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RESUMO

A toxoplasmose é uma zoonose  cosmopolita  causada pelo  protozoário Toxoplasma gondii e  infectante  para
mamíferos. Possui alta prevalência sorológica, podendo atingir mais de 60% da população mundial. A toxoplasmose
congênita pode-se apresentar com formas graves e muitas sequelas, mesmo em crianças assintomáticas ao nascimento.
O  objetivo  deste  estudo  foi  descrever  um  caso  de  transmissão  vertical  de  toxoplasmose  atendido  no  Hospital
Universitário Regional de Maringá, em 2016. A metodologia realizada foi de relato de caso clínico, a partir da pesquisa
retrospectiva de registros em prontuário médico, associados com a descrição dos exames clínico e complementares.
Conforme os registros, a primo-infecção foi no período gestacional, mais especificamente no primeiro trimestre, oque
levou a grandes sequelas na criança. A mãe não realizou o pré-natal adequadamente e recusou a usar medicações
durante a gestação para o tratamento da toxoplasmose.  A criança nasceu prematura com complicações neurológicas e
oculares. Assim ressaltamos a importância de seguir um pré-natal e que este seja de qualidade para todas as gestantes.
O  ambulatório  de  especialidades  do  Hospital  Universitário  Regional  de  Maringá  é  referência  para  este  tipo  de
atendimento e acompanhamento para todos os municípios da 15ª Regional de Saúde do Paraná, por isso, é  de elevada
importância que os profissionais de saúde possam integrar e agilizar os serviços prestados às gestantes, pois a detecção
e diagnóstico precoce da doença podem ajudar no tratamento e diminuir sequelas ao feto.
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1 INTRODUÇÃO
 

Dentre  as  doenças  infecciosas  de  transmissão  vertical,  a  toxoplasmose  causada  pelo
protozoário intracelular obrigatório denominado Toxoplasma gondii é provavelmente a zoonose mais
difundida entre a população humana e animal, incluindo aves. (REMINGTON et al., 2015).

A  toxoplasmose  gestacional  aguda  constitui  agravo  com  complexidade  e  características
próprias, requerendo atenção multiprofissional sistematizada e estruturação da rede de cuidados.
Detectada  na  fase  aguda,  as  intervenções  devem ser  rápidas  e  resolutivas,  pois  quanto  mais
precocemente diagnosticada e tratada, melhores são as chances de prevenção ou de redução das
sequelas ao feto (SILVA E OKAZAKI, 2012). A rapidez no diagnóstico laboratorial pode auxiliar o
monitoramento adequado das gestantes sob suspeita ou com fase aguda confirmada na intervenção
terapêutica materna, fetal e pós-neonatal.

 Aproximadamente 80 a 90% dos casos são assintomáticos (MITSULA-BREGANÓ, et al.,
2010), com um terço da população mundial cronicamente infectada. No Brasil, a soroprevalência é
estimada em aproximadamente 83% da população (GELAYE et al., 2015). As formas mais graves da
toxoplasmose podem ser observadas em indivíduos imunocomprometidos e em casos de recém-
nascidos com infecção congênita (MITSULA-BREGANÓ, et al., 2010). A fase evolutiva denominada
taquizoíta pode atingir o feto, via transplacentária, e, ao se encistar, causar lesões subclínicas ou
morbidades como retinocoroidite, microftalmia com estrabismo, calcificação cerebral, hidrocefalia,
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retardamento mental, que são danos irreversíveis ao sistema nervoso central (REMINGTON et al.,
2015). Também, há possibilidade de ocorrer morte intrauterina (REMINGTON et al., 2015). 

Na América do Sul, este protozoário apresenta genótipos altamente diversos e os casos mais
graves de coriorretinite por toxoplasmose (GRIGG et al., 2015; KHAN et al., 2011). Os danos tissulares
podem ser iniciados na gestação e completados após o nascimento, na infância ou mais tardiamente
na idade adulta, provocando sequelas neuropsicomotoras e oculares (ROBERT-GANGNEUX et al.,
2012). A toxoplasmose congênita pode permanecer latente por vários anos e os distúrbios oculares
e neurológicos são comumente observados na reativação clínica (PRADO et al, 2011).

Fatores epidemiológicos importantes contribuem para a disseminação da zoonose como a
presença de felídeos nos espaços ambientais, especialmente gatos contaminados por T. gondii em
fase aguda são capazes de eliminar  oocistos, que também podem contaminar hortaliças a serem
consumidas cruas, água sem processos de filtração, vegetações em cujas pastagens os animais
podem se contaminar e desenvolverem formas crônicas teciduais denominadas cistos, que também
constituem formas evolutivas capazes de atingir os humanos pelo consumo de carnes cruas ou mal
passadas (DUBEY, 2009). Outra possibilidade é a ingestão de leite não pasteurizado contaminado
por taquizoítas (fase aguda) e contato direto com solos contendo oocistos (DUBEY, 2009). 

Diante das diversas formas de contaminação, as gestantes soronegativas podem ter a primo-
infecção durante a gestação com possibilidade de transmissão vertical independente do trimestre
gestacional.

Programas de controle das unidades sentinelas (BRASIL,  PORTARIA Nº 2.254, DE 5 DE
AGOSTO DE 2010;  PORTARIA GM/MS Nº 204 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016) são medidas
essenciais de prevenção da transmissão desta zoonose (LOPES- MORI el.al.,  2013).  No Brasil,
desde o ano de 2010, a toxoplasmose aguda gestacional e congênita tem sido incluída na lista
nacional de agravos de notificação compulsória.

É importante o reconhecimento da infecção em gestantes devido ao risco de transmissão
vertical (REMINGTON et al., 2015). A infecção congênita ocorre em 0,2% a 2% recém-nascidos para
cada 1.000 nascimento (WILLIAMS et al., 1981). A infecção pelo  Toxoplasma gondii na gestante
pode causar danos fetais como: abortamento, crescimento intrauterino retardado, prematuridade e
acometimento neurológico e oftálmico (JONES et al., 2003). Após a infecção na gestante, o risco
geral  de  infecção  fetal  é  de  40%.  Pelo  fato  de  cerca  de  80% das  crianças  infectadas  serem
assintomáticas ao nascer, o diagnóstico baseia-se em exames complementares no período fetal e
pós-natal.  Para  o  diagnóstico  fetal,  podem  ser  realizados  testes  sorológicos  na  gestante,
cordocentese para exame direto do parasita, teste de PCR (Polimerase Chain Reaction) no líquido
amniótico e ultrassonografia. No diagnóstico do recém-nascido, além dos testes sorológicos, podem
ser realizados exames de PCR, estudo do líquor céfaloraquidiano (LCR), ultrassonografia de crânio
e tomografia computadorizada de crânio.

A doença neonatal e pós-natal manifesta-se na forma generalizada, neurológica ou ambas
com  presença  de  coriorretinite,  convulsões  e  calcificações  intracranianas  e  menos  frequentes,
hidrocefalia e microcefalia. A forma generalizada manifesta-se, em geral, nos primeiros dois meses
de vida e os sinais mais freqüentes são: esplenomegalia, icterícia, alterações no LCR.

Sendo  assim,  objetivo  deste  trabalho  é  relatar  um  caso  de  toxoplasmose  congênita
acompanhado no Hospital Universitário Regional de Maringá. Além disso, pretendemos responder
os seguintes objetivos específicos: demonstrar as consequências que a toxoplasmose pode vir a
desenvolver no recém-nato,reforçar a importância do pré-natal  adequado e reforçar a prevenção
desta doença.

2 MATERIAL E MÉTODOS
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Relato de caso clínico, a partir da pesquisa retrospectiva de registros em prontuário médico
anexado no Serviço de Prontuário do Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM) , associados
com a descrição dos exames clínico, sorológicos e de imagens.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Neste estudo de caso a paciente, nascida em um Hospital da região de Maringá, de parto
cesárea,  apresentou  petéquias  em região  torácica,  membros  inferiores  e  superiores  (Figura  1),
equimose difusa, e precisou ser realizada reanimação de Ventilação com Pressão Positiva(VPP).
Transferida pelo SAMU (Serviço de atendimento móvel de Urgência), para o HUM. Com um dia de
vida,  bebê pré-termo (34 semanas e um dia)  deu entrada ao serviço  e encaminhada para  UTI
neonatal com caso clinico de toxoplasmose congênita. No dia da internação foi realizado exame
físico o qual constaram seguintes dados: Peso: 2155 gramas, Estatura: 43 centímetros, perímetro
cefálico:  30,5  centímetros,  perímetro  torácico:  29  centímetros  e  Circunferência  Abdominal:  28
centímetros,  perfusão  periférica  lenta.  Com  o  atendimento  multiprofissional,  foram  realizados
exames  oftalmológicos,  de  imagem,  atendimento  psicológico  e  fisioterapêutico.  No  exame
oftalmológico diagnosticaram coriorretinite em olho direito, na tomografia computadorizada de crânio
sem  contraste  identificaram  hipodensidade  difusa  sub-cortical  do  encéfalo  relacionado  à
prematuridade e sinais de hidrocefalia. No Exame de sorologia Anti-  T. gondii IgG  positivo (290,0
uL/ml ) e IgM inconclusivo( 1,16 uL/ml).

Figura 1. Petéquias em região torácica. Fonte: Hospital Universitário Regional de Maringá.

 Durante o internamento fez uso de medicações como: Ampicilina 10 mg/kg peso corporal 2
vezes  ao  dia, Gentamicina   80mg/2ml,  Sulfadiazina  100mg/kg/dia,  Pirimetamina   25mg ,  Ácido
folínico 10mg/dia 3 vezes por  semana, Ursacol  por 17 dias, Predinizona 1mg/kg/dia por 11 dias e
,após, 0,5mg/kg/dia até remissão de lesão ocular. 

Uma  semana  após  o  internamento,  foi  coletado  2  ml  de  Líquor,  procedimento  estéreo
exclusivo médico. Segundo a PCR do material, o resultado foi negativo. Sete dias após a primeira
coleta, foi realizada uma nova punção, esta com aspecto amarelado e turvo, leucócitos e proteínas
alterados. Uma nova tomografia realizada diagnosticou a toxoplasmose congênita com calcificação
periventricular  multifocais  e  dilatação  ventricular,  proteinorraquia,  microcefalia  e  colestase
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secundária à infecção congênita. A criança permaneceu internada por 17 dias na UTI-neonatal e
após  a  alta  hospitalar  a  mãe  foi  orientada  sobre  as  vacinas,  medicações  e  acompanhamento
ambulatorial com neuropediatra, oftalmologista, e demais profissionais. 

Após trinta dias, a criança iniciou as primeiras consultas ambulatoriais com o neuropediatra e
oftalmologista e segundo os relatos médicos registrados no prontuário a mesma vem evoluindo na
motilidade e reflexos. 

4 CONCLUSÃO

É importante enfatizar para as gestantes a necessidade de seguir um pré-natal e que este
seja de qualidade para todas. O ambulatório de especialidades do Hospital Universitário Regional de
Maringá é referência para este tipo de atendimento e acompanhamento para todos os municípios da
15ª Regional de Saúde do Paraná, por isso, é orientado que os profissionais de saúde encaminhem
as pacientes com suspeita de toxoplasmose aguda gestacional para este serviço. Estudos anteriores
realizados pelo nosso grupo de pesquisa, constataram que a maioria dos profissionais de saúde
desconheciam da existência e importância do ambulatório de referência no HUM para toxoplasmose.
Por conta do resultado sorológico de IgM e IgG positivos, é interessante que esta criança seja
acompanhada por profissionais especializados anualmente. O tratamento, tanto com as gestantes
quanto para os recém- nascidos, não devem ser interrompidos para garantir melhores resultados no
tratamento da infecção aguda gestacional. É necessário implementar políticas públicas de saúde,
capacitando os profissionais,  principalmente aqueles que assistem as gestantes para que estes
reforcem a população para que desenvolva hábitos de vida saudáveis, conscientizando quanto aos
riscos  que a  doença pode  acarretar,  na  tentativa  de evitar  a  primo-infecção,  principalmente  no
período gestacional.
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