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Introdução
A toxoplasmose é uma zoonose de distribuição mundial causada pelo protozoário
Toxoplasma gondii. A contaminação pode ocorrer por ingestão de oocistos infectantes
provenientes de fezes de gatos, ingestão de carne crua ou mal cozida contendo cistos
teciduais1 ou ainda através da passagem de taquizoítas via transplacentária, em gestantes com
infecção aguda.2
A toxoplasmose acomete de 17 a 90% da população humana mundial, com variações
atribuídas a diferentes hábitos culturais, tipos de alimentação, tratamento e consumo
inadequado da água e exposição ambiental. A infecção por T. gondii é geralmente
assintomática em indivíduos imunocompetentes,3-5 no entanto, quadros clínicos graves podem
acometer indivíduos imunocomprometidos, casos de transmissão congênita e crianças.5 Danos
tissulares podem ter origem na gestação evoluindo após o nascimento, na infância ou mais
tardiamente na idade adulta, provocando sequelas neuropsicomotoras, retardo
neuropsicomotor, epilepsia, surdez e lesões oculares como coriorretinite, microftalmia com
estrabismo e cegueira2,6-8. Muitas crianças são aparentemente normais ao nascimento e os
sinais e sintomas da doença manifestam-se tardiamente, outras vezes isto pode ser
consequência de um diagnóstico tardio da infecção.2,8 Estudos sugerem que a infecção por T.
gondii em humanos pode provocar sérios efeitos neurológicos, além de ter sido demonstrada
associação entre soroprevalência para T. gondii e esquizofrenia.9-12 Apesar de inúmeras
pesquisas envolvendo o T. gondii e comportamento de animais de laboratório,13-18 poucos são
os trabalhos que avaliam comportamento em humanos.
O Teste de Desenvolvimento Escolar (TDE), que foi desenvolvido a partir de
metodologia de construção de instrumentos, que emprega itens em escala e indica de uma
maneira abrangente a dificuldade escolar que está associada à idade e ao assunto. O teste é
composto por subtestes como escrita, aritmética, leitura, nos quais as crianças devem ter
liberdade e tempo para realizar. Este método de concepção do TDE está fundamentado em
critérios elaborados a partir da realidade escolar brasileira, visa preencher a lacuna existente
de instrumentos de medição psicopedagógicos validados e padronizados para o país.19
É importante considerar a elevada prevalência de anticorpos IgG anti-T. gondii
observada em diferentes áreas do Brasil,21-24 e a dificuldade de acompanhamento de crianças
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contaminadas via transplacentária, assim, o objetivo deste trabalho foi determinar a
soropositividade para T. gondii em crianças e avaliar possível associação entre
desenvolvimento escolar.
Material e Métodos
Participaram do estudo 100 crianças de seis a 13 anos que procuraram atendimento no
período de Janeiro de 2010 a Setembro de 2011 no Hospital Municipal de Maringá - Thelma
Villanova (Paraná, Brasil). A amostra foi obtiva com confiabilidade de 95% e margem de erro
de 10% da população total de crianças. Foram convidadas a participarem do estudo crianças
que sabiam ler, escrever e fazer contas básicas de matemática e que concordaram em
participar do estudo por livre e espontânea vontade, cujos pais ou responsáveis autorizaram a
participação de seus filhos, mediante a assinatura do termo de consentimento livre e
esclarecido.
Foram pesquisados no soro das crianças anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii. Para
imunoglobulina IgG foi utilizada a técnica de Imunofluorescência indireta, com o kit
comercial Wama® (São Carlos, Brasil). Para a pesquisa de anticorpos IgM anti T. gondii foi
utilizado a técnica de ELISA de captura utilizando o kit da Radim® (Pomezia, Itália).18
Foi aplicado o método do TDE (Teste de Desempenho Escolar) psicométrico,
desenvolvido e padronizado no Brasil.19 Este teste busca oferecer uma avaliação das
capacidades fundamentais para o desempenho escolar, mais especificamente da escrita,
aritmética e leitura. O desempenho é classificado nas categorias superior, médio e inferior.19
Após a coleta da amostra de sangue e a aplicação do TDE, os responsáveis
responderam a um questionário clínico-epidemiológico para identificar possíveis fatores de
risco para toxoplasmose, como contato com gato, hábito de brincar em áreas onde existe solo
exposto, distúrbio de visão, entre outros. Também foi investigado outras características
consideradas importantes na formação educativa das crianças como, utilização de
computador, vídeo game, televisão, irmãos mais velhos que moram na mesma casa,
escolaridade do responsável, horas diárias de estudo, convivência com adulto e incentivo aos
estudos por parte dos pais.
Para a análise estatística foi utilizado o teste Exato de Fisher para verificar possíveis
associações entre as variáveis e a positividade para T. gondii e para as associações
significativas considerando p<0,05, foi utilizado a Odds Ratio (OR) e seu respectivo intervalo
de confiança (IC) para verificar os possíveis fatores de risco ou proteção relacionados. Para a
comparação de médias foi utilizado o teste t-student.26 Foram utilizados os softwares SAS 9.1,
Open Epi 2.3.1 e Statistica 8.0 para a realização das estatísticas.
Resultados e discussão
Das 100 crianças que participaram do estudo, 46 eram do gênero feminino e 54
masculino, com média de idade de 9,6 anos (9,6 ± 1,6). A amostra foi dividida em dois
grupos: Crianças reagentes e crianças não reagentes para T. gondii, evidenciando prevalência
de soropositividade para T. gondii de 8%. Essa prevalência estimada para a soropositividade
para T. gondii foi maior que em estudo realizado em área de abrangência (4,1%).27 Esta
diferença pode estar relacionada com maior faixa etária estudada no presente trabalho e,
portanto as crianças tiveram maior tempo de exposição ambiental e possibilidade de infecção.
As crianças demoraram em média 36,0 ±12,0 minutos para realizar o TDE. Não houve
diferença entre o tempo de realização do teste entre crianças reagentes (35,0±11,9 minutos) e
não reagentes (35,9±11,8 minutos) para T. gondii. (p=0,8225). Este resultado difere de outros
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autores tanto em estudos realizados com animais como em seres humanos e pode estar
relacionado com diversos fatores, tais como virulência dos parasitos circulantes no Brasil,
tamanho da amostra de crianças reagentes, período da contaminação, dentre outros. Em
estudo experimental, ratos infectados apresentaram tempo de reação aumentado a um estmulo
fazendo com que ficassem mais vulneráveis a ataques de felinos.30 Estes, ainda apresentaram
maiores níveis de atividades18 e reduzida capacidade de aprendizagem.14,28 Camundongos
infectados apresentam desempenho motor prejudicado,14 deficiência na capacidade de
aprendizagem e memoria16 e maior tempo de reação.29
Houve associação entre a soropositividade para T. gondii e o resultado obtido no TDE.
As crianças soropositivas para T. gondii apresentam maior proporção de resultado classificado
como inferior (p=0,0046). O subteste de matemática foi o único responsável pela associação
significativa (p=0,0096). Observou-se que de cinco pacientes reagentes para T. gondii, quatro
apresentaram dificuldade escolar quando considerado o resultado final do TDE. Este resultado
nos leva a considerar a possibilidade de atraso escolar associado à infecção pelo T. gondii. Em
trabalho que utilizou escala de Inteligência Wechsle há indicativos de que indivíduos
soropositivos para T. gondii, com ou sem infecção congênita e com ou sem comprometimento
ocular e que receberam tratamento adequado para a toxoplasmose apresentaram desempenho
cognitivo satisfatório. Entretanto, o desempenho destes indivíduos ficou abaixo da média
esperada para suas idades.28(Tabela 1)
A idade foi importante para a contaminação para T. gondii. Crianças de 10 a 13 anos
têm 2,79 vezes mais chances de ser soropositiva para T. gondii, (IC OR: 1,09; 7,16). (Tabela
2)
A proporção de crianças soropositivas para T. gondii que consomem queijo frescal foi
significativamente maior que entre as que não consomem (p=0,0415). A criança que consome
queijo frescal, embora com intervalo de confiança não significativo, (IC OR: 0,93; 25,56),
têm 4,88 vezes mais chances de apresentar sorologia positiva para o T. gondii que crianças
que não ingerem a iguaria.(Tabela 3) Além da faixa etária, os fatores epidemiológicos
contribuíram para a contaminação das crianças. Conforme observado, o consumo de queijo
frescal pode ter sido um possível fator de contaminação, o que concorda com o estudo de
Araújo et al., 2000.30
A criança que habita em residência com peridomicílio que apresenta solo exposto ou
gramado tem 9,12 vezes mais chances de se infectar (IC OR: 1,096; 75,85). (Tabela 4). A
proporção de crianças soropositivas para T. gondii que tem contato com solo exposto de terra
ou areia foi significativamente maior que entre as que não têm contato com este tipo de solo
(p=0,0121). Essas crianças, embora com intervalo de confiança não significativo (IC OR:
0,81; 55,92), têm 6,72 vezes mais chances de apresentar sorologia positiva para T. gondii que
crianças que não tem contato com solo exposto de terra ou areia. (Tabela 4) Nossos resultados
mostraram que a criança que vive em peridomicílio que contenha solo ou gramado pode
aumentar as chances de contaminação, assim como Tiyo et. Al., 2008.32 É importante
ressaltar, que em estudo realizado no mesmo município investigado, a maior parte das
amostras de gramados e solos expostos estava contaminada com protozoários e/ou
helmintos.32
Conclusões
Existe associação entre soropositivade para T. gondii e o menor desenvolvimento
escolar no subteste de matemática.
A criança que consome queijo frescal tem mais chances de se infectar por T. gondii.
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A criança que vive em residência com peridomicílio contendo solo ou gramado
exposto tem mais chances de apresentar infecção pelo T. gondii.
Os resultados apresentados revelam a necessidade de programas educacionais junto às
famílias e educadores, controle sanitário de animais, higiene pessoal e ambiental e
conscientização sobre cuidados alimentares.
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