TOXOPLASMOSE - TRIAGEM NA GESTAÇÃO

GINECOLOGIA

Triagem para Toxoplasmose (IgG e IgM)
No início da gestação

IgG (-)
IgM (-)

Prevenção
Primária

Repetir o teste
durante a gravidez

Infecção > 4
meses

IgG (+)
IgM (-)

IgG (+)
IgM (+)

IgG (-)
IgM (+)

Imune.
Provável
infecção
passada.

Teste de Avidez
de IgG
(toxoplasmose)

Provável reação
inespecíﬁca. Menos
comumente, uma
infecção incipiente.

Nenhum teste
Adicional
requerido

Repetir o teste ápos
3 semanas

Avidez Alta

Avidez baixa ou
intermediária

Possibilidade de
infecção recente

TOXOPLASMOSE - DIAGNÓSTICO PRÉ NATAL

GINECOLOGIA

Toxoplasmose aguda
documentada em gestante

Acompanhamento ultrassonográﬁco e
amniocentese

Infecção congênita
conﬁrmada

SIM

PCR em líquido
amniótico positivo?

NÃO

Infecção congênita
não pode ser
descartada

CITOMEGALOVÍRUS - TRIAGEM NA GESTAÇÃO

GINECOLOGIA
Triagem para CMV (IgG e IgM)
no início da gestação

IgG (-)
IgM (-)

IgG (+)
IgM (-)

Prevenção
Primária

Provável
infecção
passada.

Repetir o teste
durante a gravidez

IgG (+)
IgM (+)

Início da
infecção ou
reação
inespecífica

Nenhum teste*
adicional
requerido

Repetir o teste após
3 semanas
Avidez de IgG
para CMV

*O estado IgG (+) reduz a
incidência e morbilidade da
doença fetal, mas não
descarta a possibilidade da
ocorrência da mesma.
**Este período pode variar
de acordo com o fabricante.

IgG (-)
IgM (+)

Alta

Baixa

Infecção ocorreu
há mais de 3
meses**

Impossível
determinar o
momento da
infecção

STREPTOCOCCUS DO GRUPO B - Antibioticoprofilaxia na gestação

GINECOLOGIA
Bacteriúria por SGB na
gestação atual e/ou histórico
anterior de criança acometida
por doença perinatal por
SGB (dispensa triagem).

Swab retal e vaginal entre a 35 e 37ª
semana de gestação para cultura seletiva
de Streptococcus do Grupo B (SGB)

Cultura não
realizada

Cultura positiva
para SGB ?

NÃO
Fatores de risco:
trabalho de parto < 37 semanas e/
ou tempo de bolsa rota ≥ 18 h e/ou
febre materna ≥ 38ºC *

* Se suspeita de corioamnionite,
iniciar tratamento adequado,
com cobertura para SGB.

SIM

NÃO

Profilaxia do SGB não
recomendada

Antibioticoprofilaxia intraparto indicada
1ª opção: penicilina G cristalina
Alternativas: cefazolina, clindamicina, vancomicina

Antibioticoprofilaxia Intraparto de SGB não indicada
◊ Cultura negativa de SGB em swab retal e vaginal entre a 35 e 37 semana de gestação (independente dos fatores de risco
intraparto), até 5 semanas antes do parto.
◊ Cesariana eletiva na ausência de trabalho de parto e/ou ruptura de membranas (independente da colonização materna pelo SGB).
Obs: a triagem permanece recomendada.
◊ Gestação prévia com a pesquisa de SGB positivo mas gestação atual com pesquisa de SGB negativa.

SIM

