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Toxoplasmose Congênita :
o Papel da Atenção Primária de Saúde



As infecções perinatais afetam 0,5% a 2,5% de todos os nascimentos e

constituem um grande problema de saúde pública pela elevada

morbimortalidade a elas associadas. Infecções neste período não são de fácil

diagnóstico, pois na gestante cursam oligossintomáticas, muitas vezes

passando despercebidas. No recém-nascido (RN) a grande maioria é

assintomática, com surgimento tardio de manifestações clínicas ou, até

mesmo, de sequelas da evolução da doença

AS INFECÇÕES PERINATAIS 



TOXOPLASMOSE 

CONGÊNITA

A toxoplasmose congênita é uma doença infecciosa que resulta da

transferência transplacentária do Toxoplasma Gondii para o concepto,

decorrente de infecção primária da mãe durante a gestação ou próxima à

concepção, reativação de infecção prévia em mães imunodeprimidas, ou

decorrente de reinfecção de uma gestante anteriormente imune com uma

nova cepa devido à ingestão de alimentos onde amostras mais virulentas são

predominantes.



Toxoplasmose e transmissão 

vertical

O risco de transmissão materno fetal é em torno de 40%, aumentando com o

avançar da gestação. Entretanto, o grau de comprometimento do concepto é

maior quando a infecção ocorre no inicio da gestação com variações entre as

estimativas de diferentes autores



Primeiro trimestre: 6% a 14% dos conceptos apresentam formas clínicas graves,

podendo evoluir para o óbito fetal ou neonatal, ou nos que

sobrevivem ao período neonatal, para sequelas importantes;

Segundo trimestre: 29% a 40% apresentarão, ao nascimento, manifestações

subclínicas;

Terceiro trimestre: 59% a 72% dos RN apresentam manifestações subclínicas e,

mais raramente, um quadro grave de parasitemia.

Toxoplasmose e transmissão 

vertical



O risco se aproxima de 100% quando a infecção materna ocorre no último

mês da gestação,dependendo do fluxo sanguíneo placentário, da virulência

da cepa do Toxoplasma gondii, da susceptibilidade genética e da carga

parasitária que atinge a placenta.

Toxoplasmose e transmissão 

vertical



Quadro 

Clínico

Cerca de 70% dos RN com infecção congênita são assintomáticos ao nascimento e,

aproximadamente 10% do total de crianças acometidas têm manifestações graves nos

primeiros dias de vida, apresentando-se com doença multissistêmica ou com

acometimento do sistema nervoso,associado ou não à forma ocular.



Resumindo...

 Cerca de 70% das crianças acometidas são assintomáticas ao 

nascimento

 Aproximadamente 10% têm manifestação grave nos primeiros dias 

de vida.

 A forma subclínica é a mais comum com história materna, sorologia 

positiva no RN, alterações leves do líquor e posteriormente surgem 

sequelas oculares e neurológicas. 



 Mãe com IgM positiva e IgG negativa para Toxoplasmose na 

gestação;

 Mãe com IgM e IgG positivas para Toxoplasmose e teste de avidez 

baixa  nos 4 primeiros meses de gestação;

 Mãe que faz viragem sorológica na gestação (tinha IgG para 

Toxoplasmose negativa no inicio da gestação e passa a ficar 

positiva).

Quando 

suspeitar



O tempo de tratamento é durante todo o primeiro ano de vida.

 Sulfadiazina - 100mg/kg/dia, via oral de 12/12horas

 Pirimetamina -2mg/kg/dia via oral nos primeiros  dois dias, 

12/12horas, posteriormente 1mg/kg/dia, dose única diária.

 Acido folínico - 5 a 10 mg três vezes na semana. Manter por uma 

semana após a retirada da pirimetamina.

Tratament

o



A sulfadiazina e a pirimetamina associadas ao ácido folínico

são usados por seis meses sob monitoração hematológica

semanal no primeiro mês e posteriormente a cada 30 dias.

No segundo período, nos últimos seis meses,a sulfadiazina é

usada diariamente e a pirimetamina em dias alternados, três

vezes na semana

Tratament

o



Tratament

o

Se ocorrer neutropenia aumenta-se o ácido folínico para 10mg diariamente e

em situações graves, com leucócitos menor que 500/mm3, interrompe-se

temporariamente a pirimetamina.

Quando há comprometimento do SNC (proteína > 1g/dl) e/ou ocular,

associa-se ao tratamento a prednisona: 0,5mg/kg/dose a cada 12 horas, via

oral, até redução do processo inflamatório, em olhos e sistema nervoso

central,geralmente por quatro semanas



Embora a maioria das crianças infectadas seja assintomática ao nascer, se

não tratadas adequadamente, desenvolvem sequelas na infância ou na vida

adulta.

Em pacientes oligossintomáticos os benefícios do tratamento estão mais

relacionados à surdez que às manifestações oculares

Os déficits de aprendizagem estão mais descritos em crianças com

microcefalia do que na presença de calcificações

Em estudo colaborativo em Chicago o déficit visual em cinco anos de

seguimento, ocorreu em 85% das crianças infectadas.

PROGNÓSTIC

O



Cerca de 80% das crianças tratadas têm função motora normal e 73%

têm QI maior que 70 aos quatro anos, comparadas a mais de 80% das

crianças não tratadas que têm QI abaixo de 70.

Por que 

tratar



Fonte: Documento científico SBP 06/2020 – Toxoplasmose Congênita

RN assintomático, mãe com infecção pelo Toxoplasma Gondii



 Hemograma com contagem de plaquetas e tempo de protrombina - TP: 72 horas, 

primeira e segunda semana de tratamento,juntamente com testes de função hepática 

e renal;

 Hemograma: manter acompanhamento semanal no primeiro mês, e posteriormente

controle mensal;

 Realização de B.E.R.A

 Acompanhamento da dosagem de IgG do bebê.

 Acompanhamento com oftalmologista se comprometimento ocular

Seguiment

o



O paciente deverá ter acompanhamento multiprofissional, sobretudo durante o 

tratamento no primeiro ano de vida, com o pediatra coordenando todo o 

processo, e seguido também por :

 Infectologista pediatra - mensalmente até seis meses e posteriormente a cada 

dois meses até completar um ano;

 Oftalmologista - a cada três meses no primeiro ano e posteriormente 

semestrais até os seis anos;

 Neuropediatra - a cada três meses no primeiro ano e a cada seis meses até os 

seis anos

 Neurocirurgião - conforme quadro clínico;

 Fonoaudiólogo - avaliação a cada três meses;

 Fisioterapeuta - acompanhamento desde o diagnóstico, para estimulação 

motora.

Seguimento 

multiprofissional



"Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher 

aquilo que plantamos."

Provérbio chinês
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Obrigada!


