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RESUMO

A toxoplasmose congênita (TC) é um fator limitante para o desenvolvimento e vitalidade do futuro bebê. Existe a necessidade de otimização de 
um método laboratorial sorológico, que possibilite o diagnóstico precoce dessa doença, principalmente nos recém-nascidos (RN) assintomáticos 
que apresentam IgManti-T. gondii negativo, fornecendo subsídios para o tratamento imediato dos acometidos, objetivando a diminuição ou até 
mesmo impedindo o aparecimento de sequelas futuras ocasionadas pelo parasito. O Western Blot (WB) tem demonstrado potencial para ser 
utilizado como metodologia confirmatória no diagnóstico da infecção congênita. Objetivo: Avaliar a importância do método de WBno diagnóstico 
precoce daTC. Metodologia: Foram submetidos à técnica de WB-IgG, 21 pares de amostras, representados pelo soro de puérperas com sorologia 
IgManti-T. gondiipositiva no período gestacional, e o soro de seus respectivos conceptos. Posteriormente foram comparados com os dados 
obtidos do prontuário do RN, tanto os clínicos (fundoscopia, ultrassonografia craniana e eletroencefalograma), como os laboratoriais (IgG, IgM e 
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), específicos para toxopplasmose). Resultados: Nas amostras dos RN congenitamente infectadas, o WB-IgG 
apresentou 75% (14/21) dos resultados positivos e 21,43% (5/21) negativos. E entre as crianças sem TC, o teste não foi positivo em nenhum caso. 
Nas crianças assintomáticas, o WB-IgG apresentou 78,57% (11/14) de positividade, e nas sintomáticas o resultado foi positivo em 71,42% (10/14). 
Os marcadores (IgA, IgM e PCR) nos RN infectados, confirmou a infecção em 28,57% (8/28). Associando o IgG-WB a esses marcadores o número 
de crianças diagnosticadas subiu para 85,71% (24/28). E nas amostras dos RN congenitamente infectados, onde a IgA, IgM e PCR foram negativos, 
o teste IgG-WB foi positivo em 57,14% (16/28) dos RN, confirmando a transmissão vertical. O WB-IgGapresentou uma sensibilidade de 81.5% 
(intervalo de confiança (IC) de 95%, 0.68 a 96.0%), especificidade de 100% (IC de 95%), valor preditivo positivo (VPP) de 100% (IC de 95%) e valor 
preditivo negativo (VPN) de 72.2% (IC de 95%) e acurácia de 87.5%, (p = 0.0000012). Conclusão: O método de WB-IgGpossibilitou um diagnóstico 
mais preciso e precoce das crianças com TC, mostrando ser um método que contribui com o diagnóstico de certeza da TC e mostrando ser um 
marcador mais sensível do que os marcadores tradicionais.
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