


 Esta apresentação destina-se ao treinamento inicial das 
equipes de saúde visando à implementação do Programa 
de Controle da Toxoplasmose Congênita, podendo ser 
adaptada às normas dos programas municipais para a 

saúde materno-infantil.

 A SES-MG  em parceria com o Nupad propiciará para os 
municípios, ações de capacitação e educação permanente 

após a implementação do programa.



Apresentação do Programa de Controle da 
Toxoplasmose Congênita em Minas Gerais

 Apresentação do conteúdo do DVD





APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TOXOPLASMOSE

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, por meio da Deliberação 
nº 1.176 da Comissão Intergestores Bipartite e Resolução SES nº 3.331, 
dá mais um importante passo para fortalecer as ações do Programa Mães 
de Minas. 

Por esta iniciativa, o Governo de Minas, garante a todas as gestantes, 
o direito de realizar gratuitamente os testes sorológicos necessários ao 
diagnóstico precoce da toxoplasmose congênita. Neste mesmo contexto, 
propicia os meios necessários para  identificar aquelas gestantes 
que estão sob risco de adquirir esta infecção, e assim, orientá-las 
adequadamente para adotarem medidas eficazes de prevenção.



Tendo como base a experiência exitosa do Programa de Triagem 
Neonatal de Minas Gerais, conhecido como “teste do pezinho” e 
estabelecido há 20 anos pela SES-MG e Ministério da Saúde, em 
parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais – por meio 
do seu Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico (Nupad) 
– estabeleceu-se que esta mesma estratégia, já aprovada para 
diagnóstico em rede, seja utilizada para a detecção precoce da 
toxoplasmose congênita.

O Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico - Nupad - 
criado em 1993, é órgão complementar da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de Minas Gerais, e credenciado em 2001 
pelo Ministério da Saúde como Serviço de Referência em Triagem 
Neonatal do estado. 





Este material tem por objetivo aproximar os profissionais de saúde 
da execução do Programa de Controle da Toxoplasmose de Minas 
Gerais.
 
Este DVD é composto por:

Normas Técnicas de Coleta, Armazenagem e Envio das Amostras;
Fluxo de amostras, interpretações de resultados e providências;
Diagnóstico e Tratamento;
Vídeo instrucional vinculado ao Canal Minas Saúde;
Peças gráficas (cartaz, guia para profissionais de saúde e cartilha 
para a gestante).



Entendemos que este material não será suficiente para 
subsidiar todos os processos envolvidos no Programa, 
contudo estamos a disposição para esclarecimento e 
auxílio em quaisquer dúvidas que surgirem.



www.maesdeminas.com.br
www.saude.mg.gov.br

Entre em contato com o Mães de Minas. Disque 155 de 
qualquer telefone, depois tecle a opção 2 para Secretaria 
de Saúde e depois a opção 1 para Mães de Minas.

Para mais informações, consulte o Manual de Triagem Pré-Natal 
no site do NUPAD www.nupad.medicina.ufmg.br, ou ligue de um 
telefone fixo para o Call Center NUPAD 0800 722 6500*

* Ligue gratuitamente. A linha está disponível para profissionais 
da saúde, nos dias úteis, de 8h às 17h, para tirar dúvidas e 
prestar esclarecimentos sobre o exame de toxoplasmose.


