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RESUMO

A toxoplasmose congênita é uma doença infecciosa que resulta da transferência transplacentária do Toxoplasma gondii para o concepto, 
decorrente de infecção primária da mãe durante a gestação ou por reagudização de infecção prévia em mães imunodeprimidas. A toxoplasmose é 
uma zoonose de distribuição universal e bem frequente no ser humano, a prevalência varia de região para região, mais comum em países 
tropicais. O índice de infecção está relacionado a hábitos alimentares, hábitos higiênicos, população de gatos e climas quentes. O presente estudo 
teve como objetivo realizar um estudo descritivo sobre as características da doença. A metodologia utilizada para o estudo foi qualitativa com 
análise de conteúdo. Para a realização do estudo, foi realizado um levantamento bibliográfico na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foi confirmada 
a permanência dos descritores em saúde (DEcs) escolhidos na lista virtual da BVS antes de se iniciar o levantamento bibliográfico virtual. Neste 
primeiro segmento, foi realizada a captação de dados sobre toxoplasmose na gestação e seus efeitos deletérios fetais. Foi realizado o 
levantamento bibliográfico em etapas: Etapa 1- utilizando cada descritor individualmente; Etapa 2: dois descritores simultaneamente. Etapa 3: 
todos os descritores simultaneamente. Ao utilizar a combinação dos descritores: "toxoplasmose" e "gravidez", foram encontrados apenas 16 
textos científicos no total, sendo que apenas 08 artigos científicos estão disponíveis para acesso livre virtual, sendo apenas 06 textos entre 2008 e 
2018. Após a leitura crítica dos artigos científicos, foram selecionados os dados úteis para esta pesquisa. Os principais resultados são: A infecção 
na gestante ocorre geralmente por ingesta do parasita com invasão de células do trato digestivo ou o parasita é fagocitado por leucócitos, 
seguido de multiplicação intracelular,lise celular e disseminação hematogênica ou linfática. A infecção da gestante é seguida de placentite por via 
hematogênica, o feto pode ser infectado durante a vida intrauterina ou no nascimento.arquivados e estão passando por leitura crítica para coleta 
de dados relevantes a pesquisa; A necrose é a lesão universal provocada pelo Toxoplasma gondii. Cerca de 70% das crianças acometidas são 
assintomáticas ao nascimento; aproximadamente 10% têm manifestação grave nos primeiros dias de vida. Podem apresentar doença 
multisistêmica ou isoladamente com doença em sistema nervoso e/ou forma ocular. Na infecção congênita pode haver acometimento da 
placenta e de vários órgãos (pulmões, coração, ouvidos, rins, músculo estriado, supra-renais, pâncreas, testículos, ovários), sobretudo olhos e 
sistema nervoso central com reação inflamatória grave, meningoencefalite, necrose, calcificações, formação de cistos. A hidrocefalia é causada 
pelo processo inflamatório com fenômenos obstrutivos e destruição de tecido cerebral; nos órgãos acometidos pode-se encontrar reação 
inflamatória, necrose tecidual e parasitos, podendo-se visualizar taquizoitos na fase aguda ou cistos na forma aguda ou na crônica. Concluiu-se 
que a gravidade dos sintomas da sífilis congênita suscita a necessidade de intensa e continuada atividade de educação dos indivíduos para 
prevenção da doença e procura de atendimento médico para diagnóstico precoce e tratamento quando da percepção da ocorrência de sinais e 
sintomas da sífilis.
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