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A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. 
Nas Américas central e sul estima-se que 50 a 80% da população humana adulta 
apresente sorologia positiva para a toxoplasmose. A toxoplasmose congênita é 
uma doença infecciosa que resulta da transferência transplacentária do 
Toxoplasma gondii para o concepto, decorrente de infecção primária materna 
durante a gestação ou por reagudização de infecção prévia em mães 
imunodeprimidas. É mais comum em países tropicais. Hábitos alimentares, 
higiênicos, população de gatos e climas quentes favorecem a infecção. Objetivou-
se relatar um caso de toxoplasmose congênita na atenção terciária, por meio do 
estudo da história clínica, entrevista com a mãe, dados obtidos do prontuário e 
acompanhamento do paciente, com seu consentimento. O acompanhamento 
ocorreu em maio do ano de 2015, na pediatria do HUPAA, durante as atividades 
práticas supervisionadas da disciplina intervenção de enfermagem no processo 
saúde/doença da criança e do adolescente. Lactente do sexo masculino com 
8meses e 14 dias de nascido, encontra-se no seu 15º dia de internação 
hospitalar. Apresenta retardo no crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor, 
microcefalia, microftalmia e opacificação do cristalino. Em uso de Prednisona, 
Sulfadiazina, Pirimetamina, Ácido folínico, Paracetamol, Bromoprida. 
Acompanhamento de enfermagem: administração de medicamentos conforme 
prescrição médica, sinais vitais, exame físico diário, orientação a acompanhante. 
A toxoplasmose congênita constitui um grave problema de saúde pública pela 
elevada morbimortalidade, resultando num impacto socioeconômico importante, 
principalmente se a criança for afetada por retardo neuropsicomotor e cegueira. 
Assim sendo, se faz necessário o acompanhamento sorológico periódico durante 
toda a gestação nas mulheres soronegativas, buscando o diagnóstico e 
tratamento precoce. 
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