglutinação Indireta conforme descrição do fabricante (Imuno – Hai Toxo – Wana), 

onde: 

1. Foi colocado a placa sobre um pano úmido para neutralizar as forças 

eletrostáticas; 

2. Para cada amostra foi utilizado uma cavidade da placa, incluindo sempre os 

controle positivo e negativo prontos para uso; 

3. Utilizou-se diluição 1/32 com solução diluente, usando um tubo de ensaio 10ul da 

amostra + 310µl da solução diluente; 

4. Foi pipetado 25µl do soro positivo, negativo e da diluição 1/32 de cada amostra 

nas respectivas cavidades da placa; 

5. Foi adiciona 25µl da suspensão homogênea de hemácias (1) em cada cavidade; 

6. A placa foi agitada por vibração mecânica (agitador de placa) por 3 a 4 minutos; 

7. A placa foi deixada em repouso por 1 a 2 horas em temperatura ambiente, em 

local livre de vibrações; 

8. Foi feito a leitura. 

Questões Abordadas:  
1. Tem ou já teve contato com gatos? 

2. Faz alimentação de carne crua ou mal cozida? 

3. Habita em zona rural? 
4. Na família já tiveram ou tem Toxoplasmose? 
5. Já ouviu falar de Toxoplasmose? 

6. Conhece como é realizado o Diagnósticos? 
Os testes foram realizados durante o período de Fevereiro a Junho de 2011. As 

estudantes analisadas foram consideradas soropositivo para toxoplasmose quando 

apresentaram IgG reagente, independente da presença ou ausência de IgM reagente. 

A técnica utilizada para detecção de anticorpos IgG anti Toxoplasma gondii foi a 

técnica de Hemaglutinação Indireta (Imuno – Hai Toxo – Wana), onde eritrócitos de aves 

estabilizados, sensibilizados com componentes antigênicos do Toxoplasma gondii 

altamente purificados, mostrou aglutinação quando reagem com anticorpos contra esses 
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antígenos no soro ou liquor cefalorraquidiano do paciente.  Estes resultados podem ser 

observados na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Microplaca de Hemaglutinação, onde : 1-11 reação de Hemaglutinação de diferentes 
estudantes do sexo feminino, sendo amostras 1,5,7,8,10 e 11 Reagentes, ou seja, apresentam 
anticorpos contra T. gondii e a mostras 2,3,4,6 e 9 Não reagentes; c- refere-se a controle Negativo e 
c+ a controle Positivo. 
 
 

RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

Entre as mulheres estudadas 21% apresentaram soropositivo com maior prevalência 

na faixa etária de 25 anos. A pesquisa mostrou uma associação significativa entre as 

mulheres infectadas e o contato com gatos de 52,39% dos casos (Figura 2), comparando 

com as não infectadas, 34,18% tiveram contato com felinos (Figura 3). A análise revelou 

também que entre as mulheres positivas 19% habitaram em zona rural, enquanto das 

negativas somente 8% habitavam em zona rural (Tabela 1). Desta forma os resultados 

mostram uma grande importância no estudo epidemiológico da doença como forma de 

prevenção da toxoplasmose principalmente em mulheres de idade fértil, visto a 

importância da infecção durante a gestação.  
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        Figura 2: Relação de soropositividade para anticorpos anti-toxoplasma gondii e contato com gatos. 

                 
 

 

 
Figura 3: Relação de soronegatividade para anticorpos anti-toxoplasmose e contato com gatos. 
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Tabela 1: Correlação do índice de positividade ou não para anticorpos anti-toxoplasmose e diferentes     
questões abordadas. 

 
 

DISCUSSÃO 
 

A toxoplasmose atinge a população mundial com alta prevalência dependendo da 

região estudada, podendo atingir de 30 a 90% de indivíduos adultos. Estudos mostram 

que a frequência dessa infecção aumenta com a idade e com outros fatores que também 

são responsáveis, como: hábitos alimentares, nível sócio econômico e diferença 

geográfica das regiões. (VASCONCELOS et al., 2007). 

A prevalência sorológica no presente estudo foi de 21%, concordando com dados de 

Vasconcelos et al. (2007), pois estes mostram que no Brasil encontra-se uma 

soropositividade para T. gondii que varia entre 20 a 83% da população, o que pode ser 

explicado pelo clima e condições socioculturais distintas.  Resultados semelhantes 

também são observados em pesquisa nos Estados Unidos que apresentam de 15 a 50% 

de infecção por T. gondii em mulheres de idade fértil. (DETANICO et al., 2006). 

Estudos feitos no Brasil demonstraram que 66% das mulheres no Paraná 

apresentaram anticorpos IgG anti-toxoplasmose. No Recife a prevalência é de 51,6% de 
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anticorpos IgG. Em gestantes, a prevalência foi de 67% no Paraná, 77,1% no Rio de 

Janeiro, 32,7% em São Paulo e 74,5% no noroeste de Rio Grande do Sul. (DETANICO et 

al., 2006).  Diante desses achados, nota-se que os resultados obtidos nesse estudo - 21% 

de prevalência sorológica - demonstram menor frequência quando comparado à maioria 

dos resultados em várias regiões do Brasil. O conhecimento sobre toxoplasmose pode 

explicar a baixa incidência entre as alunas. Entre elas, 90,48% das soropositivo e 89,87% 

das negativas já ouviram falar de toxoplasmose (Tabela 1).  Segundo Detanico et al. 

(2006), muitas mulheres não sabem como evitar a infecção, devido à falta de informação, 

e comprovadamente, medidas básicas de higiene demonstraram, em gestantes, redução 

em 63% das chances de infecção por T. gondii durante a gravidez. Outro fator que pode 

interferir também nos resultados é a diferença socioeconômica. Pesquisas realizadas 

demonstraram diferenças significativas quanto à prevalência sorológica de toxoplasmose 

congênita em grupos socioeconômicos distintos de 57,6% e 41,9% em hospitais públicos 

e privados respectivamente, e pesquisa em cordão umbilical mostrou diferença de 0,8% 

em hospital público e 0% em hospital privado. Estudos em Rio Grande do Sul mostraram 

que a frequência de toxoplasmose congênita foi 8/10.000 sendo 84,5% das gestantes de 

classes C, D e E (REIS et al., 2006). 

Nesse trabalho, observou-se a associação entre a soropositividade e contato com 

gatos de 52,39% dos casos das alunas analisadas e 19% entre as alunas positivas 

habitaram em zona rural. Os dados são comparáveis a estudos feitos em Cuba onde os 

testes revelaram positividade sorológica em 71% da população principalmente em 

mulheres de zona rural que tinham contato com gatos (VASCONCELOS et al., 2007).  

Os maiores fatores de risco para Toxoplasmose é o consumo de carnes cruas ou 

mal cozidas, esses resultados foram revelados em estudos europeus com porcentagem 

de 30% e 60% respectivamente (DETANICO et al., (2006). Porém, o presente estudo não 

apresentou resultado significativo entre infecção por toxoplasmose e o consumo de carne, 

entre as estudantes soropositivo apenas 9,53% consomem carne crua ou mal cozida.  

Pesquisas feita na Espanha mostraram que na região litorânea onde a alimentação 

é a base de peixe, a prevalência da infecção atinge 33,1% da população e nas zonas 

rurais onde a base da alimentação é carne vermelha, a prevalência foi de 62,9% 

(VASCONCELOS et al., 2007). De acordo com Spalding et al. (2003) na região noroeste 

do Rio Grande do Sul, onde a estrutura econômica esta ligada a agropecuária e 

processamento de suínos, essa região apresenta prevalência de 17,7% de toxoplasmose 

ocular – retinocoroidite toxoplásmica adquirida – na população rural de Erechim, sendo 
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essa a maior ocorrência mundial.  Esses estudos, onde os resultados mostram a 

associação de toxoplasmose com o consumo de carne sendo provavelmente o fator de 

risco para a infecção, revela a necessidade de uma reeducação alimentar (em casos de 

consumo de carne crua ou mal cozida), testes para detecção da soroprevalência de T. 

gondii em gestantes dessas regiões e implantação de medidas de prevenção. 

Os resultados apontam que a infecção por Toxoplasma gondii encontra-se em alta 

prevalência em mulheres de idade fértil, mostrando assim, o risco elevado de transmissão 

congênita que as mesmas possuem em uma futura gravidez em casos de soroconversão. 

De acordo com Diniz (2006) a soroconversão ocorre em torno de 6,2/1.000 gestantes. 

É necessário a realização de testes sorológicos complementares em mulheres 

grávidas para maior exatidão no diagnóstico quanto a idade da infecção. Nesses casos, a 

detecção de anticorpos IgA mostram-se mais eficientes que a detecção de IgM devido ao 

desaparecimento de IgA da circulação entre 3 a 6 meses após a infecção. É 

recomendado, nesses casos, a realização de testes sorológicos a cada 4 ou 5 semanas 

durante toda gestação.   

A literatura revela prevalências de 33% a 100% de sequelas no feto devido a 

toxoplasmose congênita. Vários autores enfatizam a necessidade de seguimento médico 

durante longo período de tempo nessas crianças. (SOUZA-JÚNIOR et al., 2010).  

Portanto, é imprescindível a necessidade do diagnóstico e o tratamento precoce na 

gestante, por mostrar diminuir a taxa de transmissão para o feto e tem mostrado também 

reduzir as sequelas nos casos em que a infecção intrauterina já ocorreu. Nesses casos, o 

tratamento da gestante deve ser feito com uso de espiramicina, medicamento que diminui 

o risco de transmissão do parasita para o feto, em cerca de 4, 20 e 50%, respectivamente 

no 1º, 2º e 3º trimestre de gestação (DINIZ 2006). 

 

CONCLUSÃO 

 
Nossos dados nos permitiram concluir que há baixa frequência de toxoplasmose na 

população estudada (21%), quando comparado a outros estudos que mostram alta 

prevalência no Brasil, como em São Paulo, onde a taxa de soroprevalência é de 86%; em 

Recife, 64% a 79% (SOUZA et al., 2009). Segundo Detanico et al. (2006), a 

soroprevalência no Paraná é de 67% e 77,1% no Rio de Janeiro. 

Diante desses resultados apresentados em diferentes estudos, permite reafirmar o 

grande risco que mulheres em idade fértil e gestantes suscetíveis possuem de contrair a 
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infecção. Diante disso, fica claro a importância da determinação do perfil sorológico em 

gestantes e a necessidade da realização constante de testes sorológicos para o 

diagnóstico de toxoplasmose. 
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