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Esse foi um estudo retrospectivo, descritivo e transversal com o objetivo de avaliar a 
prevalência de toxoplasmose congênita em gestantes admitidas no serviço de 
maternidade de um Hospital Universitário, no município de Cuiabá, Mato Grosso e 
verificar possíveis associações entre presença de anticorpos anti-T. gondii e 
possíveis fatores de risco como idade, número de partos, abortos e procedência. 
Foram analisados 521 prontuários de gestantes admitidas no Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia que realizaram o exame sorológico por luminescência – 
electro-imunoensaio quimioluminescente  (ECLIA) para toxoplasmose durante o pré-
natal, de Janeiro de 2014 à Março de 2015. Dos 521 prontuários analisados, 296 
(56,81%) apresentaram contato prévio com o T. gondii (IgG positivo e IgM negativo), 
27 (5,18%) apresentaram a infecção (IgM positivo) e 198 (38,01%) foram 
susceptíveis à toxoplasmose (IgG e IgM negativos). Alterações morfológicas em 
ultrassonografia foram observadas em sete (25,92%) das 27 gestantes com 
sorologia positiva para IgM. A associação das gestantes com anticorpos IgM e idade 
menor ou igual a 20 anos foi estatisticamente significativo (p=0.01). Verificou-se uma 
alta prevalência de gestantes com a presença de anticorpos IgM e 
consequentemente alterações congênitas nos fetos, é fundamental os estudos 
desses dados na região á fim de ressaltar a importância e a urgência na implantação 
de programas de controle e prevenção da Toxoplasmose congênita. 
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