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RESUMO: A toxoplasmose é uma doença distribuída mundialmente causada por um parasita intracelular 
obrigatório denominado toxoplasma gondii. A transmissão no homem pode ser adquirida através da 
ingestão de água, frutas, verduras contaminadas por oocistos ou carne mal cozida e pela forma congênita. 
A maioria das infecções oculares são atribuídas a toxoplasma gondii sendo esta responsável pela causa 
mais comum de uveíte infecciosa ocorrendo com maior freqüência no sul do Brasil. A proporção de pessoas 
com toxoplasmose ocular na população pode variar muito dependendo da localizacao geográfica; em 
alguns países até 50% dos casos de uveíte posterior são atribuídos a toxoplasmose. Sabendo que a 
toxoplasmose ocular atinge a população mundial e que é uma das maiores responsáveis por infecções 
oculares este estudo tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico de artigos nacionais e 
internacionais acerca desta patologia abordando seus aspectos tais como: conceito, epidemiologia, 
manifestação clinica, diagnóstico, tratamento e profilaxia. Conclui-se que a linhagem de T. gondii 
predominante no Brasil é a do tipo I sendo esta considerada a maior causa da toxoplasmose ocular. As 
lesões oculares podem se manifestar durante ou anos depois da ocorrência de infecção aguda podendo 
afetar a visão ou até mesmo levar esse órgão à perda definitiva. O diagnóstico da toxoplasmose ocular é 
realizado através de evidências clínicas e da análise laboratorial e o tratamento tem como finalidade 
minimizar a perda da função visual eliminando o parasita e reduzindo os processos inflamatórios. Espera-se 
com esse levantamento bibliográfico esclarecer algumas lacunas que precisam ser estudadas com maior 
profundidade a fim de compreender melhor esta patologia contribuindo para o seu diagnóstico, prevenção e 
tratamento específico. 
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