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Toxoplasmose é causada por um protozoário intracelular obrigatório que parasita 
diversos tipos de tecidos, o Toxoplasma gondii. Doença de múltiplas faces que 
pode apresentar-se assintomática. Na sua forma ocular causa lesões e sequelas 
graves na retina (retinocoroidite), tendo como preferência o nervo óptico e 
mácula. Em imunocompetentes e imunodeficientes pode ocasionar doença 
sistêmica e em gestantes ocasiona aborto ou toxoplasmose congênita. O objetivo 
do estudo foi relatar um caso clínico para entender a forma ativa do T. gondii, 
suas manifestações clínicas, bem como fornecer informações acerca da 
transmissão e prevenção da doença. A paciente deste caso informa que aos 15 
anos de idade esteve internada com hemorragia genital severa mais choque 
hipovolêmico devido a disfunção hormonal e 3 anos mais tarde, aos 18 anos de 
idade, foi diagnosticada com toxoplasmose ocular quando a enfermidade estava 
na fase crônica. O diagnóstico foi realizado através de exames de anticorpos IgG 
e IgM e Retinografia, na qual foi observada três lesões oculares (2 cicatrizadas e 
1 ativa). Tratada com Bactrim F/45 dias e Colírio/21 dias. Contudo, por ser um 
problema de saúde pública é importante frisar que o profissional de saúde e os 
centros de referência da doença devem orientar de forma correta e objetiva a 
população, principalmente o público feminino, sobre os problemas clínicos 
ocasionado pela toxoplasmose, as formas de transmissões e as formas de 
prevenção adequadas, dando ênfase a higiene pessoal, permitindo ao individuo 
maior conhecimento acerca das graves características provocadas pelo o parasita 
e os problemas obscuros que o mesmo pode provocar. 
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