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RESUMO 

 

A toxoplasmose congênita é um caso sério de saúde pública, pois acarreta danos 
irreversíveis ao embrião/feto, podendo ocasionar o seu óbito. A identificação e o 
cuidado das gestantes com suspeita de toxoplasmose aguda (IgM+) são realizados 
no acompanhamento pré-natal. Este trabalho teve por objetivo medir a frequência e 
conhecer o perfil das gestantes positivas para toxoplasmose em uma unidade básica 
de saúde (UBS) em Matão – SP, entre os anos de 2011 a 2013. Trata-se de um 
estudo descritivo retrospectivo, a partir dos prontuários das gestantes atendidas. O 
projeto foi aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde e a UBS foi escolhida 
juntamente à Vigilância Epidemiológica do município. De 2011 a 2013, 189 mulheres 
iniciaram o pré-natal na unidade, uma média anual de 63(±26,91), das quais 17 
(8,99%) apresentaram positividade para o teste sorológico indicativo de fase aguda 
(IgM+). A distribuição ao longo do período avaliado foi: quatro casos em 2011, 12 
casos em 2012 e um em 2013. As características das gestantes IgM positivas para 
toxoplasmose atendidas pela UBS foram: idade 24(±5,47) anos; cor: igualmente 
distribuídas entre brancas, pardas e pretas; quanto ao número de gestações: 
multíparas (2±0,97); a maior parte delas com um parto cesárea como antecedente 
obstétrico (47,06) e não possuíram outros fatores de risco associados à gestação 
(94,12%); deram entrada na UBS com 13,65(±7,35) semanas de gestação e tiveram 
uma mediana de 5 consultas pré-natais. O exame para toxoplasmose foi solicitado 
como preconiza o Ministério da Saúde (MS) e a medicação prescrita foi 
Roxamicina® - espiramicina, assim que se obteve o resultado do exame (IgM+). Das 
17 gestantes, apenas 10 finalizaram o pré-natal na UBS - comparecimento na 
consulta puerperal (58,8%). Dessas, os partos foram vaginais (55,55%), realizados 
prematuramente com 36,5 semanas de gestação, no Hospital Municipal. Os bebês 
nasceram vivos (100%) com o peso de 2,68(±0,77) Kg e necessitaram de cuidados 
especiais no âmbito hospitalar. Dos dados obtidos, 60% das mães estavam 
amamentando. Em relação às gestantes que realizaram todo o pré-natal na UBS, a 
mediana de sete consultas foi atingida, sendo seis o mínimo preconizado. Houve 
baixa adesão ao tratamento por dificuldade de aquisição da medicação ou abandono 
do tratamento por efeitos adversos e a amamentação não foi interrompida em 
decorrência da toxoplasmose. Fica evidente que as gestantes são uma população 
que necessita de um cuidado integral por uma equipe multiprofissional que deve 
escolher as condutas, tanto para a gestante quanto para o bebê baseado em 
evidências científicas. Também se mostra importante a educação em saúde destas 
gestantes em todos os momentos do atendimento. 
 
Palavras-chave: Gestação. Toxoplasmose. Saúde Pública. 
 
 
 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Congenital toxoplasmosis is a serious public health case, for it causes irreversible 
damage to the embryo/fetus, which may cause its death. The identification and the 
care to pregnant women with suspect acute toxoplasmosis (IgM+) is performed in 
prenatal monitoring. This study aimed to measure the incidence and know the profile 
of positive pregnant women for toxoplasmosis in a Basic Health Unit (BHU) in Matão 
– SP, between the years 2011 to 2013. This is a retrospective descriptive study, from 
the medical records of pregnant women attended. The project was approved by the 
Municipal Departament of Health and BHU was chosen along the Municipal 
Epidemiological Surveillance. From 2011 to 2013, 189 women began prenatal care in 
the unit, an annual median of 71(±26.91), of which 17 (8.99%) were positive for the 
serological test indicative of acute phase (IgM+). The distribution over the trial period 
was: four cases in 2011, twelve cases in 2012 and one in 2013. Pregnant women 
IgM positive for toxoplasmosis attend by BHU were: age 24(±5.47) years; color: 
equally distributed among white, black and brown; as the number of pregnancies: 
multiparous (2±0.97), most of them with a cesarean delivery as obstetric history and 
possessed no other risk factors associated with pregnancy (94.12%); gave entrance  
at BHU  with 13.65(±7.35) weeks of gestation and had a median of 5(±2.36) 
consultation on their prenatal care. The examination for toxoplasmosis was 
requested as recommended by the Health Ministry (HM) and the medication 
prescribed was Roxamicina® - spiramycin, as soon as the test results (IgM+) arrived. 
Of the 17 pregnant women, only 10 completed the pre-natal at BHU - attendance at 
the postpartum consult (58.8%). Of these, the deliveries were vaginal (55.55%), 
made preterm with 36.5 weeks of gestation at the Municipal Hospital. The babies 
were born alive (100%) with the weight of 2.68(±0.77) Kg and required special care 
hospital scope. From the data obtained, 60% of mothers were breastfeeding. In 
relation to all pregnant women who completed prenatal in BHU, the median of seven 
visits was reached, six is the minimum recommended. There was poor adherence to 
treatment due to difficulty in medication acquiring or therapy abandonment due to 
adverse effects and breastfeeding was not interrupted because toxoplasmosis. It is 
evident that the pregnant women are a population in need of a comprehensive care 
by a multidisciplinary team that should choose the procedures, both for the mother 
and for the baby based on scientific evidence. It also shows important health 
education of these pregnant women at all times of care 
 

Keywords: Pregnancy. Toxoplasmosis. Public Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi desenvolvido como requisito necessário à obtenção do título 

de bacharel em Farmácia-Bioquímica na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.    

O presente projeto originou-se de um interesse acadêmico despertado 

durante os cursos de Parasitologia Básica e Parasitologia Clínica, devido à 

gravidade da toxoplasmose em gestantes, em associação à problemática vivida no 

município de Matão-SP, local de origem da estudante. 

A partir dessas observações, decidiu-se analisar a frequência e traçar o perfil 

das gestantes positivas para toxoplasmose aguda, com o intuito de auxiliar no 

trabalho dos profissionais da rede municipal que, tendo estes resultados, poderão 

proporcionar um cuidado mais focado para essas gestantes, bem como elaborar 

programas de educação em saúde e conscientização sobre a toxoplasmose em 

gestantes e outros fatores de risco para as mesmas. 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

O Toxoplasma gondii é um parasita de grande importância na área da saúde, 

tanto humana quanto animal, por possuir uma ampla gama de hospedeiros e uma 

relativa distribuição mundial, na maioria das regiões 50-90% da população humana 

possui anticorpos anti-Toxoplasma, evidenciando exposição prévia. Também é 

utilizado como modelo de organismo unicelular tanto em biologia celular quanto 

molecular (DUBAY, 2008). 

Os primeiros registros deste datam de 1908. No Brasil, o médico italiano 

Splendore descreve o microrganismo - depois classificado como Toxoplasma - 

encontrado ao realizar a necrópsia de um coelho no Hospital da Real Beneficência 

Portuguesa de São Paulo (MEIRA, 2010). Na Tunísia, país localizado no norte da 

África, Nicolle e Manceaux visualizaram o parasita nos tecidos do Ctenodactylus 

gundi (Figura 1), um roedor da região que estava sendo utilizado no Instituto 

Pasteur na pesquisa de Leishmania (DUBAY, 2008). 

 

Figura 1. Ctenodactylus gundi 

 
Fonte: www.biolib.cz (2010). 
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O nome do parasita foi proposto em 1909 por Nicolle e Manceaux. Para tal, os 

cientistas levaram em consideração a forma (Figura 2) do microrganismo em seu 

hospedeiro. Toxon: arco, plasma: vida e gondii referente ao Ctenodactylus gundi 

(FERGUSON, 2009). 

 

Figura 2. Toxoplasma gondii, forma trofozoíta 

 
Fonte: Kawazoe, 2004. 

 

Após a sua descoberta, foram descritas várias infecções sugestivas de T. 

gondii. Em 1927 no Rio de Janeiro, Carlos Bastos Magarinos Torres realizou a 

necrópsia de um bebê de dois dias. Ela nasceu atermo e tinha espasmos 

musculares generalizados e convulsões. Apresentava uma alta parasitemia: os 

tecidos mais acometidos eram do sistema nervoso central, musculoesquelético e 

subcutâneos. Seus órgãos mais acometidos eram o cérebro, o coração e a 

musculatura esquelética em geral. Este é o primeiro caso registrado brasileiro 
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sugestivo de toxoplasmose congênita (DUBAY, 2012). 

           Em 1937, os Drs Wolf, Cowen e Page isolaram o T. gondii da placenta de 

lactentes jovens, confirmando a contaminação e indicando uma possível 

transmissão ao bebê via placentária (DUBAY, 2008). 

           O primeiro caso confirmado de toxoplasmose congênita foi descrito em 1939 

pelos Drs. Wolf, Cowen e Page; que realizaram a cesárea de uma menina no ano 

anterior no Hospital de Bebês, em Nova York. Ela apresentava convulsões e lesões 

na retina. Faleceu com um mês, o parasita foi identificado na necropsia (DUBAY, 

2012; DUBAY, 2008). 

         No Brasil, Guimarães, em 1943, descreveu um caso confirmado de 

toxoplasmose congênita em uma menina de 14 meses. Ela nasceu com hidrocefalia, 

apresentava convulsões e tremor ocular. Por radiografia foi observado calcificações 

intracerebrais. A cepa de Toxoplasma gondii foi identificada ao inocular em ratos o 

líquido cefalorraquidiano da menina. Esta cepa também era virulenta a cachorros, 

coelhos, ratos, pombos e porquinhos-da-índia (DUBAY et al, 2012). 

 O ciclo de vida do T. gondii (Figura 3) só foi completamente descrito na 

década de 70. O parasita apresenta ciclo heteroxeno (com mais de um hospedeiro), 

sendo os felídeos, com grande relevância o gato doméstico, os hospedeiros 

definitivos, nos quais ocorre a reprodução sexual em células intestinais. A fase 

assexual acontece em diferentes células de uma ampla gama de hospedeiros 

intermediários, provavelmente todos os animais de sangue quente, incluindo o ser 

humano (DUBAY, 2009). 
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Figura 3.  Ciclo de vida do Toxoplasma gondii 

 

Fonte: CDC, 2013. 

  

 O T. gondii é encontrado em alta prevalência em animais endotérmicos 

(mamíferos e aves). Para realizar seu complexo ciclo de vida, o parasita altera sua 

morfologia de acordo com o seu hábitat e estágio evolutivo (KAWAZOE, 2004). 

Segundo a autora supracitada, os oocistos (formas de resistência) são o 

produto da reprodução sexuada que ocorre nos felídeos contaminados. Eles são 

liberados nas fezes destes hospedeiros e podem contaminar outros organismos pela 

via de transmissão oral-fecal, através da ingestão/inalação dos mesmos. 

Kawazoe (2004) diz ainda que os taquizoítas são a forma de vida livre do 

parasita (trofozoíta), são formas de reprodução rápida e são encontradas na fase 

aguda da infecção (toxoplasmose), caracterizada por uma alta parasitemia. Podem 
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ser encontrados em várias células (exceto hemácias), tecidos e líquidos orgânicos. 

Outros hospedeiros podem ser contaminados por esta forma através de transfusão 

de sangue contaminado, transmissão vertical (através do contato do sangue 

contaminado da mãe para o filho) e, muito raramente, o contato com outros fluidos 

contaminados como saliva e leite. O trofozoíta é sensível e não sobrevive ao pH 

ácido do estômago. 

Segundo Kawazoe (2004) e Dubay (2008), bradizoítas ou cistozoítas são 

encontrados encistados em vários tecidos, se reproduzem lentamente e são 

característicos da fase crônica da doença. São responsáveis pela alta prevalência 

da toxoplasmose já que os bradizoítas são viáveis por vários anos e os cistos são 

suficientemente resistentes às enzimas e pH ácido para infectar outro hospedeiro 

por carnivorismo (ingestão de carne crua ou mal cozida contaminada). 

A Figura 4 a seguir ilustra essas diferentes formas do parasita. 

            
Figura 4.  As diferentes formas do Toxoplasma gondii 

 
Fonte: Kawazoe, 2004. 
 

As principais vias de infecção (Figura 5) para o ser humano são a ingestão de 

carne contaminada de hospedeiros intermediários, a ingestão ou inalação de 

oocistos (formas liberadas nas fezes do gato) e a transmissão vertical (FIGUEIRÓ-

FILHO et al, 2007; TENTER, 2009). 
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Figura 5.  Vias de infecção 

 

Fonte: Mitsuka-Breganó et al, 2010. 
 

Dentro da população humana, as gestantes infectadas pela toxoplasmose 

merecem destaque devido aos abortos ou sequelas que podem ser ocasionadas ao 

feto (CARELLOS et al, 2008). 

A toxoplasmose congênita é um caso sério de saúde pública, pois acarreta 

danos irreversíveis ao feto, sendo um dos fatores de morte. Geralmente, a mãe só 

pode contaminar o seu bebê na fase aguda da doença, quando a parasitemia é alta. 

A probabilidade de infecção e gravidade dos danos ao feto têm relação com o 

período de gestação: quanto menor o tempo de gravidez, menor a chance de 

transmissão, porém, maiores serão as sequelas para o feto. Contudo, a infecção 

com maior tempo de gestação tem a maior transmissibilidade para o feto, causando 

sequelas menos graves (DUBEY et al, 2012) – Quadro 1. Entre os danos ao feto 

estão: hidrocefalia, calcificação intracraniana, coriorretinite e déficit auditivo. 

Alternativamente, os bebês podem nascer assintomáticos e apresentarem lesões 

oculares bem mais velhos, ou até na fase adulta (BITTENCOURT et al, 2011). 
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Quadro 1. Relação da Transmissão Transplacentária com a Idade Gestacional na 
Soroconversão e o Risco da Criança Desenvolver Sinais Clínicos. 

Fonte: Mitsuka-Breganó, et  al, 2010. 

A identificação e o cuidado das gestantes com suspeita de toxoplasmose 

aguda são procedimentos realizados no pré-natal. As infecções nas gestantes são, 

em sua grande maioria, assintomáticas. Logo, faz-se necessário o auxílio de exames 

laboratoriais para confirmar a presença ou ausência do T. gondii (CARELLOS et al, 

2008). Segundo o Ministério da Saúde, a sorologia para toxoplasmose está inclusa 

entre os exames preconizados do pré-natal e deve ser pedido na primeira consulta 

da gestante (BRASIL, 2012a). 

Devido à alta prevalência da toxoplasmose e às diferentes possibilidades de 

contaminação, as pessoas que ainda não foram contaminadas estão muito expostas. 

Como medida pública de saúde, alguns países europeus com altas prevalências de 

toxoplasmose, como Áustria e França, implantaram programas de triagem pré-natal 

(LOPES-MORI et al, 2011). Países com menores prevalências, como Reino Unido, 

adotaram a educação como forma de prevenção em gestantes de grupo de risco, a 

partir de anamnese (GILBERT & PECKHAM, 2002).  

No Brasil, ambas as medidas são adotadas já que o ambiente é altamente 

contaminado – de 50 a 80% das mulheres em idade fértil possuem anticorpos anti- T. 

gondii - aumentando as chances de uma gestante não exposta previamente 

desenvolver a infecção aguda e causar possíveis danos ao feto (BRASIL, 2012a; 
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DUBEY et al, 2012). 

O Quadro 2 a seguir mostra a ocorrência de anticorpos IgG anti-Toxoplasma 

gondii em gestantes brasileiras de diversas localidades 

 

Quadro 2. Ocorrência de anticorpos IgG anti-Toxoplasma gondii em gestantes de 
diversas localidades do Brasil 

 
Fonte: Mitsuka-Breganó, 2010. 
 

Em Campinas, no ano de 2001, foi feito um estudo de prevalência de 

toxoplasmose em grávidas que realizavam seu pré-natal em clínicas. Foram 

testadas 2.199 gestantes, das quais 60,4% possuíam anticorpo anti-T. gondii 

(STELLA,2004). Entre 2005 e 2006, na cidade de São José do Rio Preto, foi 

realizado um estudo parecido e de 232 gestantes, 57,3% possuíam anticorpo anti- T 

gondii (GALISTEU et al,2007). 
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Há relatos de mulheres já crônicas que transmitiram toxoplasmose para seus 

filhos por se recontaminarem com uma cepa mais patogênica na gravidez (SILVEIRA 

et al, 2003; ELBEZ-RUBINSTEIN et al, 2009; REMINGTON et al, 2011). 

 

Um fato sugerido por pesquisadores e que chama muito a atenção é que 

alterações imunológicas e hormonais, que ocorrem durante a gestação, tornam a 

mulher mais vulnerável à toxoplasmose. Dessa forma, a população que será mais 

afetada pela doença também pode ser a mais suscetível, ou seja, a gravidez é um 

fator de risco à toxoplasmose (COUTINHO et al , 1982). 

O Quadro 3 a seguir demonstra a incidência de toxoplasmose congênita no 

país. 

Quadro 3.  Incidência de Toxoplasmose Congênita no Brasil 

 

Fonte: Mitsuka-Breganó, 2010. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Trabalhar com gestantes, mesmo que indiretamente, é um desafio e uma 

grande responsabilidade.  Poder realizar um trabalho de conclusão de curso 

integrando tantos conhecimentos de maneira a melhor entender essa população e 

os agravos e condutas em relação à toxoplasmose, que é uma doença de alta 

prevalência no país, dentro da realidade do Sistema Único de Saúde é de extrema 

importância para a formação de um profissional de saúde integral. 

Estando em uma universidade pública se faz necessário também poder 

contribuir o ensino com a extensão universitária. 
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4 OBJETIVOS 

 Os objetivos do presente estudo foram: 

 

-conhecer a estrutura pública de atenção à gestante no município de Matão e o 

trâmite da gestante pelo sistema. 

 

- avaliar a frequência de gestantes com toxoplasmose aguda (IgM+) em uma 

unidade básica de saúde (UBS) de Matão  – SP, entre de os anos de 2011 a 2013; 

 

- conhecer o perfil destas gestantes: 

a) em relação à idade, cor, procedência. 

b) em relação ao pré-natal: idade gestacional na primeira consulta pré-natal, número 

de consultas pré-natal, antecedentes obstétricos e classificação de risco.  

c) em relação à toxoplasmose: idade gestacional na solicitação dos exames de 

toxoplasmose, idade gestacional na entrega do resultado positivo para toxoplasmose 

e condutas (medicação prescrita, exames e encaminhamentos solicitados). 

d) em relação ao parto e seus desfechos: tipo de parto, idade gestacional, dados do 

recém-nascido e condutas. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo (pesquisa documental), a partir 

do prontuário das gestantes atendidas em uma UBS de Matão de janeiro de 2011 a 

dezembro de 2013. 

 

5.2 População e amostra 

Gestantes acompanhadas pela UBS com toxoplasmose aguda (IgM+) de 

janeiro de 2011 a dezembro de 2013. Trata-se de uma amostra de conveniência 

onde o critério de inclusão era positividade para toxoplasmose aguda, podendo ser 

associado ou não ao IgG. 

Sendo uma pesquisa documental, uma das restrições é não possuir contato 

direto com a amostra estudada. Fica-se restrito ao que está registrado nos 

prontuários, que são manuscritos por várias pessoas.  

Apesar das dificuldades nenhum prontuário foi excluído porque sempre que 

solicitado, a equipe da UBS forneceu auxílio, principalmente com prontuários mais 

difíceis de ler. 

 

5.3 Local 

A UBS “Zélia da Silveira Perche”, situada no Bairro Alto, Matão/SP, foi 

escolhida para o estudo pela sua indicação pela Vigilância Epidemiológica Municipal, 

a aceitação da equipe de saúde local em apoiar o trabalho e a autorização da 

Secretaria Municipal de Saúde. 
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5.4 Instrumento 

Foi utilizado um caderno de registro para a coleta dos dados das gestantes 

constantes nos prontuários. Depois de coletados, os dados eram passados para 

uma planilha em computador. O registro em papel possibilitou que a coleta pudesse 

ser realizada em qualquer espaço físico disponível, sem a necessidade, por exemplo, 

de tomadas. 

5.5 Coleta e análise dos dados 

Os dados foram coletados de outubro de 2013 a janeiro de 2014. 

Primeiramente foi realizado um estudo sobre o pré-natal em si, a estrutura pública 

de atenção à gestante e todo o trâmite da gestante pelo sistema. Após, foram 

coletados os dados das gestantes para traçar o perfil da amostra estudada.    

Posteriormente, os dados consolidados foram analisados por meio da 

estatística descritiva simples e apresentados pelo método de porcentagem, mediana, 

média e desvio padrão. 

 

5.6  Aspectos éticos 

Este projeto foi submetido à análise da Secretaria Municipal de Saúde de 

Matão e obteve autorização da secretária de saúde (Anexo 1) para que os dados 

armazenados nos prontuários das gestantes e registros da unidade pudessem ser 

coletados. Foi ainda devidamente autorizado pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas – campus UNESP Araraquara (Anexo 2). Os resultados 

deste estudo serão analisados pela equipe multiprofissional da UBS a fim de 

melhoras as estratégias de promoção de saúde em gestantes. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Estrutura Pública de Atenção à Gestante 

A Secretaria Municipal de Saúde organiza os serviços de saúde que são 

oferecidos no município (Figura 6). A Vigilância Sanitária e Epidemiológica 

fiscalizam todas as instituições que prestam serviço à gestante. 

 
Figura 6. Organograma do Suporte à Gestante do SUS. Matão, 2013 

Fonte: próprio autor, 2013. 
 
Legenda: 
UBS: Unidade Básica de Saúde. 
PSF: Programa Saúde da Família. 
 

No momento da coleta, a cidade contava com oito unidades básicas de saúde 

(UBS) e dois Programas de Saúde da Família (PSF) que realizam o pré-natal. Nas 

UBS, o pré-natal é realizado pelo enfermeiro e pelo médico obstetra, já no PSF, este 

mesmo atendimento é realizado pelo enfermeiro e pelo clínico geral.  
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O objetivo do pré-natal é assegurar um bom desenvolvimento da gestação, 

permitindo o parto de um recém-nascido (RN) saudável sem o comprometimento da 

saúde materna.  A gestante escolhe a unidade em que ela irá realizar o pré-natal. 

O Laboratório de Diagnóstico (vinculado ao hospital) e a Farmácia Municipal 

se encontram como instituições de apoio, o primeiro realizando os exames pré-

natais, estabelecidos pelo Protocolo Municipal de Pré-Natal, baseado nas diretrizes 

e publicações do Ministério da Saúde e a segunda, fornecendo desde os testes 

rápidos até os medicamentos (quando necessário). 

 Como atenção especializada, a cidade dispõe do Hospital Municipal Carlos 

Fernando Malzoni, que conveniado à Secretaria Municipal de Saúde, oferta às 

gestantes, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), serviços de laboratório, internação, 

maternidade, berçário e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adulto, neonatal e 

pediátrica (HOSPITAL CARLOS FERNANDO MALZONI, 2014). 

 O hospital conta também com um Ambulatório para Gestantes de Alto Risco, 

criado para atender gestantes que vêm referenciadas pelo serviço de atenção 

primária, por possuírem em sua gestação algum agravo que requeira cuidado 

especializado. As gestantes são atendidas de segunda à sexta-feira, por médico e 

enfermeiro obstetra, em uma sala específica para tal, seguindo protocolos 

específicos. A facilidade no acesso a exames laboratoriais e de imagem é o grande 

diferencial deste serviço (HOSPITAL CARLOS FERNANDO MALZONI, 2014). 

 

6.2 O Pré-natal na UBS 

A UBS “Zélia da Silveira Perche” – B. Alto implantou a Rede Cegonha em 

2012, uma rede de cuidados que assegura à mulher o planejamento reprodutivo, a 

atenção humanizada na gravidez, parto e puerpério; e à criança o direito ao 
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nascimento e crescimento saudáveis (JÓIA, 2012). 

Dentro da Rede Cegonha está implantado o SISPRENATAL WEB, um sistema 

online no qual as gestantes são cadastradas e acompanhadas durante todo o pré-

natal. Tal sistema auxilia a identificar fatores de risco à gestação (principais causas 

de morbidade e mortalidade materna e perinatal). Com a implantação da Rede 

Cegonha, foi elaborado o Protocolo Municipal de Saúde da Mulher, que garante ao 

enfermeiro solicitar os exames pré-natais, auxiliando na captação precoce da 

gestante por meio da descentralização do atendimento (JÓIA, 2012). 

O acolhimento da mulher é feito pela equipe de saúde da unidade, são 

aferidos: altura, peso e pressão arterial. Então, é efetuado o teste rápido de gravidez 

pela equipe de enfermagem; sendo o resultado positivo, faz-se o cadastro da mulher 

como gestante mediante a “Ficha de Cadastramento da Gestante” (Anexo 3) e 

inicia-se o pré-natal com a enfermeira, sendo realizado, testagem para sífilis, HIV e 

hepatite, além do que, solicitam-se os exames preconizados para o primeiro 

trimestre, incluindo sorologia para toxoplasmose (Quadro 4).  É observado se a 

vacinação necessária está em dia e, se for necessário, a gestante é vacinada, 

respeitando o seu protocolo de vacinação (Quadro 5) (JÓIA, 2012). 
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Quadro 4.  Exames preconizados para o pré-natal, divididos por trimestre de gestação 
Primeiro trimestre 

(enfermeira) 
Segundo trimestre Terceiro trimestre 

ABO Rh --------------------- ---------------------- 

Hemograma --------------------- ----------------------- 

Glicemia de jejum Glicemia de jejum Glicemia de jejum 

Urina I Urina I Urina I 

HIV (com aconselhamento e 

oferecimento inclusive ao 

parceiro) 

-------------------------------- -------------------------------- 

VDRL (sífilis - com 

aconselhamento e 

oferecimento inclusive ao 

parceiro) 

VDRL (sífilis) VDRL (sífilis) 

Urocultura e Antibiograma Urocultura Urocultura 

Parasitológico de fezes -------------------------- ---------------------------- 

Hepatite B (HbsAg) ------------------------- ----------------------------- 

Hcv (hepatie A) ------------------------- -------------------------- 

Toxoplasmose (IgG e IgM) Toxoplasmose (IgG e IgM) Toxoplasmose (IgG e IgM) 

Coombs indireto Coombs indireto se Rh 

Negativo 

Coombs indireto se Rh 

Negativo 

------------------------------ 
Em casos especias, o obstetra solicitará exames não constantes na requisição do perfil 

obstétrico se necessário 

Fonte: Matão, 2012. 
 

 Quadro 5. Protocolo de Vacinação para Gestantes 
H1N1, Hepatite B, Tétano e Difteria 

Gestantes não vacinadas ou sem orientação: O esquema básico de vacinas consta de 3 
doses com intervalo mínimo de um mês e 
máximo de dois meses, sendo a primeira dose 
o mais precocemente possível (após 20 
semanas de gestação) e a segunda no máximo 
até 20 dias antes do parto. O intervalo entre a 
segunda e a terceira dose é de seis meses. 

Gestante vacinada: Se vacinação incompleta, deverá receber uma 
ou duas doses dupla adulto ou Hepatite B 
complementar esquema de três doses. Se 
última dose ou reforço há mais de cinco anos, 
administrar uma dose de reforço da vacina.  

Influenza A H1N1 Uma dose em qualquer período gestacional. 
Sarampo, Caxumba e Rubéola Puérperas não vacinadas – dose única. 

       Fonte: Matão, 2012. 
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Os dados da consulta são registrados no prontuário da gestante e só então é 

agendado consulta com a médica obstetra (segunda consulta do pré-natal), na qual 

a gestante já tem em mãos os resultados dos exames. 

A “Ficha de Cadastramento da Gestante” (Anexo 3) foi alterada pelo 

Ministério da Saúde em 2013 (Anexos 4 e 5). A nova ficha possibilitou o maior 

registro de dados de maneira prática aos profissionais da saúde, aumentando a 

informação disponível e melhorando o atendimento à gestante. Nas fichas, são 

disponibilizados dados importantes como antecedentes obstétricos (número de 

gestações anteriores - abortos e partos) e data da última menstruação (primeiro dia 

da última menstruação), método provisório utilizado para calcular a idade 

gestacional, até que ela seja confirmada por ultrassonografia do útero. 

           A gestante carrega com ela, no decorrer do acompanhamento pré-natal, a sua 

“Carteirinha da Gestante” (Anexos 6 e 7), a qual ela leva em cada consulta ou 

procedimento relacionado ao seu acompanhamento pré-natal, onde são anotados 

dados relevantes da gestação. 

As mulheres podem vir transferidas de outras cidades ou outras unidades de 

atenção primária municipal no decorrer do pré-natal, nesse caso, é solicitado o seu 

prontuário e os resultados de exames já realizados.  

Não existe alta do pré-natal, a mulher é acompanhada até ser encaminhada 

ao hospital municipal para realizar o parto. O parto será realizado pelo obstetra que 

estiver de plantão, não sendo obrigatoriamente o profissional com quem ela 

escolheu realizar o pré-natal. 

De 2011 a 2013, 189 mulheres iniciaram o pré-natal na UBS, uma média de 

63 pré-natais por ano com um desvio padrão de 26,91. Dessas gestantes, 17 (8,99%) 

de 189 apresentaram positividade para IgM anti-toxoplasma. 
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A Tabela 1 a seguir apresenta a frequência de toxoplasmose aguda nas 

gestantes atendidas pela UBS por ano. 

 

Tabela 1. Frequência de Toxoplasmose Aguda nas Gestantes Atendidas pela UBS. Matão, 
2014 

Ano 

Início 
do pré-
natal 

na UBS 

Gestantes 
atendidas 

Média 
/ano 

Desvio 
Padrão 

Toxoplasmose 
Aguda 
(IgM+) 

Incidência 
(%) 

2011 71    4 5,63 
2012 85 189    63 26,91 12 14,12 
2013 33    1 3,03 

   Fonte: próprio autor. 

As gestantes positivas para toxoplasmose aguda possuíam uma mediana de 

24(±5,47) anos quando iniciaram o pré-natal, eram igualmente distribuídas em 

relação à cor (brancas, pardas e pretas) e não constavam dados em relação à 

escolaridade, estado civil ou estado socioeconômico em seus registros na unidade. 

Sobre sua procedência, eram de nove bairros diferentes e uma morava em 

área rural (sítio), como demostra o Gráfico 1 abaixo.  

 

Gráfico 1. Procedência das gestantes estudadas. Matão, 2011 – 2013 

. 
    Fonte: próprio autor, 2014. 
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A Figura 7 a seguir mapeia a distribuição geográfica dos casos de 

toxoplasmose aguda (IgM +) atendidas pela UBS no período estudado. 

 
 
Figura 7. Mapa de distribuição dos casos de toxoplasmose aguda (IgM+) atendidas pela UBS de 2011 a 

2013 no município de Matão – SP 

 

Legenda: 
Azul: UBS “Zélia da Silveira Perche” 
Vermelho: casos de toxoplasmose aguda (IgM+). 
Observação: Não foi possível pontuar no mapa a gestante que morava em área rural. 
Fonte: Próprio autor, 2014. 

 

As gestantes positivas para toxoplasmose aguda iniciaram o pré-natal na UBS 

com uma média de 13,65(±7,35) semanas de gestação; em relação ao número de 

gestação eram multíparas com média de 2±0,97 gestações e o antecedente 

obstétrico mais frequente foi o parto cesárea com 47,06%. Tiveram uma mediana de 

5 consultas pré-natais.  
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Positivaram para toxoplasmose com uma mediana de 21 semanas 

gestacionais. A todas as gestantes foi prescrito Rovamicina® - espiramicina na 

mesma consulta em que se recebeu o resultado do exame (IgM+, associado ou não 

ao IgG+).  

A Tabela 2 a seguir apresenta a idade gestacional (em semanas) da amostra 

estudada em três momentos: a primeira consulta na UBS, a entrega do resultado 

positivo para toxoplasmose aguda com prescrição de Rovamicina® - espiramicina e 

o parto. 

 

Tabela 2. Idade gestacional em semanas das gestantes positivas para 
toxoplasmose aguda na primeira consulta, na entrega do resultado  
e prescrição da Rovamicina®  e no momento do parto. 
Matão, 2011 a 2013   
  Primeira Consulta na UBS Toxoplasmose + Parto 

9 34 38 
8 12 31 
30 30 _ 
9 15 36 
19 27 37 
22 22 38 
13 20 36 
7 12 _ 
17 34 _ 
24 33 36 
9 18 24 
20 34 38 
6 33 39 
17 _ _ 
9 13 _ 
8 8 _ 

  5 11 _ 
Média 13,65 22,25 35,3 
Mediana 9 21 36,5 
Desvio Padrão 7,35 9,76 4,55 

 

O exame de avidez, por norma protocolar, é solicitado quando a gestante 

apresenta IgM+ e IgG+, nele é medida a avidez do IgG para toxoplasmose a fim de 
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determinar o período da infecção. Uma alta avidez refere uma infeção mais antiga 

enquanto que uma avidez mais baixa significa que a infecção é mais recente. Nas 

gestantes do presente trabalho, esse exame foi solicitado a sete gestantes. De 

acordo com a classificação de alto risco adotada pelo Protocolo Municipal de Saúde 

da Mulher, oito gestantes foram encaminhadas ao Ambulatório de Alto Risco 

pertencente ao Hospital Carlos Fernando Malzoni para acompanhamento simultâneo; 

destas, três realizaram teste de avidez. Não haviam registos claros sobre os 

resultados dos exames de avidez. 

Das oito gestantes encaminhadas ao ambulatório de alto risco, quatro 

optaram por fazer acompanhamento especializado exclusivo, e apenas três (3/8) 

retornaram à Atenção Básica somente para consulta puerperal.  

Das 17 gestantes positivas para toxoplasmose, uma optou por continuar o 

pré-natal em atendimento particular/conveniado. Há registros de que duas gestantes 

tiveram dificuldade em retirar a medicação prescrita na farmácia e outra abandonou 

o tratamento devido a efeitos adversos da medicação, ela referia não estar comendo 

bem e dor em baixo ventre. 

Em relação a agravos associados, uma gestante era diabética (Diabetes 

Mellitus Tipo 2 – usuária de insulina). 

Apenas dez gestantes finalizaram o pré-natal na UBS (voltaram para a con-

sulta puerperal – Figura 8). Dessas dez gestantes, todos os partos foram realizados 

no Hospital Municipal Carlos Fernando Malzoni, sendo a maioria parto vaginal 

(55,55%), com uma mediana de 36,5 semanas de gestação. Todos os bebês nasce-

ram vivos, com a média de peso de 2,68(±0,77) Kg e necessitaram de cuidados es-

peciais no âmbito hospitalar.  
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Há dados de quatro bebês que ficaram internados na UTI Neonatal, sendo 

que um deles apresentou sopro cardíaco, outro pneumonia, outro nasceu assintomá-

tico e o bebê da gestante diabética nasceu prematuro e com sobrepeso – 4,190 kg 

na 36ª semana de gestação.  

Uma das gestantes acompanhadas pela UBS, após contrair toxoplasmose 

aguda na gestação referiu em consulta puerperal que o marido iria realizar vasecto-

mia. Ela tinha 22 anos e este era o primeiro filho do casal. 

É protocolo hospitalar realizar a sorologia para toxoplasmose em todos os re-

cém-nascidos, contudo, este dado fica arquivado no hospital e a UBS não possui 

estes resultados. Dos dados obtidos, 60% (6/10) das mães estavam amamentando.  

 
Figura 8. Consulta puerperal 

 

 
Fonte: Jóia, 2012. 
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7 DISCUSSÃO 

 

7.1 Estrutura Pública de Atenção à Gestante 

A organização municipal é o que fornece estrutura ao pré-natal, 

possibilitando que a usuária receba um atendimento integral ao percorrer todo o 

sistema decorrente de suas necessidades. É formado um sistema de referência e 

contrarreferência entre a Atenção Básica e os serviços especializados, possibilitando 

que a gestante tenha acesso a exames de imagem e laboratoriais, consultas e 

procedimentos especializados, internação hospitalar, medicamentos, vacinas e o 

que se fizer necessário. Também possibilita que ela conheça essas instalações e se 

familiarize principalmente com o local em que ela realizará o parto (BRASIL, 2012a). 

A porta de entrada preferencial da gestante ao sistema de saúde deve ser a 

Atenção Básica, ponto estratégico que deverá estar apto a atender a gestante em 

todas as suas necessidades, realizando um acompanhamento longitudinal e integral 

da mesma. Portanto são de responsabilidade da equipe de atenção básica a 

coordenação e o cuidado da população de abrangência de sua unidade. Nesse 

sentido, as visitas domiciliares são importantes para que a equipe identifique as 

famílias que desejam ter filhos e realize a educação em saúde em relação à 

importância do pré-natal, temas relacionados à gestação e encaminhamento da 

futura gestante a UBS (BRASIL, 2012a). 

O acolhimento da gestante, seu parceiro (a) e sua acompanhante são de 

fundamental importância à qualidade do acompanhamento de pré-natal. É direito do 

parceiro (a) ser cuidado e ter acesso à informação antes, durante e depois da 

gestação – (pré-natal do parceiro (a)). A lei n° 11.108 de 2005 da à parturiente o 

direito de possuir um acompanhante de sua escolha que a acompanhará desde o 



36 
 
pré-natal até o pós-parto (BRASIL, 2005).  Os benefícios do acompanhante já foram 

comprovados. Estudos científicos evidenciam que as gestantes se sentem mais 

seguras e confiantes na hora do parto, houve aumento de partos naturais, com 

redução de utilização de medicação para alívio de dor na hora do parto e redução da 

duração do trabalho de parto (BRASIL, 2012a). 

 

7.2 O Pré-Natal na UBS 

7.2.1 Ferramentas de acolhimento e vínculo 

A Rede Cegonha é um conjunto de iniciativas do Ministério da Saúde que 

propõe mudanças no processo de cuidado, articulando e aumentando os serviços, 

aumentando e qualificando as equipes de saúde a fim de realizar um atendimento 

humanizado onde a gestante e sua família se sintam acolhidos e criem vínculo. 

 O SISPRENATAL WEB é uma ferramenta virtual que auxilia a equipe de 

saúde a ter um acesso facilitado aos dados referentes à usuária (BRASIL, 2012a). 

O cadastro da usuária enquanto gestante da UBS auxilia a criação do vínculo 

gestante – serviço de saúde e diminui o índice de gestantes peregrinas pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2012a). 

 

7.2.2 Indicadores de Qualidade do Pré-Natal 

São indicadores de qualidade o início precoce do pré-natal da gestante, os 

exames solicitados e o número de consultas de pré-natal (BRASIL, 2012a).  

Os exames e vacinas preconizados à gestante e solicitados pela UBS estão 

baseados no que é preconizado pelo Ministério da Saúde, sendo adaptado à 

realidade e necessidade do serviço local. (BRASIL, 2012a) 
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O início precoce do pré-natal é essencial para a realização da assistência a-

dequada. Sobre o acolhimento das gestantes, a UBS cumpriu com a sua meta de 

captar as gestantes até 120 dias (16 semanas), e observou-se que a maioria das 

gestantes foram captadas até o final do primeiro trimestre (12 semanas), como pre-

coniza o Ministério da Saúde (2012a) (MATÃO,2012).  

Ainda não existe um consenso quanto ao número ideal de consultas, em 

gestantes de risco habitual tem sido demonstrado que não há a necessidade de um 

número elevado de consultas desde que a qualidade e o conteúdo de cada uma de-

las sejam satisfatórios, o que não se aplica às gestantes de risco elevado. O preco-

nizado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério de Saúde (2012a) é de, 

no mínimo, 6 consultas pré-natais. Essa meta foi atingida para as gestantes que rea-

lizaram todo o pré-natal na UBS, possuindo de 6 a 9 consultas. As gestantes que 

não atingiram essa meta foram as encaminhadas aos serviços especializados, ou 

que decidiram continuar o pré-natal em outro serviço.  

 

7.2.3 Classificação de Risco Na Gestação 

A gravidez deve ser entendida como um fenômeno fisiológico saudável. São 

caracterizados como fatores de risco à gestação os agravos que podem levar a 

morte materna ou fetal. 

A caracterização de uma situação de risco, todavia, não implica 

necessariamente na referência da gestante para acompanhamento em serviço 

especializado.  As situações que envolvem fatores clínicos mais e/ou fatores 

evitáveis que demandem intervenções com maior densidade tecnológica devem ser 

necessariamente referenciadas, podendo, contudo, retornar ao nível primário, 

quando se considerar a situação resolvida e/ou a intervenção já realizada. De 
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qualquer maneira, a unidade básica de saúde deve continuar responsável pelo 

seguimento da gestante encaminhada a um diferente serviço de saúde (BRASIL, 

2012a).  

A toxoplasmose aguda em gestantes é considerada uma situação de risco por 

estar associada principalmente ao aborto, restrição do crescimento intrauterino, 

prematuridade e, em relação aos recém-nascidos (RN), principalmente danos 

neurológicos, musculoesqueléticos e oftálmicos (BRASIL, 2012a; BRASIL,2010a). 

Em Matão, oito usuárias com toxoplasmose aguda foram referenciadas ao 

Ambulatório para Gestantes de Alto Risco do Hospital Municipal Carlos Fernando 

Manzini, porém a Atenção Básica continuou responsável pelas mesmas. Em relação 

a agravos associados, uma das gestantes também era diabética, ela fazia uso de 

insulina (medicação de primeira escolha para gestantes) e acompanhamento 

nutricional. 

 

7.2.4 Frequência de Toxoplasmose Aguda nas Gestantes Atendidas na UBS de 

Estudo 

No presente trabalho, nota-se a diferença na distribuição dos atendimentos 

das gestantes entre os anos avaliados, isso ocorreu porque em 2013 a única médica 

obstetra da UBS pediu afastamento no final de janeiro e o serviço só voltou a se 

regularizar em setembro, com a colocação de outra médica obstetra. As gestantes 

que estavam sendo atendidas em janeiro foram transferidas para outra UBS de sua 

escolha. 

A frequência de 8,99% gestantes com toxoplasmose aguda (IgM+) foi maior 

do que o encontrado em outros trabalhos, sendo a incidência de 2012 a mais alta.  

Um estudo realizado em Brasília, no Distrito Federal, demostrou uma taxa de 
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soroconversão materna de 0,6% em 2.636 gestantes avaliadas (NÓBREGA; 

KARNIKOWSKI, 2005). Lopes et al (2009) encontraram uma soroprevalência de 

anticorpos IgM anti-T.gondii de 1,2% em 492 gestantes atendidas nas Unidades 

Básicas de Saúde em Londrina e Bittencourt et al (2011) encontraram 

soroprevalência para IgM anti-T. gondii foi de 1,1% (4/356) gestantes atendidas no 

município Palotina – Paraná. 

Os resultados do nosso estudo se aproximaram de um estudo realizado em 

Goiânia (AVELINO et al 2003), onde foi encontrada uma taxa de soroconversão de 

8,6%; tratou-se de um estudo de coorte com mulheres soronegativas e em idade 

fértil. Foram comparadas 522 mulheres grávidas com 592 mulheres não grávidas e 

as gestantes apresentaram 2,2 vezes mais chance de adquirir a infecção, demos-

trando que a gestação pode ser um fator de risco à infecção.   

 

7. 2. 5. Perfil das Gestantes 

 Em relação à idade, nossos dados estão em acordo com outros artigos. Bit-

tencourt et al (2011) trabalharam com gestantes de 24,3 anos (±5,8), Varella et al 

(2003) encontraram 26,1 ± 6,5 anos e Carellos et al (2008) 26,1 ± 6,5 anos. Varella 

et al (2003) demonstraram em seu estudo que existe um aumento na proporção de 

soropositividade anti -T. gondii com o aumento da idade da mãe, que maior nível de 

escolaridade é um fator de proteção e que a cor e a procedência (Porto Alegre, 

Grande Porto Alegre e outras cidades) não causou diferenças nos valores de preva-

lência na amostra estudada. 

Bittencourt et al (2011) em Palotina – Paraná associaram a sorologia positiva 

à um menor nível de escolaridade e um maior número de gestações.  Os autores 
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também demonstraram que a procedência (área rural ou área urbana) não apresen-

tou associação significativa à toxoplasmose. 

 

7. 2. 6 Toxoplasmose: triagem sorológica e condutas 

A triagem sorológica para toxoplasmose é de extrema importância, 

principalmente em ambientes de alta prevalência, como é o caso do município 

estudado para que as gestantes sejam classificadas em grupos de suscetibilidade e 

identificadas precocemente aquelas com toxoplasmose aguda, independente da 

classificação, todas as gestantes devem ser orientadas em relação à toxoplasmose 

e medidas profiláticas. (BRASIL, 2010a). 

Figura 9. Interpretação da sorologia para toxoplasmose e conduta. 

 

Fonte: próprio autor, 2014. 
 
O exame sorológico é realizado nos três trimestres de gestação pela técnica 

de quimioluminescência, a classificação das gestantes é realizada de acordo com o 

resultado do exame. São classificadas como: gestantes suscetíveis (IgG- e IgM-); 
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gestantes com imunidade remota, doença antiga ou toxoplasmose crônica (IgG+), 

gestantes com infecção recente e possibilidade de infecção durante a gestação 

(IgG+ e igM+) ou infecção muito recente (IgM+)(BRASIL, 2010a). 

Todas as gestantes devem ser informadas sobre os riscos associados a 

toxoplasmose e medidas preventivas a serem tomadas.  Elbez-Rubinstein et al 

(2009) relataram um caso de toxoplasmose congênita de uma mãe crônica para 

toxoplasmose (IgG+) sorocompetente que foi reinfectada por cepa mais virulenta do 

Toxoplasma sp. 

O quadro 6 abaixo trás medidas profiláticas a serem abordadas com as 

gestantes 

 
Quadro 6.  Medidas profiláticas a serem abordadas com todas as gestantes  

 

Fonte: Mitsuka-Breganó, et. al, 2010 

 
Quando apenas IgG é positivo, não são realizadas mais sorologias para 

toxoplasmose. Quando o IgM e IgG são positivos é precrito espiramicina e  

solicitado-se  a avidez do anticorpo Ig G. Uma alta avidez indica que a infecção é 

mais antiga que três meses e a baixa avidez indica infecção mais recente que três 

meses (SZPEITER, 2000 apud JOBIM e SILVA, 2004). Foi pedido o exame de 

avidez a sete gestantes, duas referiram atraso na entrega do resultado do exame e 
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não foram encontrados registros uniformes em relação a resultados de exames de 

avidez. 

Após a 30ª semana de gestação, a propabilidade de infecção do feto é tão 

grande que não é solicitado o exame de avidez e já é preconizado o esquema 

tríplice (sulfadiazina, ácido folínico e pirimetamina). Seis gestantes (35,29%) 

soropositivaram para toxoplasmose a partir da 30ª semana de gestação, contudo, a 

nenhuma das gestantes foi prescrito esse tratamento, a conduta médica foi o 

tratamento com espiramicina, fármaco que não ultrapassa a placenta. (BRASIL, 

2010a). 

A todas as gestantes foi prescrito Rovamicina® - espiramicina na mesma 

consulta do resultado do exame sorológico positivo (IgM+ associado ou não ao 

IgG+). A prescrição não está relacionado com a aquisição ou uso da medicação. 

Existem registros nos prontuários de duas gestantes que referiram dificuldades em 

adquirir a medicação devido a problemas de gestão do sistema e uma gestante que 

referiu o abandono do tratamento por efeitos adversos associados ao mesmo. 

Observa-se a importância de realizar condutas baseadas em evidências 

científicas, realizadas com uma equipe multiprofissional capacitada, de desenvolver 

ferramentas de gestão que possibilitem a compra rápida de medicamentos e 

insumos farmacêuticos no caso de situações não previstas como foi a elevada 

frequência de toxoplasmose aguda nas gestantes e a necessidade de acompanhar a 

farmacoterapia destas gestantes de maneira a minimizar os efeitos adversos e 

aumentar a adesão e eficácia dos tratamentos.  

Avelino et al. (2003) observaram em seu trabalho uma maior soroconversão 

(IgM+)  no segundo trimestre da gravidez, média que é observado na UBS de estudo 

na cidade de Matão. 
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7.2.7 O tratamento medicamentoso. 

A espiramicina está indicada para o tratamento da toxoplasmose aguda (em 

suspeita ou confirmada – IgM+ associado ou não ao IgG+) associado ou não ao 

tratamento tríplice, dependendo da semana gestacional do diagnóstico e conduta 

tomada (BRASIL, 2012a). 

Ela está padronizada na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME) e atua impedindo ou retardando a passagem do T. gondii para o feto. 

EPor não atravessar a barreira placentária de maneira eficaz,  não está indicada 

quando há certeza ou grande probabilidade de infecção fetal (BRASIL, 2012a, 

BRASIL, 2010b).  

A administração de 3g/dia de espiramicina (2 comprimidos  por via oral, a 

cada oito horas) reduzem em 60% a frequência de transmissão do parasito da mãe 

para o feto, contudo, como a placenta continua infectada, é necessário que a 

gestante utilize corretamente o medicamento durante todo o período gestacional 

(BRASIL,2012a, BRASIL 2010c). 

Deve ser ingerido de estômago vazio, ou seja, duas horas antes ou três horas 

após as refeições. Seu armazenamento deve ser feito em temperatura ambiente 

(entre 15° e 30° C) e ao abrigo do ar (BRASIL 2010c). 

Este medicamento é classificado pelo FDA como medicamento de risco C, ou 

seja, não há estudos adequados em mulheres. Em experiências com animais 

ocorreram alguns efeitos colaterais no feto, mas o benefício do produto pode 

justificar o risco potencial durante a gravidez (BRASIL 2010c). 

Alguns pesquisadores europeus questionaram a eficácia da espiramicina em 

prevenir toxoplasmose congênita (GILBERT; GRAS, 2003; SYROCOT el al. 2007). 
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Tais estudos não são conclusivos e foram questionados por outros pesquisadores 

(MONTOYA; ROSSO, 2005). Enquanto não forem obtidos resultados conclusivos, a 

espiramicina continua sendo indicada para gestantes com toxoplasmose aguda, 

suspeita ou confirmada, (MITSUKA-BREGANÓ et al, 2010). 

O tratamento tríplice (pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico) é 

recomendado para gestantes com diagnóstico provável ou definitivo de 

toxoplasmose aguda a partir da 18ª semana de gestação (MITSUKA-BREGANÓ, 

LOPES-MORI, NAVARRO, 2010). 

É indicado quando a probabilidade do feto estar infectado é alta, age no útero, 

tratando o feto, portanto deve ser utilizado respeitando alguns cuidados tais como: 

utilizá-lo a partir da 18ª semana de gestação;  não utilizar a pirimetamina no primeiro 

trimestre de gestação (substância teratogênica); administrar o ácido folínico até uma 

semana após o uso da pirimetamina e realizar o controle hematológico mensalmente 

(hemograma e plaquetas) durante o tratamento para acompanhar possíveis 

alterações nessas células, se observado tais alterações, suspender o tratamento 

(MITSUKA-BREGANÓ, LOPES-MORI, NAVARRO, 2010). 

Sendo todos os medicamentos padronizados pela RENAME (2013) e suas 

indicações também constarem no Formulário Terapêutico Nacional (2010), e tendo 

em vista a quantidade de gestantes com toxoplasmose aguda observadas na UBS 

no município de Matão, seria interessante que a equipe de saúde se reunisse e 

discutisse a viabilidade de incorporar este tratamento às gestantes atendidas pelo 

SUS em Matão, aumentando as possibilidades de tratamento. 

Segundo a OMS (2010) mais de 50% de todos os medicamentos são 

incorretamente prescritos, dispensados e vendidos; e mais de 50% dos pacientes os 

utilizam incorretamente.  A aquisição ao medicamento por si só não garante a 
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qualidade do tratamento e a melhora de saúde do usuário. É necessária a presença 

do farmacêutico dentro da UBS e no atendimento especializado, auxiliando na 

criação de diretrizes de tratamento, realizando um acompanhamento frequente do 

usuário e sua educação em saúde, que pode ser feita por meio de encontros de 

grupos dentro da unidade de saúde ou através de visitas domiciliares individuais. 

Tais medidas geram o uso racional e correto dos medicamentos, garantindo a 

eficácia nos tratamentos, a melhora de saúde da população e diminuí o desperdício 

dos medicamentos e sua destinação incorreta, gerando menos resíduos e 

diminuindo gastos para o Sistema Público de Saúde.  

Para que tais medidas possam ser aplicadas no município, se faz necessária 

a contratação de um maior número de profissionais farmacêuticos, para que estes 

tenham condições de realizar um atendimento completo ao usuário 

 

7.2.8 Finalizando o pré-natal: a consulta puerperal 

O pré-natal não termina com o parto. O acompanhamento da puérpera deve 

ser realizado o mais precocemente possível e encerra no 42ª dia de puerpério, 

período máximo estipulado para a realização da consulta. Na consulta puerperal é 

avaliada a saúde da mãe e do bebê, tanto física quanto psicológica e se necessário 

é realizado algum encaminhamento. Nesta consulta são anotados parâmetros como 

peso e altura da puérpera e do bebê, qual foi o tipo de parto, tipo de aleitamento e 

se houve ou está havendo alguma intercorrência. (BRASIL, 2012a). 

O absenteísmo das puérperas a esta consulta é um problema observado, das 

17 gestantes estudadas, apenas 10 realizaram a consulta puerperal.  As mulheres 

não voltam à unidade por associarem a continuação do pré-natal com o médico (a) 

que realizou o parto, não necessariamente, o (a) mesmo (a) que realizou o seu pré-



46 
 
natal na UBS.  Sem a consulta puerperal o pré-natal não é considerado completo, 

assim, a verba destinada ao pré-natal na cidade pode diminuir, já que a esta é 

repassada de acordo com o número de pré-natais completos, prejudicando a 

população que será atendida. 

Com o comparecimento das gestantes a essa consulta foi possível identificar 

onde foi realizado o parto, qual foi o tipo de parto, se houve alguma intercorrência 

com a mãe ou o bebê, quais foram as condutas, se a gestante está amamentando e 

também são anotados dados do bebê (peso, altura, sexo). 

Todos os partos ocorreram no Hospital Carlos Fernando Malzoni. Observou-

se uma tendência de partos prematuros (realizados antes da 37ª semana de 

gestação), sendo predominantemente partos vaginais. Essa relação pode ser um 

indicativo da infecção na gestação (Brasil, 2010a). 

Nos prontuários há registro de que dois RN foram internados na UTI Neonatal 

pertencente ao Hospital. Também há registros de um RN que nasceu com 

pneumonia, outro com sopro cardíaco e um assintomático (mesmo sua mãe tendo 

soroconvertido após a 30ª semana de gestação). 

O RN da gestante que possuía diabetes associado à toxoplasmose aguda 

nasceu com 4,110kg, peso alto que pode ser associado com a doença metabólica da 

mãe não controlada. (BRASIL, 2012ª). 

É protocolo hospitalar realizar a sorologia para toxoplasmose nos bebês em 

que as mães tiveram toxoplasmose aguda. Nos registros dos prontuários constam 

que todos os bebês estavam sendo investigados e tratados no hospital (BRASIL, 

2012a). 
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7.2.9. O aleitamento na gestante com toxoplasmose aguda 

O aleitamento natural vem sendo estimulado cada vez mais na literatura 

mundial. Ele traz benefícios a mãe e ao bebê, por aumentar ser vínculo emocional, 

diminuir a probabilidade de a mãe desenvolver câncer de mama, melhorar o 

desenvolvimento da criança e seu sistema imunológico, ser nutricionalmente 

completo e financeiramente mais viável  (GIUGLIANI , 2000) 

Segundo Giugliani (2000) não há justificativa para não recomendar a 

amamentação por mães com toxoplasmose uma vez que os benefícios a ambos são 

comprovados e na prática clínica a infecção por toxoplasmose via leite materno 

nunca foi demonstrada.  
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8 CONCLUSÃO 

Após o exposto, observa-se a importância do acesso humanizado ao pré-

natal de qualidade, a boa estruturação do serviço de saúde, a educação continuada 

do profissional e a educação em saúde da população. 

Também se mostra a importância da extensão universitária, de modo a criar 

vínculos entre a universidade e o serviço de saúde, para que ambos possam se 

complementar e aperfeiçoar. Ressalta-se a necessidade do contato do aluno com a 

prática cotidiana, contato este que ainda não consegue ser mimetizado por nenhuma 

aula teórica. 
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ANEXO 2. PARECER FAVORÁVEL DA PLATAFORMA BRASIL 
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ANEXO 4. FICHA VIRTUAL DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE - FRENTE 
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ANEXO 5. FICHA VIRTUAL DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE - VERSO 
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ANEXO 6. CARTEIRINHA DA GESTANTE – FRENTE E VERSO 
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