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RESUMO 

IMPORTÂNCIA DO TESTE DE AVIDEZ IgG NO DIAGNÓSTICO DA 
TOXOPLASMOSE CONGÊNITA 

 
A toxoplasmose é uma doença infecciosa de ocorrência mundial que possui 
como agente etiológico o protozoário Toxoplasma gondii. A principal 
manifestação clinica da toxoplasmose se consolida através da transmissão 
vertical. Apesar dos grandes avanços no diagnóstico e tratamento da 
toxoplasmose congênita (TC), a busca de testes de diagnóstico para 
determinar o momento em que a infecção foi adquirida e a fase de gestação 
correspondente ainda representa um desafio clinico a ser superado. O teste 
de avidez de IgG avalia a força de ligação dos anticorpos IgG contra o 
antígeno do T. gondii, separando os anticorpos de baixa avidez, produzidos 
na fase inicial da infecção dos anticorpos de elevada avidez, indicativos de 
infecção crônica, porém ainda não é elucidado o valor deste teste no 
diagnóstico da TC no recém-nascido. Neste contexto, o presente trabalho 
tem como objetivo verificar a importância do teste de avidez de IgG no RN 
para o diagnóstico da TC. Estudo de caso controle aninhado em coorte de 
acompanhamento de crianças suspeitas de terem nascido com 
toxoplasmose congênita (TC), oriundas de duas maternidades públicas de 
referência, na cidade de Goiânia, GO (Brasil). A amostra foi constituída por 
88 puérperas infectadas pelo Toxoplasma gondii (T. gondii) e seus RN; 
sendo 48 agudamente infectadas durante a gravidez (PAI) e 40 
cronicamente infectadas (PCI). Foram avaliados os níveis séricos de IgM e 
IgG específicas anti-T. gondii e o teste de avidez de IgG, por 
quimioluminescência. Os dados gerados foram informatizados no programa 
Excel 2012. A estatística foi realizada pelos softwares GraphPadPrism 
versão 5.04 e SPSS- Statistical Package for the Social Sciences Versão 
21.0. As diferenças foram consideradas estatisticamente significativas 
quando o valor de p<0,05. Isso permitiu classificar os RN em infectados 
(com alta avidez ou baixa avidez) e não infectados (com alta avidez). Os RN 
das PAI foram divididos em RN com baixa avidez (BA) e RN com alta avidez 
(AA). A TC foi verificada em 66,66% (n=32) dos RN das PAI, sendo que 
94,1% dos RN com BA e 42,3% dos RN com AA, estavam infectados. Os 
níveis de IgG e de IgM dos RN com BA e de suas puérperas foram elevados 
e apresentaram diferença quando comparados com os RN com AA 
(p=0,0001). A sintomatologia da TC foi observada em 56,2 % (n=9) dos RN 
com BA e 31,3% (n=5) dos RN com AA. Os RN com BA expostos ao 
T.gondii apresentaram o risco 15 vezes maior de desenvolverem a TC que 
os RN com AA. O teste de avidez apresentou especificidade de 93.78% e 
sensibilidade 50.00%. Neste contexto, o teste de avidez pode ser utilizado 
como auxiliar na detecção precoce da TC no RN.  

 

Palavras-chave: toxoplasmose congênita, afinidade de anticorpos, 

imunoglobulina G, e Recém-Nascido 
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ABSTRACT 

IMPORTANCE OF IgG AVIDITY TEST IN DIAGNOSIS OF CONGENITAL 
TOXOPLASMOSIS 

Toxoplasmosis is a infectious disease worldwide occurrence of that has as 
etiologic agent the protozoan Toxoplasma gondii. The main clinical 
manifestation of toxoplasmosis is consolidated through vertical transmission. 
Despite major advances in the diagnosis and treatment of congenital 
toxoplasmosis (CT), the search for diagnostic tests to determine when the 
infection was acquired and the corresponding gestation stage still represents 
a clinical challenge to be overcome. The IgG avidity test evaluates the 
binding strength of IgG antibodies against T.gondii antigen, separating the 
low avidity antibodies produced in the initial stage of infection of high avidity 
antibody, indicative of chronic infection but is not yet elucidated the value of 
this test in the diagnosis of CT in newborn (NB). In this context, this study 
aims to evaluate the predictive value of IgG avidity test in the diagnosis of CT 
RB. Case-control study nested in follow-up cohort of children suspected of 
having been born with congenital toxoplasmosis (CT), from two Maternity 
reference public in the city of Goiânia, Goias (Brazil). The sample consisted 
of 88 mothers infected by Toxoplasma gondii (T.gondii) and their newborn 
(RB); being 48 acutely infected during pregnancy (AIP) and 40 chronically 
infected (CIP) and their newborn. We evaluated serum levels of specific IgM 
and IgG against T.gondii IgG avidity test, by Chemiluminescence. The data 
generated were computerized in the Excel program 2012. The statistic was 
made using GraphPadPrism software version 5.04 and SPSS-Statistical 
Package for the Social Sciences Version 21.0. The differences were 
considered statistically significant when the value of p < 0.05. This allowed 
classifying the RB in infected (with high avidity or low avidity) and non-
infected (with high avidity). The RN of the AIP were divided in RB with low 
avidity (LA) and RN with high avidity (HA). The TC was checked on 66.66% 
(n = 32) of RB of the AIP, and 94.1% of RN with LA and 42.3% of RN with 
HA, were infected. Levels of IgG and IgM of RN with LA and its mothers were 
high and showed difference when compared with the RN with HA (p = 
0.0001). The symptomatology of the CT was observed in 56.2% (n=9) of RN 
with LA and 31.3% (n=5) of RN with HA. NB with BA exposed to T.gondii 
have 15 times more likely to develop the TC that NB with AA. The avidity test 
had a specificity of 93.78% and 50.00% sensitivity. In this context, the avidity 
test could be used to aid detection of CT in RB. 
 

Keywords: congenital toxoplasmosis, antibody affinity, immunoglobulin 

G and newborn. 
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1. INTRODUÇÃO 

A toxoplasmose é uma doença infecciosa de grande relevância 

médica e veterinária, que possui como agente etiológico o protozoário 

Toxoplasma gondii (Dubey, 2008; Vetrivel et al., 2016). Este é um parasita 

intestinal de felinos com uma ampla variedade de hospedeiros intermediários 

que incluem animais de sangue quente, dentre eles o homem. Com 100 

anos de descoberta, o Toxoplasma gondii tem um potencial patogênico 

importante acometendo os filhos de mães infectadas agudamente na 

gestação, através da transmissão vertical, que se traduz na Toxoplasmose 

Congênita (Vetrivel et al., 2016). Este evento causa sequelas graves a curto 

e longo prazo sobre as crianças acometidas, limitando-lhes a vida. A mulher 

com uma infecção aguda tem cerca de 20 a 50% de probabilidade de 

transmitir a doença ao seu feto (Jones et al., 2001). Quando a transmissão 

materno-fetal ocorre antes da décima quinta semana de gestação, pode 

resultar numa taxa de transmissão menor do que 5%. A infecção fetal pode 

ser reduzida se ocorrer o diagnóstico precoce e o tratamento adequado 

(Remington et al., 2001; Milewska-Bobula et al., 2015). Assim, se o 

tratamento for suspenso, a placenta pode se comportar como um 

reservatório, enviando microrganismos vivos para o feto ao longo da 

gestação (Stray-Pedersen, 1993; Baquero-Artigao et al., 2013). 

O entendimento da toxoplasmose congênita (TC) tem motivado a 

pesquisa sobre o parasita, sua fisiopatologia e epidemiologia (Esch & 

Petersen, 2013). Porém, um dos maiores desafios no diagnóstico laboratorial 

é a limitada disponibilidade de testes que possam diagnosticar 
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precocemente o recém-nascido infectado com o objetivo de iniciar o 

tratamento e reduzir os efeitos da infecção fetal. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2. 1 Histórico 

O nome Toxoplasma (toxon = arco, plasma = forma) é originado 

da forma em arco freqüentemente observada na forma taquizoíta de T.gondii 

(Dubey, 2008; Vetrivel et al., 2016).   

Os relatos pioneiros da identificação do parasito foram realizados 

concomitantemente em 1908 na Tunísia por Nicolle & Manceaux em 

roedores silvestres africanos e no Brasil por Splendore em coelhos. Estes 

trabalhos possibilitaram a diferenciação de protozoários do gênero 

Leishmania, que posteriormente foram reconhecidos tendo o gênero 

Toxoplasma e espécie gondii (Dubey, 2008). O trabalho de Chatton & Blanc 

em 1917 atribuiu que a infecção por T. gondii identificada por Nicolle & 

Manceaux e Splendore, possivelmente tenha sido adquirida em laboratório 

(Dubey, 2010).  

A toxoplasmose deixou de ser considerada apenas uma zoonose 

em 1923, quando o primeiro caso da doença em humanos foi observado em 

criança falecida com 11 meses de idade. A criança apresentava hidrocefalia 

e cegueira, na necropsia dos cortes do globo ocular direito, foram 

identificados parasitas semelhantes ao T. gondii. Estes achados foram 

atribuídos serem de origem congênita (Remington et al., 2006).  

Torres, em 1927, identificou microrganismos em cortes 

histológicos de cérebro, miocárdio e músculos esqueléticos de um recém-
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nascido (RN), que foram denominados como Toxoplasma ou 

Encephalitozoon. Este fato reforçou a hipótese da toxoplasmose se tratar de 

uma infecção congênita (Dubey, 2010). 

Em 1937 o T.gondii foi reconhecido como o agente causador de 

encefalomielite em crianças recém-nascidas por Wolf & Cohen, sendo que 

cinco anos mais tarde comprovou-se a sua transmissão vertical em humanos 

(Tenter; Heckroth; Weiss, 2000). Em 1939, os mesmos pesquisadores 

observaram a existência do T.gondii em lesão do sistema nervoso central 

(SNC) de criança falecida com um mês de vida (Corrêa & Corrêa 1992). 

A primeira descrição de toxoplasmose em adultos foi relatada nos 

Estados Unidos por Pinkerton & Weinman (1940) através do isolamento do 

parasita. Este acontecimento possibilitou o desenvolvimento do clássico 

teste de Sabin & Feldman. Este teste representou um marco importante no 

diagnóstico laboratorial da toxoplasmose e na realização de inquéritos 

epidemiológicos. Nos anos seguintes outros métodos de diagnóstico foram 

elaborados como o teste de hemaglutinação (Jacobs & Lunde, 1957), reação 

de fixação do complemento (Waren & Sabin, 1942), imunofluorescência 

indireta (Kelen; Ayllon Leind; Ladzoffay, 1962), teste de sensibilidade 

cutânea á toxoplasmina (Frenkel, 1949). 

Dubey e Frenkel em 1976 elucidaram o ciclo biológico do parasito, 

ao demonstrar os estágios infecciosos de T. gondii nas fezes de gatos, e que 

estes poderiam ser transmitidos a hospedeiros intermediários (Dubey, 2010). 

Em 1981 a toxoplasmose emergiu como uma importante infecção 

oportunista no cenário da AIDS, apresentando-se como encefalite grave e 



                                                                                                                                                       
 

18 

potencialmente fatal devido à reativação de infecções latentes do HIV 

associada à supressão imune (Israelki & Remington, 1988).                                                                                                                                                                                               

Nas últimas décadas, extraordinários avanços no diagnóstico da 

toxoplasmose foram obtidos, como a utilização de técnicas automatizadas, 

que incluem metodologias imunoenzimáticas, imunofluorimêtricas e 

quimiluminescência. Melhorias nas áreas de imunologia e biologia molecular 

proporcionaram novas perspectivas no diagnóstico e entendimento da 

parasitose, através do desenvolvimento da técnica de transfecção, 

tecnologia do sequenciamento do parasita e seu hospedeiro, protêomica 

entre outros. A manipulação do genoma do T. gondii é o caminho mais direto 

para entender as funções dos genes específicos no desenvolvimento do 

parasita e patogênese. (Possenti et al., 2013; Vinayak et al., 2014; Gashout 

et al., 2016). 

 
 

2.2 Agente Etiológico 

Toxoplasma gondii é um protozoário parasita intracelular 

obrigatório pertencente ao filo Apicomplexa, pertencente à família 

Sarcocystidae, da classe Sporozoa, subclasse Coccidia, subordem 

Eimereina, subfamília Toxoplasmatinae, gênero Toxoplasma e espécie 

gondii (Dubey, 2008).  

T. gondii apresenta um ciclo heteroxênico (fase assexuada ou 

extra intestinal e sexuada ou enteroepitelial). Este parasita pode ser 

encontrado em três estágios distintos (Figura 1): taquizoítos, bradizoítos 

(contidos em cistos teciduais) e esporozoítos (em oocistos) (Dubey et al., 

1998; Dubey, 2004; Montoya & Liesenfeld, 2004; Dubey, 2008). 
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Figura 1. Estágios do Toxoplasma gondii.  (A) taquizoítos; (B) Cisto com 
muitos bradizoítos (C) Cisto tecidual. Adaptado: Hill & Dubey, 2002 

 
O taquizoíta requer um habitat intracelular para sobreviver e se 

multiplicar, e está presente durante a fase aguda da infecção. O bradizoíta é 

encontrado nos tecidos na fase latente da patologia, já o esporozoíta está 

localizado nos oocistos e representa a forma resistente do parasita no meio 

ambiente (Remington et al., 2006; Dubey, 2010). O taquizoíta de T.gondii 

invade e se multiplica na maioria das células de órgãos como músculos, 

fígado, baço, gânglios linfáticos e SNC. Esta forma do parasita é 

responsável pela infecção congênita, morte celular e reação inflamatória 

aguda da doença (Remington et al., 2006; Robert-Gangneux & Dardéc ML, 

2012).  

As formas do T. gondii possuem cerca de 2 a 6μm de largura e 4 

a 8μm de comprimento, estruturalmente são constituídos por uma organela 

secretora, denominada de complexo apical, característica exclusiva dos 

membros do filo Apicomplexa. Esta estrutura é de extrema importância para 

os processos de invasão e locomoção por deslizamento do parasita nos 

tecidos e barreiras biológicas (Daher et al., 2010) é um alvo ativo para o 

desenvolvimento de medicamentos (Dunay & Sibley, 2010). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dunay%20IR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20537517
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sibley%20LD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20537517
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O gato é o hospedeiro definitivo, portador e excretor do oocisto no 

meio ambiente através das fezes (Dubey, 1993; Dubey, 1998; Black & 

Boothroyd, 2000; Dubey, 2008; Hehl et al., 2015).  

Durante o ciclo no hospedeiro definitivo ocorre o desenvolvimento 

da fase assexuada (merogonia) e da sexuada (gamogonia) do parasito. O 

ciclo se inicia com a contaminação dos felídeos pela ingestão de oocistos 

contendo esporozoítos, presentes em material fecal ou por ingestão de 

cistos teciduais contendo bradizoítos. Após a ingestão de cistos ou oocisto 

ocorre a digestão e liberação dos bradizoítos ou esporozoítos. As estruturas 

liberadas do T. gondii penetram nas células epiteliais podendo seguir dois 

percursos (Dubey, 2008; McConkey et al., 2013). 

 O primeiro percurso forma taquizoítos por meio da reprodução 

assexuada ou extra-intestinal. Este processo possibilita a difusão e 

manutenção da parasitose, pois as células contaminadas se degeneram e 

liberam as várias gerações do parasito – merozoítos, que são capazes de 

penetrar em novas células. Nesta fase o gato atua como hospedeiro 

intermediário (Dubey, 2008; Morrissette, 2015).  

O segundo percurso ocorre após cinco dias da infecção do 

felídeo, os taquizoítos se transformam no interior dos enterócitos em 

gametócitos masculino e feminino, em seguida estes se fundem na 

fecundação formando o oocisto imaturo.  O hospedeiro definitivo eliminará o 

oocisto para o meio ambiente através das fezes, caracterizando a 

reprodução sexuada. A liberação de material contaminado ocorre em um 

período de tempo dependente da fase do ciclo de vida ingerida. O menor 

período pré-patente segue a ingestão de cistos teciduais (3-10 dias), em 
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seguida, taquizoítos (13 dias) e a mais longa segue a ingestão de oocistos (≥ 

18 dias) (Dubey, 1998; Amato & Marchi 2002). 

 O oocisto, em condições adequadas de umidade e temperatura é 

capaz de se manter infectante aos seus hospedeiros intermediários por um 

período de até de 18 meses (Dubey, 1998; Kawazoe, 2002; Montoya & 

Liesenfeld, 2004; McAuley, 2014).  

A reprodução assexuada ocorre no hospedeiro intermediário ou 

seja, seres humanos, gado e aves (Hehl et al., 2015). Após a ingestão do 

oocisto pelo hospedeiro intermediário, os taquizoítos sofrem multiplicação 

rápida, em praticamente todos os tecidos, incluindo SNC, músculos 

cardíacos e esqueléticos, olhos e placenta (Dubey, 1998; Montoya & 

Liesenfeld, 2004). Os taquizoítos apresentam forma ovóide de 

aproximadamente 2x6µm de comprimento e penetram nas células 

hospedeiras através de estruturas presentes no seu complexo apical, 

constituindo um vacúolo parasitóforo. Dentro desta estrutura, os taquizoítos 

multiplicam-se por endodiogenia até romperem as células hospedeiras, 

atingindo a corrente sanguínea e invadindo novas células (Dubey, 1998; 

2008; McConkey et al., 2013).  

O desempenho do sistema imune do hospedeiro 

imunocompetente contra o T. gondii é a responsável pelo encistamento do 

parasito (Montoya & Liesenfeld, 2004). Os cistos teciduais apresentam 

parede elástica de aproximadamente 0,5 µm de espessura, com cerca de 5 

a 7 µm de diâmetro, estes são constituídos por centenas de bradizoítos, os 

quais são morfologicamente análogos aos taquizoítos, que multiplicam-se 

lentamente e podem persistir por toda a vida do hospedeiro (Dubey, 2004; 



                                                                                                                                                       
 

22 

Montoya & Liesenfeld, 2004; Elmore et al, 2010). Os principais sítios dos 

cistos teciduais são o SNC e nos músculos esqueléticos e cardíacos, porém 

alguns estudos mostram a presença de cistos teciduais também no pulmão, 

fígado e rins (Esteban-Redondo et al., 1999; McAuley, 2014). O ciclo 

biológico de T. gondii pode ser simplificado na Figura 2. 

 
 

 
 

Figura 2. Ciclo Biológico do Toxoplasma gondii e formas de transmissão da 
toxoplasmose. Adaptado: Esch & Petersen, 2013. 

 

2.3 Formas de Transmissão 
 
2.3.1 Transmissão horizontal  

  A ingestão de cistos teciduais em alimentos como carne mal 

cozida é responsável pela maioria das transmissões horizontais em 

humanos (Dubey et al., 1993; 2010; Jones JL et al, 2009). São fonte de 

contaminação o contato com solo contaminado ou a ingestão de frutas, 

verduras e água contaminada por fezes de gatos que contenham oocisto de 

T.gondii (Dubey et al., 1988; Saadatnia & Golkar, 2012; McAuley, 2014). O 
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período de incubação para ocorrer infecção por T.gondii varia de 10 a 23 

dias após a ingestão de alimentos mal cozidos e de 5 a 20 dias apos a 

ingestão de oocistos presentes em fezes de gatos (Esch & Petersen, 2013). 

O T. gondii em forma de taquizoíto desempenha um papel 

importante na transmissão vertical da toxoplasmose. Porém, a transmissão 

horizontal de taquizoítos não é epidemiologicamente importante, pois estes 

são muito sensíveis às condições ambientais, por se tornarem inviáveis 

rapidamente fora do hospedeiro (Tenter; Heckroth; Weiss, 2000; McConkey 

et al., 2013).  

A toxoplasmose pode ser transmitida em pacientes receptores de 

transplantes de órgão como de coração, rins, fígado e medula óssea (Tenter; 

Heckroth; Weiss, 2000; Derouin & Pellox, 2008; McAuley, 2014).  O risco de 

transmissão é maior no transplante de órgão, quando comparado ao 

transplante de células-tronco hematopoiéticas (Derouin & Pellox, 2008).  

Os cistos teciduais de T. gondii contidos em carne de animais de 

produção, são importantes fontes de infecção para humanos. Entre os 

animais de corte, os cistos teciduais de T. gondii são mais comumente 

observados, em tecidos infectados de bovinos, porcos, ovelhas e cabras e 

menos observados em aves domésticas, coelhos e cavalos (Esch & 

Petersen, 2013). 

Taquizoitos de T. gondii também podem ser encontrados em leite 

de muitos hospedeiros intermediários como ovelhas, cabras e vacas (Dubey, 

1993; Remington et al., 2001), porém a toxoplasmose aguda em humanos, 

somente foi associada ao consumo de leite de cabra, não pasteurizado 

(Saadatnia & Golkar, 2012; Santana Rocha et al., 2015).  
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Os gatos domésticos e os felídeos selvagens são hospedeiros 

definitivos e os únicos que podem realizar o ciclo sexuado, liberando pelas 

fezes milhares de oocistos imaturos após a infecção aguda. A disseminação 

de oocistos por artrópodes contribuem para a alta disseminação. Neste 

contexto moscas e baratas podem veicular oocistos, nas patas 

representando um papel importante na contaminação dos alimentos 

(Chinchilla et al., 1994; Esch & Petersen, 2013). 

 
 
2.3.2 Transmissão vertical 

Em Neves (2001) foram descritas as vias de transmissão vertical 

do T.gondii ao feto em: transplacentária, rompimento de cistos no 

endométrio e por meio de taquizoítos livre no liquido amniótico. A via de 

infecção transplacentária ocorre quando a gestante contrai a toxoplasmose 

durante a gestação, esta apresenta a fase aguda da doença e poderá 

contaminar o feto, provavelmente através dos taquizoítos. Na fase crônica 

da doença pode ocorrer o rompimento de cistos no endométrio por distensão 

mecânica ou ação lítica das vilosidades coriônicas da placenta. Os cistos 

lisados liberam bradizoítos que adentrariam no feto. Na outra forma de 

infecção vertical, os taquizoítos localizados no líquido amniótico 

contaminariam o feto.  

Os fatores que influênciam a transmissão congênita ainda são 

pouco conhecidos, mas sabe-se que a transmissão materno-fetal está 

relacionada com o fluxo sanguíneo placentário e com o sistema imunológico 

da gestante (Stray-Pedersen, 1993; Gilbert et al., 2001; Esch & Petersen, 

2013; McAuley, 2014). 
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O risco de infecção fetal por transmissão transplacentaria pode 

acontecer quando a mãe tem uma soroconversão durante a gestação 

(Chemello; Ecker; Teixeira, 1998; McAuley, 2014) ou quando a gestante tem 

uma reativação ou reinfecção da doença. A contaminação do feto pode 

originar seqüelas graves (Stray-Pedersen, 1993; Lange et al., 2016), e a 

gravidade da doença, dependerá da virulência da cepa do parasita, 

quantidade de formas infectantes, competência imunológica da mãe e do 

período gestacional em que a mulher se infectou (Desmonts & Couveur, 

1974; Remington et al., 2001). 

O estudo de Ravel (1998) associou o efeito do risco de infecção 

do feto com o período gestacional, quando a contaminação foi adquirida no 

primeiro trimestre de gravidez, cerca de 10% dos fetos estavam infectados, 

no segundo trimestre 29%; e no terceiro trimestre 59%. Além disso, 

observou que 90% das gestantes que apresentaram infecção aguda eram 

assintomáticas.  

O trabalho de Desmonts e Couvreur (1974) constatou que, 

quando a mãe era infectada durante o primeiro trimestre da gravidez a 

contaminação fetal era mais grave, pois o parasito nesse período pode 

afetar o processo de organogênese. Embora, quando a infecção materna 

ocorria no último trimestre, a manifestação da doença no feto ocorria com 

maior freqüência e apresentava seqüelas clínicas discretas. 

Conseqüentemente, o aumento do período gestacional eleva o risco de 

transmissão vertical e diminui a gravidade do acometimento fetal (Dunn et 

al., 1999; Oliveira, 2002; Gilbert & Gras, 2003; Lange et al., 2016). 
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As manifestações clínicas da infecção congênita pelo T. gondii 

possui grandes variações que podem ser observadas ao nascimento com 

mortalidade perinatal elevada (microcefalia, crescimento intra-uterino 

retardado, hidrocefalia) até as formas assintomáticas ou oligossintomáticas 

do terceiro trimestre da gestação. Além disso, pode ocorrer uma infecção 

subclínica no feto com possibilidade do acometimento de coriorretinite e 

outras complicações tardias na vida da criança (Engstrom et al., 1991, 

Spalding et al., 2003, Leão et al., 2004; McAuley, 2014). 

 
 
2.4 Profilaxia da Toxoplasmose 

Educação em saúde promove o conhecimento de como evitar a 

infecção pelo T. gondii e representa a forma mais eficaz de prevenção. Para 

impedir a transmissão horizontal de T. gondii via alimentos, a carne de 

animais não devem ser ingeridas cruas ou mal cozidas, devendo ser cozidas 

completamente antes do seu consumo (Dubey, 2004; El-Sawawi et al., 2008; 

Esch & Petersen, 2013; McAuley, 2014).  

Os cistos teciduais presentes em carnes contaminadas 

permanecem viavéis em temperatura (1°C a 6°C) em até 3 semanas. Para 

inviabilizar os cistos teciduais é necessário um aquecimento a 67°C. 

Procedimentos comerciais de cura com sal, ou de baixa temperatura pode 

matar os cistos teciduais, mas o tempo de sobrevivência dos mesmos pode 

variar de acordo com a concentração do sal e a temperatura de 

armazenamento. As soluções contendo 2% de cloreto de sódio ou 1,4% de 

potássio em contato com a carne durante 8 horas são eficazes na morte dos 

cistos de T. gondii (Hill et al., 2006; Robert-Gangneux & Dardéc, 2012). Além 
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disso, é fundamental a adoção de medidas preventivas para minimizar o 

risco de transmissão horizontal pelos cistos teciduais que incluem boas 

práticas de higiene na cozinha, como lavar as mãos e os demais utensílios 

utilizados na preparação de carnes cruas ou outros alimentos com água 

quente e sabão (Tenter; Heckroth; Weiss, 2000; Dubey, 2004; McConey et 

al., 2013). 

No manejo dos animais para o consumo de carne é possível 

reduzir o risco de infecção com T. gondii, adotando o confinamento intensivo 

com medidas adequadas de higiene e controle sanitário. Os galpões de 

confinamento devem estar livres de veículos de transmissão como roedores, 

pássaros e insetos. Recomenda-se que a ração utilizada seja esterilizada 

(Tenter; Heckroth; Weiss, 2000; Weissa & Dubey, 2009). 

Como os taquizoitos de T.gondii podem invadir todas as células 

nucleadas e os cistos podem ser encontrados em praticamente qualquer 

órgão, existe um risco de transmissão da doença através do transplante de 

órgãos sólidos. No entanto, certos órgãos são mais propensos a abrigar 

persistentemente cistos que outros. Assim, os pacientes de transplante 

cardíaco possuem um risco mais elevado para toxoplasmose quando 

comparados a pacientes com transplante de órgãos como fígado, pulmão e 

rim (Robert-Gangneux & Dardéc, 2012).  

Na infecção através de oocistos, as condições ambientais são 

importantes para a sobrevivência dos mesmos. Condições de umidade e 

calor podem aumentar o periodo de sobrevivência do oocisto e isso contribui 

para alta prevalência de toxoplasmose em países tropicais da América do 

Sul e África. Sob condições laboratoriais, oocistos esporulados podem 
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sobreviver em armazenamento a -4°C durante até 54 meses e -10°C por 106 

dias. No entanto, eles são mortos dentro de 1 a 2 min se submetidos ao 

aquecimento de 55°C a 60°C (Dubey, 2010). Essas condições são 

facilmente obtidas no cozinhar dos legumes, uma vez que a parede dos 

oocistos é altamente impermeável, portanto, muito resistentes aos 

desinfectantes (Dumetre & Darde, 2003). Dessa forma, cozinhar os 

alimentos é uma medida importante de prevenção. Oocistos também podem 

contaminar a água e permanecer viáveis por muito tempo, resistindo às 

práticas de congelamento. Porém, oocistos são mortos por métodos 

químicos e físicos atualmente aplicados em estações de tratamento de água 

que incluem a cloração (Dumetre et al., 2008). 

A fim de reduzir os riscos de contaminação com o oocisto do T. 

gondii, proprietários de gatos incluídos aos grupos de risco da toxoplasmose, 

sendo eles mulheres gestantes não-imunes e pacientes 

imunocomprometidos, necessitam constatar a sorologia negativa do 

hospedeiro definitivo, para ter a notificação que o gato não foi contaminado, 

e ainda está susceptível à toxoplasmose (Hill & Dubey, 2002). É 

recomendado que os gatos de gestantes ou pacientes imunocomprometidos 

sejam alimentados com rações secas, enlatadas ou alimentos cozidos 

(Jones & Dubey, 2009). As fezes dos gatos devem ser retiradas diariamente. 

Todos os itens que podem ter tido contato com as fezes do animal, como as 

caixas de areia, jornais e tecidos devem ser higienizados utilizando-se luvas 

com água quente á 70º C (Tenter; Heckroth; Weiss, 2000; Prussa et al., 

2012). 
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Para evitar a TC é necessário fazer um teste de rastreio 

geralmente utilizado no pré-natal para verificar a suscetibilidade sorológica 

da gestante ao T.gondii. As gestantes soronegativas (IgG e IgM não 

reagentes) devem ser orientadas sobre as medidas de prevenção primária 

para minimizar a exposição dessas mulheres ao parasito. Embora não seja 

capaz de impedir a infecção da gestante, a educação em saúde contribui na 

redução da sua taxa de soroconversão (Foulon et al., 1999; Esch & 

Petersen, 2013; McAuley, 2014).  

Recomenda-se que as gestantes evitem a ingestão de carne crua 

ou mal cozida, que lavem as mãos ao preparar a carne crua, que evitem o 

consumo de leite não pasteurizado e água não filtrada (Cook et al., 2000; 

Esch & Petersen, 2013; Santana Rocha et al., 2015). A residência deve ser 

monitorada quanto à presença de moscas, ratos, baratas, formigas e outros 

insetos. As frutas, verduras e legumes devem ser bem higienizados, e o 

contato com solo e gato deve ser minimizado. Ao manipular fontes 

potencialmente contaminadas com fezes de gatos devem-se utilizar luvas 

(Cook et al., 2000; Esch & Petersen, 2013). O médico e organizações de 

saúde possuem um papel importante na prevenção primária e orientação 

adequada das gestantes no acompanhamento pré-natal e na elaboração de 

campanhas preventivas para a toxoplasmose. 

 
 
2.5 Cepas do T. gondii 

Atualmente são identificadas aproximadamente 14 linhagens de 

T. gondii ao redor do mundo com cada linhagem contendo múltiplas e 

distintas cepas (Khan et al., 2011; Croken et al., 2014).  A maioria dos 
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isolados de T.gondii está englobada em três tipos de linhagens clonais (I, II e 

III).  Embora estes parasitas apresentem uma diferença de 1% ao nível 

genômico (Su et al., 2003; Zhou et al., 2009; Chen et al., 2012), eles são 

marcados por diferenças significativas no fenótipo e virulência.  

Cepas do tipo I estão relacionadas à toxoplasmose congênita 

humana e a virulência aguda em camundongos, pois os taquizoítos desta 

cepa possuem menor capacidade de se transformarem em bradizoítas, 

causando assim a doença aguda em seus hospedeiros (Knoll; Tomita; 

Weiss, 2014; Croken et al., 2014), além disso, são frequentemente 

encontradas em pacientes imunocomprometidos (Khan et al., 2005), e em 

lesões oculares resistentes à terapêutica (Grigg et al., 2001; Lehmann et al., 

2004). 

 As cepas do tipo II relacionam-se aos casos de reativação da 

infecção crônica em humanos e tendem a ser intermediárias aos tipos I e III, 

em termos de competência, diferenciação e virulência. Já as cepas do tipo III 

estão associadas às infecções animais e raramente são associadas com 

doença clínica em seres humanos (Howe & Sibley 1995; Knoll et al., 2014).  

As três linhagens clonais do T. gondii têm ampla distribuição 

geográfica e podem infectar diferentes espécies animais, inclusive o homem. 

No hemisfério norte, a linhagem II é mais prevalente em animais e humanos, 

sendo que o tipo I é pouco encontrado em animais de criação (Khan et al., 

2005). No Brasil são predominantemente encontradas cepas do tipo I/III e 

raramente é observado isolados do Tipo II (Khan et al., 2006; Weissa & 

Dubey, 2009), diferente dos achados obtidos na América do Norte e Europa 

(Ferreira et al., 2006).  
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A progressão e a severidade da doença dependem de fatores 

genéticos relacionados ao hospedeiro e ao parasito (Suzuki et al., 1996; 

Dubey, 2010).  A identificação de uma possível correlação entre a 

severidade ou o tipo de doença com a genotipagem da cepa pode ser muito 

importante para um tratamento correto e uma avaliação prognóstica da 

doença em diversos casos (Suzuki et al. 1996, Dubey et al., 2012).  

 
 
2.6  Epidemiologia da Toxoplasmose 

A incidência mundial da TC foi estimada de aproximadamente 

190.100 casos por ano (Torgerson & Mastroiacovo, 2013) e a frequência 

desta doença possui variabilidade de um a 14 casos por 1000 gestações nos 

diferentes países do globo (Sandrin et al., 2012). Foram encontradas taxas 

de 0,5/1000 gestações na Suécia (Evengard et al., 2001; Sandrin et al., 

2012), 1,7/1000 gestações na Noruega (Jenum et al., 1998) e 6,6/1000 

gestações em Paris (Remington et al, 2001).  

A toxoplasmose possui ocorrência mundial e a prevalência ao T. 

gondii está intimamente associada com variabilidade climática, fatores 

socioeconômicos, exposição a animais, práticas culturais e étnicas (Däbritz 

& Conrad, 2010). A prevalência mundial de felinos infectados com T. gondii 

varia de 30 a 40% (Elmore et al., 2010; Esch & Petersen, 2013). O 

diagnóstico em gatos é complexo, principalmente como uma forma de prever 

a exposição humana. O derramamento de oocistos fecais ocorre logo após a 

exposição primária e geralmente uma vez na vida de um gato. Portanto, os 

testes de flutuação fecal ou centrifugação, possuem baixa sensibilidade para 

o diagnóstico de infecção felina (Elmore et al., 2010; Esch & Petersen, 
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2013). Devido às limitações no diagnóstico, prevenção e a extensa 

distribuição de T. gondii em gatos, a prevenção da infecção humana é 

voltada para a vigilância de fatores de riscos. 

No Brasil existe uma população de aproximadamente 12 milhões 

de gatos com 25 a 50% de positividade para T. gondii. Acredita-se que 1 

milhão de oocistos sejam liberados por um gato, provavelmente muitos 

oocistos estão dispersos no meio ambiente do Brasil (Jones & Dubey, 2010). 

A toxoplasmose é uma das infecções mais comuns em seres 

humanos e animais de sangue quente. Estima-se que cerca de um terço da 

população mundial está infectada com toxoplasmose latente. No entanto, 

países subdesenvolvidos possuem maior incidência do que os países 

desenvolvidos. Dentre os países com áreas de alta prevalência, destacam-

se os países da América Latina, Europa Central, Oriente Médio, e em partes 

do Sudeste da Ásia e da África. Já nos EUA, a soroprevalência é de 15% á 

22%. (Pappas; Roussos; Falagas, 2009; Halonen & Weiss, 2013). 

A associação da toxoplasmose com HIV no mundo resultou em 

1,25% (2.985 casos) do total de internações relacionadas com o HIV em 

2008, tornando-se a comorbidade mais importante em indivíduos infectados 

pelo HIV. 

 
 
2.7.1 Epidemiologia da Toxoplasmose Congênita 

A frequência da TC possui variabilidade nos diferentes países do 

globo de um a 14 casos por 1000 gestações (Sandrin et al., 2012). Foram 

encontradas taxas de 0,5/1000 gestações na Suécia (Evengard et al., 2001; 
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Sandrin et al., 2012),1,7/1000 gestações na Noruega (Jenum et al., 1998) e 

6,6/1000 gestações em Paris (Remington et al, 2001).  

A incidência da retinocoroidite toxoplásmica varia de 0,4 a 2%, o 

que representa 46 casos por 100.000 pessoas, tornando T. gondii a causa 

identificável mais comum de uveíte em muitas regiões do mundo (Holland, 

2003).  

No Brasil é relatada altas taxas de infecção por T.gondii, sendo de 

50% em crianças do ensino fundamental e 50 a 80% em mulheres em idade 

fértil. Apesar da triagem limitada dos dados sabe-se que 5 a 23 crianças a 

cada 10000 nascem infectadas no Brasil (Dubey et al., 2012).  

Diversos estudos demonstraram uma variação na soroprevalência 

de IgG-anti T. gondii nas gestantes brasileiras previamente expostas ao 

parasito. Em Divinópolis, Minas Gerais foi encontrada soroprevalência de 

49,5% (Fonseca et al., 2012), Rio Grande do Sul de 59,8% (Varella et al., 

2003), Bahia 64,9% (Nascimento et al. ,2002), Paraná 67% (Reiche et al., 

2000), Pernambuco 69,4% (Nobrega et al., 1999), Mato Grosso 70,7% (Leão 

et al., 2004), Espirito Santo 73,5% (Areal & Miranda, 2008), Rio de Janeiro 

77,1% (Meireles, 1985), Mato Grosso do Sul 91,4% (Figueiró-Filho et al., 

2005) e Maranhão 77,9% (Câmara et al., 2015). Em Goiás, estudos de 

Avelino (2000) e Sartori e colaboradores (2011), mostraram uma 

soropositividade em gestantes de 65,8% e 67,7% respectivamente, esses 

achados demonstraram que houve um pequeno aumento na prevalência da 

toxoplasmose em mulheres grávidas em Goiás.  
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2.8 Patogênese da toxoplasmose 

2.8.1 Pacientes Imunocompetentes: 

A toxoplasmose é uma patologia autolimitada e benigna em 

indivíduos imunocompetentes, pois a atuação eficiente da imunidade 

humoral e celular limita a ação patogênica do Toxoplasma gondii. No 

sistema imunológico competente o T.gondii adquire a forma cística que 

permanece durante toda a vida do hospedeiro, caracterizando a fase crônica 

da infecção. Pacientes imunocompetentes apresentam poucos sintomas em 

decorrência da toxoplasmose (Hill & Dubey, 2002; Rostami et al., 2014). 

Entretanto a manifestação clínica mais comum é a linfadenopatia cervical 

posterior (Wong & Remington, 1994; Montoya & Liesenfeld, 2004), porém, 

podem ocorrer sintomas como febre baixa, fadiga, cefaléia, esplenomegalia, 

hepatomegalia e exantema maculo-papular disseminado não pruriginoso na 

região palmar e plantar. A ocorrência da coriorretinite após a infecção aguda 

é menos freqüente e ocorre em apenas 1% a 3% dos casos. Raramente, 

ocorrem quadros de comprometimento miocárdico, hepático, pulmonar ou 

cerebral (Andrade & Oliveira, 2004).  

 
 
2.8.2 Pacientes Imunocomprometidos: 

Em indivíduos imunodeprimidos, como pacientes aidéticos, 

portadores de câncer, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, ou 

doença auto-imune e gestantes, a patologia possui evolução rápida com 

curso desfavorável que pode ser comprometedora à vida (Andrade & 

Oliveira, 2004; Rostami et al., 2014; Gashout et al., 2016).  
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- Pacientes com HIV 

Em pacientes com HIV a toxoplasmose apresenta a principal 

causa de morte (Luft & Remington, 1992). Entretanto, a transmissão vertical 

do T. gondii é considerada um evento raro em grávidas com HIV.  A 

encefalite ocorre nas fases posteriores da infecção causada pelo HIV, devido 

à reativação de cistos teciduais, que causam lesões focais que 

comprometem a vida dos pacientes acometidos (Hill & Dubey, 2002; 

Rostami et al., 2014; Gashout et al., 2016).  As manifestações clínicas 

incluem alteração do estado mental, convulsão, déficit motor focal, 

alterações de nervos cranianos, anormalidades sensitivas, acometimento do 

cerebelo, desordens dos movimentos e alterações neuropsiquiátricas 

(Montoya & Liesenfeld, 2004).  Outros órgãos como os pulmões, olhos e 

coração, também podem ser comumente afetados em pacientes 

imunocomprometidos com toxoplasmose (Oz, 2014). 

 
 
2.8.3 Toxoplasmose Congênita 

A tríade clássica dos sinais clássicos da TC consiste de 

hidrocefalia, coriorretinite e calcificações intracranianas (Vern & Suzuki, 

2007). No entanto esta patologia apresenta um largo espectro de 

manifestações clínicas que abrange desde o fenótipo normal ao nascimento 

até a hidropsia fetal. Além disso, diversos estudos relatam baixo peso ao 

nascimento em crianças sintomáticas, perda fetal, cegueira, perda de 

audição, ou deficiências cognitivas graves (English; Adomako-Ankomah; 

Boyle, 2015).    
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A freqüência das alterações clínicas foi avaliada em 187 pacientes 

com infecção congênita sintomática por toxoplasmose sendo observados 

20% de prematuridade, 7% de óbitos nos nascidos a termo, 59% de 

calcificação intracraniana, 45% de atraso psicomotor, 39% de convulsão, 

36% de microcefalia, 22% de hidrocefalia e 21% de microftalmia (Remington 

et al., 2006). 

 
 

2.8.3.1 Sistema Nervoso Central  

O T.gondii entra no hospedeiro e atravessa a barreira intestinal ou 

placentária, dessa forma atinge a circulação, onde utiliza os macrófagos ou 

células dendríticas como meio de transporte (Lambert et al., 2006), dessa 

forma o parasita obtem acesso privilegiado a locais do SNC. Estudos de 

microscopia em cérebro de ratos com TC, mostraram a presença de cistos 

dentro dos neurônios, e em humanos a proliferação de taquizoítas foram 

detectadas em células da glia em pacientes com encefalites (Sims; Hay; 

Talbot, 1989; Vern & Suzuki, 2007; McAuley, 2014). 

A primeira manifestação clínica da TC geralmente é a lesão do 

SNC, sendo a hidrocefalia obstrutiva interna a manifestação mais comum. 

Ocasionalmente este quadro clínico é estável, mas na maioria dos casos 

possui caráter progressivo com necessidade de procedimento 

neurocirúrgico. Os sinais neurológicos mais observados em neonatos 

incluem a convulsão, fontanela abaulada, nistagmo e perímetro cefálico 

anormal. Porém, também podem ocorrer rigidez de nuca, encefalite, 

opistótono, lesão bulbar ou espinhal que podem levar á paralisia de 

extremidades e dificuldade de deglutição (Remington et al., 2006). 
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Anomalias estruturais como hidrocefalia, calcificações intracranianas, 

microftalmia e microcefalia, ao ponto de aborto espontâneo também podem 

ser observadas (Montoya & Liesenfeld, 2004; Lange et al., 2016). 

Um estudo relatou forte associação em RN entre o aumento da 

resposta inflamatória no soro e a presença de lesões cerebrais calcificadas. 

Os anticorpos específicos podem ser indicativos de resposta exacerbada 

contra T.gondii que provavelmente é acompanhada por danos cerebrais 

(Souza-Silva et al., 2013). Tem sido demonstrado que a encefalite por 

toxoplasma pode estar associada com intensa produção de interleucina -10. 

Além disso, o risco de lesão intracraniana foi inversamente associado com a 

idade gestacional na qual ocorreu a soroconversão (Gras et al., 2005).  

 
 
2.8.3.2 Acometimento Ocular 

A toxoplasmose é uma das causas mais freqüente para 

coriorretinite (Remington et al., 2006; McAuley, 2014). Na TC a coriorretinite 

representa a seqüela mais comum e esta patologia pode se manifestar no 

nascimento através da lesão agudamente ativa ou cicatrizada, ou 

permanecer inaparente até a segunda ou terceira década de vida (Andrade 

& Oliveira, 2004; Machado et al., 2014; Kwofie et al., 2016). Os sintomas são 

visão turva, dor ocular, fotofobia e escotomas (Remington et al., 2006).  

Mecanismos exatos desses achados oculares em pacientes com 

toxoplasmose ainda são desconhecidos. O estudo de Silveira e 

colaboradores (2011) observaram a presença de T. gondii no sangue 

periférico de pacientes com infecção aguda e crônica, independentemente 

da presença de retinocoroidite. Isto indica que o parasita pode circular no 



                                                                                                                                                       
 

38 

sangue de indivíduos imunocompetentes e a parasitemia poderia ser 

associada com a reativação da doença ocular (Park et al., 2012; 2013). 

Alguns estudos sugerem uma possível via de infecção do cérebro 

para o olho através do nervo óptico. No entanto, a infecção ocular é 

provavelmente mediada pela corrente sanguínea. Norose e colaboradores 

(2003) descreveram que a cinética da carga parasitária em várias áreas do 

olho e revelaram que a detecção do parasita na retina e coróide precede a 

detecção de parasitas no nervo óptico, argumentando contra a teoria do 

nervo óptico como a principal porta de entrada para o olho. Além disso, uma 

via de difusão hematogênica no olho é suportada pelo fato da toxoplasmose 

ocular ocorrer na ausência da encefalite toxoplasmática (Subauste; 

Ajzenberg; Kijlstra, 2011). Estudo verificou que as células endoteliais 

vasculares da retina são mais facilmente infectadas com T. gondii, em 

comparação com as células endoteliais de outros locais do corpo, o que 

sugere uma infecção preferencial da retina pelo parasita (Tender; Heckroth; 

Weiss, et al., 2000). 

A lesão ocular característica de infecção pelo toxoplasma ao 

fundo de olho é a retinite necrotizante associada a um processo inflamatório. 

Os taquizoítos raramente são identificados no espaço extracelular (Ryan, 

2000) e a borda da lesão necrótica apresenta macrófagos e linfócitos que 

desencadeiam a resposta inflamatória (Park et al., 2013; Machado et al., 

2014). Consequentemente, as lesões como a cicatriz na mácula, atrofia 

óptica e catarata podem levar perda da visão (De Carvalho et al.,1998). A 

atrofia óptica é um evento comum da reativação de prejuízos oculares 

decorrente da destruição ou por dano da mácula e de outras porções da 
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retina (Remington et al., 2006; Montoya & Liesenfeld, 2004).  As outras 

alterações encontradas são microftalmia, nistagmo, sinéquia posterior, irite, 

leucocoria e estrabismo (Remington et al., 2006; Lange et al., 2016).  

Além dos prejuízos do SNC e o acometimento ocular 

apresentados, a TC pode apresentar outras manifestações clínicas como o 

comprometimento da função auditiva, cardíaca, muscular e a presença de 

cistos do parasita nas supra-renais, pâncreas, tireóide, testículos, ovários, 

ossos e pele. Adicionalmente, pode induzir o desenvolvimento de pneumonia 

intersticial e glomerulonefrite (Duarte & Andrade 2006; McAuley, 2014). 

 
 
2.9  Diagnóstico 

2.9.1 Diagnóstico Clínico 

O diagnóstico clínico da toxoplasmose adquirida é dificultado, pois 

os sintomas da toxoplasmose aguda em gestantes podem ser transitórios, 

inespecíficos e subclínicos, sendo que a manifestação clínica mais comum 

na criança e ou adulto imunocompetente é um quadro similar à 

mononucleose infecciosa (Halonen & Weiss, 2013; Liu et al., 2015). A 

linfadenopatia mais freqüente é da região de cabeça e pescoço, embora 

apresentações clínicas no linfonodo axilar, inguinal, retroperitoneal e 

mesentéricos, também possam ocorrer. O sitio afetado geralmente 

apresenta nódulos de 0,5 a 3 cm de diâmetro, que podem ser 

acompanhados de febre, mal-estar, dor de garganta, erupção cutânea e 

hepatoesplenomegalia, sendo esta infecção geralmente benigna e auto-

limitada (Halonen & Weiss, 2013). 
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O diagnóstico de TC geralmente é impreciso, pois os sinais 

clínicos podem ser confundidos com os causados por outros agentes 

etiológicos como Citomegalovírus, Herpes simples, Rubéola, HIV, Epstein 

Barr, Treponema pallidum, Listeria monocytogenes, Borrelia burgdorferi e 

Trypanosoma cruzi (Camargo, 2001).  

A toxoplasmose adquirida antes da concepção reduz 

significativamente os riscos de transmissão fetal. Nos neonatos a TC pode 

permanecer latente por um longo período de tempo e pode reativar na 

puberdade, provavelmente devido à influência hormonal. Os distúrbios 

oculares e neurológicos são as alterações comuns na reativação clínica (Liu 

et al., 2015).  

Mesmo na presença dos sintomas o diagnóstico clínico da 

toxoplasmose exige a confirmação do diagnóstico através de exames 

laboratoriais que identifiquem o parasita ou a presença de anticorpos 

específicos. Diferentes abordagens, tais como PCR, genotipagem, perfis 

comparativos entre IgG mãe e filho, tipagem sorológica e Western blot 

(Franck, Garin, Dumon, 2008; Kasper et al., 2009; Prussa et al., 2012), têm 

sido utilizadas por laboratórios de análises clínicas para confirmar ou excluir 

TC, porém a sorologia ainda é a técnica mais utilizada (Prussa et al., 2012). 

 
 
2.9.2 Diagnóstico da Toxoplasmose na Gestante 

O objetivo primário de se diagnosticar a toxoplasmose durante a 

gestação é estabelecer se a infecção ocorreu antes ou durante a concepção, 

procurando reatividade a anticorpos IgG e IgM (Montoya & Rosso, 2005; 

Bortolelli-Filho et al., 2013).  
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A toxoplasmose aguda raramente é diagnosticada pela detecção 

do parasita em tecidos, fluidos corporais ou secreções. Na infecção aguda 

os níveis de IgG e IgM sobem durante as primeiras 2 semanas de infecção 

(Halonen & Weiss, 2013). O aumento dos níveis do anticorpo IgG específico 

sugere infecção prévia, mas não discrimina entre recente recente e infecção 

passada. Se os níveis de IgM forem negativos em combinação com um 

resultado positivo IgG normalmente sugere infecção de ao mínimo de seis 

meses de duração. No entanto anticorpos IgM podem persistir até 18 meses 

após a infecção o que pode gerar resultados falso-positivo. A sensibilidade 

de usar IgM para triagem neonatal é cerca de 50%, portanto, não pode ser 

usado como um único parâmetro em RN, dependendo da técnica do teste e 

da idade gestacional da soroconversão materna (Gilbert et al., 2007; Prussa 

et al., 2012).  

Para auxiliar no diagnóstico de toxoplasmose aguda na gestação 

os ensaios de avidez, imunofluorescência indireta, IgA, IgE e testes de 

aglutinação diferencial podem ser úteis em determinar quando a infecção 

ocorreu e são relevantes na interpretação do resultado positivo de IgM, que 

consequentemente será associado a um risco de transmissão congênita 

(Lappalainen & Hedman, 2004; Rorman et al., 2006).  

 
 
2.9.3 Diagnóstico da Toxoplasmose no neonato 

A maioria dos RN infectados identificados através da triagem pré-

natal não apresenta sinais clínicos da TC no nascimento, mas estão em 

risco de desenvolvimento das manifestações graves da toxoplasmose 

durante a vida (L’’Ollivier et al., 2012).  
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O exame ultrassonográfico geralmente é inespecífico, porém pode 

permitir a visualização de calcificações intracranianas, hidrocefalia, 

microcefalia e dilatação ventricular (Montoya & Rosso, 2005; Rorman et al., 

2006; Zhang et al., 2015).  

A presença de anticorpos IgG maternos no neonato podem 

sugerir tanto infecção recente como prévia na mãe (Montoya & Rosso, 2005; 

Chapey et al., 2015). Para confirmar a origem destes anticorpos que podem 

ser formados pela criança ou adquiridos passivamente através da placenta o 

exame deve ser repetido após 12 meses de vida da criança (Montoya & 

Rosso, 2005). Mesmo assim, a dificuldade na interpretação dos valores de 

IgG continua porque os anticorpos de origem materna podem persistir no 

sangue do lactente por até um ano. A persistência dos níveis de IgG no 

recém-nascido indica síntese pela criança, pois os níveis oriundos da mãe 

são decrescentes com o tempo. Após um ano, sua presença no sangue 

significa que o sistema imune da criança foi estimulado pelo T. gondii, 

portanto houve infecção (L’’Ollivier et al., 2012). Estudo recente mostra que 

a análise de IgG anti-T.gondii no fluido bucal de RN com suspeita de 

toxoplasmose congênita pode ser promissora. Foram observados níveis 

aumentados de IgG anti-T.gondii no fluido oral dos pacientes seropositivos 

em relação aos pacientes soronegativos, com sensibilidade e especificidade 

67,9% e 80,3%, respectivamente, sendo estes concondantes com os níveis 

plasmáticos (Chapey et al., 2015).   

Os níveis de anticorpos IgM são detectáveis cerca de uma 

semana após a infecção por T.gondii e se mantêm durante vários meses ou 

anos.  Portanto, os anticorpos IgM residuais não indicam necessariamente, 
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infecção aguda. Os anticorpos IgA e IgE são produzidos anteriormente ao 

IgM, por isso podem indicar infecção aguda com maior sensibilidade que 

IgM. As imunoglobulinas IgA, IgM e IgE são caracteristicas de infecção 

aguda, e não são capazes de atravessar a placenta. Logo a detecção destas 

imunoglobulinas no RN sugerem a TC (Montoya & Rosso, 2005; Liu et al., 

2015) 

O diagnóstico da TC é confirmado quando a triagem pré-natal 

identifica a presença de T.gondii no fluido amniótico ou no soro neonatal 

principalmente com base na detecção de IgM e ou IgA específicos (L’’Ollivier 

et al., 2012), sendo assim a combinação de testes podem aumentar a 

especificidade do diagnóstico, o que facilita o monitoramento estratégico do 

tratamento (Montoya & Rosso, 2005).  

Alguns RN podem não apresentar níveis significantes de IgM e 

IgA anti-T. gondii após o nascimento, neste cenário o diagnóstico de TC 

pode se tornar complicado (Petersen, 2007; Roc et al., 2010). Nestes 

pacientes, o acompanhamento dos níveis séricos de IgG deve ser verificado 

durante os 12 primeiros meses de vida, quando os níveis de anticorpos IgG 

maternos, adquiridos passivamente pela placenta tiverem diminuído (Liu et 

al., 2015).  

O ensaio de Western blotting pode ser uma ferramenta útil para 

se diferenciar anticorpos maternos e do RN, porém não é amplamente 

utilizado devido à sua complexidade técnica e alto preço (Machado et al., 

2010; L’’Ollivier et al., 2012; Capobiango et al., 2016).  

A análise de PCR é considerada padrão ouro para a identificação 

de infecção fetal, pois possui elevada sensibilidade e especificidade quando 
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realizada em amostras de líquido amniótico obtido a partir da décima sexta 

semana de gravidez. Deste modo, a presença de DNA de T.gondii no líquido 

amniótico é considerada diagnóstico confirmatório de TC (Bortoletti-Filho et 

al., 2013; Azevedo et al., 2016). 

A maioria dos kits sorológicos comercializados utiliza antígenos 

nativos preparados a partir de taquizoítos crescidos em cultura e ou tecido, 

além disso, os métodos de produção de antígenos também podem variar de 

forma significativa entre os laboratórios. É importante ressaltar que os 

antígenos obtidos desta maneira podem conter vários materiais não 

específicos oriundos de meios de cultura e células eucarióticas hospedeiras. 

Os testes sorológicos com base em extratos antigênicos de taquizoíto são 

de difícil padronização, freqüentemente fornecem especificidade insuficiente 

para precisa diferenciação entre as infecções crônicas e agudas, por isso a 

produção de reagentes confiáveis pode apresentar altos custos 

(Hiszczyńska-Sawicka et al., 2003; Holec-Gasior, 2013).  

Uma abordagem para melhorar este cenário é substituir os 

antígenos selvagens por proteínas recombinantes. As principais vantagens 

dos antígenos recombinantes para o diagnóstico de infecções por T.gondii 

são: metodologia de fácil padronização, composição do antígeno é precisa e 

conhecida, e mais de um antígeno pode ser utilizado. Além disso, os 

antígenos característicos para a fase aguda ou crônica podem ser 

selecionados como uma ferramenta para discriminar entre as duas fases da 

patologia (Holec-Gasior, 2013).  

O estudo de Souza-Silva e colaboradores (2013), analisou a 

presença de IgGt e suas subclasses (IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4) e a 
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reatividade através da técnica de ELISA com antígenos selvagens e com 

antígenos recombinantes em amostras de soro de 217 RN com suspeita de 

CT. Foram observados aumentos significativos na reatividade de IgGt com o 

antígeno recombinante rMIC3, além disso a reatividade foi maior nas 

crianças infectadas. Sendo assim, o uso de antígenos recombinantes 

possibilitou diferenciar RN infectados e não-infectados. Estas observações 

poderiam contribuir para a melhoria do diagnóstico da TC em neonatos, 

sendo que as subclasses de IgG encontradas em RN poderiam indicar as 

possíveis alterações patológicas causadas por T. gondii (Correa et al., 

2007). 

A inoculação de amostras de líquido amniótico e sangue fetal em 

camundongos ou em cultura, a utilização de técnicas moleculares como 

PCR em Tempo Real, também podem ser utilizados como diagnóstico 

definitivo de toxoplasmose ativa (Rorman et al., 2006; Liu et al., 2015). 

 
 
2.9.4 Diagnóstico sorológico 

O curso da toxoplasmose apresenta um perfil imunológico de 

anticorpos antitoxoplasma que permite a distinção entre infecção recente ou 

crônica.  Dessa forma, a sorologia baseia-se na pesquisa de anticorpos de 

diferentes classes de imunoglobulinas (IgG, IgM, IgA e IgE) anti-T. gondii.  

 
 
2.9.4.1 Teste de Sabin-Feldman 

A Reação de Sabin-Feldman também é conhecida como teste 

do corante ou dye test, foi desenvolvida por Sabin e Feldman, em 1948. O 

princípio do teste é baseado na coloração de toxoplasmas do exsudato 
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peritoneal de camundongos com azul-de-metileno, em meio alcalino (pH 11), 

dessa forma os parasitas podem ser visualizados na microscopia óptica. Os 

toxoplasmas com intensa coloração apresentam forma arredondada ovóide, 

mas, quando incubados na presença do fator acessório, o fenômeno é 

impedido pela presença de anticorpos específicos no sangue sob análise. 

Em decorrência, os toxoplasmas extracelulares perdem sua afinidade 

tintorial e adquirem morfologia mais delgada e falciforme, com o núcleo 

corado e citoplasma incolor. O fator acessório é o soro humano, possuidor 

de propriedades capazes de tornarem possível a ocorrência do fenômeno 

básico da reação, dessa forma o resultado da reação será correspondente à 

diluição do soro que impede a coloração (Sabin & Feldman 1948). 

Entretanto, a reação de Reação de Sabin-Feldman possui dificuldades 

práticas tais como o uso de toxoplasmas vivos e infectantes; interferência do 

número de protozoários utilizados; influência do tamanho dos animais; leitura 

microscópica adequada correspondente às diferentes diluições; risco de 

contaminação laboratorial acidental; elaboração recente de reagentes; além 

disso, possui baixo rendimento e observações variáveis entre diferentes 

técnicos (Camargo, 2001; Khammari et al., 2014).  

Apesar dos inconvenientes apresentados o teste Sabin-Feldman 

ainda é considerado "padrão ouro" para a detecção de infecções por 

toxoplasma (Rorman et al., 2006; Khammari et al., 2014). Atualmente, sua 

aplicação é restrita a laboratórios especializados que utilizam esse método 

como teste confirmatório e para validação de ensaios novos (Halonen, 2013; 

Shwab et al., 2014). No entanto o teste é pouco disponível na maioria dos 

países (Prussa et al., 2012). 
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2.9.4.2 Imunofluorescência Indireta (IFI) 

A Imunofluorescência Indireta (IFI) é um teste simples para a 

detecção dos anticorpos IgG e IgM, e tem sido amplamente utilizada para a 

detecção de T.gondii em seres humanos e animais (Miller et al., 2002; Liu et 

al., 2015). Os taquizoítos de T.gondii são incubados com soro de teste, os 

anticorpos anti-espécies fluorescentes são adicionados, e o resultado é 

observado em microscópio de fluorescência. Anticorpos de uma variedade 

de espécies marcados com moléculas fluorescentes estão comercialmente 

disponíveis, e o método é relativamente barato. O teste apresenta 

sensibilidade de 80,4 a 100% e especificidade de 91,4 a 95,8% (Shaapan et 

al., 2008; Dos Santos et al., 2010). Essa reação tem a vantagem de utilizar 

parasitos preservados, fixados em lâminas de microscopia, que o torna um 

método prático e seguro para a rotina laboratorial. Além disso, este teste 

permite a identificação dos anticorpos segundo as classes de 

imunoglobulinas (Santana Rocha et al., 2015). No entanto, pode apresentar 

resultados falso-positivos de anticorpos IgM pela interferência de fatores 

reumatóides eventualmente presentes no soro e variações entre técnicas 

(Liu et al., 2015). Os testes para anticorpos IgM podem também revelar 

resultados falso-negativos em virtude da competição entre os anticorpos IgG 

e IgM, que impede que estes se fixem aos antígenos parasitários (Camargo 

et al., 1977; Liu et al., 2015). Em RN com TC podem ocorrer resultados 

falso-negativos em aproximadamente 75% dos casos, devido a elevados 

títulos maternos de anticorpos da classe IgG (Ferreira, 2001). 
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2.9.4.3 Ensaio Imunoenzimático (ELISA) 

O teste de ELISA é um método quantitativo, em que a reação 

Antígeno-Anticorpo é monitorada pela atividade enzimática. A introdução do 

ELISA trouxe um grande avanço para o diagnóstico da toxoplasmose. 

Camargo e colaboradores (1977) descreveram a técnica para anticorpos IgG 

e IgM, observando, porém, a possibilidade de resultados falso-positivos para 

IgM em pacientes portadores do fator reumatóide. Estudo de Desmonts e 

colaboradores (1981) desenvolveu o ELISA duplo sanduíche (DS-ELISA 

IgM) ou teste de captura de IgM, para detecção de IgM. Por tal contribuição 

foi possível detectar a presença de IgM específica para T.gondii em 92% dos 

indivíduos com toxoplasmose aguda que eram negativos na reação de 

Imunofluorescência para IgM.  

O sistema de ELISA geralmente inclui o antígeno ou anticorpo de 

fase sólida, marcado com anticorpo ou antígeno com enzima, e o substrato 

da reação enzimática. O teste de ELISA pode ser automatizado, 

possibilitando avaliar um grande número de amostras simultaneamente. Há 

diferentes tipos de ELISA desenvolvidos para detectar anticorpos ou 

antígenos específicos para T.gondii. Os testes são utilizados para detecção 

de quase todos tipos de anticorpos anti-T.gondii IgG, IgM e IgA. Os 

resultados de ELISA indireto apresentam concordância com teste Sabin e 

Feldman e IFI, para a detecção de anticorpos IgG ou IgM em humanos e 

animais (Obwaller et al., 1995; Liu et al., 2015). Entretanto, os resultados 

podem variar significativamente entre laboratórios e lotes, o que dificulta a 

padronização dos resultados. Uma abordagem alternativa é a utilização de 
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proteínas recombinantes, com a vantagem de ser precisa e de fácil 

normalização (Liu et al., 2015).  

Nos últimos 20 anos, numerosos antígenos recombinantes, 

incluindo antígenos granulares GRA1, GRA2, GRA4, GRA6, GRA7, e GRA8, 

proteínas rhop ROP1 e ROP2, proteína da matriz MAG1, proteínas 

microneme MIC2, MIC3, MIC4, e MIC5, e os antígenos de superfície e SAG1 

SAG2, foram expressas em Escherichia coli e levedura, e o seu potencial 

valor de diagnóstico foi avaliado em seres humanos e animais por ELISA 

para detectação de anticorpos IgG e IgM específicos (Lau et al., 2012; Wang 

et al., 2014). Combinações de antígenos recombinantes foram mais 

sensíveis e específicas do que a utilização de antígeno único. Por exemplo, 

combinações de SAG2A, GRA2, GRA4, ROP2, e GRA8 GRA7 são 

potencialmente úteis para detecção de anticorpos IgG em seres humanos, 

ROP1, SAG1, GRA7, GRA8, e GRA6 são promissoras para detectar 

anticorpos IgM específicos (Aubert et al., 2000), enquanto GRA7 e são 

GRA8 utilizado para detectar anticorpos IgA específicos (Pfrepper et al., 

2005; Liu et al., 2015). 

 
 
2.9.4.4 ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay)  

ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) é um teste 

automatizado usado para a detecção de anticorpos da classe IgG e IgM anti-

T.gondii. O princípio da reação associa o método imunoenzimático com 

detecção através de fluorescência. As imunoglobulinas IgM anti-T.gondii são 

detectadas especificamente graças a um imuno-complexo marcado com 

fosfatase alcalina. Este método apresenta sensibilidade de 93,5%, 
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especificidade de 99,3% e concordância de 98,9% (Manual de Instruções de 

Uso VIDAS Bio-Mérieux, 1998). Um estudo avaliou o diagnóstico de TC em 

RN utilizando ELFA para IgM e observaram especificidade de 100% e 

sensibilidade de 60,9% (Rodrigues et al., 2009).  

 
 
2.9.4.5 MEIA (Microparticle Enzyme Immunoassay) 

O teste MEIA (Microparticle Enzyme Immunoassay) é 

automatizado e utilizado para determinar quantitativamente anticorpos da 

classe IgG e IgM anti-T.gondii no soro ou plasma humano. A reação é 

realizada no analisador de imunoensaio, com acesso randômico e contínuo. 

As amostras usadas para pesquisa dos anticorpos da classe IgM são 

tratadas com tampão de neutralização do Fator Reumatóide (FR) para 

remover os anticorpos de interferência (se presentes) do complexo antígeno-

anticorpo, evitando-se, assim, resultados falsamente positivos. No final da 

reação, o complexo imune ligado ao conjugado marcado com a fosfatase 

alcalina reage com o substrato. A quantidade de fluorescência é proporcional 

à concentração de anticorpos da amostra. Ao final da reação, o complexo 

imune ligado ao conjugado marcado com a fosfatase alcalina reage com o 

substrato 4-Metil Umbeliferil Fosfato (MUP). A fosfatase alcalina cataliza a 

hidrólise do MUP a MU (Metil Umbeliferil). A quantidade de MU fluorescente 

é proporcional à concentração de anticorpos da amostra analisada (Manual 

de Instruções de Uso AxSYM-Abbott, 2000; Dietemann et al., 2001). O 

estudo de Rodrigues e colaboradores (2009) utilizaram a técnica MEIA para 

o diagnóstico da toxoplasmose em recém-nascidos e encontrou 100% de 

especificidade e 60,9% de sensibilidade para detecção de IgA T.gondii. 
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2.9.4.6 CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) 

A CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) é 

metodologia desenvolvida para a detecção de anticorpos IgG e IgM anti-T. 

gondii. Vários equipamentos automatizados e reagentes foram 

desenvolvidos utilizando essa técnica, que possui sensibilidade e 

especificidade comparáveis às técnicas MEIA e ELFA (Calderaro et al., 

2008).  

 
 
2.9.4.7 ELISA IgG para avidez 

A presença de anticorpos IgG e IgM, anti-T.gondii sugerem 

infecção pelo parasita, mas não possibilita distinguir o momento de aquisição 

da infecção. Além disso, os anticorpos IgM e IgA não podem ser 

considerados marcadores precisos de infecção aguda (Liu et al., 2015).  

O teste de avidez de IgG, descrito pela primeira vez por Hedman 

e colaboradores (1989), atualmente é utilizado para diferenciar infecção 

aguda e crônica por T.gondii (Emelia et al., 2014). Este método avalia a 

avidez de ligação ao antígeno dos anticorpos IgG contra o T.gondii, 

separando os anticorpos de baixa avidez, produzidos numa fase inicial da 

infecção dos anticorpos de elevada avidez, indicativos de infecção crônica 

(Hedman et al., 1989; Emelia et al., 2014).  

Na técnica os soros podem ou não serem tratados com uréia, ou 

com outra proteína de desnaturação, e a diferença nos títulos pode ser 

usada para determinar infecção recente. No entanto, existem limitações em 

mulheres grávidas, pois os baixos níveis de avidez podem persistir por 
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meses (Buffolano et al., 2004) e o tratamento da toxoplasmose pode atrasar 

a maturação da avidez durante a gravidez (Meroni et al., 2009). A alta 

concentração de anticorpos na amostra de soro também pode afetar os 

resultados do teste de avidez, o que sugerem adoção de melhorias nos 

métodos de detecção de anticorpos de avidez (Bonyadi & Bastani, 2013). 

Estudo de Reis e colaboradores (2006) observaram que a baixa 

avidez nas puérperas pode indicar infecção recente o que aumentaria os 

riscos da TC, dessa forma o teste de avidez poderia auxiliar na conduta 

clínica destas pacientes, para minimizar os riscos da TC. Estudos 

demonstram que gestantes com alta avidez apresentam uma redução no 

risco do seu feto estar infectado (Reis et al., 2006; Haeri et al., 2014). No 

primeiro trimestre de gestação a alta avidez virtualmente exclui a infecção 

recentemente adquirida, o que torna este teste útil no início da gestação. Já 

a alta avidez na fase tardia da gestação não exclui infecção adquirida no 

primeiro trimestre (Remington et al., 2005).  

Vários estudos têm abordado a relação de baixos valores do teste 

de avidez em gestantes, mas poucos estudos observaram essa relação em 

neonatos. Buffolano e colaboradores (2004) reportaram a associação entre 

baixos valores de avidez em neonatos infectados com TC. Além disso, um 

estudo verificou alta avidez em crianças infectadas com idade entre 9 e 12 

meses (Prussa et al., 2012).    

2.9.4.8 Teste de hemaglutinação indireta 

 O princípio do teste de hemaglutinação indireta (IHA) é que os 

glóbulos vermelhos sensibilizados com antígeno solúvel de T.gondii podem 

ser aglutinados na presença de soro positivo contendo anticorpos 
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específicos para o parasita (Dubey, 2010; Liu et al., 2015). O método original 

foi descrito por Jacobs & Lunde (1957) utilizando hemácias de carneiro 

recobertas por componentes do parasita, principalmente citoplasmáticos. 

Este apresentava baixa sensibilidade por não detectar IgM ou IgG de baixa 

avidez, possuindo interferência de anticorpos heterófilos com considerável 

número de resultado falso-positivo. As fragilidades da técnica foram 

reduzidas com a utilização de hemácias de aves recobertas com antígenos 

completos do parasita aglutináveis por anticorpos IgG e IgM, o que tornou a 

metodologia mais sensível. O teste de IHA é simples e rápido, sendo 

recomendado para o rastreamento de inquéritos epidemiológicos de 

toxoplasmose (Caruana, 1980). Yamamoto e colaboradores (1991) 

descreveram um teste de IgM-IHA utilizando glóbulos vermelhos humanos 

estabilizados com um T.gondii em solução termoestável e alcalina, este 

método pode ser utilizado para o diagnóstico sorológico de toxoplasmose 

aguda em seres humanos, e apresenta sensibilidade de 100% e 

especificidade de 98,5%. 

 
 
2.9.5 Western blot 

O Western blot (WB) pode ser utilizado como um método auxiliar 

ao diagnostico sorológico convencional. Nesta técnica, proteínas presentes 

no soro de pacientes são transferidas para uma membrana de nitrocelulose 

a partir de um gel de poliacrilamida, e as bandas resultantes são 

combinados com padrões de peso molecular conhecido. Uma das formas de 

diagnosticar a TC é identificar a síntese de IgM ou IgA no fluido amniótico ou 

no soro neonatal. Este diagnóstico pode ser feito através da comparação de 
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IgG e IgM da mãe e do filho e perfis sorológicos infantis utilizando WB 

(Neves et al., 2011; Capobiango et al., 2016). Cada banda adicional menor 

do que 120 kDa encontrada no soro infantil, mas não no soro materno 

demonstra que houve síntese de anticorpos específicos pelo RN. Um estudo 

avaliou a inclusão de todas as bandas, incluindo faixas adicionais de 75 a 

120 kDa, foram detectados 71,2% dos RN por IgM e 36,4% dos RN por IgG. 

O resultado dos níveis de IgM, IgG e de WB conduziram à detecção da 

síntese de anticorpos em 78,8% dos RN (L’ Ollivier et al., 2012). No Brasil 

Capobiango e colaboradores (2016) avaliaram o método de WB para a 

deteccão de IgG anti-T.gondii no soro de crianças com suspeita de 

toxoplasmose congênita. Foi observado a sensibilidade de 60,0% e 

especificidade de 43,7%. Porém a associação do WB com o IgM anti-

T.gondii aumentou a sensibilidade e especificidade para 76,0 e 89,1%, 

respectivamente. 

Um estudo com WB observou uma especificidade de 100% e uma 

sensibilidade de 98,5% para detectar anticorpos específicos IgG anti-

T.gondii na saliva humana (Stroehle et al., 2005), mas mostrou uma menor 

especificidade de 83% para coriorretinite por toxoplasmose (Villard et al., 

2003). WB é uma ferramenta útil para complementar o diagnóstico pós-natal 

precoce de TC, a combinação de IgM e IgA por ELISA, IgG e IgM por WB, 

apresentaram sensibilidade de 94% a 100% durante os primeiros 3 meses 

de vida (Liu et al., 2015). 
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2.9.5 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

Devido às limitações inerentes do diagnóstico tradicional, a PCR 

pode ser utilizada para auxiliar a sorologia no diagnóstico da TC. PCR é um 

método in vitro que permite amplificação de seqüências específicas de DNA 

a partir de pequenas quantidades de material em pouco tempo (Marangoni 

et al., 2014; Liu et al., 2015;). Para alcançar alta sensibilidade, vários genes 

alvo são utilizados para detectar T.gondii, incluindo os genes B1, P30, 

SAG1, SAG2, GRA1, elemento de repetição de 529 pb e ITS-1, e 

seqüências 18S de rRNA (Hurtado et al., 2000; Spalding et al., 2003; 

Calderaro et al., 2006; Eida et al., 2009; Fallahi et al., 2014; Belaz et al., 

2015). 

O primeiro método de PCR para a detecção de T. gondii foi criado 

em 1989, utilizando o gene B1 (Burg et al., 1989). Este método foi muito 

empregado no diagnóstico pré-natal da TC em pacientes 

imunocomprometidos (Burg et al., 1989, Lamoril et al., 1996). Ensaios de 

detecção do gene B1 no líquido amniótico através da PCR relataram 

sensibilidade de 65% a 91% (Bessieres et al. 2009; Eida et al. 2009).  

Outro gene alvo usado é P30, que codifica o principal antígeno de 

superfície do T.gondii (Buchinder et al., 2003). Estudo mostrou que a 

identificação dos genes B1 e P30 por PCR em amostra de sangue, foram 

capazes de detectar a toxoplasmose disseminada de forma não invasiva 

(Spalding et al., 2003). Protocolos que empregam PCR convencional para a 

detecção do gene P30, parecem menos sensíveis que as técnicas de PCR 

que utilizam isoladamente o gene B1 (Buchinder et al., 2003).  
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A PCR para a identificação do elemento de repetição com 529 pb 

possui sensibilidade aproximadamente de 10 a 100 vezes maior que a 

detecção do gene B1 (Reischl et al., 2003). O ITS-1 e 18S rRNA, também 

têm sido utilizados como alvos em alguns estudos, mostrando uma 

sensibilidade semelhante a encontrada nas reações usando o gene B1 

(Hurtado et al., 2000; Calderaro et al., 2006). Para aprimorar a sensibilidade 

e especificidade, PCR realizadas com base no gene B1, elementos de 

repetição de 529 pb, e nas sequências ITS-1 têm sido desenvolvidas (Jones 

et al., 2001; Fallahi et al., 2014; Belaz et al., 2015).  

Estudo realizado em 2015, na Bahia analisou a presença de DNA 

de T.gondii no leite de ovelhas através da PCR. A técnica mostrou alta 

parasitemia de T.gondii no leite da população de ovelhas no sul e no 

sudoeste da Bahia, evidenciando o risco de contaminação da população 

humana devido ao consumo de leite não pasteurizado (Santana Rocha et al., 

2015). 

No PCR Nested, dois conjuntos de iniciadores são utilizados em 

duas PCR sucessivas, onde os produtos da primeira reação são utilizados 

como moldes para a segunda reação, este princípio torna o PCR Nested 

mais sensível que a PCR convencional (Fallahi et al., 2014; Hallur et al., 

2015).   

Em um estudo realizado na França avaliou a técnica de PCR no 

diagnóstico de TC em várias amostras biológicas, no líquido amniótico a 

metodologia apresentou 91% de sensibilidade e 99,5% de especificidade, na 

placenta mostrou especificidade de 52% e sensibilidade de 99%, estes 

achados mostraram que a PCR no líquido amniótico permite maior 
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segurança no diagnóstico de infecção do feto (Bessieres et al., 2009).  

Estudo posterior observou que a PCR no líquido amniótico possui um valor 

preditivo positivo de 76,5% e um preditivo negativo de 98,5% no diagnóstico 

da TC (Eida et al., 2009; Bortoletti-Filho et al., 2013).  

A reação de PCR pode ser realizada em amostras de líquido 

amniótico, sangue de cordocentese do feto, sangue periférico, biópsia 

cerebral ou no líquido cefalorraquiano, lavado bronco-alveolar e em humor 

aquoso (Chabbert et al., 2004; Milewska-Bobula et al., 2015). A técnica de 

PCR revolucionou o diagnóstico pré-natal da TC, por limitar o uso de 

métodos invasivos ao feto (Remington; Thulliez; Montoya 2004; Liu et al., 

2015; Filisetti et al., 2015). Por outro lado, a PCR só apresentará 

positividade no soro em casos de parasitemia, assim, em casos de 

toxoplasmose cerebral ou pulmonar, a PCR apenas será útil na fase aguda 

da toxoplasmose quando ocorre a disseminação ou passagem do parasito 

para o sangue (Khalifa et al., 1994; Liu et al., 2015; Marangoni et al., 2014). 

Tais diferenças podem ser a fonte de um errôneo julgamento sobre o 

desempenho e a sensibilidade da metodologia o que torna difícil comparar 

os dados dos diversos centros que realizam este teste (Azevedo et al., 

2016). 

 
 

2.9.6 PCR em Tempo Real 

A PCR (RT-PCR) em tempo real é uma ferramenta de biologia 

molecular, automatizada, rápida e reprodutível. Esta metodologia foi 

recentemente introduzida no diagnóstico da toxoplasmose e pode ser 

utilizada para verificar a concentração de parasitos no fluido corporal e no 
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líquido amniótico, dessa forma é relevante no diagnóstico e prognóstico da 

TC (Remington et al 2004). A RT-PCR apresenta sensibilidade de 98% e 

melhora ainda mais a detecção de T. gondii no líquido amniótico (Halonen, 

2013).  

O principio da RT-PCR permite detectar baixas concentrações de 

DNA alvo a partir de primers específicos. O produto de amplificação é 

medido durante cada ciclo utilizando sondas ou corantes intercalantes, que 

pode ser quantificado através de um padrão de concentração conhecido, 

dessa forma, os resultados podem ser reprodutíveis (Bretagne & Costa, 

2006).  

RT-PCR foi utilizada com êxito para detectar T.gondii no sangue 

humano, fluido cerebrospinal, humor aquoso, líquido amniótico e outras 

amostras (Kompalic-Cristo et al., 2007; Kasper et al., 2009), além disso, 

pode ser utilizada para avaliar a eficácia do tratamento, uma vez que pode 

estimar a intensidade de infecção por T.gondii (Menotti et al., 2003). O 

ensaio de PCR em tempo real com o gene B1 é considerado de melhor 

desempenho para o diagnóstico de TC, comparados com a PCR 

convencional e PCR Nested (Kasper et al., 2009).  

Um estudo avaliou a toxoplasmose em 261 gestantes durante pré-

natal em três centros de triagem através da RT-PCR no líquido amniótico. 

Foi observada sensibilidade de 92,2% e valor preditivo negativo de 98,1%. A 

especificidade e valores preditivos positivos foram de 100% em todos os 

trimestres de gestação. Sendo assim, a RT-PCR é considerada uma 

ferramenta importante na detecção da TC e no direcionamento do 

tratamento (Remington et al., 2004; Hallur et al., 2015). 
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2.9.7 Técnicas de imagem 

Técnicas de imagem, como tomografia computadorizada, 

ressonância magnética e ultra-sonografia, não são específicas, mas podem 

facilitar o diagnóstico da TC por permitir a visualização de calcificações 

intracranianas, hidrocefalia, microcefalia, dilatação ventricular (Montoya & 

Rosso, 2005; Rorman et al., 2006; Zhang et al., 2015) e monitoramento do 

efeito da terapêutica (Virkola et al., 1997). 

Como os pacientes imunodeficientes muitas vezes desenvolvem 

encefalite e abscesso cerebral quando infectado com T.gondii, tomografia 

computadorizada e ressonância magnética podem ser utilizadas para 

localizar estas lesões. A tomografia computadorizada é frequentemente 

utilizada na triagem inicial e ressonância magnética é mais adequada para 

determinar do extensão de dano (Porter et al., 1992; Mohamed et al., 2014). 

Para TC a ultra-sonografia é recomendada para o diagnóstico pré-natal 

(Abboud et al., 1995), por detectar hidrocefalia difusa e calcificações 

cerebrais de toxoplasmose em lactentes e recém-nascidos (Mohamed et al., 

2014). 

 
 

2.10 Tratamento 

O tratamento medicamentoso para a toxoplasmose geralmente 

não é necessário para pacientes imunocompetentes, a menos que exista 

uma patologia clinicamente grave ou persistente, ou outros sintomas, tais 

como pneumonite, miocardite, meningoencefalite, ou polimiosite (Rajapakse 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohamed%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24674575
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohamed%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24674575
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et al., 2013). No entanto, é extremante oportuno para pacientes 

imunocomprometidos incluindo as gestantes, indivíduos com acometimento 

ocular e crianças com infecção congênita (Milewska-Bobula et al., 2015).  Os 

medicamentos indicados para toxoplasmose possuem eficácia em erradicar 

apenas a forma de taquizoíto do parasita. Tal fato dificulta a eliminação de 

cistos do parasita principalmente dos encontrados no SNC e olho 

(Remington et al., 2006; Milewska-Bobula et al., 2015). A cura da doença em 

humanos é complexa e depende da cepa do parasita, órgão infectado e do 

tempo da infecção no qual o tratamento foi iniciado (Remington et al., 2006). 

 
 
2.10.1 Tratamento da Toxoplasmose na Gestante 

O tratamento da toxoplasmose na gestante visa dois objetivos; 

reduzir o risco de infecção do feto e seqüelas de fetos infectados (Baquero-

Artigao et al., 2013). Para os casos de toxoplasmose na gestação o 

tratamento recomendado pelo Ministério da Saúde é a combinação de 

sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico (Remington et al., 2006; Montoya 

& Remington, 2008; Kaye, 2011; Cañón-Franco et al., 2014). Porém, durante 

o primeiro trimestre da gestação, caso haja infecção fetal, é indicado o 

tratamento com espiramicina (Montoya & Remington, 2008; Kaye, 2011). 

A sulfadiazina e a pirimetamina são drogas que atuam de forma 

competitiva com a enzima diidrofolato sintetase (DHPS), dessa forma 

interferem em vias importantes para a sobrevivência do T.gondii (Rajapakse 

et al., 2013). A ação destes medicamentos resulta na diminuição da síntese 

de ácido folínico, que gera falhas na divisão nuclear de T.gondii, por inibir a 
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formação de proteínas necessárias para a reprodução como purinas e 

pirimidinas.  

A sulfadiazina é um bloqueador da via de síntese do folato por 

meio da inibição da DHPS. Os efeitos colaterais mais comuns são reação de 

hipersensibilidade cutânea, distúrbios do trato gastrointestinal, cristalúria e 

hematúria (Wong & Remington, 1994; Anderson, 2005). Por possuir 

excreção renal a dose de sulfadiazina precisa ser ajustada em doentes com 

insuficiência renal (Baquero-Artigao et al., 2013). 

A pirimetamina é um antagonista de ácido fólico que inibe a 

dihidrofolato-redutase, em conseqüência pode haver supressão da atividade 

da medula óssea. Pacientes submetidos ao tratamento com este 

medicamento apresentam hemograma com neutropenia, plaquetopenia e 

anemia. Outros efeitos secundários menos graves são observados como 

distúrbio do trato gastrointestinal e cefaléia (Elmalem et al., 1985; Anderson, 

2005; Montoya & Remington, 2008). Além disso, a pirimetamina possui 

efeitos teratogênicos devido à deficiência de ácido fólico, tais como 

hidropsia, desenvolvimento incompleto do crânio e do cérebro, hidrocefalia, 

hérnia ventral, entre outros (Remington et al., 2006). Tais motivos impedem 

a administração de pirimetamina em gestantes infectadas no primeiro 

trimestre de gestação (Kaye, 2011; Montoya & Remington, 2008). Os 

pacientes em tratamento com pirimetamina devem realizar hemograma 

completo freqüentemente e o ácido folínico deve ser administrado como 

terapia complementar, visando diminuir ou prevenir a toxicidade 

hematológica (Wong SJ & Remington, 1994; Montoya & Remington, 2008).   
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Gestantes com toxoplasmose aguda no primeiro trimestre de 

gestação devem iniciar o tratamento com espiramicina (Elsheikha, 2008; 

Kaye, 2011).  A espiramicina é um antibiótico macrolídeo com espectro 

similar a eritromicina, que não oferece risco ao feto por não ultrapassar a 

barreira placentária (Steel et al., 2012). Os macrolídeos além de serem 

eficazes contra infecções bacterianas, são efetivos no combate a infecções 

causadas por parasitos intracelulares como T.gondii e Leishmania spp 

(Costa et al., 2009; Petropoulos et al., 2009). O mecanismo de ação deste 

medicamento se consolida pela ligação à subunidade 50S do ribossomo do 

patógeno, que impede a síntese protéica dependente de RNA (Steel et al., 

2012).  

A espiramicina tem a capacidade de alcançar altas concentrações 

nos tecidos, prevenindo a transmissão vertical de T. gondii. No entanto não é 

eficaz no combate a infecção intrauterina, que representa uma limitação do 

medicamento (Couvreur et al., 1993; Montoya & Remington, 2008). Os 

efeitos adversos mais comuns relacionados ao uso da espiramicina são 

gastrointestinais, como náuseas, vômitos, anorexia e diarréia. Os menos 

freqüentes são vitiligo, tonteira, rubor facial e sensação de frio (Wong & 

Remington, 1994).  

A administração com espiramicina em grávidas com infecção 

aguda tem reduzido a transmissão vertical de 50% a 60%, devido às altas 

concentrações da droga na placenta (Stray-Pedersen, 1993; Montoya & 

Rosso, 2005), pois aumenta a eficácia dos mecanismos imunológicos 

placentários. Contudo, a proporção de casos graves não se modifica em 

crianças infectadas (Desmonts & Couvreur, 1974). Embora, a administração 
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de espiramicina durante a gestação possua um efeito preventivo contra a 

transmissão materno-fetal, este fármaco não altera o padrão clínico da TC.  

Gestantes infectadas com sensibilidade a pirimetamina podem ser 

tratadas com trimetoprim-sulfametoxazol (Derouin et al., 2008). Em casos de 

alérgia para medicamentos de sulfa, uma possibilidade seria combinar 

pirimetamina e ácido folínico com azitromicina ou clindamicina, embora não 

haja diretrizes de tratamento estabelecido (Baquero-Artigao et al., 2013). 

Os autores recomendam que grávidas HIV positivas com 

toxoplasmose e CD4 menor que 200 células/mm3, precisam receber 

sulfametoxazol-trimetoprim para prevenir a infecção pelo toxoplasma e a 

transmissão do parasita para o seu filho (Montoya & Rosso F, 2005).  

O tratamento precoce na gestante diminui a freqüência e 

severidade das seqüelas da TC em RN (Foulon et al., 1999), o que aumenta 

a proporção de doença subclínica em infecções ocorridas no primeiro e 

segundo trimestre de gestação (Wong & Remington et al., 2006). O estudo 

de Gras e colaboradores (2005) verificou que o pré-natal precoce foi 

associado ao menor risco de lesão intracraniana (Gras et al., 2005).  

Uma revisão sistemática avaliou 26 estudos de coorte com 1.438 

gestantes tratadas. Os resultados gerados demonstraram redução de 52% 

na transmissão vertical, se o tratamento for iniciado em até três semanas da 

soroconversão materna. Entretanto, não houve redução das manifestações 

clínicas, independentemente do esquema utilizado (Thiébaut et al., 2007). 

Neste contexto o pré-natal desempenha um papel importante na prevenção, 

diagnóstico e no tratamento de doenças na gestação. 
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2.10.2 Tratamento da criança com toxoplasmose Congênita 

O tratamento de RN infectados ou suspeitos de infecção pelo 

T.gondii pode minimizar as repercussões cerebrais, auditivas e visuais e 

melhorar o prognóstico da infecção congênita, devendo ser iniciado 

precocemente e prolongar-se até no mínimo um ano de idade (Andrade et 

al., 2004; Remington et al. 2006; Baquero-Artigao et al., 2013). 

A combinação de sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, 

geralmente é utilizada para o tratamento de crianças com TC. As crianças 

que recebem esse tratamento têm mostrado melhor prognóstico quando 

comparadas com crianças não tratadas (Wong et al., 2006).  A apresentação 

farmacológica da sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico disponível no 

Brasil são de comprimido, o que dificulta seu uso no meio pediátrico 

(Andrade et al., 2004).  

A terapêutica deve ser realizada ao mínimo durante um ano 

(Jones; Lopes; Wilson, 2003; Rajapakse et al., 2013).  O esquema indicado 

é sulfadiazina associada a pirimetamina diariamente por 6 meses, seguido 

de sulfadiazina diária e pirimetamina três vezes por semana por mais 6 

meses.  As duas etapas do tratamento devem ser associadas ao ácido 

folínico por três vezes na semana, para minimizar os efeitos hematológicos 

(Wong et al., 2006). A terapêutica deve ser seguida rigorosamente, pois 

estudo revela que crianças tratadas por períodos curtos podem desenvolver 

sequelas da doença (Wilson et al., 1980). 

O tratamento no primeiro ano de vida tem como objetivo propiciar 

tempo necessário para que o RN desenvolva resposta imune competente 

para manter o parasita na forma cística, e evitar o processo inflamatório 
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causador dos efeitos deletérios da infecção (Andrade et al., 2004; Gilbert, 

2009).  

Um estudo avaliou o tratamento da TC no período de 1981 a 2004 

e observou que crianças tratadas com sulfadiazina e pirimetamina por 1 ano 

sem doença neurológica ao nascimento não apresentaram seqüelas 

cognitivas, neurológicas e auditivas (Mcleod et al., 2006).  

Roizen e colaboradores observaram crianças tratadas e não 

tratadas com sulfadiazina e pirimetamina e verificaram que crianças tratadas 

apresentaram uma redução significativa de deficiência motora, convulsões, 

retardo mental, hidrocefalia e microcefalia (Roizen et al., 1995; Gilbert, 

2009).  

A proposição desse esquema foi motivada por relatos de casos de 

adultos com imunodeficiência que desenvolveram encefalite pelo T.gondii na 

vigência de profilaxia com espiramicina e somente apresentaram resolução 

das lesões após o uso de múltiplas doses de pirimetamina e sulfadiazina 

(Leport et al., 1986). Os autores partiram da hipótese de que crianças em 

fase de maturação imunológica, o uso combinado de sulfadiazina e 

pirimetamina por um ano permitiria um melhor controle dos danos teciduais 

originados pelo T. gondii (Gilbert, 2009; Rajapakse et al., 2013).  

Na presença de elevada concentração de proteína no líquido 

cefalorraquidiano (>1,0g/dl) ou coriorretinite ativa, é possível administrar 

glucocorticóides até a normalização dos níveis de proteína. Entretanto, o uso 

de glucocorticóides deve ser aplicado exclusivamente em centros de 

referência e em caso de alterações no olho, o tratamento deve ser 

acompanhado também por um oftalmologista (Milewska-Bobula et al., 2015). 
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2.10.3 Novas drogas para o tratamento da Toxoplasmose 

Além das drogas preconizadas no tratamento da toxoplasmose, 

outros compostos estão sendo pesquisados como tratamento alternativo 

para esta infecção, destacando-se entre eles: artemisinina, que é um 

derivado da planta Artemisia annua, composto comumente utilizado no 

tratamento da malária (Sarciron et al., 2000) e azitromicina que, apesar de 

apresentar bons resultados para o tratamento da toxoplasmose em 

camundongos (Degerli et al., 2003), ainda não é utilizada em humanos, 

outros fármacos como atovaquona (Oz & Tobin, 2012) e diclazuril (Oz & 

Tobin, 2014) estão sendo investigados.  

Opções alternativas de tratamento, incluindo azitromicina, 

claritromicina, dapsona, com os seus derivados de artemisinina e 

atovaquona, apresentam efeitos variáveis contra taquizoítas na fase aguda 

da doença. Infelizmente, estas terapias podem estar associadas a muitos 

efeitos secundários (D'Angelo et al., 2009). Portanto, o tratamento de 

infecções humanas com T.gondii enfrenta muitos desafios, para os quais 

esforços estão em curso no sentido de encontrar uma droga potencialmente 

eficaz e segura, com novos mecanismos de ação (El-Zawawy et al., 2015). 
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3. JUSTIFICATIVA 

A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo parasita intracelular 

obrigatório Toxoplasma gondii, possui distribuição mundial e é responsável 

por infectar cerca de 50% da população humana em todos os continentes 

incluindo os mais variados climas (Mendes, 2011). 

A infecção por Toxoplasma gondii em seres humanos geralmente 

é assintomática e autolimitada, sendo que a manifestação mais severa desta 

patologia se consolida através da transmissão vertical. A toxoplasmose 

congênita pode levar a óbito em cerca de 40% a 50% dos fetos infectados e 

os fetos que sobrevivem podem desenvolver múltiplas manifestações 

clinicas, tais como convulsões, espasticidade, microcefalia, hidrocefalia, 

meningoencefalo-mielite, retardamento mental, coriorretinite, 

hepatoesplenomegalia, icterícia e erupções cutâneas (Prusa et al., 2012; 

Mohamed et al., 2014). 

Os riscos de transmissão durante a gestação variam de 10 a 80%, 

dependendo da idade gestacional do feto, virulência da cepa do parasita, 

resposta imune da mãe, permeabilidade placentária e do tratamento pré-

natal (Dunn et al., 1999; Foulon et al., 1999; Robert-Gangneux et al., 2011). 

Aproximadamente 87% das crianças infectadas congenitamente são 

assintomáticas ao nascimento, porém desenvolvem sequelas durante a 

infância e adolescência (Koppe et al., 1986; Petersen; Pollak; Reiter-Owona, 

2001; Mohamed et al., 2014).  

A TC representa um desafio clínico devido à sua fase subclínica 

na maioria das gestantes infectadas. Portanto, somente uma vigilância 

sistemática para identificar a infecção primária em mulheres grávidas seria 
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capaz de tratar precocemente RN infectados congenitamente, reduzindo 

dessa forma as manifestações graves da toxoplasmose (Prussa et al., 2012). 

Por estas razões a triagem sorológica pré-natal é generalizada em toda a 

Europa e obrigatória em alguns países (Foulon et al., 1999; Buffolano et al., 

1994; Wallon et al., 2013). 

O diagnóstico precoce da infecção materna é extremamente 

importante, mas no Brasil, a triagem sorológica pré-natal para toxoplasmose 

não é obrigatória. No Estado de Goiás essa triagem é realizada 

rotineiramente na primeira consulta de pré-natal pelo Programa de Proteção 

à Gestante (PPG), também conhecido como “Teste da Mamãe”. Este 

programa foi implantado no Estado em setembro de 2003 por meio de uma 

parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, Secretarias 

Municipais e o Instituto de Diagnóstico e Prevenção da Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (IDP/APAE) de Goiânia (Sartori, 2009). 

A prevalência da toxoplasmose na cidade de Goiânia em 

gestantes é de aproximadamente de 68,3% entre as pacientes triadas pelo 

PPG (Sartori, 2009).  Após 13 anos de vigência do Programa de Controle de 

Toxoplasmose em Goiânia, ainda não é realizado o acompanhamento da 

gestante de risco. Sendo assim, a casuística das formas graves de TC 

continua ocorrendo em taxas similares a regiões que não dispõem de 

programa preventivo (Rassi, 2009; Avelino et al., 2014; Gontijo da Silva et 

al., 2015). Esses dados são atribuídos à carência de vigilância da 

soroconversão, falta de investimento na prevenção primária das gestantes e 

ausência de um tratamento eficaz que reduza as sequelas no RN. 

A avaliação sorológica para determinar o momento em que a 
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infecção por Toxoplasma gondii foi adquirida e a fase de gestação 

correspondente é relevante para a intervenção e tratamento. A fase aguda 

da patologia pode acarretar manifestações clinicas nas gestantes e a TC 

(Esch & Petersen, 2013). Os níveis de anticorpos IgM aumentam 

rapidamente após a infecção aguda adquirida e começam a declinar após 

vários meses, porém as concentrações detectáveis podem permanecer por 

mais de ano. Por essa característica não é recomendável determinar a 

provável data de aquisição da infecção, baseando-se apenas nos resultados 

de anticorpos IgM detectáveis contra T.gondii (Remington et al., 2001; Liu et 

al., 2015). Assim, torna-se necessário realizar outros testes para confirmar a 

infecção recente, dentre eles temos o ensaio de avidez de IgG.  A avidez do 

anticorpo IgG é baixa na fase aguda da infecção e vai aumentando com o 

tempo, podendo ser um indicativo de uma infecção antiga ou recente 

(Roberts et al., 2001; Emelia et al., 2014). 

Tendo a confirmação da infecção materna aguda o 

estabelecimento do acometimento fetal torna-se essencial (Wong & 

Remington 1994; Mohamed et al., 2014; Santana et al., 2015). O diagnóstico 

clássico da toxoplasmose no RN é fundamentado na análise conjunta do 

sangue fetal e do líquido amniótico, aliados a exames ultra-sonográficos de 

morfologia fetal (Daffos et al., 1988; Mohamed et al., 2014; Azevedo et al., 

2016). Os achados ultra-sonográficos podem revelar características da 

infecção por T. gondii dentre elas a hidrocefalia, calcificações intracranianas, 

aumento da circunferência abdominal pela hepatoesplenomegalia, ascite 

fetal e aumento da espessura placentária (Couto & Leite, 2004; Mohamed et 

al., 2014). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohamed%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24674575
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohamed%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24674575
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohamed%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24674575
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As análises sorológicas para o diagnóstico da TC no RN são 

realizadas para anticorpos específicos anti-T. gondii das classes IgG, IgM, 

IgA e a detecção do DNA do parasita por PCR (Nowakowska et al., 2006; 

Franck et al., 2008; Kasper et al., 2009; Milewska-Bobula et al., 2015). 

Contudo, existem problemas metodológicos e orçamentários na adoção 

dessas análises, e a busca por métodos de baixo custo, que complementem 

os exames utilizados atualmente e possibilitem a detecção precoce da 

toxoplasmose congênita no recém-nascido ainda instiga a pesquisa clínica. 

Seguindo esta abordagem, o estudo de Buffolano (2004) avaliou a 

relação do teste de avidez IgG na detecção da TC em RN. Foi observado 

que na maioria dos neonatos infectados os valores de avidez de IgG refletiu 

os valores maternos. Além disso, foi verificado que os neonatos com 

toxoplasmose apresentavam valores de avidez de IgG limítrofes ou baixos 

ao nascimento e com o passar do tempo, os valores de avidez aumentavam 

atingindo seu nível mais elevado em aproximadamente dois anos e 

permaneciam estáveis após essa data.  Estes achados mostram que o teste 

de avidez para IgG é uma importante ferramenta de triagem para infecção 

fetal, quando pré-natal de rastreio não for efetuado durante a gravidez, além 

de fornecer informações úteis sobre o estado da infecção, levando em 

consideração a sensibilidade incompleta de IgM na detecção por T. gondii 

(Guerina et al., 1994; Paul et al., 2000; Emelia et al., 2014). Sob tais 

condições, a presença de baixa avidez de IgG no RN poderia indicar 

infecção primária materna durante o segundo ou terceiro trimestre de 

gestação, com um considerável risco de transmissão vertical.  Portanto, o 

teste de avidez de IgG poderia detectar precocemente a infecção por T. 
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gondii nos RN tendo em vista uma intervenção terapêutica adequada e 

consequentemente auxiliaria na redução das manifestações graves da TC.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar a importância do teste de avidez da IgG para o diagnóstico da 

toxoplasmose congênita no recém-nascido.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS  

 

 Investigar a concordância do valor do teste de avidez da IgG entre o 

recém-nascido e a puérpera 

  Correlacionar os valores do teste de avidez da IgG no recém-

nascido, com as manifestações clínicas da toxoplasmose congênita. 

 Verificar a associação entre os níveis séricos de IgG maternos com o 

teste de avidez de IgG no recém-nascido. 

 Avaliar a correlação da baixa avidez de IgG no recém nascido com os 

níveis séricos de IgM maternos. 

 Correlacionar a presença de T.gondii (identificado pela PCR) no 

sangue circulante do recém–nascido com a avidez de IgG. 

 Avaliar o valor do Teste de Avidez de IgG como método de 

rastreamento e predição da Toxoplasmose Congênita no Recém-

nascido. 

 Estabelecer o valor do Teste de Avidez de IgG relativo à taxa de risco 

da doença toxoplásmica no Recém-nascido. 
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5.  METÓDOS 

Estudo de caso controle, aninhado em coorte (controle da 

transmissão vertical da toxoplasmose congênita em Goiás), retrospectivo e 

prospectivo do período de 2010 a 2015 para a análise dos casos de 

toxoplasmose congênita, através da identificação da toxoplasmose aguda 

em gestantes. Foram utilizados os soros de 48 puérperas agudamente 

infectadas (PAI) pelo T. gondii durante a gestação, que tiveram seus partos 

na Maternidade do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, 

Serviço de Referência para o Controle da Transmissão Vertical da 

Toxoplasmose em Goiás. Além disso, foram estudadas 40 puérperas 

cronicamente infectadas (PCI) (IgM negativas),  atendidas na Maternidade 

Nossa Senhora de Lourdes (Serviço de Referência para Gestações de baixo 

risco), e seus respectivos recém-nascidos, na cidade de Goiânia, capital do 

Estado de Goiás. 

 
 

5.1 Aspectos éticos e legais 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Médica Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

de Goiás (CEP/HC-UFG), nº039/2002 visto que respeitou e seguiu os 

preceitos estabelecidos na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde 10/10/1996. As pacientes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 
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5.2 Critérios de inclusão 

O Serviço de Referência de Atendimento de Infecções Congênitas 

do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, (Controle da 

Transmissão Vertical da Toxoplasmose), está localizado no município de 

Goiânia e realiza o acompanhamento das gestantes agudamente infectadas 

e das crianças suspeitas de infecção congênita. Os RN com suspeita de 

infecção congênita (filhos de gestantes que apresentaram IgM específica 

anti-T.gondii na gestação) foram submetidos à investigação clínica completa 

com realização de exames sorológicos específicos anti- T. gondii, PCR, 

ultrassonografia transfontanela, exame de fundo do olho e análise do líquido 

cefalorraquidiano (LCR). Para estabelecer o diagnóstico confirmatório da TC 

nos RN acompanhados, foram utilizados pelo clínico capacitado os 

seguintes critérios:  

a) Presença de IgM e/ou IgA anti-T.gondii em qualquer concentração 

(acima do cut-off) após o quinto dia de vida. Isso porque essas 

imunoglobulinas podem passar para o RN durante o trabalho de 

parto, mas não atravessam a barreira placentária e seu encontro após 

o quinto dia de vida (vida média da IgM) é diagnóstico de infecção 

congênita;  

b) IgG anti-T. gondii elevada (maior ou igual a 300 UI/ml), associada a 

alterações clínicas compatíveis com TC; 

c) Anormalidades no líquido cefalorraquidiano;  

d) Aumento da concentração de IgG ou manutenção de níveis elevados 

por mais de três meses com o aparecimento ou não de manifestações 

clínicas da infecção; 
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e) Presença de IgG em concentração maior que a da mãe em, no 

mínimo, quatro diluições;  

f) Identificação protozoária pela técnica de PCR. 

As gestantes e seus RN foram submetidos à coleta de 3 mL a 5 

mL de sangue periférico para análises laboratoriais, entre o quinto e décimo 

dias de vida do RN. As amostras foram mantidas refrigeradas até a 

realização dos exames, que foram processados em duplicata no prazo 

máximo de 24 horas após a coleta. A sorologia para detecção de IgG, IgM 

anti-T. gondii e Avidez de IgG para confirmar a infecção materna e auxiliar 

no diagnóstico da toxoplasmose congênita, no recém-nascido, foi realizada 

no Laboratório de Análises Clínicas do HC/UFG e a PCR, no RN, realizada 

no Laboratório de Biologia, Fisiologia e Imunologia de Protozoários de 

Interesse Humano do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da 

UFG.  

Foram analisados os soros de 88 puérperas e seus respectivos 

RN, sendo 48 puérperas com IgM específica anti - T. gondii infectadas de 

forma aguda ou reinfectadas na gestação (PAI) e 40 puérperas infectadas de 

forma crônica (PCI).  

 
 
5.3 Tratamento das gestantes com Toxoplasmose  

O tratamento estabelecido até 16 semanas de gestação foi a 

espiramicina, na dose de 3 g/dia, até o nascimento da criança, porém o 

tratamento foi modificado quando a infecção fetal foi identificada, para a 

combinação de sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Sendo que, 
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durante o primeiro trimestre da gestação, caso não fosse observada infecção 

fetal, foi indicado o tratamento com espiramicina. 

 
 
5.4 Exames laboratoriais 
 
 
5.4.1 Detecção dos níveis séricos de IgG, IgM e Teste de Avidez de IgG 

A detecção de IgG e IgM anti-T. gondii e o teste de avidez foram 

realizados pela técnica de Quimioluminescência (CMIA -Chemiluminescent 

Microparticle Immunoassay), utilizando-se equipamento Architect I4000 

ABBOTT. Esses kits apresentam sensibilidade e especificidade maiores que 

96%, o que garante qualidade e confiabilidade dos dados. Todo o procedimento 

foi realizado conforme as recomendações do fabricante. As concentrações de 

IgG, IgM e a avidez de IgG das amostras foram obtidas por meio das unidades 

relativas de luz (RLU (relative light units)), utilizando-se o equipamento 

Architect, I4000 Abbott® (Chicago,IL, EUA). Considerou-se como pontos de 

corte os valores iguais ou >300 UI/ml para IgG; >0,600 UI/ml para IgM e para 

o teste de avidez da IgG valores <50,00% foram considerados de baixa 

avidez, entre 50,00%–59,90% foram considerados na zona cinza e > 60,00% 

de alta avidez. 

 
 

5.4.2 PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) 

A detecção do DNA do T. gondii por PCR foi realizada no sangue 

total periférico dos RN, colhido antes do início da terapia específica com 

sulfadiazina, associada à pirimetamina e ao ácido folínico. Foi utilizado como 

controle positivo o DNA do líquido peritoneal ou do sangue de camundongos 
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infectados com a cepa RH do T. gondii e como controle negativo foi utilizado 

o sangue de um camundongo jovem não infectado proveniente do biotério 

do IPTSP. Para a extração de DNA das amostras foi utilizado o Pure Link 

Gemnomic Purification kit - for purification of genomic DNA-Invitrogen 

(Calsbad, CA, EUA), segundo as recomendações do fabricante. As reações 

foram realizadas em duplicata, utilizando oligonucleotídeos específicos para 

o gene B1 do T. gondii, possuindo eles as sequências Toxo-B5 (5’-

TGAAGAGAGGAAACAGGTGGTCG-3’) e Toxo-B6 (5’-

CCGCCTCCTTCGTCC GTCGTA-3’). A reação foi realizada com uma 

desnaturação inicial a 94ºC (5 min) em 35 ciclos: desnaturação a 94˚C por 1 

minuto, hibridização a 62˚C por 1 minuto e extensão a 75˚C por 1 minuto, 

utilizando o termociclador Mastercycler® Personal (Foster, CA, EUA). Os 

produtos amplificados pela PCR foram visualizados por eletroforese em gel 

de poliacrilamida a 6% revelados pela prata. 

 
 

5.4.3 Fundoscopia 

A fundoscopia para a avaliação de comprometimento do fundo de 

olho nos RN com suspeita da TC foi realizada no Centro de Referência para 

Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás (CEROF). 

 
 

5.4.4 Exame de Ultrassonografia de crânio transfontanela 

Todos os RN suspeitos de terem nascido com TC foram 

submetidos ao exame de Ultrassonografia de crânio transfontanela para 

identificar o possível comprometimento encefálico. 
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5.4.5 LCR  

A análise do LCR foi realizada na rotina e sorologia especifica da 

toxoplasmose, por imunofluorescência indireta. 

 
 

5.6 Análise estatística 

Os dados gerados foram informatizados no programa Excel 2012. 

A estatística foi realizada pelos softwares GraphPadPrism versão 5.04 e 

SPSS- Statistical Package for the Social Sciences Versão 21.0. A 

sensibilidade é a probabilidade de que o teste será positivo quando a doença 

está presente. A especificidade é a probabilidade de que o teste será 

negativo quando a doença não está presente. O valor preditivo positivo 

(VPP) é a probabilidade da doença estar presente quando o teste é positivo. 

O valor preditivo negativo (VPN) é a probabilidade da doença não estar 

presente quando o ensaio é negativo. As diferenças foram consideradas 

estatisticamente significativas quando o valor de p<0,05. 
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6. RESULTADOS 

Foram analisados os soros de 88 puérperas e seus respectivos 

RN, sendo 48 puérperas com IgM específica anti - T.gondii infectadas de 

forma aguda ou reinfectadas na gestação (PAI) e 40 puérperas infectadas de 

forma crônica (PCI).  Os resultados do teste de avidez da IgG, dividiu os RN 

em três grupos: a) dois grupos foram constituídos por RN das PAI: a1) RN 

com BA da IgG (n=17) e RN com AA da IgG (n=31), b) e um grupo controle 

de RN de PCI com AA (n=40).  

A correspondência do teste de avidez da IgG dos RN e das 

puérpera foi de 88% (15/17) na baixa avidez da IgG (BA) e de 96,7% (30/31) 

na alta avidez da IgG (AA), e grupo o controle apresentou 100% (40/40) de 

correspondência das gestantes com alta avidez e seus recém-nascidos, com 

p=0,0001 (Tabela 1). 
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Tabela 1. Análise comparativa entre os valores do teste de avidez da IgG 
obtidos pela técnica de Quimioluminescência (CMIA - Chemiluminescent 
Microparticle Immunoassay) de recém-nascidos e de suas respectivas 
puérperas, com toxoplasmose aguda e crônica, em Goiânia, Goiás, 2016. 
 

 RN  Puérperas  
 Baixa 

 Avidez 
Alta 

Avidez 
Zona 
Cinza 

Baixa 
Avidez 

Alta 
Avidez 

Zona 
Cinza 

RN  
das PAI com 
Baixa Avidez 

100%  
(n=17) 

0%  
(n=0) 

0% 
 (n=0) 

88%  
(n=15) 

0% 
 (n=0) 

22% 
(n=2) 

RN  
das PAI com Alta 

Avidez 

0% 
 (n=0) 

96,7% 
(n=30) 

3,33% 
(n=1) 

0% 
(n=0) 

100% 
(n=31) 

0% 
(n=0) 

RN 
 das PCI 

0% 
 (n=0) 

100% 
(n=40) 

0% 
 (n=0) 

0% 
(n=0) 

100% 
(n=40) 

n=0 
(0%) 

          Total  
 

19,32%  
(n=17) 

79,54%  
(n=30) 

1,14%  
(n=1) 

17,94%  
(n=15) 

80,68% 
 (n=71) 

 2,27% 
  (n=2) 

 

RN: Recém-nascido; PAI: Puérperas agudamente infectadas; PCI: Puérperas 
cronicamente infectadas; zona cinza (valores de avidez entre 50,00–59,90%); 
test Chi-square p< 0,0001. *Significa a existência de diferença significativa 
(p<0,005). 

 

 

         Foi analisada a diferença entre o teste de avidez e os níveis séricos de 

IgG nos RN das PAI com alta e baixa avidez, e os RN das PCI (Tabela 2). 

Pode-se identificar uma diferença estatisticamente significativa entre o valor 

dos níves séricos de IgG nos RN das PAI com BA, quando comparados com 

os RN das PAI com AA e os RN das PCI (p=0,001). Além disso, PAI e seus 

RN apresentaram níveis de IgG aumentados em relação aos RN das PCI. 

Sendo que, esse aumento foi mais evidente nas PAI e RN com BA. 
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Tabela 2. Comparação dos níveis séricos da IgG e dos valores do teste 
avidez da IgG, obtidos pela técnica de Quimioluminescência (CMIA -
Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) em amostras sorológicas de 
puérperas com toxoplasmose aguda e crônica e seus recém-nascidos, em 
Goiânia, Goiás, Brasil, 2016. 
 

 
BA: Baixa avidez da IgG; AA: Alta avidez da IgG; PAI: Puérperas agudamente 
infectadas; PCI: Puérperas cronicamente infectadas. Teste: Análise de 
Variância; * Teste: Kruskall Wallis. Letras Iguais indica a existência de 
diferença significativa (p<0,005). 

 
 

           Na Tabela 3 pode ser vista uma correlação diretamente proporcional 

entre os níveis de IgG (r=0,809) e IgM (r=0,835) dos RN e puérperas 

estudados (p<0,001). Por outro lado, podemos notar uma correlação 

inversamente proporcional entre os valores de avidez da IgG do RN e da 

puérpera quando comparados com os níveis de IgM (p<0,001). Quando os 

níveis da IgG são altos, os de IgM também o são. O fato inverso ocorre 

quanto maiores os níveis de IgM na gestantes e nos RN, menor a avidez da 

IgG.  

 
N 

Média 

UI/ul 

Desvio 
Padrão 

IC (95%) 
P 

Inf. Sup. 

Níveis da IgG 
      

RN com BA A 17 2078,3 2348,6 870,8 3285,9 
 

RN com AAB,A 31 413,8 500,9 230,0 597,5 <0,001 

RN das PCIB,A 40 60,7 46,1 46,0 75,3 
 

Puérperas dos RN com BA A 17 1181,8 907,8 715,0 1648,5 
 

Puérperas dos RN com AAB,A 31 268,5 385,8 126,9 409,9 <0,001 

PCIB,A 40 50,8 42,7 37,1 64,5 
 

Avidez da IgG 
      

RN com BAA 17 33,0 11,7 27,0 39,0 
 

RN com AAB,A 31 76,8 8,1 73,8 79,8 <0,001 

RN das PNIB,A 40 102,1 120,9 63,5 140,8 
 

Puérperas dos RN com  BA A 17 41,1 9,5 36,2 46,0 
 

Puérperas dos RN com AAB,A 31 78,2 7,4 75,5 80,9 <0,001 
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Tabela 3. Grau de correlação entre os níveis séricos da IgG e IgM 
específicas anti-Toxoplasma gondii e os valores do teste de avidez da IgG 
obtidos pela técnica de Quimioluminescência (CMIA- Chemiluminescent 
Microparticle Immunoassay) em amostras sanguíneas de recém-nascidos e 
nas amostras de puérperas infectadas pelo Toxoplasma gondii, em Goiânia, 
Goiás, Brasil, 2016. 

 

  

IgG 
Puérpera 

IgM 

RN 

IgM 
Puérpera 

Avidez 
IgG RN 

Avidez 
IgG 

Puérpera 

IgG RN 
R 0,809 0,460 0,179 -0,170 -0,450 

P <0,001 0,001 0,224 0,113 <0,001 

IgG 
Puérpera 

R 
 

0,274 0,177 -0,199 -0,535 

P 
 

0,059 0,230 0,064 <0,001 

IgM RN 
R 

  
0,835 -0,559 -0,535 

P 
  

<0,001 <0,001 <0,001 

IgM 
Puérpera 

R 
   

-0,568 -0,574 

P 
   

<0,001 <0,001 

Avidez IgG  
RN 

R 
    

0,256 

P 
    

0,016 

 

O coeficiente de correlação Pearson (r) varia de -1 a 1. O sinal indica direção 
positiva (diretamente proporcional) ou negativa (inversamente proporcional) 
do relacionamento entre as variáveis e o valor sugere a força da relação. 
Valores de r= 0,10 até 0,30 possuem relação (fraca); r = 0,40 até 0,6 possuem 
relação (moderada) e r = 0,70 até 1 possuem relação (forte) (Mukaka, 2012). 
*Significa a existência de diferença significativa (p<0,005). 

 

      

Os níveis da IgG, IgM e avidez da IgG foram verificados em RN e 

PAI infectadas com T. gondii (Figura 1). Pode-se notar maiores níveis de IgM 

e IgG nos RN com BA e as suas puérperas em relação aos RN e suas 

puérperas com AA, tendo uma diferença significativa (p=0,0001). Além, 

disso podemos observar o mesmo perfil dos resultados IgG, IgM e avidez da 

IgG dos RN e suas respectivas puérperas.  
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Figura 3. Níveis sanguíneos da IgG, IgM e os valores do teste de avidez da 
IgG específicas anti-Toxoplasma gondii em Recém-Nascidos e Puérperas 
infectados pelo Toxoplasma gondii, Goiânia (GO), Brasil, 2016. Os níveis de 
IgG, IgM e avidez da IgG foram mensurados nos recém-nascidos (RN) e de 
suas respectivas puérperas utilizando a técnica de Quimioluminescência 
(CMIA -Chemiluminescent Microparticle Immunoassay). A esquerda 
podemos observar os valores do teste de avidez da IgG, IgM e IgG dos RN 
infectados com Alta Avidez da IgG em preto (n=16) e com Baixa Avidez 
(n=16) em Cinza. A direita podemos observar os valores do teste de avidez 
da IgG, IgM e IgG das puérperas agudamente infectadas com Alta Avidez 
(n=16) da IgG em preto e com Baixa Avidez em Cinza (n=16). Teste T 
stutent não Pareado. *Significa a existência de diferença significativa 
(p<0,005). 

 

 

 Entre os filhos das 48 PAI, a TC foi verificada em 66,66% (n=32). 

Entre os 17 RN com BA observou-se que 94,11% (n=16) estavam 

infectados, e apenas 51,61% (n=16) entre 31 RN das PAI com AA. 

           Na Tabela 4 podemos ver que quanto à presença de sinais clínicos 

nos recém-nascidos, 43,8% (14 entre os 32 infectados) eram sintomáticos. E 

em relação aos valores do teste de avidez da IgG e a presença de sinais 

clínicos nos recém-nascidos, 56,2 % (n=9) dos RN com BA e 31,3% (n=5) 
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dos RN com AA apresentaram sinais clínicos compatíveis com infecção 

congênita. Os RN do presente estudo geralmente apresentavam mais de um 

sinal clínico da doença e dentre as manifestações clínicas encontradas nos 

RN com BA da IgG observou-se maior gravidade da infecção congênita, 

entre os nove RN sintomáticos, cinco apresentavam grave comprometimento 

do sistema nervoso central (SNC), com hidrocefalia (4/9) ou microcefalia 

(1/9). Além disso, foi observado comprometimento ocular grave (cegueira) 

em 2 dos 9 e em mais dois deles, o comprometimento ocular se associava a 

comprometimento cerebral, caracterizando a forma neuro-optica. Já nos RN 

com AA da IgG foram verificadas calcificações cerebrais (n=4) e forma 

linfonodular generalizada (n=1). A presença de sinais clínicos de infecção 

congênita esteve associada de forma significativa à baixa avidez da IgG 

(p=0,0006).  
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Tabela 4. Distribuição dos sinais clínicos compatíveis com toxoplasmose 
congênita de recém-nascidos infectados pelo Toxoplasma gondii, de acordo 
os valores do teste de Avidez da IgG, obtidos pela técnica de 
Quimioluminescência (CMIA -Chemiluminescent Microparticle Immunoassay, 
em Goiânia, Goiás, Brasil, 2016. 
 

 
Foram avaliados os sinais clínicos de recém nascidos infectados com 
Toxoplasmose congênita (n=32), destes 16 tinham com baixa avidez (BA) e 
16 tinham com alta avidez (AA). Dentre os RN infectados com BA, 9 
apresentaram mais de um sinal clínico da doença, e dentre os RN infectados 
com AA apenas um RN apresentou mais de um sinal clínico de infecção 
congênita. Teste: Exato de Fisher. *Significa a existência de diferença 
significativa (p<0,005). 

 
 

Foram avaliados a presença do tratamento da gestante com o 

resultado da PCR para a identificação da presença do T.gondii, de acordo 

com a avidez de IgG nos RN infectados (Tabela 5). Embora não tenham sido 

observadas diferenças estatisticamente significativas, podemos notar que o 

tratamento foi administrado em 46,87% (15/32) e a que a PCR foi capaz de 

detectar a presença de T. gondii em apenas 21% (7/32) dos RN. 

 

 

Manifestações Clínicas RN com Baixa 
Avidez da IgG 

RN com Alta 
Avidez da IgG 

Valor 
de p 

Ausência 43,8% (7/16) 68,7% (11/16) 0,0006* 
Presença 56,2% (9/16) 31,3% (5/16)  
Disfunção Corticosubcortical 11,1% (1/9) -  
Calcificação Cerebral 22,2% (2/9) 80,0% (4/5)  
Prematuridade 11,1% (1/9) -  
Hidrocefalia 44,4% (4/9) -  
Toxoplasmose Sistêmica 11,1% (1/9) -  
Microcefalia 11,1% (1/9) -  
Hepatoesplenomegalia 22,2% (2/9) -  
Cegueira 22,2% (2/9) -  
Forma linfogranular generalizada  - 20,0% (1/5)  

Forma neuro-óptica 22,2% (2/9) -  
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Tabela 5. Avaliação do resultado da Reação em Cadeia da Polimerase 
(PCR) em recém-nascidos infectados com o Toxoplasma gondii e a 
presença do tratamento da gestante agudamente infectada de acordo com a 
Avidez de IgG, Goiânia, Goiás, Brasil, 2016. 
 

Fator 

Baixa avidez 
(N=16) 

Alta avidez 

(N=16) p 

N % N % 

PCR 
     

Negativo 12 75,0 13 81,3 
 

 Positivo 4 25,0 3 18,8 
1,000 

 

Presença de Tratamento na gestante 

Negativo 

Positivo 

 

12 

4 

 

75,0 

25,0 

 

      5     

     11 

 

31,3 

68,8 

 

0,032 

Teste: Exato de Fisher  

 

Por fim, avaliamos o valor da BA de IgG no diagnóstico e na 

predição da TC nos RN (Tabela 6). Foi observada especificidade de 93,75% 

e sensibilidade 50,00%, com valor preditivo positivo (VPP) de 94,12%, e 

valor preditivo negativo (VPN) 48,8%, apresentando o Odds Ratio de 15.  

 
 

Tabela 6. Teste de Avidez da IgG diagnóstico e prognóstico da 
Toxoplasmose Congênita. 

 
 

Parâmetro Resultado 

Especificidade 93,75% 

Sensibilidade 50,00% 

Valor Peditivo Positivo  94,12% 

Valor Peditivo Negativo 48,48% 

Odds Ratio 15 
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7. DISCUSSÃO 

No Brasil existem grandes dificuldades para a adoção de 

estratégias preventivas à toxoplasmose devido a problemas locais (Avelino 

et al., 2014; Gontijo da Silva et al., 2015). As limitações envolvem a falta de 

profissionais de saúde comprometidos para mudar esta realidade, problemas 

orçamentários para o financiamento de programas de atenção primária à 

saúde, baixos índices de escolaridade, baixo nível socioeconômico e hábitos 

culturais que incentivam o consumo de verduras não higienizadas e carne 

crua. Esses fatos aumentam a exposição a fontes de contaminação ao 

T.gondii, da população que se beneficia com o atendimento público de 

saúde (Varella et al., 2009; Gontijo da Silva et al., 2015). Mesmo com as 

dificuldades apresentadas, em 2003, na cidade de Goiânia, Goiás, Brasil, foi 

criado um programa estadual de controle da TC com o objetivo de auxiliar na 

prevenção primária e secundária.  Apesar da instalação do projeto, no 

presente estudo, observamos 48 PAI infectadas pelo T.gondii no período de 

2010 a 2015 o que indica que as taxas de toxoplasmose ainda continuam 

elevadas em Goiânia.   

Estudos anteriores a este observaram que a cidade de Goiânia, 

Goiás, Brasil possui alta prevalência (65,8%) de toxoplasmose em mulheres 

em idade fértil (Avelino et al., 2004; Avelino et al., 2014) e altas taxas (8,6%) 

de soroconversão em gestantes (Avelino et al., 2004), que aumenta o risco 

da TC. Esses dados reforçam que a toxoplasmose aguda na gestação 

continua acontecendo (Avelino et al, 2014), e o diagnóstico da TC não é 

trivial. Dessa forma, existe a necessidade do estabelecimento de outros 

testes de diagnósticos capazes de predizer a infecção no RN para que seja 
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realizado o tratamento precoce e eficaz. Estudos têm apontado o teste de 

avidez de IgG como um método importante na identificação de fase aguda 

da toxoplamose, apresentando sensibilidade de 100% e especificidade de 

92,7% (Candolfi et al., 2007; Emelia et al., 2014), mas pouco se sabe do 

valor deste teste no RN. 

Dados da literatura já mostraram que pacientes com infecção 

aguda por T.gondii apresentam BA e indivíduos com infecção crônica 

possuem AA de IgG (Reis et al., 2006; Haeri et al., 2014).  

A análise da relação dos níveis de IgG e do teste de Avidez de 

IgG mostrou uma diferença entre o valor dos níveis séricos de IgG e do teste 

avidez de IgG dos RN das PAI com BA, quando comparados com os RN das 

PAI com AA e os RN das PCI (p=<0,001) (Tabela 2). Além disso, os níveis 

séricos de IgG dos RN infectados com BA e das suas puérperas 

apresentaram aumento relevante em relação aos grupos em análise. A 

dosagem dos níveis séricos de IgG anti-T.gondii tem sido utilizada para 

indicar imunidade prévia ao parasito, porém estudos observaram que 

gestantes agudamente infectadas pelo T.gondii apresentam elevados níveis 

de IgG e baixos níveis de avidez, o que aumentariam risco da TC (Lago et 

al., 2003; Zotti et al., 2004).  

A correlação entre os níveis de IgG, IgM e avidez de IgG mostrou 

uma correlação positiva entre os níveis de IgG e IgM (r>0,800) entre os RN e 

puérperas estudadas (p<0,001) (Tabela 3). Por outro lado, podemos notar 

uma correlação negativa entre os valores de avidez do RN e da puérpera 

quando comparados com os níveis de IgM (p<0,001). Estes resultados 

mostram que o aumento de IgM e IgG do RN e suas puérperas é 
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diretamente proporcional, evidenciando que estes parâmetros laboratoriais 

são concordantes e os valores da IgG refletem os valores maternos. Além 

disso, estes demonstram que os níveis de IgM e o teste de avidez possuem 

uma relação inversamente proporcional, ou seja o aumento de IgM está 

associado à BA. Diversos estudos já observaram que o aumento de IgM é 

um marcador de infecção recente e que a BA é associada a altos níveis de 

IgM na toxoplasmose aguda (Buffolano et al. 2004; Reis et al., 2006; 

Yamada et al., 2011; Gontijo da Silva et al., 2015). 

A TC foi verificada em 66,66% (n=32) dos RN das PAI. No grupo 

de RN com BA observou-se que 94,11% (n=16) estavam infectados, 

enquanto nos RN das PAI com AA apenas 51,61% (n=16) foram infectados. 

Os RN infectados com T.gondii e as PAI com BA de IgG apresentam 

aumento nos níveis séricos de IgM e IgG específicos em relação aos RN 

com AA e suas puérperas, com relevância estatística.  Podemos observar o 

mesmo perfil dos resultados de avidez de IgG (Figura 3 e Tabela 1), IgG, 

IgM nos RN e suas respectivas puérperas (Figura 3). Vários estudos têm 

abordado a relação de baixos valores do teste de avidez em gestantes, mas 

poucos observaram essa relação em neonatos. Porém, nossos achados 

corroboram o estudo de Buffolano e colaboradores (2004), que 

demonstraram a associação de baixos valores de avidez em neonatos 

infectados com TC. O perfil concordante dos valores de avidez de IgG dos 

RN e as puérperas infectadas também foi observado em outros estudos 

(Buffolano et al., 2004; Mattos et al., 2011). 

A sintomatologia da TC foi observada em 56,2% dos RN 

infectados com BA e em 31% dos RN infectados com AA com (p<0,05), 
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sendo que os RN com BA foram mais acometidos pelos sintomas da TC 

(Tabela 4). Os RN infectados geralmente apresentavam mais de um sinal 

clínico da doença, sendo observadas a disfunção corticosubcortical, 

calcificação cerebral, prematuridade, hidrocefalia, microcefalia, cegueira, 

hepatoesplenomegalia, toxoplasmose sistêmica, forma neuro-óptica e forma 

linfoglandular generalizada. As formas graves da TC ocorrem com maior 

frequência na ausência de cuidados pré-natais, embora no estado de Goiás 

exista o programa de pré-natal para a TC. Estes resultados sugerem a 

existência de falhas nas medidas primárias e secundárias, que também 

podem estar associadas à presença de uma cepa de T. gondii mais 

agressiva no estado (Gilbert et al., 2008; Melamed, 2009; Avelino et al., 

2014). Além disso, revelam que o teste de avidez pode ser usado na 

avaliação prognostica da TC, uma vez que RN com BA possuem as formas 

mais severas a infecção dados não referidos na literatura até o momento. 

Assim, seria necessário agregar novas estratégias para estabelecer um 

programa mais eficaz na prevenção da TC.  

A PCR é utilizada para o diagnostico da TC, por esse motivo 

investigamos a relação da avidez com o teste de PCR. Em nosso estudo a 

técnica de PCR foi capaz de identificar apenas 21,87% (7/32) dos RN 

infectados e não houve diferença entre os grupos de RN com AA e BA 

(Tabela 5). Estes dados evidenciam que o sangue periférico não é um bom 

material biológico para encontrar o parasita, pois a positividade desse exame 

ocorre apenas na presença de parasitemia, e isso ocorre no momento da 

infecção aguda intrauterina. O estudo de Yamada et al. 2011, também 

observou a baixa sensibilidade deste método para análise do sangue do RN. 
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Apesar das dificuldades metodológicas apresentadas, ensaios de PCR para 

a detecção do gene B1 no líquido amniótico relataram sensibilidade de 65% 

á 91% (Bessieres et al., 2009; Eida et al., 2009). 

Podemos observar ainda que apenas 46,87% (15/32) das 

puérperas receberam o tratamento (Tabela 5), sendo que nas gestantes 

tratadas também houve a contaminação dos RN. Esse achado condiz com 

os novos conceitos da toxoplasmose que relata que indepentemente do 

momento da administração da terapêutica fetal o tratamento não impede a 

infecção, mas reduz a ocorrência das formas graves da TC (Thiébaut et al., 

2007; Baquero-Artigao et al., 2013). Mesmo assim, a intervenção 

medicamentosa precoce na gestante é de extrema relevância por diminuir a 

freqüência e a severidade das manifestações clínicas da TC em RN (Foulon 

et al., 1999; Baquero-Artigao et al., 2013; Capdevila et al., 2014).  

A AA da IgG na toxoplasmose adquirida no primeiro trimestre de 

gestação indica provável infecção antiga, o que torna este teste útil no início 

da gestação. Mas essa constatação não exclui a possibilidade de 

acometimento fetal acontecendo durante uma toxoplasmose reagudizada 

durante a gravidez (Avelino et al, 2014) e sua detecção na fase tardia da 

gestação não elimina infecção adquirida no primeiro trimestre (Remington et 

al., 2005). Embora estudos da literatura tenham demonstrado uma redução 

no risco do feto estar infectado (Reis et al., 2006; Haeri et al., 2014; Yamada 

et al., 2011).  Já a detecção da BA nas puérperas pode indicar infecção 

recente, o que aumentaria os riscos (Reis et al. 2006; Yamada et al., 2011). 

O valor do teste de avidez na gestação já é bem estabelecido (Avelino et al, 

2014; Reis et al., 2006; Haeri et al., 2014; Yamada et al., 2011), mas a 
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detecção da avidez de IgG no RN instiga a curiosidade, apesar de escassos 

os estudos de avidez em RN, relatos da literatura observaram a BA em 

neonatos infectados com TC (Buffolano et al. 2004; Gontijo da Silva et al., 

2015).  

Em síntese, os resultados apresentados mostram que RN 

expostos ao T.gondii com BA de IgG apresentam aumento dos níveis séricos 

de IgM e IgG específicos, exibem sintomas mais severos da TC, além de 

possuirem um risco aumentado de desenvolverem a toxoplasmose de 15 

vezes em relação aos RN expostos ao T.gondii com AA (Tabela 6). 

Adicionalmente, a AA de IgG no RN indica provável redução no risco de 

infecção por T.gondii. Níveis elevados de IgM sugerem que provavelmente a 

infecção ocorreu no período de 3 a 6 meses anteriores (Reis et al., 2006; 

Mattos et al., 2011). Os níveis aumentados de IgM são característicos da 

transmissão vertical da infecção materna e amplamente utilizados na clínica. 

Porém, este marcador sorológico, na maioria das vezes, não se encontra 

presente no sangue do RN infectado. Por isso, a utilização de outros 

métodos diagnósticos deve ser considerada na identificação da doença 

congênita (Remington et al., 2001; Villard et al., 2016).  

Neste estudo a avaliação da baixa avidez no RN para o 

diagnostico da TC apresentou especificidade de 93,75% e sensibilidade 

50,00%, com valor VPP de 94,12%, e VPN 48,8% (Tabela 6), mostrando que 

este teste tem grande valor na predição da TC. Apesar da baixa 

sensibilidade do teste de avidez, observamos que os RN infectados com BA 

apresentam sequelas mais severas a infecção por T.gondii, logo este teste 
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possui importância tanto no rastreamento como na detecção precoce da TC 

no RN. 

Os resultados apresentados mostram que a combinação do teste 

de IgM e do teste de avidez de IgG pode aumentar a predição do diagnóstico 

da TC no RN, pois dados da literatura observaram essa relação na 

toxoplasmose aguda em gestantes (Liesenfeld et al., 2001; Emelia et al., 

2014; Haeri et al., 2014). Além disso, estudo de Roberts et al. 2001 mostrou 

que a utilização de ambos os testes apresenta especificidade de 99% no 

diagnóstico de infecção aguda da toxoplasmose. Esses dados reforçam que 

o teste de avidez também poderia ser uma ferramenta importante para 

auxiliar na conduta clínica dos RN com TC. 

Nas últimas décadas assistimos grandes avanços no diagnóstico 

da TC, porém a identificação correta de RN infectados para a intervenção 

terapêutica precoce ainda representa um desafio atual. O diagnóstico 

prematuro é relevante por possibilitar a intervenção terapêutica imediata 

para a doença congênita e dessa forma contribui para a redução das 

sequelas da doença e também possibilita o uso racional dos fármacos que 

apresentam efeitos indesejáveis significativos para a gestante e o seu filho 

infectados. Neste contexto, a adoção do teste de avidez no programa de pré-

natal e pós-natal pode ser relevante na redução da prevalência de TC grave, 

como mais um teste diagnósico da transmissão vertical e também um 

marcador de gravidade da infecção congênita. 
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8. CONCLUSÃO 

 O teste de avidez de IgG é uma ferramenta valiosa a ser utilizada em 

conjunto com a dosagem de IgM e IgG anti-T. gondii, para detectar 

TC no RN, a fim de estabelecer o diagnóstico e o tratamento precoce. 

 Nossos dados mostram que existe uma relação entre o teste de 

avidez no recém-nascido e na gestante.  Além disso, observamos que 

os níveis aumentados de IgG e IgM maternos são concordantes no 

RN. 

 Os RN infectados com BA apresentam o quadro clínico mais grave da 

TC e apresentam um aumento do risco de desenvolverem a doença 

em 15 vezes, quando comparados com RN infectados com AA 

 O teste de Avidez de IgG tem grande valor na predição da TC, porém 

não deve ser utilizado como método de rastreamento por apresentar 

baixa sensibilidade. 

Em resumo, nossos achados mostram que RN expostos ao 

T.gondii com BA de IgG apresentam aumento nos níveis séricos de IgM e 

IgG específicos, além de exibirem sintomas mais severos da TC. 

Adicionalmente, a AA de IgG no RN indica provável redução no risco de 

infecção por T.gondii. Neste contexto, a utilização do teste de avidez no 

programa de pré-natal e pós-natal é relevante no diagnostico da TC, e 

deveria ser adotado pelos sistemas de saúde como uma importante 

ferramenta para o adequado manejo terapêutico da infecção congênita, 

visando minimizar a gravidade e a prevalência das sequelas graves da 

TC. 
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ANEXO  1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO  2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE  A – ARTIGO PUBLICADO NA REVISTA DO INSTITUTO DE 
PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

 

 

ARTIGO ORIGINAL IMPORTÂNCIA DO TESTE DE AVIDEZ IgG NA 
TOXOPLASMOSE CONGÊNITA 

 

Zulmirene Cardoso Fonseca1, Isolina Maria Xavier Rodrigues2, Natália Cruz 

e Melo4, Ana Maria Castro3 e Mariza Martins Avelino5  

 

RESUMO  

O objetivo deste estudo foi avaliar o valor preditivo do teste de avidez de IgG 

no diagnóstico precoce da toxoplasmose congênita (TC) no recém-nascido 

(RN). O grupo de estudo foi constituído por 68 pares de puérperas e seus 

RN, sendo 43 com toxoplasmose aguda durante a gravidez e 25 com IgM 

negativo para Toxoplasma gondii (grupo controle). As pacientes pariram os 

RN na Maternidade do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás. Foram avaliados os níveis séricos de IgM e IgG anti-T. gondii e 

avidez de IgG. Os RN do grupo de estudo foram divididos em RN com baixa 

avidez (BA) e RN com elevada avidez (EA). Foi verificada a concordância do 

teste de avidez dos RN e das puérperas. A infecção pelo T. gondii foi 

observada em 94,1% dos RN com BA e 42,3% dos RN com EA. Os níveis 

de IgG e de IgM dos RN com BA e de suas puérperas infectadas foram 

elevados e apresentaram diferença quando comparados com os RN com EA 

(p=0,0001) e os RN não infectados (p=0,0001) e suas respectivas 

puérperas. A sintomatologia da TC foi observada em 56% dos RN com BA e 

em 18% dos RN com EA. Nossos dados mostram que RN com BA 

apresentaram aumento de IgM e IgG e sintomas severos da TC. Assim, o 

teste de avidez poderia ser utilizado em conjunto com a detecção de IgM e 

IgG no diagnóstico precoce da TC no RN.  

DESCRITORES: Toxoplasmose congênita; Imunoglobulina G; diagnóstico.  

 

ABSTRACT  

Importance of avidity IgG test in congenital toxoplasmosis  
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The purpose of this study was to evaluate the predictive value of IgG avidity 

test in the early diagnosis of congenital toxoplasmosis (CT) in newborns 

(NB). The study group consisted of 68 pairs of mothers and their newborns, 

43 with acute toxoplasmosis during pregnancy and 25 with negative IgM to 

Toxoplasma gondii (control group). Patients gave birth in the Maternity 

Hospital of the Federal University of Goias. We evaluated serum levels of 

IgM and IgG anti T. gondii, and avidity IgG. The newborns in the study group 

were divided into newborns with low avidity (LA) and newborns with high 

avidity (HA). Concordance of avidity test was verified between the NB and 

mothers. Infection with T. gondii was observed in 94.1% of newborns with LA 

and 42.3% of newborns with HA. The levels of IgG and IgM of newborns with 

LA and their infected mothers were high and showed differences when 

compared with the not infected newborns (p=0.0001) and their mothers. The 

symptoms of CT were observed in 56% of the newborns with LA and 18% of 

the newborns with HA. Our data show that newborns with LA present 

increased levels of IgM and IgG, and severe symptoms of CT. Thus the 

avidity test could be used in conjunction with the detection of IgM and IgG for 

the early diagnosis of TC in NB.  

KEY WORDS: Congenital toxoplasmosis; Immmunoglobulin G; diagnosis.  

 

INTRODUÇÃO  

A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo parasito intracelular 

obrigatório Toxoplasma gondii, que acomete cerca de um terço da 

população mundial. Esta infecção pode ser adquirida pela ingestão de 

alimentos contaminados, transfusão sanguínea e de órgãos e por 

transmissão vertical (Derouin & Pellox, 2008; Gelaye et al., 2015; Jones et 

al., 2009).  

A infecção por T. gondii em seres humanos geralmente é 

assintomática e autolimitada e sua manifestação mais severa se consolida 

por meio da toxoplasmose congênita (TC). Os riscos de transmissão durante 

a gestação variam de 10% a 80%, dependendo da idade gestacional do feto, 

da virulência da cepa do parasito, da resposta imune da mãe, da 

permeabilidade placentária e do tratamento pré-natal (Chaudhy et al., 2014; 

Dunn et al., 1999).  
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A TC pode levar ao óbito cerca de 40% a 50% dos fetos infectados e 

os que sobrevivem podem desenvolver múltiplas manifestações clínicas, tais 

como: convulsões, espasticidade, microcefalia, hidrocefalia, 

meningoencefalo-mielite, retardamento mental, coriorretinite, 

hepatoesplenomegalia, icterícia e erupções cutâneas (Prusa et al., 2012; 

Remington et al., 2001).  

A fase subclínica da toxoplasmose na maioria das gestantes 

infectadas representa um desafio clínico. Dessa forma, somente a vigilância 

sistemática seria capaz de identificar a infecção primária em gestantes para 

direcionar o tratamento dos recém-nascidos (RN) infectados congenitamente 

e reduzir as manifestações graves da toxoplasmose (Prusa et al., 2012). Por 

essas razões, a triagem sorológica pré-natal é generalizada em toda a 

Europa e obrigatória em alguns países (Logar et al., 2002; Hotop et al., 

2012; Nowakowska et al., 2006; Wallon et al., 2013). Entretanto, no Brasil a 

notificação de T. gondii no pré-natal só passou a ser obrigatória em 2010 

(Avelino et al., 2014; Lopes- Mori et al., 2011).  

Diversos estudos já demonstraram variação na soroprevalência de IgG 

anti-T. gondii nas gestantes brasileiras previamente expostas ao parasito. 

Em Minas Gerais, foi encontrada soroprevalência de 49,5% (Fonseca et al., 

2012); no Rio Grande do Sul, de 59,8% (Varella et al., 2003); na Bahia, de 

64,9% (Nascimento et al., 2002); no Paraná, de 67% (Reiche et al., 2000); 

em Pernambuco, de 69,4% (Nobrega et al., 1998); em Mato Grosso, de 

70,7% (Leão; Meirelles Filho; Medeiros, 2004); no Espirito Santo, de 73,5% 

(Areal & Miranda 2008); no Maranhão, de 77,9% (Câmara et al., 2015); em 

Mato Grosso do Sul, de 91,4% (Figueiró-Filho et al. 2005) e, em Goiás, de 

67,7% (Sartori et al., 2011).  

Na infecção aguda adquirida pelo T. gondii, os níveis de anticorpos 

IgM aumentam rapidamente e começam a declinar após vários meses, 

porém concentrações detectáveis podem permanecer por mais de um ano. 

Por essa característica, não é recomendável determinar a provável data de 

aquisição da infecção baseando-se apenas nos resultados de IgM 

(Remington et al., 2001). Assim, tornam-se necessários outros testes para 

confirmar a infecção recente, dentre eles o ensaio de avidez de IgG (Roberts 

et al., 2001). A avidez é caracterizada pela força da ligação entre o antígeno-
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anticorpo. Os pacientes com infecção aguda apresentam baixo índice de 

avidez, ao passo que indivíduos com infecção crônica apresentam elevado 

índice de avidez de IgG para T. gondii (Emelia et al., 2014; Liesenfeld et al., 

2001).  

Apesar de a maioria dos estudos focarem no valor preditivo do teste de 

avidez de IgG em gestantes, o estudo de Buffolano e colaboradores (2004) 

avaliou a relação deste teste com a detecção da TC no RN. Nesse trabalho 

foram observados baixos valores de avidez de IgG em neonatos infectados, 

os quais refletiam os valores maternos. Sob tais condições, a presença de 

baixa avidez de IgG no recém-nascido poderia indicar infecção primária 

materna, com um considerável risco de transmissão vertical. Neste contexto, 

o presente trabalho teve como objetivo avaliar o teste de avidez da IgG 

como exame complementar para o diagnóstico precoce da TC no recém-

nascido.  

 
MATERIAL E METÓDOS  

 

Tipo de estudo 

 O presente estudo, de caráter retrospectivo, teve por base o período 

de 2010 a 2012 para a análise dos casos de toxoplasmose aguda 

identificados em gestantes atendidas pelo Serviço de Referência de 

Atendimento de Infecções Congênitas do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás, (Controle da Transmissão Vertical da 

Toxoplasmose). Foram utilizados os soros de 43 puérperas agudamente 

infectadas pelo T. gondii durante a gestação e os de 25 puérperas 

cronicamente infectadas (IgM negativas), além dos soros de seus 

respectivos RN. 

 

Aspectos éticos e legais  

Este projeto, submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa Médica 

Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás (CEP/HC-UFG), recebeu sua aprovação nº039/2002 visto que 

respeita e segue os preceitos estabelecidos na Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde 10/10/1996, que faz recomendações éticas 
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para pesquisa com seres humanos. As pacientes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido.  

 

Critérios de inclusão  

O Serviço de Referência de Atendimento de Infecções Congênitas do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, (Controle da 

Transmissão Vertical da Toxoplasmose), localizado no município de Goiânia, 

realiza o acompanhamento das gestantes agudamente infectadas e das 

crianças suspeitas de infecção congênita. Os RN com suspeita da infecção 

foram submetidos à investigação clínica completa com realização de exames 

sorológicos, PCR, ultrassonografia transfontanela, exame de fundo do olho e 

análise do líquido cefalorraquidiano (LCR). Para estabelecer o diagnóstico 

confirmatório da TC nos RN acompanhados, foram utilizados pelo clínico 

capacitado os seguintes critérios:  

a) presença de IgM e/ou IgA anti-T. gondii em qualquer concentração após o 

quinto dia de vida. Essas imunoglobulinas podem passar para o RN durante 

o trabalho de parto, mas não atravessam a barreira placentária e seu 

encontro após o quinto dia de vida é diagnóstico de infecção congênita;  

b) IgG anti-T. gondii elevada (maior ou igual a 300 UI/ml), associada a 

alterações clínicas compatíveis com TC;  

c) anormalidades no líquido cefalorraquidiano;  

d) aumento da concentração de IgG ou manutenção de níveis elevados por 

mais de três meses com o aparecimento ou não de manifestações clínicas 

da infecção;  

e) presença de IgG em concentração maior que a da mãe em, no mínimo, 

quatro diluições;  

f) identificação protozoária pela técnica de PCR.  

As gestantes e RN foram submetidos à coleta de 3 a 5 mL de sangue 

periférico para análises laboratoriais.  

 

Detecção dos níveis séricos de IgG, IgM e Teste de Avidez de IgG  

A detecção de IgG e IgM anti-T. gondii e o teste de avidez foram 

realizados pela técnica de Quimioluminescência, utilizando-se os kits do 

Laboratório Abbott na plataforma Architect. Esses kits apresentam 
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sensibilidade e especificidade maiores que 96%, o que garante qualidade e 

confiabilidade aos dados. Todo o procedimento foi realizado conforme as 

recomendações do fabricante. As concentrações de IgG, IgM e a avidez de 

IgG das amostras foram obtidas por meio das unidades relativas de luz 

(RLU, do inglês, relative light units), utilizando-se o equipamento Architect, 

I4000 Abbott®, Germany.  

Análise estatística  

Os dados gerados foram informatizados no programa Excel 2012. A 

estatística foi realizada pelo software GraphPad Prism versão 5.04, 

adotando-se a análise de proporções do teste qui-quadrado (X2) e a análise 

de média entre grupos por meio do ANOVA one way e Test t (Student). As 

diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando o valor 

de p<0,05.  

 

RESULTADOS  

A análise dos exames laboratoriais e o acompanhamento clínico 

permitiram o diagnóstico conclusivo de toxoplasmose aguda durante a 

gestação em 43 puérperas. Foram selecionadas para este estudo 43 

puérperas agudamente infectadas (PAI) e 25 puérperas com infecção 

crônica da toxoplasmose (PCI) e seus respectivos RN.  

Para analisarmos a concordância do teste de avidez de IgG dos RN e 

das puérperas, os RN foram divididos em três grupos. Dois grupos 

constituídos por RN das PAI foram estratificados de acordo com o teste de 

avidez: RN com baixa avidez de IgG, considerando valores de avidez de IgG 

< 50% (n=17/43), e RN com elevada avidez de IgG, considerando valores de 

avidez de IgG > 50% (n=26/43). Um grupo controle foi composto por RN das 

PCI (n=25) não infectados por T. gondii, como pode ser visto na Tabela 1.  

Os RN com baixa avidez de IgG estavam relacionados a 88% (15/17) 

das gestantes com baixa avidez de IgG; os RN com elevada avidez de IgG, 

a 96% (25/26) das gestantes com elevada avidez e o grupo controle, a 100% 

(25/25) das gestantes com elevada avidez, com p=0,0001.  
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Tabela 1.  Concordância do teste de avidez de IgG do recém-nascido e da 
puérpera, Goiânia (GO), Brasil, 2015. 

 
Legenda: RN: recém-nascido; PAI: puérperas agudamente infectadas; PCI: 
puérperas cronicamente infectadas. 
 

Foi verificada a TC em 62,8% (27/43) dos RN das PAI, sendo 94,1% 

(16/17) dos RN com baixa avidez e 42,3% (11/26) dos RN com elevada 

avidez, os quais estavam infectados e com p=0,001 (Figura 1).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. RN das puérperas agudamente infectadas com toxoplasmose e a 

porcentagem de infecção da toxoplasmose congênita de acordo com o teste 

de avidez de IgG. PAI: puérperas agudamente infectadas; RN: recém-

nascido. Test Chi-square p< 0,0001. 

 

Para as análises seguintes, foram considerados os RN infectados das 

PAI com baixa avidez (n=16) e com elevada avidez de IgG (n=11), os RN 

não infectados das PCI e suas respectivas puérperas. Na análise da 
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diferença das médias do teste de avidez entre os RN (Figura 2), observamos 

significância entre o valor do teste de avidez de IgG dos RN infectados com 

baixa avidez, quando comparados com os RN infectados com elevada 

avidez (p=0,0001), e os RN não infectados das PCI (p=0,0001). Na 

comparação dos RN infectados com elevada avidez e RN não infectados 

das PCI, obtivemos p=0,0118. Na avaliação das médias do teste de avidez 

IgG entre as PAI e as PCI, identificamos diferença quando comparamos as 

PAI dos RN com baixa avidez com as PAI com elevada avidez (p=0.0001) e 

as PCI (p=0,0001).  

Na correlação do teste de avidez de IgG com níveis séricos de IgG, é 

possível observar que RN infectados com baixa avidez e suas respectivas 

puérperas apresentam aumento relevante nos níveis de IgG em comparação 

com os grupos em análise (Figura 3). Os níveis séricos de IgG dos RN e 

puérperas com baixa avidez apresentaram diferença significativa quando 

comparados com os RN e as púerperas com elevada avidez (p=0,0001) e os 

RN não infectados das PCI (p=0,0001). 

 
 

Figura 2. Valor do teste de avidez de IgG entre os RN das puérperas 

agudamente infectadas com baixa e alta avidez de IgG e das puérperas 

cronicamente infectadas e seus respectivos RN. PAI: puérperas agudamente 

infectadas; PCI: puérperas cronicamente infectadas; RN: recém-nascido. 

One way ANOVA (p<0,005)* (p<0,0001)***  
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Figura 3. Níveis séricos de IgG de acordo com o teste de avidez de IgG 

entre os RN infectados com baixa e elevada avidez e RN não infectados e 

suas respectivas puérperas. PAI: puérperas agudamente infectadas; PCI: 

puérperas cronicamente infectadas; RN: recém-nascido. One way ANOVA 

(p<0,005* p<0,001** p<0,0001*** 

 

Foi analisada a correlação dos níveis séricos de IgM e o teste de 

avidez de IgG entre os RN infectados com baixa e elevada avidez e suas 

respectivas puérperas (Figura 4). Notamos maiores níveis de IgM nos RN 

com baixa avidez e suas puérperas, com diferença entre os RN infectados 

com baixa avidez de IgG e os RN infectados com elevada avidez 

(p=0,0001).  
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Figura 4. Níveis séricos de IgM de acordo com o teste de avidez de IgG 

entre os RN infectados com baixa e elevada avidez e suas respectivas 

puérperas. PI: puérperas agudamente infectadas; RN: recém-nascido.  Test t 

(student) (p<0,005)*  

 

         Na correlação da sintomatologia da TC com o teste de avidez, 

observamos que 56% (9/16) dos RN infectados com baixa avidez e 18% 

(2/11) dos RN infectados com elevada avidez apresentaram sintomas 

característicos da doença, com p=0,001 (Tabela 2). Dentre as manifestações 

clínicas apresentadas pelos RN infectados foram observadas: disfunção 

corticosubcortical, calcificação cerebral, prematuridade, hidrocefalia, 

cegueira, toxoplasmose sistêmica, forma neuro-óptica, microcefalia, 

hepatoesplenomegalia e forma linfogranular generalizada. 
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Tabela 2. Manifestações clínicas em recém-nascidos com toxoplasmose 

congênita de acordo com o teste de avidez de IgG 

 

 
Test Chi-square p< 0,0001.  

 

DISCUSSÃO  

A cidade de Goiânia, capital de Goiás, possui elevada prevalência 

(65,8%) de toxoplasmose em mulheres em idade fértil (Avelino et al., 2004; 

Avelino et al., 2014) e elevadas taxas de conversão sorológica em gestantes 

(8,6%) (Avelino et al., 2004), o que representa um aumento do risco para 

TC. Em 2003, foi criado um programa estadual para controle da TC com o 

objetivo de auxiliar na prevenção primária e secundária. Apesar da 

implementação do projeto, as taxas de toxoplasmose continuam elevadas 

em Goiânia, uma vez que, no presente estudo, observamos 43 puérperas 

infectadas no período de 2010 a 2012. Assim, torna-se necessário o 

estabelecimento de testes de diagnóstico capazes de predizer a infecção no 

RN para que seja realizado o tratamento precoce e eficaz. O teste de avidez 

de IgG tem sido sugerido como um método relevante na identificação de 

fase aguda da TC e apresenta sensibilidade de 100% e especificidade de 

92,7% (Candolfi et al., 2007; Emelia et al., 2014).  
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Estudos já mostraram que pacientes com infecção aguda por T.gondii 

apresenta’m baixos valores de avidez e indivíduos com infecção crônica 

possuem elevados valores de avidez de IgG (Haeri et al., 2014; Reis et al., 

2006). Por esse motivo, os 43 RN das PAI foram divididos em dois grupos: 

RN com elevada avidez (n=27) e RN com baixa avidez (n=17).  

Em nossos resultados, observamos que os valores de avidez de IgG 

nos RN refletem os valores maternos, pois os RN como baixa avidez 

estavam relacionados a 88% das puérperas com baixa avidez e os RN com 

elevada avidez, a 96% das puérperas com elevada avidez, o grupo controle, 

por sua vez, a 100% das puérperas com elevada avidez, com p=0,0001. 

Nossos dados corroboram os achados da literatura, os quais mostram 

concordância entre os valores de avidez de IgG dos RN e as puérperas 

infectadas (Buffolano et al., 2004; Mattos et al., 2011).  

Na análise das médias do teste de avidez dos RN das PAI com baixa e 

elevada avidez de IgG e dos RN não infectados das PCI, foi observada 

diferença entre o valor do teste de avidez dos RN das PAI com baixa avidez 

e suas puérperas, quando comparados com os RN das PAI com elevada 

avidez (p=0,0001) e os RN não infectados e suas respectivas puérperas 

(p=0,0001). Estudo de Reis e colaboradores (2006) demonstrou que a baixa 

avidez nas puérperas pode indicar infecção recente, o que aumentaria os 

riscos da TC (Reis et al., 2006). Dessa forma, o teste de avidez poderia 

auxiliar na conduta clínica para estas pacientes com o fim de minimizar os 

riscos da TC. Além disso, estudos demonstram que gestantes com elevada 

avidez apresentam uma redução no risco do seu feto estar infectado, dados 

esses concordantes com nossos resultados (Haeri et al., 2014; Reis et al., 

2006).  

A TC foi detectada em 62,8% (27/43) dos RN expostos ao T. gondii; 

94,1% (16/17) dos RN com baixa avidez e 42,3% (11/26) dos RN com 

elevada avidez estavam infectados, com p=0,001. Vários estudos têm 

abordado a relação de baixos valores do teste de avidez em gestantes, mas 

poucos observaram essa relação em neonatos. Porém, nossos achados 

corroboram o estudo de Buffolano e colaboradores (2004), que 

demonstraram a associação de baixos valores de avidez em neonatos 

infectados com TC.  
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Os níveis séricos de IgG dos RN infectados com baixa avidez e das 

suas puérperas apresentaram aumento relevante em relação aos grupos em 

análise. Foram observadas diferenças significativas quando RN infectados 

com baixa avidez foram comparados com os RN infectados com elevada 

avidez (p=0,0001) e os RN não infectados (p=0,0001) e suas respectivas 

puérperas. A dosagem dos níveis séricos de IgG anti-T. gondii é utilizada 

para indicar imunidade prévia ao parasito, porém estudos observaram que 

elevados níveis de IgG e baixos níveis de avidez na fase aguda da 

toxoplasmose em gestantes aumentaria o risco da TC. Nossos resultados 

estão de acordo com esses achados (Lago et al., 2003; Zotti et al., 2004).  

Na análise da correlação de IgM anti-T. gondii e o teste de avidez, é possível 

observar que os RN infectados com baixa avidez e suas puérperas 

apresentaram níveis aumentados de IgM, com diferença entre estes e os RN 

infectados com elevada avidez (p=0,0001). Níveis elevados de IgM sugerem 

que, provavelmente, a infecção tenha ocorrido no período de 3 a 6 meses 

anteriores (Mattos et al., 2011; Reis et al., 2006). Os testes laboratoriais para 

a detecção de IgM são amplamente utilizados no diagnóstico da fase aguda 

da toxoplasmose (Liesenfeld et al., 2001). Nossos dados sugerem que a 

combinação do teste de IgM e do teste avidez de IgG pode aumentar a 

sensibilidade no diagnóstico da TC no RN, pois dados da literatura 

observaram essa correlação no toxoplasmose aguda em gestantes (Emelia 

et al., 2014; Haeri et al., 2014; Liesenfeld et al., 2001). Além disso, estudo de 

Roberts e colaboradores (2001) mostrou que a utilização de ambos os testes 

apresenta especificidade de 99% no diagnóstico de infecção aguda da 

toxoplasmose.  

Observamos sintomatologia da TC em 56% dos RN infectados com 

baixa avidez e em 18% dos RN infectados com elevada avidez, com 

p=0,001. Dentre as manifestações da TC nos RN infectados estão: 

disfunção corticosubcortical, calcificação cerebral, prematuridade, 

hidrocefalia, microcefalia, cegueira, hepatoesplenomegalia, toxoplasmose 

sistêmica, forma neuro-óptica e forma linfoglandular generalizada. Estas 

formas graves da TC ocorrem com maior frequência na ausência de 

cuidados pré-natais. Embora haja, no estado de Goiás, um programa pré-

natal para a TC, nossos resultados sugerem a existência de falhas nas 
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medidas primárias e secundárias, que também podem estar associadas à 

presença de uma cepa de T. gondii mais agressiva no estado (Avelino et al., 

2014; Gilbert et al., 2008; Melamed, 2009). Assim, seria necessário agregar 

novas estratégias para estabelecer um programa mais eficaz na prevenção 

da TC.  

Apesar dos avanços no diagnóstico da TC, ainda constitui um desafio 

a identificação correta de RN infectados para a intervenção terapêutica 

precoce. O diagnóstico prematuro é importante porque possibilita segurança 

no tratamento da doença congênita. Os fármacos estabelecidos na clínica 

são tóxicos quando utilizados por um longo período de tempo como tentativa 

de diminuir as sequelas da doença, logo sua utilização racional reduziria os 

efeitos indesejáveis da terapia.  

Por outro lado, os níveis aumentados de IgM são característicos da 

transmissão vertical da infecção materna e amplamente utilizados na clínica. 

Porém, este marcador sorológico, na maioria das vezes, não se encontra 

presente no sangue do RN infectado. Por isso, a utilização de outros 

métodos diagnósticos deve ser considerada na identificação da doença 

congênita (Remington et al., 2001). Nossos dados mostram que RN 

expostos ao T.gondii com baixa avidez de IgG apresentam aumento nos 

níveis séricos de IgM e IgG específicos, além de exibirem sintomas mais 

severos da TC. Adicionalmente, a elevada avidez de IgG no RN indica 

provável redução no risco de infecção por T. gondii. Dessa forma, o teste de 

avidez seria mais um método valioso a ser utilizado no diagnóstico da TC no 

RN. Neste contexto, a utilização do teste de avidez no programa de pré-natal 

e pós-natal pode ser relevante na redução da prevalência de TC grave em 

Goiânia. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: Verify the importance of IgG avidity testing in early congenital 

toxoplasmosis (CT) diagnoses in newborns (NBs). MATERIALS AND 

METHODS: A case control study of follow-up of NBs suspected of having 

CT, coming from two public maternity hospitals in Goiânia city, Goiás, Brazil, 

from 2010 to 2015. The sample consisted of 88 puerperae infected by 

Toxoplasma gondii (T. gondii) and their NBs, with 48 acutely infected 

puerperae (AIP) during pregnancy and 40 chronically infected puerperae 

(CIP). Specific anti-T. gondii IgM and IgG serum levels and IgG avidity tests 

were evaluated using chemiluminescence (CMIA). RESULTS: CT was 
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observed in 66.66% (n = 32) of NBs with AIP, being that 94.1% in NBs with 

low avidity (LA) and in 51.61% in NBs with high avidity (HA) were infected. 

The IgG and IgM levels of NBs with LA and their puerperae were high and 

presented significant differences compared to NBs with HA (P = .0001). The 

CT symptom was observed in 56.2% (n = 9) of NBs with LA, and it has 

shown to be more severe that in 31.3% (n = 5) NBs with HA. In addition, the 

NBs with LA had 15-fold increased risk of developing CT than NBs with HA. 

The avidity test showed 93.87% specificity and 50% sensitivity. In this 

context, the IgG avidity test could be used to assistance early CT diagnoses 

in NBs, despite the low sensibility of the test, LA identifies a greater 

probability of vertical transmission and the presence of a more severe fetal 

infection.  

 

INTRODUCTION 

 Toxoplasma gondii (T. gondii) is an obligate intracellular 

parasitic protozoan belonging to Apicomplexa phylum, Sarcocystidae family, 

Toxoplasmatinae subfamily, Toxoplasma genus, and gondii species.1,2 This 

parasite is the etiological agent of toxoplasmosis, which can be acquired by 

contaminated food ingestion, blood transfusion, organ transplantation, and by 

vertical transmission.3,4,5,6,7 

The infection caused by T. gondii is usually asymptomatic and 

self-limiting, and its most severe manifestation is confirmed by congenital 

toxoplasmosis (CT).5,8,9 

Studies report 49.5% to 91.4% variation in anti-T.gondii IgG 

seroprevalence in pregnant women previously exposed to the parasite in 
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different Brazilian states.10,11,12,13,14,15,16,17 The CT incidence varies in different 

countries of the world, from 1 to 14 cases per 10000 pregnancies.18,19,20,21,22 

In Brazil, it is estimated that for every 10000 live births, 5 to 23 newborns 

(NBs) are infected with T. gondii.23 These variations generally are justified by 

cultural influences reflecting different hygiene habits, which attribute variable 

risks to infection sources exposure such as soil, water, or contaminated food, 

besides the distinct geographical distribution of T. gondii strains.11,17,25,26 

The risk factors that influence congenital transmission have not 

been completely elucidated; but, it is known that the transmission risks during 

pregnancy vary from 10% to 80%, according to gestational age of the fetus, 

parasite train virulence, mother’s immune response, placental permeability, 

and prenatal treatment.12,26,30,31 The classic CT triad consists of 

hydrocephaly, chorioretinitis and intracranial calcifications.30,32 However, this 

pathology presents a broad spectrum of clinical manifestations ranging from 

normal phenotype to pathological alterations such as abortion, fetal death, 

low birth weight, blindness, hearing loss, severe cognitive deficiencies, and 

hydropsy.26,30,31,33 

Toxoplasmosis during pregnancy represents a clinical challenge 

because it is subclinical in most infected women.32,34 Only through serological 

surveillance it is possible to identify the primary infection in pregnant 

women.5,35 

The infection in NBs is difficult to diagnose, because the presence 

of specific IgG does not mean disease (because of its passage through the 

placental barrier).36,37 By contrast, specific IgM is not usually present in NBs 

since the high maternal antibody titers passed through the placenta inhibit 
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fetal IgM formation.32,36 In addition, when there are high levels of maternal 

IgG, the binding of this immunoglobulin to IgM binding sites is possible, which 

at laboratory level means false negative result. Therefore, it is necessary to 

perform several tests to help the diagnosis when a NB is born apparently 

asymptomatic or oligosymptomatic. These tests aim to identify: (1) the 

presence of sequelae lesions resulting from congenital infection such as 

ocular alterations in fundus exam and intracranial calcifications during 

transfontanela skull ultrasonography36,38,39; (2) the etiological agent by PCR 

(in blood or in cerebrospinal fluid)29,40,41; (3) the presence of specific antibody 

of IgG (to be compared with the levels of antibodies of the mother), IgM and 

IgA classes in NB bloodstream.32,36 These tests can help in the CT 

identification allowing an early treatment of congenitally infected NBs, 

thereby reducing the severe manifestations of toxoplasmosis.42,43,44 However, 

it is still necessary to search for a new method of CT diagnosis in NBs, which 

might be economically feasible, with easy methodology, and allow clinical 

management of infected NBs. 

The serological evaluation to determine the moment in which the 

T. gondii infection was acquired and the corresponding gestational phase is 

relevant for the intervention and treatment, since the acute phase of the 

infection can lead to clinical manifestations in pregnant women and CT.5,45,46 

For these reasons, the prenatal serological screening is widespread across 

Europe and obligatory in some countries.35,43,47 Early diagnosis of maternal 

infection is extremely important, but in Brazil, although prenatal serological 

screening for toxoplasmosis is mandatory, it is performed only in some states 

in the Midwest, Southeast, and South of the country. 
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The presence of specific IgG class antibodies in pregnant women 

suggests previous infection. If IgM levels are positive, in combination with 

positive results for IgG, this usually suggests infection up to 6 months. The 

IgM antibodies levels increase rapidly after acutely acquired infection and 

begin to decline after several months, but detectable concentrations may 

remain for more than one year.20,30 Because of this characteristic, it is not 

feasible to determine the probable infection acquisition date based only on 

IgM antibodies against T. gondii results. Thus, it is necessary to perform 

other laboratory testing methods to confirm the recent infection, among them 

there is IgG avidity test.20,40 

The IgG avidity test, first described by Hedman et al.,48 evaluates 

the binding avidity of IgG antibodies against T. gondii, separating the low 

avidity (LA) antibodies produced in the initial phase of the infection, from high 

avidity (HA) antibodies produced in chronic infection.48,49,50,51 

Following this approach, the study of Buffollano et al.47 evaluated 

the relationship of IgG avidity testing in CT detection in NBs. The obtained 

data showed that most infected NBs presented LA values and these reflected 

the maternal values. These findings have shown that avidity testing can be a 

screening tool for congenital infection when prenatal screening is not 

performed during pregnancy, as well as providing useful information about 

infection status, taking into consideration the low IgM sensibility in congenital 

infection detection.30,41,42 
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MATERIALS AND METHODS 

 

A retrospective and prospective case control study was nested in 

a cohort (control of vertical transmission of congenital toxoplasmosis in 

Goiás), in a period from 2010 to 2015, to analyze acute toxoplasmosis cases 

identified in pregnant women. We used the sera from 48 acutely infected 

puerperae (AIP) by T. gondii during the pregnancy, attended at Maternity of 

Clinical Hospital of Federal University of Goiás, Reference Service for 

Vertical Transmission Control of Toxoplasmosis in Goiás. In addition, we 

studied 40 chronically infected puerperae (CIP) (IgM negative), attended at 

Nossa Senhora de Lourdes Maternity Hospital (reference Service of Low-

Risk Pregnancies), and their respective newborns, in Goiânia city, capital of 

Goiás State. 

 

Ethical and legal aspects 

 

This research was approved by Ethics Committee in Human and 

Animal Medical Research of the Clinical Hospital of Federal University of 

Goiás (CEP/HC-UFG), N°039/2002, because the study respected and 

followed the precepts established in Resolution 466/12 of the National Health 

Council 10/10/1996. The patients signed free informed consent forms. 
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Inclusion criteria 

  

Reference Service of Congenital Infection Care at the Clinical 

Hospital of Federal University of Goiás (Control of Toxoplasmosis Vertical 

Transmission) is in Goiânia city and performs the follow-up of acutely 

infected pregnant women and their children suspected of congenital infection. 

The NBs suspected of congenital infection (children of pregnant women with 

anti-T. gondii specific IgM in pregnancy) underwent complete clinical 

investigation with specific anti-T. gondii serological tests, polymerase chain 

reaction (PCR), transfontanel skull ultrasonography, fundoscopy, and 

cerebrospinal fluid analysis (CSF). To establish a confirmatory diagnosis of 

CT in follow-up NBs, the following criteria were used by a trained clinician:  

1. Presence of anti-T. gondii IgM and/or IgA in any concentration (above 

cut-off) after the fifth day of birth. These immunoglobulins can pass to 

a NB during labor, but they do not cross the placental barrier and their 

encounter after the fifth day of birth (average lifespan) is diagnosed as 

congenital infection; 

2. High anti-T. gondii IgG (greater than or equal to 300 IU/ml), associated 

with clinical alterations compatible with CT; 

3. Cerebrospinal fluid abnormalities; 

4. Increase in IgG concentration or maintenance of elevated levels for 

more than three months with or without clinical infection 

manifestations; 

5. IgG presence in greater concentration than that from the mother, at 

least in four dilutions; 
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6. Protozoa identification by PCR technique. 

 

The pregnant women and their NBs were submitted to peripheral 

blood sampling, from 3 mL to 5 mL, for laboratory analysis, between the fifth 

and tenth days of the NBs’ lives. The samples were kept refrigerated until the 

tests were processed in duplicate within a maximum period of 24 hours after 

the collection. The serology for the detection of anti-T. gondii IgG, IgM, and 

IgG avidity to confirm maternal infection and to assist in congenital 

toxoplasmosis diagnoses in newborns were performed at the Clinical 

Analysis laboratory of CH/UFG and the PCR tests in NBs were performed in 

the Laboratory of Biology, Physiology and Immunology of Protozoa of Human 

Interest in the Tropical Pathology and Public Health Institute of UFG. 

The sera from 88 puerperae and their respective NBs were 

analyzed, 48 of which were with anti-T. gondii specific IgM AIP or reinfected 

puerperae during pregnancy and 40 of which were CIP. 

 

Treatment of pregnant women with toxoplasmosis 

  

The treatment established up to 16 weeks of pregnancy was 

spiramycin, at 3 g/day dose, until the child’s birth, and modified to the 

combination of sulfadiazine, pyrimethamine and folinic acid when the fetal 

infection was identified. 
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Laboratory tests 

Detection of IgG and IgM serum levels and IgG avidity test 

  

The detection of anti-T. gondii IgG and IgM and the avidity test 

were performed using the Chemiluminescent technique (CMIA-

Chemiluminescent Microparticle Imunoassay), using Architect I4000 

ABBOTT equipment. These kits have sensibility and specificity greater than 

96%, which guarantees data quality and reliability. The entire procedure was 

performed according to the manufacturer’s instructions. The concentrations 

of IgG and IgM and IgG avidity of the samples were obtained using relative 

light units (RLU) with Architect I4000 Abbott® equipment (Chicago, IL, USA). 

The cut-off values considered for this study were equal or >300 IU/ml for IgG; 

>0.600 IU/ml for IgM, and for avidity testing, the IgG values <50.00% were 

considered low avidity, between 50.00%-59.90% in the gray area, and 

>60.00% high avidity. 

 

Polymerase chain reaction (PCR) 

 

The T. gondii DNA detection using PCR was performed in 

peripheral whole blood of NBs, collected before the specific sulfadiazine 

therapy, because this is associated with pyrimethamine and folinic acid. As a 

positive control, DNA of peritoneal fluid or blood from mice infected with T. 

gondii RH strain was used; as negative control, blood from uninfected young 

mice with IPTSP bioterium was used. To extract DNA from the samples, a 

Pure Link Genomic Purification kit – for purification of genomic DNA-
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Invitrogen (Carlsbad, CA, USA) was used in accordance with the 

manufacturer’s instructions. The reactions were performed in duplicate using 

oligonucleotides specific to the T. gondii B1 gene, with the sequences Toxo-

B5 (5’-TGAAGAGAGGAAACAGGTGGTCG-3’) and Toxo-B6 (5’-

CCGCCTCCTTCGTCC GTCGTA-3’). The reaction was performed with initial 

denaturation at 94°C (5 min) in 35 cycles: denaturation at 94°C for 1 minute, 

hybridization at 62°C for 1 minute, and extension at 75°C for 1 minute, using 

Mastercycler® Personal thermocycler (Foster, CA, USA). The products 

amplified by PCR were visualized via electrophoresis in 6¢ polyacrylamide 

gel revealed by silver. 

 

Fundoscopy 

The fundoscopy for the evaluation of eye fundus involvement in 

NBs suspected of CT was performed in the Reference Center for 

Ophthalmology of Federal University of Goiás (CEROF). 

 

Transfontanela skull ultrasonography 

  

All NBs suspected of having been born with CT were submitted to 

transfontanela skull ultrasonography to identify possible brain involvement. 

 

CSF 

  In the CSF analysis, the cytology, cytometry, biochemistry, and 

serology for toxoplasmosis were performed using the indirect 
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immunofluorescence method with specific anti-T. gondii IgG and IgM 

identification. 

 

Statistical analysis 

  

The data obtained were computerized in Microsoft Excel (2012) 

program. Statistical analysis used GraphPadPrism version 5.04 and SPSS-

Statistical Package version 21.0 software. The differences were considered 

statistically significant when p < 0.05. 

 

RESULTS 

  

Based on the results of IgG avidity testing, the NBs could be 

divided into 3 groups: a) two groups were composed of AIP newborns: (a1) 

NB with LA of IgG (n = 17) and (a2) NB with HA of IgG (n = 31), (b) a group 

of NB from CIP (n = 40). 

 The correspondence of IgG avidity test in NBs and the 

puerperae was 88% (15/17) in low avidity of IgG (LA) and 96.7% (30/31) in 

high avidity of IgG (HA), and the control group presented 100% (40/40) 

correspondence in pregnant women with high avidity and their newborns, 

with P = 0.0001 (Table 1). 
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Table 1. Comparative analysis between the IgG avidity test values obtained 

using the Chemiluminescent technique (CMIA – Chemiluminescent 

Microparticle Imunoassay) in newborns and their respective puerperae with 

acute and chronic toxoplasmosis in Goiania, Goiás, Brazil, 2016. 

 

 NB  Puerperae  
 Low  

Avidity 
High 

Avidity 
Gray 
Zone 

Low  
Avidity 

High 
Avidity 

Gray 
Zone 

 
NB from AIP with 

Low Avidity  
 

100%  
(n=17) 

0%  
(n=0) 

0% 
 (n=0) 

88%  
(n=15) 

0% 
 (n=0) 

22% 
(n=2) 

NB from AIP with 
High Avidity  

 

0% 
 (n=0) 

96.7% 
(n=30) 

3.33% 
(n=1) 

0% 
(n=0) 

100% 
(n=31) 

0% 
(n=0) 

NB from CIP  
 

0% 
 (n=0) 

 

100% 
(n=40) 

0% 
 (n=0) 

0% 
(n=0) 

100% 
(n=40) 

n=0 
(0%) 

 
Total 

19.32% 
(n=17) 

79.54% 
(n=70) 

1.14%  
(n=1) 

17.94% 
(n=15) 

80.68% 
(n=71) 

2.27% 
(n=2) 

 

Legend: NB: Newborn; AIP: Acutely infected puerperae; CIP: Chronically 

infected puerperae; Gray zone: (avidity values between 50.00-59.90%); Chi-

square test p < 0.0001. * Indicates statistically significant difference (p < 

0.005). 
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Table 2 shows a directly proportional correlation between IgG 

serum levels in AIP and their NBs and IgG avidity test values (p < 0.001). 

 

Table 2. Comparison of IgG serum levels and IgG avidity test values, 

obtained by Chemiluminescent technique (CMIA – Chemiluminescent 

Microparticle Imunoassay) in serological samples of puerperae acutely and 

chronically infected toxoplasmosis and their newborns, in Goiania, Goiás,  

Brazil, 2016. 

 

 

Legend: LA: IgG low Avidity; HA: IgG high avidity; AIP: Acutely infected 

puerperae; CIP: Chronically infected puerperae. Test: Variance analysis; 

*Test: Kruskal-Wallis. Equal letters indicates statistically significant difference 

(p<0.005). 

 

 
N 

Média 

UI/ul 

Desvio 
Padrão 

IC (95%) 
P 

Inf. Sup. 

IgG levels 
      

NB with LA A 17 2078.3 2348.,6 870.8 3285.9 
 

NB with HAB,A 31 413.8 500.9 230.0 597.5 <0.001 

NB from CIPB,A 40 60.7 46.1 46.0 75.3 
 

Puerperae of NB with LA A 17 1181.8 907.8 715.0 1648.5 
 

Puerperae of NB with HAB,A 31 268.5 385.8 126.9 409.9 <0.001 

CIPB,A 40 50.8 42.7 37.1 64.5 
 

IgG avidity 
      

NB with LAA 17 33.0 11.7 27.0 39.0 
 

NB with HAB,A 31 76.8 8.1 73.8 79.8 <0.001 

NB from CIPB,A 40 102.1 120.9 63.5 140.8 
 

Puerperae of NB with LA A 17 41.1 9.5 36.2 46.0 
 

Puerperae of NB with LA B,A 31 78.2 7.4 75.5 80.9 <0.001 
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Table 3 shows a directly proportional correlation between IgG (r = 

0.809) and IgM (r = 0.835) levels of the studied NB and puerperae (p < 

0.001). However, we see an inversely proportional correlation between IgG 

avidity values of the NB and puerperae when compared with IgM levels 

(p<0.001). When IgG levels are high, IgM levels are also high. The inverse 

occurs in the presence of higher IgM levels in pregnant women and NBs, that 

is, in such cases, IgG avidity is lower. 
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Table 3. Correlation degree between specific anti-Toxoplasma gondii IgG 

and IgM serum levels and IgG avidity test values obtained using 

Chemiluminescent technique (CMIA – Chemiluminescent Microparticle 

Imunoassay) in blood samples of newborn sand puerperae infected by 

Toxoplasma gondii, in Goiania, Goiás, Brazil, 2016. 

 

  

Puerperae 
IgG 

NB IgM 
Puerperae 

IgM  

IgG 
Avidity 
in NB 

IgG 
Avidity in 
Puerpera

e 

NB IgG  
R 0.809 0.460 0.179 -0.170 -0.450 

P <0.001 0.001 0.224 0.113 <0.001 

Puerperae 
IgG 

R 
 

0.274 0.177 -0.199 -0.535 

P 
 

0.059 0.230 0.064 <0.001 

NB IgM  
R 

  
0.835 -0.559 -0.535 

P 
  

<0.001 <0.001 <0.001 

Puerperae 
IgM 

R 
   

-0.568 -0.574 

P 
   

<0.001 <0.001 

IgG Avidity 
in  NB 

R 
    

0.256 

P 
    

0.016 

 

Legend: The Pearson correlation coefficient (r) varies from -1 to 1. The 

signal indicates positive (directly proportional) or negative (inversely 

proportional) direction of the relationship between the variables and the 

value, that is, this coefficient measures the strength of the relationship. R 

values from 0.10 to 0.30 have a weak relationship; r = 0.40 to 0.6 represents 

a moderate relationship, and r = 0.70 to 1 indicates a strong relationship52. 

*Indicates statistically significant difference (p < 0.005). 

 

 The levels of IgG and IgM and IgG avidity were verified in NB 

and AIP infected with T. gondii (Figure 1). We observe higher levels of IgM 
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and IgG in NBs with LA and their puerperae than NBs and their puerperae 

with HA, with significant difference (p = 0.0001). In addition, we observe the 

same IgG, IgM, and IgG avidity results for NBs and their respective 

puerperae. 

 

 

Figure 1. Blood levels of IgG, IgM, and anti-Toxoplasma gondii specific IgG 

avidity test values in newborns and their puerperae infected by Toxoplasma 

gondii, Goiania, Goiás, Brazil, 2016. Legend: The levels of IgG, IgM, and 

IgG avidity were measured in newborns (NB) and their respective puerperae 

using the Chemiluminescent technique (CMIA – Chemiluminescent 

Microparticle Imunoassay). On the left, IgG avidity test values, IgM, and IgG 

of infected NBs with IgG high avidity are displayed in black (n = 16), whereas 

low avidity (n = 16) are displayed in gray. On the right, IgG avidity test 

values, IgM, and IgG of acutely infected puerperae with IgG high avidity (n = 

16) are displayed in black, whereas low avidity (n = 16) are displayed in gray. 
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Unpaired Student’s T test. *Means the existence of significant difference (p < 

0.005). 

 

 Of the 48 children with AIP, the CT was verified at 66.66% (n = 

32). Of the 17 NBs with LA, we observed that 94.11% (n = 16) were infected 

and only 51.61% (n = 16) of the 31 NBs with AIP with HA. 

 In Table 4, we see that for the presence of clinical signs in NBs, 

43.8% (14 of the 32 infected) were symptomatic. In relation to IgG avidity test 

values and the presence of clinical signs in newborns, 56.2% (n = 9) of NBs 

with LA and 31.3% (n = 5) of NB with HA showed clinical signs compatible 

with congenital infection. The NBs in the present study generally showed 

more than one clinical sign of the disease; of the clinical manifestations found 

in NBs with IgG LA, more severe congenital infections were observed, for of 

the 9 symptomatic NBs, 5 presented severe central nervous system (CNS) 

impairment, with hydrocephaly (4/9) or microcephaly (1/9). In addition, severe 

ocular involvement (blindness) was observed in 2 of the 9 and, in 2 others, 

ocular involvement was associated with cerebral involvement, characterizing 

a neuro-optic form. In the case of NBs with IgG HA, cerebral calcifications (n 

= 4) and generalized lymph node form (n = 1) were observed. The presence 

of clinical signs of congenital infections was significantly associated with IgG 

LA (p = 0.0006). 
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Table 4. Distribution of clinical signs compatible with congenital 

toxoplasmosis in newborns infected by Toxoplasma gondii based on IgG 

avidity test values obtained using Chemiluminescent technique (CMIA – 

Chemiluminescent Microparticle Imunoassay) in Goiania, Goiás, Brazil, 2016. 

 

 

Legend: Clinical signs of newborns infected with congenital Toxoplasmosis 

(n = 32) were evaluated: 16 had LA and 16 had HA. Of LA infected NBs, 9 

presented more than one clinical sign of the disease. Of HA infected NBs, 1 

presented more than 1 clinical sign of congenital infection. Test: Fisher’s 

exact test. *Indicates statistically significant difference (p < 0.005). 

 

 We also evaluate the avidity test value in diagnosis and in CT 

prediction in NBs (Table 5). A specificity of 93.75% and sensibility of 50.00% 

were observed, with positive predictive value (PPV) of 94.12% and negative 

predictive value (NPV) of 48.8%, with an odds ratio of 15. 

 

Clinical Manifestations NB with Low 
Avidity of IgG 

NB with High 
Avidity of IgG 

P 
value 

Absence 43.8% (7/16) 68.7% (11/16) 0.0006 
Presence 56.2% (9/16) 31.3% (5/16)  
Cortical-subcortical Dysfunction 11.1% (1/9) -  
Cerebral Calcification 22.2% (2/9) 80.0% (4/5)  
Prematurity 11.1% (1/9) -  
Hydrocephaly 44.4% (4/9) -  
Systemic Toxoplasmosis 11.1% (1/9) -  
Microcephaly 11.1% (1/9) -  
Hepatoesplenomegaly 22.2% (2/9) -  
Blindness 22.2% (2/9) -  
Generalized Lymph Node Form  - 20.0% (1/5)  

Neuro-optic Form  22.2% (2/9) -  
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Table 5. Parameters of diagnostic avidity test and in CT prediction in 

newborns based on low avidity. 

 

Parameter Result 

Specificity 93.75% 

Sensitivity 50.00% 

Positive Prediction Value 94.12% 

Negative Prediction Value 48.48% 

Odds Ratio 15 

 

 

DISCUSSION 

  

In Brazil, there are major difficulties to implementing preventive 

strategies for toxoplasmosis primarily related to local issues15,17. Limitations 

include the lack of health professionals committed to addressing this 

situation, budgetary constraints on primary health programs, low educational 

levels, low socioeconomic levels, and cultural habits that encourage 

unhygienic vegetables and raw meat consumption. In conjunction, these 

facts increase the population’s exposure to T. gondii contamination sources, 

and the population would benefit from public health care10,17. 

 Despite such difficulties, in 2003, a state program aimed at CT 

control was created in the city of Goiania (state of Goias), Brazil; this 

program was developed to reinforce primary and secondary prevention of 

toxoplasmosis in pregnant women. Although the project was implemented, in 

the present project, we observed 48 AIP infected with T. gondii in the period 

from 2010 to 2015, which indicates that CT continues to occur in Goiania. 
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 Previous studies have shown that this city has high 

toxoplasmosis prevalence (65.8%) in women of childbearing age11,15 and 

high seroconversion rates (8.6%) in pregnant women11, which increases CT 

risk. As the diagnosis of congenital disease is difficult, there is a need to 

establish other diagnostic tests capable of predicting infection in NBs. To this 

end, an earlier and more efficient test that relies on less toxic drugs to NBs 

organism could be performed more safely. 

Some studies have demonstrated that the IgG avidity test is an 

important method in toxoplasmosis acute phase identification, presenting 

100% sensibility and 92.7% specificity50,53, though little is known about this 

test in NBs. 

The avidity test value in pregnancy is already well established15,30,51,54, but 

IgG avidity detection in NBs still not elucidated and  instigates our curiosity.  

The few avidity studies on NBs have found LA in neonates infected with 

CT17,47.  

The IgG avidity test in pregnant women indicates toxoplasmosis 

acquired before the first trimester of pregnancy, likely an old infection, when 

there is high avidity, which makes this test useful in the beginning of 

pregnancy. However, this finding does not exclude the possibility of fetal 

involvement occurring during toxoplasmosis exacerbated during pregnancy15, 

and its detection in late-phase pregnancy does not eliminate an acquired 

infection in the first trimester or the beginning of the second trimester55. 

Although studies have demonstrated a reduction in the risk of fetal 

infection30,52,54, the detection of LA in puerperae may indicate recent 
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infection, which would increase the risk of vertically maternal 

toxoplasmosis30,54. 

 Data from the literature have already revealed that patients with 

acute T. gondii infection presented LA, and individuals with chronic infection 

had IgG HA54,51. 

 In this study, was showed a strong correlation between anti-T. 

gondii specific IgG blood levels in puerperae and NBs was observed, 

confirming the findings of Buffollano et al.47; also the IgG avidity test blood 

values of NBs and puerperae were observed to have significant difference (p 

< 0.001) between NBs with AIP with LA compared to NBs with AIP with HA 

and NBs with CIP (Table 2). In addition, IgG serum levels of infected NBs 

with LA and their puerperae presented a significant increase in relation to the 

other groups analyzed. Measurements of anti-T. gondii IgG serum levels 

have been used to show prior immunity to parasites; however, studies have 

observed that acutely infected pregnant women showed high IgG levels and 

LA levels, which increases CT risk55,56. This correlation of IgG blood level 

values and IgG avidity test values between the pairs (puerperae and their 

NBs) points to the greater possibility of vertical transmission in  group with 

LA.  The detection of IgG class antibodies drived against tachyzoites, present 

in acute phase of maternal toxoplasmatic infection, besides its presence in 

the blood of pregnant women, gerally identifies a recent infection near the 

end of pregnancy with a higher probability of transmission of maternal 

infection to the fetus42. As in the governmental program regarding 

toxoplasmosis control during pregnancy in the state of Goiás,  no other tests 

are performed on pregnant women at risk or seronegative, this IgG avidity 
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test has show to be of great importance for evaluating puerperae that were 

seronegative at the beginning of pregnancy and did not realize 

seroconversion observed.  

Our study showen that increases in anti-T. gondii specific IgM and 

IgG blood levels in NBs and their puerperae show a directly proportional 

relationship, highlighting that these laboratory parameters are congruent and 

reflect the maternal values. In addition, they demonstrate that IgM levels and 

avidity test have an inversely proportional relationship, that is, IgM increase is 

related to LA, identifying an infection in puerperae pregnancy with less than 

16 weeks of duration, and, as a result, localizing the infection at the end of 

second trimester or during the third trimester of pregnancy. Several studies 

have observed that the increased IgM is a marker of recent infection and that 

LA is associated with high IgM levels in acute toxoplasmosis 17,30,47. The 

same finding was observed in our study  regarding vertical transmission, for 

we found that IgG low avidity was related to a 94.11% possibility of maternal 

infection transmission to the fetus, identifying this infection at the end of 

pregnancy (up to 16 weeks before labor), a period in which the possibility of 

such transmission is greater. This test, if performed in puerperae, can predict 

fetal contamination possibility if LA of IgG is detected. That means this is an 

important exam that should be added to facilitate the difficult congenital 

toxoplasmosis diagnosis because it determines which NBs should be 

immediately medicated after birth, especially given the equal importance as 

acute infection markers of anti-T. gondii specific IgM and IgA. 

 Our data also showed that T. gondii infected NB and the AIP 

with LA IgG presented and increase in specific IgM and IgG serum levels in 
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relation to NB with HA and their puerperae, with statistical relevance. We can 

observe the same results profile for IgG avidity (Figure 1 and Table 1), IgG, 

IgM in NB and theirs respective puerperae (Figure 1). 

 Several studies have addressed the relationship between LA 

values in pregnant women, but few have investigated this relationship in 

neonates. However, our findings corroborate those of Buffollano et al.47, 

whose study demonstrated the association of LA values in neonates infected 

with CT. The concordant profile of IgG avidity values in NBs and infected 

puerperae has also been observed in other studies47,58. 

The CT was verified in 66.66% (n = 32) of NBs with AIP, where 

43.8% presented clinical signs (14/32). As for IgG avidity test values and the 

presence of clinical signs in NBs, 56.2% (9/16) of NBs with LA and 31.3% 

(5/16) of NBs with HA presented clinical signs compatible with congenital 

infection. The 9 NBs with LA presented more than 1 clinical sign of the 

disease. Of clinical manifestations in NBs, the congenital infection was more 

severe, with 5/9 NBs presenting severe central nervous system (CNS) 

impairment, namely hydrocephaly (4/9) or microcephaly (1/9). Furthermore, 

severe ocular impairment (blindness) was observed in 2 of the 9 NBs, and in 

2 others, ocular involvement was associated with cerebral involvement, 

characterizing a neuro-optic form. The ocular involvement was associated to 

cerebral involvement, characterizing a neuro-optic form. In addition, a child 

with generalized toxoplasmosis was found to have evolved to neonatal death 

despite the administration of specific medication. This finding was of great 

importance because this exam proved to have congenital infection prognostic 

evaluation capacity. Thus, the presence of LA in neonates offers greater 
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security for an immediate specific treatment indication for NBs with respect to 

drug toxicity and its administration, which may be occasionally be 

inopportune. 

 CT severe forms occur more frequently in the absence of 

prenatal care. However, in the state of Goias, there is a prenatal program for 

CT. Our results suggest the existence of failures in primary and secondary 

measures, which may also be associated with the presence of more 

aggressive T. gondii strains in the state15,27,59. Hence, it is necessary to 

develop e new strategies to establish a more effective program for CT 

prevention. 

 In summary, our data showed that NBs exposed to T. gondii 

with LA IgG presented increased serum levels of specific IgM and IgG, 

exhibited more severe CT symptoms, and had a 15-fold increased risk of 

developing toxoplasmosis than NBs exposed to T. gondii with HA. 

Additionally, HA IgG in NBs indicated probable reduction of T. gondii infection 

risk. Elevated levels of IgM suggested that the infection probably occurred in 

the preceding 3 to 6 months54,58. Increased levels of IgM were found to be 

characteristics that indicated vertical transmission of maternal infection; this 

measure is widely used in clinics. However, this serological marker is often 

not present in the blood of infected NBs. Therefore, the use of other 

diagnostic methods, such as IgG avidity testing, should be considered for 

congenital disease identification 20,45 and its prognostic evaluation. This study 

confirms the validity of considering such testing. 

 In addition, IgG avidity testing in NBs for CT diagnosis 

presented 93.75% specificity and 50.00% sensitivity, with a PPV of 94.12% 
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and an NPV of 48.8% (Table 4). Despite the test’s low sensitivity, it still 

surpassed the sensitivity of specific IgM and IgA with regard to diagnosing 

congenital infection.  

The results of our study showed that the combination of specific 

anti-T. gondii IgM in NB peripheral blood, together with LA IgG in NBs 

increased CT diagnosis prediction in NBs and suggested greater severity of 

the congenital disease. In pregnant women, data from the literature have 

revealed a relationship between acute toxoplasmosis with LA IgG50,51,60. In 

addition, Robert et al.49 showed that the use of both tests (IgM and IgG 

avidity testing) presented 99% specificity in acute toxoplasmosis infection 

diagnosis. These data reinforce the importance of using avidity testing to 

assist in the clinical management of NBs with CT. Nonetheless, its prognostic 

value in congenital infection does not form part of the data described in the 

extant literature.  

Over the last few decades, we have seen great advances in CT 

diagnosis, but the correct identification of infected NBs for early therapeutic 

intervention represents a continued challenge. This reality, shows the 

importance of introducing this approach postpartum for seroconversion risk 

patients. It is also important to promote more actions aimed at increasing 

awareness in professionals of prenatal follow-up for pregnant women, 

assuring that these women receive more thorough serological monitoring as 

well as possible early diagnosis. 

Early diagnosis is important insofar as it allows for immediate 

therapeutic intervention for congenital disease, helping reduction of disease 

sequelae and facilitates the rational use of medications that may have 
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significant undesirable effects on NBs and infants. In the context of our study, 

the use of avidity testing in prenatal and postnatal programs is relevant for 

CT diagnosis and should be adopted by health systems as an important tool 

to reduce the prevalence of severe CT manifestations. 
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experimental investigation with human subjects required by the institution(s) 
with which all the authors are affiliated. Authors should mask patients' eyes 
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consent obtained from the patients is submitted with the manuscript. 

Copyright: The corresponding author will complete the copyright questions 
within the submission steps, and provide each co-authors email address. The 
co-authors are emailed a hyperlink via which they will verify their co-
authorship and complete the Copyright Transfer and Disclosure Form within 
EM. The co-authors are not required to register for an account in EM and no 
new accounts are created for them, rather, they are completing a form that is 
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Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" (www.icmje.org/update.html). 

A copy of the form is made available to the submitting author within the 
Editorial Manager submission process. Co-authors will automatically receive 
an Email with instructions on completing the form upon submission. 

Compliance with NIH and Other Research Funding Agency Accessibility 
Requirements 
A number of research funding agencies now require or request authors to 
submit the post-print (the article after peer review and acceptance but not the 
final published article) to a repository that is accessible online by all without 
charge. As a service to our authors, LWW will identify to the National Library 
of Medicine (NLM) articles that require deposit and will transmit the post-print 
of an article based on research funded in whole or in part by the National 
Institutes of Health, Wellcome Trust, Howard Hughes Medical Institute, or 
other funding agencies to PubMed Central. The revised Copyright Transfer 
Agreement provides the mechanism. 

Permissions: Authors must submit written permission from the copyright 
owner (usually the publisher) to use direct quotations, tables, or illustrations 
that have appeared in copyrighted form elsewhere, along with complete 
details about the source. Any permissions fees that might be required by the 
copyright owner are the responsibility of the authors requesting use of the 
borrowed material, not the responsibility of Lippincott Williams & Wilkins. 

Preparation of Manuscript 

Manuscripts that do not adhere to the following instructions are returned to 
the corresponding author for technical revision before undergoing peer 
review. Also, to streamline the review process, on reviewing newly submitted 
manuscripts, we will identify those that do not meet the mission of the journal, 
provide no new information or insights into management of infectious 
diseases or are of more local importance and better suited for a regional 
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journal and return them immediately to the authors to allow them to submit 
their work elsewhere in a timely fashion. 

New Article Types 

Research Reports This section comprises manuscripts on all aspects of the 
molecular pathogenesis and immunologic mechanisms of bacterial, viral, 
fungal and other infections in infants, children and adolescents. The 
emphasis will be on manuscripts that present data that are clinically 
applicable and provide a more thorough understanding of the 
pathophysiologic basis of infections in children and that could impact 
eventual treatment and prevention. The manuscripts can be formatted as 
original studies or brief reports and will be peer reviewed. 

HIV Reports The section comprises of high-quality, high-impact original 
articles and brief reports of epidemiologic, clinical, translational and 
implementation science studies pertaining to the prevention, treatment and 
outcomes of HIV infection in infants, children, and adolescents. 
 
Vaccine Reports Articles that present data from Vaccine Phase II-IV studies 
will appear in this section. These manuscripts receive the same peer review 
as articles submitted as Original Studies. The universal open access fee for 
all accepted manuscripts in this category is: $2000.00 US, plus an additional 
per-page fee with 2 options: 1) $50 per page for print and online publication; 
or 2) $25 per page for online only publication. All articles in this series will be 
available online by free access. For manuscripts in this category, authors 
should refer to the “Guidelines for collection, analysis and presentation of 
vaccine safety data in pre- and post-licensure clinical studies” published in 
Vaccine (2009, vol. 27; pp 2282-8) and use case definitions as developed by 
The Brighton Collaboration (www.brightoncollaboration.org) whenever 
possible. 

ESPID Reviews and Reports (or purple pages) This section comprises 
invited concise reviews on all aspects of infections in infants, children and 
adolescents including bacterial, viral, fungal and parasitic infections. Reviews 
on prevention, diagnosis, therapeutic interventions and drugs as well as on 
teaching and conferences in pediatric infectious diseases are the focus of 
this section and will concentrate on novel findings, development and 
controversial issues. 

Manuscript Submission 

Online manuscript submission: All manuscripts must be submitted on-line 
through the new web site at http://pidj.edmgr.com/. First-time users: Please 
click the Register button from the menu above and enter the requested 
information. On successful registration, you will be sent an E-mail indicating 
your user name and password. Print a copy of this information for future 
reference. Note: If you have received an E-mail from us with an assigned 
user ID and password, or if you are a repeat user, do not register again. Just 
log in. Once you have an assigned ID and password, you do not have to re-
register, even if your status changes (that is, author, reviewer, or editor). If 
you experience any problems, please contact Amy Newman, Journal 
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Manager, at PIDJournal@outlook.com, Ph 830-865-1249, Fax 214-710-
2175. 

Authors: Please click the log-in- button from the menu at the top of the page 
and on the next screen log into the system as an Author. Submit your 
manuscript according to the author instructions. You will be able to track the 
progress of your manuscript through the system. If you experience any 
problems, please contact Amy Newman, Journal Manager, 
at PIDJournal@outlook.com, Ph 830-865-1249, Fax 214-710-2175. 
Requests for help and other questions will be addressed in the order 
received. To submit a completed manuscript, the following documents are 
required: Cover Letter, Title Page, Abstract, and Manuscript. Tables and 
figures are optional. Each portion of the manuscript must be submitted as 
separate documents (i.e. cover letter, title page, abstract, manuscript, tables 
and figures all saved as separate files). The text documents, cover letter, title 
page, abstract and manuscript are to be uploaded as Microsoft Word 
documents. Tables are to be created in Microsoft Word also. Excel tables will 
not load properly. All figures should be TIFF, EPS or PowerPoint files. 

General format: Submit manuscripts in English. Double space all copy, 
including legends, footnotes, tables, and references. Use a common font 
such as Arial or Times Roman in size 12. Enumerate all pages of the 
manuscript, beginning with the Title Page as page 1, and follow in sequence 
to the abstract, manuscript and all other attachments. If you are unfamiliar 
with numbering, you can search HELP while in Microsoft Word, and it will 
show in detail how to number all pages. 

Title page: Title page must be submitted as a separate file. Include on 
the title page: (a) complete manuscript title; (b) authors' full names, highest 
academic degrees, and affiliations; (c) name and address for 
correspondence, including Fax number, telephone number, and E-mail 
address; (d) address for reprints if different from that of corresponding author 
(indicate whether reprints are available); and (e) all sources of support, 
including pharmaceutical and industry support, that require acknowledgment; 
(f) list three to five key words for indexing; (g) an abbreviated title of 55 
characters or less used for the cover of the journal; (h) a running head title of 
44 characters or less including spaces used for page headings on the pages 
in which your article is published. 

The title page must also include disclosure of funding received for this work 
from any of the following organizations: National Institutes of Health (NIH); 
Wellcome Trust; Howard Hughes Medical Institute (HHMI); and other(s). 

Structured abstract for Original Studies and Supplement Articles: 
Abstracts must be submitted as a separate file. Limit the abstract to 250 
words. Do not cite references in the abstract. Limit the use of abbreviations 
and acronyms. Use the following subheads: Background, Methods, Results, 
and Conclusions (others may be added as needed). 

Unstructured abstract for Instructive Cases and Brief Reports: Abstract 
must be submitted as a separate file. Limit the abstract to 60 words. It must 
be factual and comprehensive. Limit the use of abbreviations and acronyms, 
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and avoid general statements (e.g. "the significance of the results is 
discussed"). 

Brief Reports: Papers for this section should be no longer than 5-6 double-
spaced typed manuscript pages (fewer than 1500 words), 10 references and 
1 figure or table. Word count does not include Title Page or Unstructured 
Abstract. 

Letters to the Editors: Letters to the Editors should pertain to articles 
published within the Pediatric Infectious Disease Journal or highlight 
important new clinical or laboratory insights. Text should contain 500 words 
or fewer and less than 5 references. 

ESPID Reviews and Reports: ERR reviews should contain a maximum of 
2000 words (including references) and include up to 10 references and 1 
table or figure. There is no abstract. A maximum of four authors is allowed. 

Original Studies: Papers for this section do not have a word, reference, 
table or figure limit. 

Text: Organize the manuscript into four main headings, Introduction, 
Materials and Methods, Results, and Discussion. If a brand name is cited, 
supply the manufacturer's name and address (city and state/country). 

Abbreviations: For a list of standard abbreviations, consult the American 
Medical Association Manual of Style, 9th edition, or other standard sources. 
Write out the full term for each abbreviation at its first use unless it is a 
standard unit of measure. Abbreviations are allowed only if used three times 
or more in text. 

References: The authors are responsible for the accuracy of the references. 
Key the references (double-spaced) at the end of the manuscript. Cite the 
references in text in the order of appearance, including those references 
cited in tables and figure legends at the chronological citation of the tables 
and figures in text. Cite unpublished data, such as papers submitted but not 
yet accepted for publication or personal communications, in parentheses in 
the text. If there are more than six authors, name only the first three authors 
and then use et al. Refer to the List of Journals Indexed in Index Medicus for 
abbreviations of journal names, or access the list 
athttp://www.nlm.nih.gov/tsd/ serials/lji.html. Sample references are given 
below. 

Journal article 

1. Trujillo M, Correa N, Olsen K, et al. Cefprozil concentrations in middle ear 
fluid. Pediatr Infect Dis J. 2000;19:268—270. 

Book chapter  

2. Grose C. Bacterial myositis and pyomyositis. In: Feigin RD, Cherry JD, 
eds. Textbook of Pediatric Infectious Diseases. 4th ed. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins; 1998:704—708. 

Entire book  
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3. Nelson JD, Bradley JS. Nelson's Pocket Book of Pediatric Antimicrobial 
Therapy. 14th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2000. 

Proceedings  

 
4. Harrigan PR, Dong W, Weber AE, et al. Highly mutated RT and protease 
[Abstract I-115]. In: 38th Interscience Conference on Antimicrobial Agents 
and Chemotherapy, San Diego, CA, September 24 to 27, 1998. Washington, 
DC: American Society for Microbiology; 1998.  
 
Online journals  

 
5. Friedman SA. Preeclampsia. Obstet Gynecol. [serial online]. January 
1988;71:22–37. 

World Wide Web  

 
6. Gostin LO. Drug use and HIV/AIDS [JAMA HIV/AIDS web site]. June 1, 
1996. Available at: http://www.ama-assn.org/special/hiv/ethics. Accessed 
June 26, 1997. 

Figures: 

A) Creating Digital Artwork 

1. Learn about the publication requirements for Digital 

Artwork: http://links.lww.com/ES/A42 

2. Create, Scan and Save your artwork and compare your final figure to 

the Digital Artwork Guideline Checklist (below). 

3. Upload each figure to Editorial Manager in conjunction with your 

manuscript text and tables. 

B) Digital Artwork Guideline Checklist 
Here are the basics to have in place before submitting your digital artwork: 

 Artwork should be saved as TIFF, EPS, or MS Office (DOC, PPT, 

XLS) files. High resolution PDF files are also acceptable. 

 Crop out any white or black space surrounding the image. 

 Diagrams, drawings, graphs, and other line art must be vector or 

saved at a resolution of at least 1200 dpi. If created in an MS Office 

program, send the native (DOC, PPT, XLS) file. 

 Photographs, radiographs and other halftone images must be saved at 

a resolution of at least 300 dpi. 

http://www.ama-assn.org/special/hiv/ethics
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 Photographs and radiographs with text must be saved as postscript or 

at a resolution of at least 600 dpi. 

 Each figure must be saved and submitted as a separate file. Figures 

should not be embedded in the manuscript text file. 

Remember: 

 Cite figures consecutively in your manuscript. 

 Number figures in the figure legend in the order in which they are 

discussed. 

 Upload figures consecutively to the Editorial Manager web site and 

enter figure numbers consecutively in the Description field when 

uploading the files. 

Figure legends: Include legends for all figures. They should be brief and 
specific, and they should appear on a separate manuscript page after the 
references. Legends should be part of the manuscript file on the disk. Use 
scale markers in the image for electron micrographs, and indicate the type of 
stain used. 

Color figures: The journal accepts for publication color figures that enhance 
an article. Authors who submit color figures will be given the option to pay the 
cost to publish the figures in color in print. If the authors decline to pay the 
color cost, color figures will be published in black-and-white in print and in 
color in the electronic version at no charge. There is no charge for publication 
of color figures as Supplemental Digital Content or in online only articles. 

Supplemental Digital Content 

Supplemental Digital Content (SDC): Authors may submit SDC via 
Editorial Manager to LWW journals that enhance their article's text to be 
considered for online posting. SDC may include standard media such as text 
documents, graphs, audio, video, etc. On the Attach Files page of the 
submission process, please select Supplemental Audio, Video, or Data for 
your uploaded file as the Submission Item. All SDC files should be uploaded 
as the author would like them presented in the final article (ie, Figure legends 
should be appear on the same page as the Figure image.). If an article with 
SDC is accepted, our production staff will create a URL with the SDC file. 
The URL will be placed in the call-out within the article. SDC files are 
not copyedited by LWW staff, they will be presented digitally as submitted. 
For SDC documents, any labels or legends should be included in the original 
SDC file when submitted. For a list of all available file types and detailed 
instructions, please visit http://links.lww.com/A142. 

SDC Call-outs 

Supplemental Digital Content must be cited consecutively in the text of the 
submitted manuscript. Citations should include the type of material submitted 
(Audio, Figure, Table, etc.), be clearly labeled as "Supplemental Digital 

http://links.lww.com/A142
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Content," include the sequential list number, and a description of the 
supplemental content if desired.  
Example:  
We performed many tests on the degrees of flexibility in the elbow (see 
Video, Supplemental Digital Content 1, which demonstrates elbow flexibility) 
and found our results inconclusive. 

List of Supplemental Digital Content 

 
A listing of Supplemental Digital Content must be submitted at the end of the 
manuscript file. Include the SDC number and file type of the Supplemental 
Digital Content. This text will be removed by our production staff and not be 
published. 
Example: 
Supplemental Digital Content 1. Wmv 
Supplemental Digital Content 2. Table 
Supplemental Digital Content 3. Figure 
Supplemental Digital Content 4. Table 

 

SDC File Requirements 

 
All acceptable file types are permissible up to 10 MBs. For audio or video 
files greater than 10 MBs, authors should first query the journal office for 
approval. For a list of all available file types and detailed instructions, please 
visit http://links.lww.com/A142. 

Tables: Create tables using the table creating and editing feature of your 
word processing software (e.g., Word, WordPerfect). Do not use Excel or 
comparable spreadsheet programs. Provide a separate document for each 
table. Cite tables consecutively in the text, and number them in that order. 
Key each on a separate sheet, and include the table title, appropriate column 
heads, and explanatory legends (including definitions of any abbreviation not 
already defined in the text). Do not embed tables within the body of the 
manuscript. They should be self-explanatory and should supplement, rather 
than duplicate, the material in the text. In each table, the genus of each 
genus-species must be written out at its first appearance. 

Style: Stedman's Medical Dictionary (27th edition) and Merriam Webster's 
Collegiate Dictionary (10th edition) should be used as standard references. 
Refer to drugs and therapeutic agents by their accepted generic or chemical 
names, and do not abbreviate them. Use code numbers only when a generic 
name is not yet available. Capitalize the trade names of drugs and place 
them in parentheses after the generic names. To comply with trademark law, 
include the name and location (city and state/country) of the manufacturer of 
any drug, supply, or equipment mentioned in the manuscript. Use the metric 
system to express units of measure and degrees Celsius or degrees 
Fahrenheit consistently throughout the manuscript to express temperatures, 
and use SI units rather than conventional units. Abbreviate "liter" in such 

http://links.lww.com/A142


                                                                                                                                                       
 

185 

forms as "3 units/L" and "5 mL"; write out when used alone (10 liters; 0.5-liter 
gavage). See also Day RA, ed. How to Write and Publish a Scientific Paper. 
5th ed. Phoenix, AZ: The Oryx Press, 1998. 

Financial disclosure: In the cover letter, indicate all affiliations with or 
financial involvement in any organization or entity with a direct financial 
interest in the subject matter or materials of the research discussed in the 
manuscript (e.g. employment, consultancies, stock ownership). All such 
information will be held in confidence during the review process. Should the 
manuscript be accepted, the Chief Editors will discuss with the author the 
extent of disclosure appropriate for publication. 

After Acceptance Open access  

LWW’s hybrid open access option is offered to authors whose articles have 
been accepted for publication. With this choice, articles are made freely 
available online immediately upon publication. Authors may take advantage 
of the open access option at the point of acceptance to ensure that this 
choice has no influence on the peer review and acceptance process. These 
articles are subject to the journal’s standard peer-review process and will be 
accepted or rejected based on their own merit. 

Authors of accepted peer-reviewed articles have the choice to pay a fee to 
allow perpetual unrestricted online access to their published article to readers 
globally, immediately upon publication. The article processing charge for The 
Pediatric Infectious Disease Journal is $3,100. The article processing charge 
for authors funded by the Research Councils UK (RCUK) is $3,900. The 
publication fee is charged on acceptance of the article and should be paid 
within 30 days by credit card by the author, funding agency or institution. 
Payment must be received in full for the article to be published open access. 

Authors retain copyright: Authors retain their copyright for all articles they 
opt to publish open access. Authors grant LWW a license to publish the 
article and identify itself as the original publisher. 

Creative Commons license: Articles opting for open access will be freely 
available to read, download and share from the time of publication. Articles 
are published under the terms of the Creative Commons License Attribution-
NonCommerical No Derivative 3.0 which allows readers to disseminate and 
reuse the article, as well as share and reuse of the scientific material. It does 
not permit commercial exploitation or the creation of derivative works without 
specific permission. To view a copy of this license 
visit:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0. 

Compliance with NIH, RCUK and other research funding agency 
accessibility requirements: A number of research funding agencies now 
require or request authors to submit the post-print (the article after peer 
review and acceptance but not the final published article) to a repository that 
is accessible online by all without charge. As a service to our authors, LWW 
identifies to the National Library of Medicine (NLM) articles that require 
deposit and transmits the post-print of an article based on research funded in 
whole or in part by the National Institutes of Health, Howard Hughes Medical 
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Institute, or other funding agencies to PubMed Central. The revised 
Copyright Transfer Agreement provides the mechanism. LWW ensures that 
authors can fully comply with the public access requirements of major 
funding bodies worldwide. Additionally, all authors who choose the open 
access option will have their final published article deposited into PubMed 
Central. 

RCUK funded authors can choose to publish their paper as open access with 
the payment of an article process charge, or opt for their accepted 
manuscript to be deposited (green route) into PMC with an embargo. 

With both the gold and green open access options, the author will continue to 
sign the Copyright Transfer Agreement (CTA) as it provides the mechanism 
for LWW to ensure that the author is fully compliant with the requirements. 
After signature of the CTA, the author will then sign a License to Publish 
where they will then own the copyright. 

It is the responsibility of the author to inform the Editorial Office and/or LWW 
that they have RCUK funding. LWW will not be held responsible for 
retroactive deposits to PMC if the author has not completed the proper forms. 

FAQ for open access: http://links.lww.com/LWW-ES/A48 

Page proofs and corrections: Corresponding authors receive page proofs 
to check the copyedited and typeset article before publication. Portable 
document format (PDF) files of the typeset pages and support documents 
(e.g., reprint order form) are sent to the corresponding author by E-mail. 
Complete instructions are provided with the E-mail for downloading and 
printing the files and for faxing the corrected page proofs to the publisher. 
Those authors without an E-mail address receive traditional page proofs. It is 
the author's responsibility to ensure that there are no errors in the proofs. 
Changes that have been made to conform to journal style stand if they do not 
alter the authors' meaning. Only the most critical changes to the accuracy of 
the content are made. Changes that are stylistic or are a reworking of 
previously accepted material are disallowed. The publisher reserves the right 
to deny any changes that do not affect the accuracy of the content. Authors 
may be charged for alterations to the proofs beyond those required to correct 
errors or to answer queries. Proofs must be checked carefully and returned 
within 24 to 48 hours of receipt, as requested in the cover letter 
accompanying the page proofs. 

Reprints: Authors receive a reprint order form with the page proofs that 
includes reprint costs. Reprint order forms should be returned to Author 
Reprint Department, Lippincott Williams & Wilkins, 351 West Camden Street, 
Baltimore, MD 21201-2436. Reprints are normally shipped 6 to 8 weeks after 
publication of the issue in which the item appears. Contact the Author Reprint 
Department, Lippincott Williams & Wilkins, 351 W. Camden Street, Baltimore, 
MD 21201; Fax: 410-528-4434; E-mail: reprintsgroup@lww.com with any 
questions. 

Permissions: For permission and/or rights to use content for which the 
copyright holder is LWW or the society, please go to the journal's website 
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and after clicking on the relevant article, click on the "Request Permissions" 
link under the "Article Tools" box that appears on the right side of the page. 
Alternatively, send an e-mail tocustomercare@copyright.com. 

For Translation Rights & Licensing queries, contact Silvia Serra, Translations 
Rights, Licensing & Permissions Manager, Wolters Kluwer Health (Medical 
Research) Ltd, 250 Waterloo Road, London SE1 8RD, UK. Phone: +44 (0) 
207 981 0600. E-mail: silvia.serra@wolterskluwer.com 

For Special Projects and Reprints (U.S./Canada), contact Alan Moore, 
Director of Sales, Lippincott Williams & Wilkins, Two Commerce Square, 
2001 Market Street, Philadelphia, PA 19103. Phone: 215-521-8638. E-
mail: alan.moore@wolterskluwer.com 

For Special Projects and Reprints (non-U.S./Canada), contact Silvia Serra, 
Translations Rights, Licensing & Permissions Manager, Wolters Kluwer 
Health (Medical Research) Ltd, 250 Waterloo Road, London SE1 8RD, UK. 
Phone: +44 (0) 207 981 0600. E-mail: silvia.serra@wolterskluwer.com 

Publisher's contact: Send corrected page proofs, color letters, and any 
other related materials to Emily 
Weisenreder, Emily.Weisenreder@wolterskluwer.com, 410-528-4102 
(phone), 443-451-8147 (fax), or mail to Emily Weisenreder, Wolters Kluwer 
Health, 351 W. Camden Street, Baltimore, MD 21201. 

Manuscript Checklist (before submission) 

 Cover letter 

 Title page (including conflicts of interest statement) 

 Abstract 

 Each co-authors email address so they can verify their authorship 

 Manuscript with figure legend if applicable 

 References double-spaced in US National Library of Medicine style 

 Corresponding author and E-mail address designated (in cover letter 

and on title page) 

 Permission to reproduce copyrighted materials or signed patient 

consent forms 

 Acknowledgments listed for grants and technical support 

 Tables created using table software features (Word document format) 

 Figures created/saved as TIFF, EPS, or PowerPoint files 

 At least 3 suggested reviewers 
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