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A forma mais grave da Toxoplasmose é a congênita, sendo fundamental a 
realização do diagnóstico sorológico no pré-natal. A taxa de transmissão vertical 
do Toxoplasma gondii depende da idade gestacional em que a mãe adquire a 
infecção, observando-se que com 36 semanas, 72% dos fetos podem apresentar 
hidrocefalia, calcificação intracraniana e coriorretinite. O objetivo desse trabalho 
foi descrever a interrupção de uma gestação de 38 semanas de uma paciente que 
não havia feito acompanhamento pré-natal, devido à detecção de hidrocefalia 
através de exame de imagem. Na investigação etiológica foram realizados 
exames sorológicos (Ensaio de Imunoabsorção Enzimática) para vários agentes, 
inclusive, Toxoplasma gondii, da mãe e da recém-nascida. Paralelamente, foram 
realizados exames moleculares (Reação em Cadeia da Polimerase) da placenta e 
sangue de cordão umbilical e histopatologia de lobos placentários para pesquisa 
de Toxoplasmose. Como resultados, foram observados presença de IgM apenas 
para Toxoplasma gondii na mãe e na recém nascida. O exame molecular foi 
positivo no sangue do cordão umbilical, como também em lobos placentários. O 
exame histopatológico detectou áreas de calcificações. Este relato demonstra a 
necessidade de diagnósticos precoces através de um pré-natal eficiente, 
prevenindo seqüelas não passíveis de tratamento, de doenças como a 
Toxoplasmose. 
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