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Toxoplasmose

 Zoonose.

 Agente etiológico: Toxoplasma gondi; 

. Protozoário que infecta humanos em vários ambientes;

. Intracelular obrigatório.

 Ciclo biológico de duplo hospedeiro: 

• Felídeos: hospedeiro definitivo (ciclo reprodutivo);

• Humanos e outros animais: hospedeiro intermediários (ciclo 

proliferativo).

Dunn D, Wallon M, Peyron F, et al. Mother-to-child transmission of toxoplasmosis: risk estimates for clinical

counselling. Lancet 1999; 353:1829
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Ciclo de Transmissão 

Ciclo vital do Toxoplasma gondii. Adaptada de: Jones JL, Lopez A, Wilson M, Schulkin J, 

Gibbs R. Congenital toxoplasmosis: a review. Obstet Gynecol Surv. 2001;56(5):296-305. 

doi: 10.1097/00006254-200105000-00025
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Epidemiologia
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Toxoplasmose

 Se manifesta com poucos sintomas - síndrome mono-like: febre, coriza,

mialgia leve, linfonodomegalia indolor;

 A toxoplasmose diagnosticada na gestação é uma doença de notificação

compulsória.

 Quando a infecção é adquirida pela primeira vez durante a gravidez,

os parasitas podem ser transmitidos da mãe para o feto, resultando

em toxoplasmose congênita;

Dunn D, Wallon M, Peyron F, et al. Mother-to-child transmission of toxoplasmosis: risk estimates for clinical

counselling. Lancet 1999; 353:1829



Toxoplasmose Congênita
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Quadro clínico:

• Coriorretinite, hidrocefalia, calcificações intracranianas, convulsões, 

microcefalia, restrição de crescimento intrauterino, óbito fetal 

• > 80% dos casos não apresentam sinais clínicos evidentes ao 

nascimento

• 85% apresentarão cicatrizes de coriorretinite nas primeiras décadas 

de vida, e 50% evoluirão com anormalidades neurológicas.

Ciclo vital do Toxoplasma gondii. Adaptada de: Jones JL, Lopez A, Wilson M, Schulkin J, 

Gibbs R. Congenital toxoplasmosis: a review. Obstet Gynecol Surv. 2001;56(5):296-305. 

doi: 10.1097/00006254-200105000-00025
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Infecção Materna  X Transmissão Vertical
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Contextualizando

 Frequentemente adquirido durante a infância e adolescência;

 O hospedeiro desenvolve imunidade após uma infecção  primária;

 A infecção recorrente é improvável em indivíduos imunocompetentes;

 Existe a possibilidade da reativação da toxoplasmose latente em 

indivíduos imunodeprimidos.

Dunn D, Wallon M, Peyron F, et al. Mother-to-child transmission of toxoplasmosis: risk estimates for clinical

counselling. Lancet 1999; 353:1829



TRANSMISSÃO

 Primeiro trimestre: 15-25%. 

 Segundo trimestre: 30-55%.

 Terceiro trimestre 60-65%.

GRAVIDADE

 Primeiro trimestre:  70-80%. 

 Segundo trimestre: 20-30%.

 Terceiro trimestre <10%.
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Infecção materna  X Transmissão vertical

Riscos:

 Infecção primária.

 Gestante imunocomprometida.

IG Transmissão fetal

SYROCOT Study group, et al. Effectiveness of prenatal treatment for congenital 

toxoplasmosis: a meta-analysis of individual patients' data. Lancet. 2007 Jan 

13;369(9556):115-22.
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Rastreamento na gestação
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Rastreamento na gestação

Todas as mulheres grávidas devem ser rastreadas?
• A periodicidade do rastreamento pode variar conforme perfil 

epidemiológico do local.

 As sociedades nacionais dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e 
algumas partes da Europa não indicam a triagem universal de rotina 
para toxoplasmose na gravidez.

• A prevalência da doença e a incidência de infecção materna são muito 
baixas.

• Quase todos os genótipos isolados de T. gondii nessas áreas são os 
menos patogênicos.

 América do Sul:  orientação de realizar a triagem universal.

• Prevalência importante.

• Cepas virulentas.

SYROCOT Study group, et al. Effectiveness of prenatal treatment for congenital toxoplasmosis: a 

meta-analysis of individual patients' data. Lancet. 2007 Jan 13;369(9556):115-22.
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Rastreamento universal

. Deve ser realizado idealmente previamente à concepção;

. Identificar suscetíveis;

. Promover a prevenção primaria;

. Detecção precoce da infecção;

. Prevenir a transmissão fetal; 

. Tratamento, caso haja transmissão intrauterina;

. Realizar a sorologia no início do pré-natal (IgG/IgM);

. Quanto mais antigo é o anticorpo, maior a sua avidez pelo antígeno;

. Gestantes suscetíveis: idealmente repetir mensalmente.

Protocolo de Notificação e Investigação: Toxoplasmose gestacional e congênita [recurso
eletrônico]/ Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de
Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018.
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Rastreamento no Brasil

 Deve ser realizado para todas as gestantes, por meio de sorologia na 
primeira consulta de pré-natal 

 Repetir idealmente a cada mês;

 IgM:  Infecção atual; 

 IgG: Infecção atual/passada – permanece positivo para sempre. 

Protocolo de Notificação e Investigação: Toxoplasmose gestacional e congênita [recurso eletrônico]/
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças
Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018.
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Comportamento das imunoglobulinas no diagnóstico da 
toxoplasmose gestacional
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Comportamento das imunoglobulinas no diagnóstico da 
toxoplasmose gestacional

BRASIL, 2014; MITSUKA-BREGANÓ, 2010.



17

Comportamento das imunoglobulinas no diagnóstico da 

toxoplasmose gestacional

SYROCOT Study group, et al. Effectiveness of prenatal treatment for congenital toxoplasmosis: a 

meta-analysis of individual patients' data. Lancet. 2007 Jan 13;369(9556):115-22.
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Teste de avidez de IgG
O

 O teste de avidez se baseia na intensidade com que anticorpos IgG

permanecem ligados ao antígeno de toxoplasma.

 Deve ser solicitado quando existe suspeita de infecção aguda até 16 

semanas de gestação; 

 Deve ser realizado, preferencialmente, na mesma amostra da 

sorologia;

 Quando realizado até 16 semanas, uma alta avidez indica que os 

anticorpos foram produzidos há mais de 12-16 semanas e, portanto, 

antes da concepção.

Comportamento das imunoglobulinas no diagnóstico da 

toxoplasmose gestacional

Protocolo de Notificação e Investigação: Toxoplasmose gestacional e congênita [recurso eletrônico]/
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças
Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018.
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Rastreamento – Cenários possíveis
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Rastreamento – Cenários possíveis
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Rastreamento – Cenário 1 (suscetível)
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Cenário 1 (suscetível) 

Prevenção primária – Orientações higiênicas e dietéticas:

 Higienizar as mãos antes das refeições ou após manusear lixo, ter 

contato com animais e manipular alimentos         utilizar luvas ao 

manipular carnes cruas;

 Evitar manusear terra ou solo          utilizar luvas e higienizar as mãos 

após a atividade;

 Consumir apenas água filtrada ou fervida; 

 Manter os reservatórios de água bem fechados;

 Higienizar frutas, legumes e verduras em água corrente antes do 

consumo;

 Congelar a carne antes do consumo;

 Higienizar tábuas de corte, facas, balcões e pia após a preparação dos 

alimentos.

Repetir sorologias mensalmente.

Nota Técnica nº 14/2020 COSMU/CGOCO/DAPES/SAPS/MS Oficio Nº

43/2020/CGZV/DEIDT/SVS/MD
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Rastreamento – Cenário 2  (imune)
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Cenário 2: infecção pregressa (Imune)

 Não está recomenda repetir a sorologia para toxoplasmose;

 Manter as orientações higiênicas e dietéticas;

 Se a sorologia for realizada tardiamente na gestação, não é possível 

excluir uma infecção aguda ocorrida no início.

Nota Técnica nº 14/2020 COSMU/CGOCO/DAPES/SAPS/MS Oficio Nº

43/2020/CGZV/DEIDT/SVS/MD
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Rastreamento – Cenário 3 ( caso suspeito)
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Cenário 3: infecção aguda inicial? Falso positivo IgM?

 Iniciar Espiramicina imediatamente;

• Antibiótico do grupo dos macrolídeos que atinge altas concentrações no 

tecido placentário;

• Diminui o risco de transmissão vertical entre 60 e 70%;

• Cada comprimido tem 500mg, e a dose diária é 3 gramas ao dia (2 

comprimidos de 8/8 horas).

 Notificar o caso.

Nota Técnica nº 14/2020 COSMU/CGOCO/DAPES/SAPS/MS Oficio Nº

43/2020/CGZV/DEIDT/SVS/MD
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 Repetir a sorologia em duas a três semanas.

 Se o IgG continuar negativo: IgM falso positivo.

• Suspender o tratamento. 

• Conduzir a gestante como suscetível: orientações higiênicas e dietéticas 

e repetição da sorologia mensalmente.

Nota Técnica nº 14/2020 COSMU/CGOCO/DAPES/SAPS/MS Oficio Nº

43/2020/CGZV/DEIDT/SVS/MD

Cenário 3: infecção aguda inicial? Falso positivo IgM?
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 Se o IgG se tornar positivo: soroconversão (a infecção na gestação é 

confirmada).

 IG ≤ 16 semanas: 

• Manter a Espiramicina;

• Realizar a investigação da infecção fetal.

 IG > 16 semanas: 

• Troca para o esquema tríplice: 

• Sulfadiazina; 

• Pirimetamina; 

• Ácido folínico.

• Investigação fetal: 

Nota Técnica nº 14/2020 COSMU/CGOCO/DAPES/SAPS/MS Oficio Nº

43/2020/CGZV/DEIDT/SVS/MD

Cenário 3: infecção aguda inicial? Falso positivo IgM?
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Rastreamento – Cenário 4 (caso provável)
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IG <  16 semanas: 

 Iniciar o tratamento com Espiramicina;

 Realizar o teste de avidez para IgG:

• Avidez alta  descarta que a infecção tenha ocorrido na gestação atual.

• Suspender a  Espiramicina;

• Manter seguimento.

• Avidez fraca/baixa ou moderada: Infecção aguda.

• Manter Espiramicina;

• Investigação fetal;

• PNAR.

Cenário 4: infecção aguda? Infecção recente?

Manual de gestação de alto risco [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde,
Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas.
– Brasília : Ministério da Saúde, 2022.
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IG > 16 semanas: 

• O teste de avidez não modifica a conduta;

• Considerar como infecção aguda;

• Iniciar esquema tríplice  imediatamente;

• PNAR.

• Investigação fetal.

Manual de gestação de alto risco [recurso eletrônico] / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2022.

Cenário 4: infecção aguda? Infecção recente?
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Investigação fetal
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Investigação fetal

 Amniocentese: 

 pesquisa de DNA  do parasita no líquido amniótico (PCR) .

 Período: idade gestacional atingir 18 semanas (e após 4 semanas da 
infecção materna).

• Contraindicado nas gestantes HIV positivas e com hepatites virais.

• Prevenção da DHPN.

 Ultrassonografia.

Manual de gestação de alto risco [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. –
Brasília : Ministério da Saúde, 2022.
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Avaliação ultrassonográfica

 Calcificações intracranianas; 

 Dilatação ventricular;

 Hidrocefalia;

 Ascite;

 Alterações da ecotextura hepática e esplênica fetal;

 Aumento da espessura da placenta.

Investigação fetal

Manual de gestação de alto risco [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. –
Brasília : Ministério da Saúde, 2022.
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Tratamento
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Tratamento com esquema tríplice

Indicação:

 Confirmação da infecção fetal;

 Conversão tardia (> 30/32 semanas): iniciar mesmo sem confirmação.

 Sulfadiazina 1 grama via oral de 8/8 horas.

 Pirimetamina 25 mg via oral de 12/ 12 horas.

 Ácido folínico 10-20 mg via oral três vezes por semana: 10 a 20 mg 3 
vezes por semana (podendo a dose ser aumentada por surgimento de 
neutropenia, anemia ou plaquetopenia)

 Realizar hemograma  a cada duas semanas e USG com doppler da ACM 
para avaliar anemia fetal.

 Anemia megaloblástica: suspender

Manual de gestação de alto risco [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. – Brasília : Ministério da 
Saúde, 2022.
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