
486

RESUMO 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A toxoplasmose apresenta 
importância pela sua alta prevalência, ampla distribuição, apre-
sentação em imunocomprometidos e gravidade dos casos congê-
nitos, sendo considerada um problema de saúde pública. Con-
siderando a importância na gestação e a escassez de publicações 
nacionais, é de grande relevância esse estudo que pode auxiliar o 
planejamento de ações preventivas. Assim, objetivou-se verificar 
o perfil epidemiológico de toxoplasmose em gestantes em Chape-
có nos últimos cinco anos. 
MÉTODO: Estudo observacional transversal descritivo. Foram 
pesquisadas todas as gestantes com diagnóstico definitivo, pro-
vável e possível de toxoplasmose atendida na rede pública, que 
foram encaminhadas para o centro de referência em gestação de 
alto risco, no período de agosto de 2005 a dezembro de 2009. 
RESULTADOS: A prevalência de infecção aguda encontrada no 
município foi de 0,57 para cada 1.000 gestantes, sendo observa-
da prevalência de 12,7 gestantes com toxoplasmose aguda para 
cada 1.000 gestantes de alto risco. 1,3% das gestações de alto 
risco foram por toxoplasmose. A idade das pacientes variou de 
14 a 38 anos, com média de idade de 24,1 ± 6,9 anos. 67% 
das gestantes foram diagnosticadas no 1º trimestre. Em relação 
às unidades básicas de saúde de origem, houve uma distribuição 
geográfica periférica; entretanto, sem diferença significativa entre 
elas. O consumo de salame foi o único fator de risco pesquisado 
que apresentou relevância neste grupo de pacientes. 
CONCLUSÃO: Observou-se prevalência de gestantes com to-
xoplasmose aguda menor do que em outros estudos. Muitas 
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gestantes foram encaminhadas sem ter diagnóstico definitivo ou 
provável da infecção. Ratificou-se a importância de um pré-natal 
precoce e efetivo. 
Descritores: Epidemiologia, Gestação, Toxoplasmose. 

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Toxoplasmosis is im-
portant due to its high prevalence, wide distribution, presenta-
tion in immunocompromised patients and severity of congenital 
cases, being considered a public health problem. Considering 
the importance in pregnancy and the low number of Brazilian 
publications, this study is very relevant since it could assist the 
planning of preventive actions. Thus, we aimed at verifying the 
epidemiology profile of toxoplasmosis in pregnant women in the 
city of Chapecó in the last five years. 
METHOD: A cross-sectional observational study. All pregnant 
women diagnosed with definite, probable, and possible toxoplas-
mosis, seen in public health system units, who were referred to 
the high risk pregnancy center from August/2005 to Decem-
ber/2009 were surveyed. 
RESULTS: The prevalence of acute infection found in the city was 
0.57 per 1.000 pregnant women, with a prevalence of 12.7 preg-
nant women with acute toxoplasmosis for every 1.000 high risk 
pregnant women being observed. 1.3% of high risk pregnancies 
were due to toxoplasmosis. The patients’ age ranged from 14 to 38 
years, with an average of 24.1 ± 6.9 years. Sixty seven percent of 
pregnant women were diagnosed in the first trimester. When regar-
ding the basic healthcare units, there was a peripheral geographical 
distribution; however, no significant difference between them was 
observed. The consumption of salami was the only risk factor stu-
died that had relevance in this group of patients. 
CONCLUSION: A prevalence of pregnant women with acute 
toxoplasmosis lower than in other studies was observed. Many 
pregnant women were referred without definitive or probable 
diagnosis of infection. This study reiterated the importance of 
early and effective prenatal care.
Keywords: Epidemiology, Pregnancy, Toxoplasmosis. 

intRODUÇÃO

A toxoplasmose é uma doença causada pela infecção do parasita 
intracelular obrigatório Toxoplasma gondii1 que tem os membros 
da família dos felinos como hospedeiros definitivos ou comple-
tos2, principalmente os gatos, o homem, mamíferos não felinos 
e pássaros como hospedeiros intermediários ou incompletos no 
seu ciclo de vida3.
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Esta infecção é adquirida pela ingestão de carnes cruas e mal 
cozidas de animais com cistos teciduais ou por ingestão de 
oocistos encontrados no solo e nos alimentos. A transmissão 
também pode ocorrer por via transplacentária, transplante de 
órgãos e transfusão sanguínea. Em humanos imunocompeten-
tes a infecção é assintomática em 80% a 90% dos casos4. A 
frequência da infecção varia de acordo com diversos fatores: 
faixa etária, hábitos alimentares, padrões culturais e procedên-
cia urbana ou rural5.
Quanto à frequência de aquisição de toxoplasmose na gestação, 
ela varia em diferentes países, sendo de um a 14 casos por 1000 
gestações6. Estudos de toxoplasmose aguda encontraram taxas por 
1000 gestações de 0,5 na Suécia7, 1,7 na Noruega8 e 6,6 em Paris9.
É importante o reconhecimento da infecção em gestantes devido 
ao risco de transmissão para o feto2. A infecção congênita ocorre 
em 0,2 a 2 recém-nascidos por 1000 nascimentos6. 
Sabe-se que essa doença apresenta alta infectividade e ampla dis-
tribuição geográfica, sendo considerado um grave problema de 
saúde pública. Portanto, considerando tais características e a im-
portância de estudos na gestação, aliada à escassez de publicações 
nacionais sobre esta doença10 e à carência de informações sobre a 
frequência de infecções congênitas e perinatais como a toxoplas-
mose11, foi de grande relevância a realização deste estudo sobre o 
perfil epidemiológico de toxoplasmose em gestantes. 

MÉtODO

Estudo observacional transversal descritivo. Foram pesqui-
sadas as gestantes atendidas nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) do município de Chapecó que foram encaminhadas 
por toxoplasmose para a Clínica da Mulher, centro de referên-
cia em gestantes de alto risco, no período de agosto de 2005 a 
dezembro de 2009. 
Foi verificada a prevalência das gestantes encaminhadas por toxo-
plasmose no município e selecionadas somente aquelas que apre-
sentaram toxoplasmose aguda, preservando-se a identidade das pa-
cientes. Considerou-se infecção aguda as categorias de diagnóstico 
definitivo, provável e possível de Lebech e col. com adaptações feitas 
por Varella12. Dessa forma, o diagnóstico definitivo referiu-se à soro-
conversão da gestante. Diagnóstico provável (resultados associados 
com IgM positiva) definido como IgG acima de 300 UI/mL; avi-
dez baixa ou IgG com aumento de três vezes ou mais. Diagnóstico 
possível (resultados associados com IgM positiva) quando há avidez 
intermediária após a 20ª semana gestacional; IgG inferior a 300 UI/
mL e somente um exame no momento do parto ou IgG abaixo de 
300 UI/mL e apenas um exame durante o pré-natal, após 20 sema-
nas de gestação. Dessa forma, verificou-se a prevalência e traçou-se 
o perfil epidemiológico. Para tanto, consideraram-se os valores de 
referência dos laboratórios em que foram feitos os exames sorológi-
cos das pacientes e os critérios de definição de caso de toxoplasmose 
aguda na gestação. Utilizaram-se dados de prontuários e aplicação de 
um questionário sobre fatores de risco numa amostra da população 
estudada. Os dados foram analisados pelo programa estatístico SPSS 
17.0 (Statistical Package for the Social Sciences).
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHA-
PECÓ), sob o protocolo nº 191/2009.

RESUltADOS

Foram encaminhadas ao serviço de referência de gestação de alto 
risco 102 gestantes com suposto diagnóstico de toxoplasmose. 
Destas, apenas 27 realmente apresentaram infecção aguda. As-
sim, a prevalência foi de 0,57 com toxoplasmose a cada 1.000 
gestantes, sendo que a estratificação por ano pode ser visualizada 
no gráfico 1.
A média de casos de 2009 foi superior a dos outros anos com p < 0,01.
Aproximadamente 20,5% das gestantes encaminhadas apresentaram 
IgM não reagente. Apenas 14% daquelas com IgM reagente ou du-
vidoso não realizaram teste de avidez de IgG, sendo que, das que o 
fizeram, quase 85% apresentaram avidez intermediária ou alta.
O perfil das 27 gestantes com toxoplasmose aguda mostrou 
maior parcela enquadrada na categoria de diagnóstico provável 
(Tabela 1).
Houve uma distribuição geográfica periférica, mas sem diferença 
significativa entre as UBS (p = 0,389).
A idade das pacientes variou de 14 a 38 anos, com média de 14,1 
± 6,9 anos (Gráfico 2).
O diagnóstico de infecção aguda foi feito no primeiro trimestre 
em 18 das 27 gestantes, o que representou 67% e nenhuma pa-
ciente foi diagnosticada no 3º trimestre. 
Houve relação estatisticamente significativa entre a idade e o tri-
mestre gestacional de diagnóstico de toxoplasmose aguda com 
p < 0,01. Quanto maior a idade da paciente, mais precoce foi o 
diagnóstico (Gráfico 3).
O gráfico 4 apresenta a relação estatisticamente significativa entre 
a idade gestacional de início do pré-natal e de diagnóstico de to-
xoplasmose aguda. Portanto, quanto mais cedo a gestante iniciou 
o pré-natal, mais precocemente se fez o diagnóstico. 
Os fatores de risco pesquisados foram ingestão de carne crua ou 
mal cozida, salame, contato com gato, higienização de frutas, ver-

Tabela 1 – Frequência de toxoplasmose aguda em gestantes de acordo 
com categorias diagnósticas (n = 27).
Categorias Diagnósticas Frequência (n) % % Cumulativa
Diagnóstico definitivo 7 25,9 25,9
Diagnóstico provável 19 70,4 96,3
Diagnóstico possível 1 3,7 100
Total 27 100

Gráfico 1 - Prevalência de gestantes com toxoplasmose em relação ao 
total dos pacientes.
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duras e legumes e fonte de água. Apesar de 66,6% das gestantes 
negarem a ingestão de carne crua ou mal cozida, 86,6% ingeri-
ram salame e, em sua maioria, cru. Assim, o grande consumo 
de salame colonial cru (92,7%) foi um dos fatores que mais se 
destacou. Além disso, 80% das gestantes referiram contato com 
gato. A ingestão de salame foi o único que apresentou significân-
cia estatística (p = 0,005). Ingestão de carne crua ou mal cozida 
(p = 0,197), contato com gato (p = 0,020) e origem da água (p = 
0,020) não foram estatisticamente significativos. A comparação 
não incluiu a higienização de frutas, verduras e legumes, pois to-
das as pacientes a faziam. 
 

Gráfico 2 - Idade das gestantes com toxoplasmose aguda.

Gráfico 3 - Relação entre idade e trimestre gestacional de diagnóstico 
(p < ,01).

Gráfico 4 – Relação entre idade gestacional de início do pré-natal e idade 
gestacional de diagnóstico (p < 0,01).

DiSCUSSÃO

A prevalência de toxoplasmose aguda encontrada de 0,57/1.000 
gestantes foi menor em relação à casuística de outros locais que 
revelam prevalências de 4,8/1.000 em Porto Alegre13, 4,6/1.000 
em Sergipe14 e de 4,2/1.000 no Mato Grosso do Sul4. Essa menor 
prevalência poderia ser justificada por uma subnotificação dos 
casos e/ou alta soropositividade da população (exposição prévia), 
bem como pelos diferentes critérios de infecção aguda e métodos 
diagnósticos dos diversos trabalhos. Dessa forma, comparando-se 
apenas a prevalência de anticorpos IgM, o município de Chapecó 
continuou apresentando, ainda assim, menor prevalência do que 
a dos demais estudos com 0,94 gestantes IgM positivo/1.000. 
Assim, pode-se pensar, além das justificativas propostas anterior-
mente, que o município tem um bom controle e acompanha-
mento das gestantes com toxoplasmose.
Muitas pacientes foram encaminhadas sem apresentar infecção 
aguda, o que pode demonstrar certa dificuldade no diagnóstico 
da toxoplasmose. Diversos estudos destacam dificuldades no ma-
nuseio por parte do atendimento pré-natal, incluindo a qualidade 
dos testes diagnósticos e a educação continuada dos profissionais 
de saúde15, bem como divergências nas condutas diagnósticas e 
terapêuticas da toxoplasmose gestacional16. 
Estudos demonstram um aumento da soropositividade com o au-
mento da idade, isto corrobora que quanto maior tempo de expo-
sição ao agente causal, maior é a prevalência de anticorpos especí-
ficos (IgG) para T. gondii17. Contrário a isso, deve-se esperar que 
as infecções agudas ocorram mais frequentemente em pacientes 
mais jovens, assim como observado nesta pesquisa. O resultado 
encontrado foi muito semelhante ao de outros trabalhos como no 
Mato Grosso do Sul em que a faixa etária das gestantes com IgM 
reagente variou de 14 a 39 anos com média de 23 ± 5,9 anos4.
O diagnóstico foi mais precoce quanto maior a idade das pacien-
tes e quanto mais cedo elas iniciaram o pré-natal. Isso mostra 
a importância do pré-natal à saúde tanto da mulher como do 
concepto, visto que se refere a um conjunto de procedimentos 
clínicos e educativos com o objetivo de vigiar a evolução da gra-
videz e promover a saúde da gestante e da criança18.
Quanto aos fatores de risco, estudos divergem quanto ao pa-
pel da ingestão de carne crua ou mal cozida, sendo que alguns 
a apontam como principal fator de risco para infecção aguda19, 
diferentemente desse e de outros trabalhos que não mostraram 
relevância significativa20. 
Um estudo caso-controle multicêntrico europeu frisou muito a 
associação significativa das carnes com a infecção aguda, citando 
o salame19, fator de risco mais relevante nesse estudo. 
Estudo no Rio Grande do Sul apresentou o contato com animais 
e solo, bem como a ingestão de linguiça caseira com importante 
influência na infecção toxoplásmica17. 
Não existe uniformidade quanto à associação entre a toxoplasmo-
se e o convívio com gatos, sendo que nesse estudo não houve essa 
relação, assim como em outros locais21.

COnClUSÃO

A prevalência de gestantes com toxoplasmose aguda no presente 
estudo foi de 0,57/1.000 gestantes, sendo uma população jovem.
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O grande consumo de salame, principalmente colonial e cru, foi 
um dos fatores que mais se destacou, sendo o único que apresen-
tou significância estatística (p = 0,005) nesta população. 
As gestantes do presente estudo receberam acompanhamento e 
tratamento no serviço de referência do município de Chapecó.
Muitas gestantes foram encaminhadas sem ter diagnóstico definitivo 
ou provável da infecção, algumas apresentando IgM não reagente, já 
imunes ou com alta avidez. Essa parcela pode ter alta representativi-
dade nos encaminhamentos a serviços especializados, sendo extre-
mamente relevante manter educação continuada das equipes multi-
disciplinares atuantes no pré-natal, com avaliação sorológica correta, 
evitando erros diagnósticos e sobrecarga ao sistema.
Enfatiza-se a importância de reforçar as medidas educativas para 
a prevenção da toxoplasmose, através de palestras e orientações 
no pré-natal. Sugere-se a utilização de um fluxograma para auxí-
lio no diagnóstico e conduta da toxoplasmose nas UBS.
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