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A toxoplasmose é uma doença causada pelo parasito Toxoplasma gondii cujo ciclo de vida 

inclui o ser humano como hospedeiro intermediário e possui uma fase latente, no qual os 

cistos permanecem principalmente nos músculos esqueléticos e no cérebro. Quando se trata 

em toxoplasmose na gravidez é um assunto de grande importância pois há riscos de transferir 

para o feto. Sendo assim o trabalho terá como objetivo conhecer o perfil sociodemográfico e 

obstétrico das gestantes notificadas por toxoplasmose na Bahia entre os anos de 2012 a 2018. 

Para o alcançar o objetivo geral, terá como objetivos específicos verificar a faixa etária em 

que mais o correu os casos de toxoplasmose; identificar o período gestacional que tem 

ocorrido as notificações do diagnóstico; averiguar as notificações da toxoplasmose quanto a 

área urbana ou rural; relacionar os dados sociodemográficos das notificações das gestantes 

quanto a toxoplasmose. Quanto a questão metodológica a pesquisa trata-se de um estudo 

epidemiológico transversal, retrospectivo, descritivo e com abordagem quantitativa realizada 

através de pesquisa em Banco de dados que serão disponibilizados pela Coordenação de 

Ações Estratégicas da Secretaria de Saúde da Bahia. Os dados serão tabulados observando as 

variáveis sociais, demográficas e assistência ao pré-natal. Após a organização dos dados, os 

resultados serão agrupados e analisados, através de frequências simples e absolutas. Serão 

construídas tabelas para ilustrar os resultados encontrados. Espera-se com esse estudo que os 

profissionais de saúde possam integrar e agilizar os serviços prestados às gestantes com 

toxoplasmose de modo que a detecção, e diagnóstico precoce da doença e o acompanhamento 

possam ajudar no tratamento da mesma. 
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