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A Toxoplasmose é uma zoonose causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, de 
distribuição mundial, onde estima-se que 70% a 95% da população estão 
infectados, sendo que no Brasil varia de 40% a 80%. Geralmente é uma doença 
assintomática sendo a sorologia feita com testes imunológicos, onde o uso do papel 
filtro tem sido bastante utilizado devido à facilidade de coleta, armazenamento e 
transporte das amostras. O objetivo do estudo foi comparar os resultados da 
pesquisa de Anticorpos anti-T. gondii IgM e IgG em papel filtro (sangue seco) com 
a amostra de soro. Foram convidadas para participar da pesquisa gestantes que 
foram atendidas em hospitais públicos de Goiânia-GO e regiões metropolitanas. As 
que concordaram participar da pesquisa assinaram o TCLE e foram entrevistadas 
por meio de um questionário socioeconômico. Após assinatura foram coletadas as 
amostras de sangue. Foram realizadas as coletadas de 1.006 gestantes. A 
avaliação do perfil sorológico foi feito pela técnica de ELISA (ensaio 
imunoenzimático) para IgM e IgG. A análise estatística foi realizada pelo programa 
Excel®. A média de idade de das pacientes foi de 26.2 anos (14-45 anos). Na 
análise sorológica foi obtida 421 (42%) de amostras IgG positiva e 93 (9%) IgM 
positiva, no papel filtro foi obtida 444 (44%) de amostras IgG positiva e 30 (3%) IgM 
positiva. O estudo permitiu identificar a comparação entre os resultados sorológicos 
para toxoplasmose com uso do papel filtro versus sorologia convencional. 
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