
Introdução
A toxoplasmose é uma doença cosmopolita,

uma zoonose, causada pelo protozoário intracelu-
lar obrigatório, denominado Toxoplasma gondii
(T. gondii), parasito pertencente ao reino protista,
filo Apicomplexa, ordem Eucoccodiia e família
Sarcocystidae1.  Sua descoberta foi no ano de 1908,
no Norte da África em roedores, por Charles Ni-
colle e Louis Manceaux, e no mesmo ano no Bra-
sil por Splendore, em coelhos. A origem do nome
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RESUMO: A toxoplasmose é causada por um protozoário intracelular, o Toxoplasma gondii. A toxoplasmose
ocular não é tão frequente em felinos, fatores iatrogênicos ou infecção como o Vírus da Imunodeficiência
Felina e Vírus da Leucemia Felina podem reativar a infecção. A doença pode causar uveíte, não sendo um
sinal patognomônico da doença de diagnóstico diferencial. Desta forma o objetivo é relatar os aspectos
clínicos oculares e alterações em exames complementares manifestado em um gato doméstico. Na realização
de exames oftalmológicos e complementares, foi possível detectar alterações oculares em decorrência da
infecção por T. gondii. Ressalta-se a importância da toxoplasmose em felinos com sinais oculares, pois
quanto mais cedo for diagnosticado, maiores são as chances de se preservar a visão.
Unitermos: felinos domésticos, oftalmopatia, toxoplasma, oftalmologia veterinária

ABSTRACT: Toxoplasmosis is caused by an intracellular protozoan, Toxoplasma gondii. The ocular
toxoplasmosis is not so frequent in felines, iatrogenic factors or infection as the Feline Immunodeficiency
Virus and Feline Leukaemia Virus can reactivate the infection. The disease can cause uveitis, not being a
pathognomonic sign of the disease of differential diagnosis. In this way the objective is to report the ocular
clinical aspects and alterations in complementary exams manifested in a domestic cat. In the accomplishment
of opthalmological and complementary examinations, it was possible to detect ocular alterations as a result
of infection by T. gondii. Emphasizes the importance of toxoplasmosis in felines with ocular signs, because
the earlier it is diagnosed, the greater the chances of preserving the vision.
Keywords: domestic felines, ophthalmopathy, toxoplasma, veterinary ophthalmology

RESUMEN: La Toxoplasmosis es causada por un protozoario intracelular, el Toxoplasma gondii. La
toxoplasmosis ocular no es tan frecuente en los felinos, factores iatrogénicos o infección como el Virus de la
Inmunodeficiencia Felina y el Leucemia Felina pueden reactivar la infección. La enfermedad puede causar
uveítis, no siendo un signo patognomónico de la enfermedad de diagnóstico diferencial. De esta manera el
objetivo es informar a los aparencia clinico ojo y alteraciones oculares en exámenes complementarios se
manusfesrs en un gato doméstico. En la realización de exámenes oftalmológica y proyecciones
complementarias, es posible detectar alteraciones ojo a consecuencia de la infección por T. gondii. Es de
descatar la importancia de la toxoplasmosis en felinos con signos ojo, pues cuanto más temprano sea
porque antes se diagnosticado, mayores son las posibilidades de preservarse la visión.
Palabras clave: felinos domésticos, oftalmopatía, toxoplasma, oftalmología  veterinária

T. gondii originou se da espécie do roedor Cteno-
dactylus gundi onde encontraram pela primeira vez
o parasita2.  Os felídeos, silvestres ou domésticos,
são os hospedeiros definitivos, podendo expelir o
oocistos em suas fezes após serem infectados3. Os
hospedeiros intermediários facultativos, são todos
animais de sangue quente, além de aves e répteis4.

Estes hospedeiros intermediários desempe-
nham papel de grande importância na transmissão
da toxoplasmose, na medida em que sua carne é
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ingerida pelo homem ou por outros animais5.
A distribuição de T. gondii é mundial, no Brasil se mostra

variável entre as regiões, com relatos em felinos na região sudes-
te, nos estados do Rio de Janeiro 19,5% e em São Paulo 35,4%6,
na região sul, nos estados do Paraná 16,3%7 e de Santa Catarina
14,33%. As razões para estas variações podem ser a idade dos
gatos, a contaminação do ambiente com oocistos, dentre outros
fatores. Estudos descreveram que os gatos ferais (gatos que não
possuem contato humano, vivendo em construções abandonadas,
matagais, pelas ruas) são importantes reservatórios para vírus,
bactérias, fungos e parasitas zoonóticos. Dentre as principais do-
enças descritas destacam-se a toxoplasmose, toxocariase, raiva e
bartonelose. Na região central da Espanha, um estudo realizado
com gatos ferais, concluiu que 24,2% das amostras fecais desses
animais apresentavam oocistos de T. gondii demonstrando, por-
tanto a contribuição desses animais para a disseminação da doen-
ça. Além disso, o mesmo estudo detectou que as raças Persa, Sa-
grado da Birmânia e o Norueguês da Floresta possuem titulação
de IgG para T. gondii  mais elevada que os gatos de outras raças
e conclui-se que a soroprevalência em gatos de raça é maior nos
gatos com mais idade8.

Uma maior atenção deve ser dada a crianças devido a maior
susceptibilidade, quando comparado com adultos, à infecção por
T. gondii. Existe o risco de ocorrer à infecção tanto por contato
direto quanto por indireto destas com gatos ferais. Estudos reali-
zados nos Estados Unidos, Reino Unido e no Japão detectaram
que 30% das amostras obtidas do solo e 75% das caixas de areia
em praças estavam contaminadas por ovos de toxoplasma9.

T. gondii é um dos parasitos mais prevalentes que infecta os
vertebrados homeotérmicos e são só os felídeos que completam
o ciclo de vida do coccidiano e o eliminam e contaminam o meio
ambiente com os oocistos. Após a sua eliminação se dará a espo-
rulação do parasita, com a sua exposição ao oxigênio e às ade-
quadas temperatura e umidade do meio externo, terá um aumento
de volume e a produção de esporozoítos no seu interior, esse pro-
cesso só estará completo quando cada esporoblasto formar espo-
rozoítos, que o caracterizar o oocisto infectante no ambiente.  Com
ingestão do oocisto infectante, o mesmo romperá no intestino,
liberando os esporozoítos que invadem os enterócitos. Dentro
do enterócito, cada parasito é denominado taquizoíto10. Os taqui-
zóitos disseminam-se no sangue e na linfa durante a infecção aguda
e multiplicam-se rapidamente de forma intracelular, até que des-
truam as células, liberando grande número de taquizoítos para a
invasão de novas células, no sangue e nos tecidos parenquimato-
sos. Logo após a invasão de uma nova célula por um taquizoíto, o
ciclo assexuado pode levar à formação de bradizoítos intracelu-
lares. Os bradizoítos são de divisão mais lenta, formados em teci-
dos extraintestinais do hospedeiro, formando cistos teciduais no
SNC, músculos e vísceras. A infecção ocorre após a ingestão de
qualquer uma das três fases de vida do organismo ou de forma
transplacentária. Os felinos são infectados principalmente pela
ingestão de bradizoítos de T. gondii através do carnivoríssimo11.

Em gatos a infecção é subclínica e na maioria das vezes não
desenvolve anormalidades clínicas9.  O T. gondii parasita o felino
sem produzir sinais clínicos, devido a sua boa adaptação ao hos-
pedeiro, além da sua capacidade de formar cistos em diversos
tecidos12,13, podendo ser encontrado enteroepitelial e fases extra-
intestinal4,8.

O parasita dissemina-se pelos vasos linfáticos e pelo siste-
ma porta, com subseqüente invasão de vários órgãos e tecidos.

Em infestações maciças, os taquizoítos em multiplicação podem
produzir áreas de necrose em órgãos vitais, como miocárdio, pul-
mão, fígado e cérebro. Durante esta fase o hospedeiro pode tor-
nar-se febril e manifestar linfadenopatia. Conforme a evolução
da doença formam-se bradizoítos, sendo esta fase usualmente
assintomática14.

Entre os sinais mais frequentes da doença nos gatos inclu-
em-se: febre, tosse, dispneia, letargia, anorexia, vômito, diarreia
e icterícia, além da ocorrência de alterações miocárdicas, hipe-
restesia muscular, alterações neurológicas e oculares15,16.

Embora a doença não seja tão frequente, fatores iatrogêni-
cos ou naturais que promovem alterações dos mecanismos de
defesa, como a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Felina
(FIV - Feline Immunodeficiency Virus), pode reativar a infecção
latente resultando em quadros manifestações clinicas relaciona-
dos à toxoplasmose17,18,19. Acredita-se que seres humanos positi-
vos para o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV - Human
Immunodeficiency Virus) reative a infecção latente pelo Toxo-
plasma e o mesmo poderia ocorrer entre os felinos infectados
pela FIV19,20.

Considerando-se o gato o hospedeiro no qual a reativação
da infecção pelo Toxoplasma pode resultar na eliminação de oo-
cistos nas fezes21, como consequência, risco de contaminação do
meio ambiente e propagação da infecção para seres humanos e
outros animais domésticos, torna-se extremamente importante o
conhecimento, no meio, da frequência da infecção toxoplásmica
em animais infectados pelo FIV e Vírus da Leucemia Felina (FeLV
- Feline Leukemia Virus)15.

Os sinais clínicos observados nos olhos de gatos em fase de
infecção ativa são de coriorretinite e uveíte anterior podendo le-
var a perda visual16,22. A clínica pode ser difícil de diagnóstico,
pois os sinais não são patognomônicos23. Pode-se realizar o diag-
nóstico, na fase inicial da primo-infecção, com microscopia das
fezes9 e o sorológico baseando-se na detecção de Imunoglobuli-
na G (IgG) e Imunoglobulina M (IgM) específicos, que um au-
mento rápido de IgM sugere infeção recente, enquanto IgG de-
tecta que é infeção crônica. Os testes sorológicos mais utilizados
são Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI), Ensaio Imu-
noenzimático (ELISA - Enzyme Linked Immunosorbent Assay) e
Teste de Aglutinação Modificada (MAT - Modified Agglutinati-
on Test)24.

O tratamento para doença inclui o uso drogas com atividade
anti-T. gondii, sulfonamidas e pirimetamina ou cloridrato clinda-
micina na dose de 10-12 mg/kg oral a cada 12 horas por quatro
semanas25,26. O prognóstico é reservado a favorável, o animal com
o sistema imunológico saudável e o tratamento adequado terá uma
qualidade de vida agradável27. Porém, em casos onde houve dis-
túrbios hepáticos e pulmonares, principalmente em animais imu-
nocomprometidos, o prognóstico é ruim26,28.

Os gatos possuem um papel importante na vida dos seres
humanos, pela efetividade e por nós proporcionar um bem-estar,
assim é importante saber sobre doenças infecciosa e em destaque
toxoplasmose ocular felina, é de grande importância na clínica
veterinária. Para se obtiver um diagnóstico rápido e tratamento
correto para o paciente, motivo pelo qual, se concedeu o objetivo
para relatar o presente trabalho. Desta forma o presente trabalho
teve como intuito relatar um caso de toxoplasmose ocular em um
gato doméstico, uma vez que o conhecimento correto acerca da
doença proporciona um diagnóstico preciso e rápido, para trata-
mento adequado o que pode favorecer melhores prognósticos.



Relato de Caso
Um felino (Felis silvestres catus - Linneaus), fêmea, sem

raça definida (SRD), com aproximadamente três anos de idade,
pesando 3,9 kg, vacinada, vermifugada, foi atendida no Serviço
de Oftalmologia da Clínica Veterinária Zoovet, no município de
Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, em agosto de 2017. Conforme
a proprietária relatou, o animal foi adotado depois de uma via-
gem ao sul de Minas Gerais. O paciente foi referido, após uma
consulta com um clínico geral que devido aos sinais oculares de-
monstrados pelo animal, resolveu encaminhar a um atendimento
especializado em oftalmologia veterinária.

Ao exame clínico, o animal não demonstrava desconforto
ocular, estava alerta e apresentava boa aparência física, tempera-
tura corporal de 38.2oC, ausculta torácica, percussão, palpação
abdominal sem alterações. No exame oftalmológico foi possível
observar que o olho esquerdo (OS) do paciente estava com buf-
talmia, reflexo de ameaça, ofuscamento (Dazzle) e pupilar foto-
cromático (BPI-50 - RetinoGraphics) ausentes. Através da bio-
microscopia (PSL - Reichert) foi observada hiperemia de irís (Ru-
beosis iridis) e sinéquia posterior, pigmentos depositados na cáp-
sula anterior da lente, opacidade difusa de lente com a presença
de reflexo de fundo somente na região do equador da lente, suge-
rindo uma catarata imatura (Figura 1). No olho direito (OD) foi
observada presença de reflexos oculares normais, detectada a pre-
sença de vítreo na câmara anterior além de corectopia e hiperre-
flexia focal da retina no quadrante temporal superior. Na tono-
metria (TonopenVet - Reichert) a pressão intraocular (PIO) foi de
32 mmHg no OS e de 16 mmHg no OD.

Após a avaliação clínica foi realizado o exame ultrassono-
gráfico, e através desse foi possível observar que o OS estava
com um discreto aumento de tamanho (21.2 mm) (Figura 2A),
quando comparado com o OD (19.3 mm) (Figura 2B). Além dis-
so, foi possível observar o aumento da lente do OS além da eco-
genicidade aumentada de forma difusa tanto na região nuclear
quanto cortical revelando uma densidade aumentada em toda ex-
tensão da cápsula do cristalino. Durante o exame foi observado
aumento da espessura do corpo ciliar no canto temporal do OS e
um discreto escavamento da papila óptica além de pontos hipere-
coicos depositados sobre a retina. No OD não foram detectadas
alterações.

Conduziu-se então a coleta de sangue para que fossem reali-
zados exames complementares. Foram realizados testes soroló-
gicos, testando quanto anticorpos para T. gondii (IgG) através do
RIFI e Reação em Cadeia da Polimerase (PCR - Polymerase Chain
Reaction) circulante do vírus FeLV, vírus FIV e o coronavírus.
Até o resultado dos exames foi prescrito colírio de cloridrato de
dorzolamida 2,0% e maleato de timolol a 0,5%, utilizando 1 gota,
a cada 8 horas no OS até nova orientação.

Os resultados obtidos na hematologia não demonstraram ne-
nhuma alteração e na bioquímica houve uma pequena alteração,
Gamaglutamiltransferase (GGT). Na avaliação sorológica foi re-
gistrada ausência de resposta para coronavírus, FIV e FeLV, po-
rém foi possível detectar elevadas concentrações plasmáticas de
IgG para toxoplasmose.

Uma semana após primeiro exame a pressão ocular (PIO)
do OS elevou (47 mmHg). Devido as demais alterações observa-
das no olho, ausência de resposta a medicação e por demonstrar
sinais de desconforto ocular, optou-se então pelo procedimento
cirúrgico de enucleação, através da técnica subconjuntival (Spi-
ess e Pot)29. A mesma foi sedada com acepromazina 0,2 mg/kg,
associado a morfinac 0,1mg/kg por via subcutânea e a indução
com propofol 6 mg/kg por via intravenosa e manutenção com
isoflurano concentração alveolar mínima (CAM) 2 por via inala-
tória. Após o procedimento foi prescrito amoxicilina trihidratada
e clavulanato de potássio a cada 12 horas por 10 dias, meloxicam
a cada 24 horas por 5 dias e dipirona monoidratada gotas a cada
12 horas por 5 dias, além da recomendação do uso do colar eliza-
betano. A remoção dos pontos ocorreu 10 dias após o procedi-
mento cirúrgico, sem nenhuma complicação.

O globo ocular foi encaminhado para avalição histológica.
Na avaliação macroscópica foram observadas bulftalmia, espes-
samento do corpo ciliar, fechamento de angulo de drenagem do
humor aquoso, catarata imatura, escavação do nervo óptico, pre-
sença de cistos uveais e descolamento de retina (Figura 3).

Figura 1: Olho esquerdo de um gato doméstico, fêmea, SRD com
buftalmia, presença de catarata imatura, sinéquia posterior, deposi-
ção de pigmentos na cápsula anterior da lente.
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Figura 2: Ultrassonografia ocular de um gato, fêmea, SRD. (A) Olho
esquerdo - OS, (B) Olho direito - OD. Foi observado no OS buftalmia,
aumento de tamanho e ecogenicidade na lente, presença de ponto
hiperecoicos suspensos no vítreo sobre a retina e escavamento da
papila óptica.

Figura 3:
Amostra de globo

ocular obtido de gato
doméstico, fêmea,

SRD, demonstrando
bulftalmia,

espessamento do
corpo ciliar,

fechamento de
angulo de drenagem

do humor aquoso,
catarata madura,

escavação do nervo
óptico, presença de

cistos uveais e
descolamento de

retina.
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Na avaliação microscópica (Figura 4) foi possível observar
um intenso infiltrado inflamatório, composto por linfócitos e plas-
mócitos, localizando difusamente no estroma da íris, no corpo
ciliar, na fenda ciliar e na malha trabecular. Além disso, foi detec-
tada a presença de folículos linfoídes originados do epitélio pos-
terior da íris e descolamento de retina. Através desse exame foi
possível concluir que o mesmo apresentava um quadro de glauco-
ma, uveíte linfoplasmocitária e cistos uveais em câmara posterior.

Discussão
A toxoplasmose é de extrema importância na medicina feli-

na. Gatos acometidos pela toxoplasmose demonstram uma baixa
manifestação de sinais clínicos, porém, quando presentes, a sin-
tomatologia é variada como, distúrbios gastrintestinal, linfático,
hematopoiético, hepático, respiratório, muscular esquelético, car-
diovascular, ocular e nervoso30.  Nos casos com sinais clínicos
oculares, a manifestação mais comumente observada em felinos
são de uveíte e suas consequências secundárias, como o que foi
observado no presente relato31,32,33. Em um estudo com 100 feli-
nos aparentemente saudáveis, empregando a avaliação oftálmica
completa foi identificada uma prevalência de 81,5% de sinais
oculares relacionados ao quadro de toxoplasmose30.

Durante o atendimento do paciente relatado, não foram ob-
servados sinais de desconforto ocular, contudo, apenas o exame
clínico não foi suficientemente esclarecedor sobre a sintomatolo-

Figura 4: A e B) Aspecto microscópico do globo ocular demonstran-
do infiltrado inflamatório, composto por linfócitos e plasmócitos, lo-
calizando difusamente no estroma da íris, no corpo ciliar, na fenda
ciliar e na malha trabecular. Técnica utilizada: coloração H&E, 40x.
.......................................................................................................................

gia apresentada pelo animal. Conforme Langoni recomenda-se a
realização de exames oculares através de métodos fidedignos com
o objetivo de avaliar se sistema ocular apresenta o acometimento
desencadeado por essa moléstia34.

No presente relato, através do exame oftalmológico, foi pos-
sível observar que o mesmo manifestava sinais (catarata imatura,
sinéquias posteriores, pigmentação na região anterior da cápsula
da lente e neovascularização da íris) que podem estar relaciona-
dos com as consequências de um quadro de uveíte crônica. Em
um estudo com 54 gatos infectados com toxoplasma, mostrou
que 12 deles apresentaram no exame oftalmológico, os sinais
neurite óptica, retinocoroidite com deslocamento retiniano exsu-
dativo, iridociclite, irite, coriorretinite, flare aquoso, precipita-
dos ceráticos, luxação de cristalino, glaucoma e descolamento de
retina, indicando que o agente não somente invade o trato uveal,
bem como a retina e o nervo óptico35,36.

A idade de diagnóstico da toxoplasmose é muito variável,
podendo ocorrer em qualquer raça, sexo e faixa etária do felídeo,
isso depende do fator de contato e a forma de infecção com o T.
gondii33. Em um estudo das 88 amostras de fêmeas analisadas
21,59% mostraram-se reagentes, enquanto dos 103 machos,
17,48% foram reagentes34 e Rosa também encontrou frequência
maior de reações entre as fêmeas, mas a diferença de sexo tam-
bém não foi significativa23. Em outro estudo realizado em uma
população de 135 gatos sem raça definida, 18,51% foram rea-
gentes, enquanto, 56 com raças definidas, 21,43% foram reagen-
tes, porem não houve uma diferença significativa, de onde se con-
clui que a ocorrência dessa afecção não se tem predileção em
raças ou sexo 34.

No exame hematológico do animal em relato não houve al-
terações consideráveis, no entanto pode se observar alterações
como anemia arregenerativa, leucocitose neutrofílica, linfocito-
se, monocitose e eosinofília devido a grande perda de células na
replicação do parasito e o processo infeccioso 4,37. No exame bio-
químico, pode ocorrer aumento da bilirrubina e de enzimas hepá-
ticas36,38, porém houve um pequena alteração na GGT, mas não
houve efeito colaterais ou adversos na funcionalidade hepática
da paciente deste relato.

De acordo com Dubey, um diagnóstico definitivo da toxo-
plasmose ocular em felinos em ausência de achados clínicos com-
patíveis é extremamente difícil, os testes sorológicos demonstram
ser o único meio de confirmação definitiva do toxoplasma39,40,41.
O mais utilizado meio de diagnóstico complementar da infecção
da toxoplasmose, é o RIFI, podendo também ser testados por
outros meios como, Teste de Hemaglutinação Indireta (HAI - In-
direct Hemagglutination Test), Ensaio de Imunoabsorção Enzi-
mática (ELISA – Enzyme Linked Immunosorbent Assay), Teste
de Aglutinação Modificado (MAT - Modified Agglutination
Test)42,43,44. Os métodos mais utilizados são RIFI e ELISA45. A
utilização do RIFI vendo, sendo largamente utilizada, devido ao
fato de ser considerada de fácil realização do clínico, de grande
especificidade (evidenciando anticorpos dirigidos para antígenos
de superfície de T. gondii), com mais precocidade aos outros tes-
tes e praticamente isenta de infecção acidental para os laborato-
ristas, porém está técnica requer equipamentos especiais (micros-
cópio de fluorescência) para cada espécie animal36. Então utiliza-
do este método, pelo qual teríamos um resultado mais específico,
devido o animal não apresentar sinais clínicos alterados, exceto
alteração ocular, que não é patognomônico da doença.

O HAI, um teste prático, baixo custo, podendo ser armazenado
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refrigeradamente por muito tempo e utilizado para um diagnósti-
co mais tardio, como a detecção IgG, na infecção crônica, porém
não é indicado como diagnóstico definitivo, mas como uma tria-
gem, devido que ao atingirem títulos de IgG um máximo de trinta
a sessenta dias, logo decrescerem  e persistirem com títulos bai-
xos45,47, e  por possuir pouca especificidade, resultando assim em
reação cruzada com outros protozoário e  diminuindo a sua pre-
cisão48. O método ELISA, também muito utilizado como o RIFI,
é considerado um método de fácil aplicação, e de boa sensibili-
dade, além de poder proporcionar a realização de um número
maior de amostras, por ser um teste automatizado, porém tem
alto custo no equipamento, levando assim um valor mais agrega-
do aos demais exames. Paralelamente ao ELISA, o método MAD
além de ser prático e dispensar o uso de equipamentos sofistica-
dos, podendo ser utilizado em qualquer espécie animal e possu-
indo uma alta sensibilidade49,50.

A utilização de testes com PCR pode melhorar a sensibilida-
de e especificidade do diagnóstico e melhorar a compreensão de
T. gondii na infecção ocular, no entanto, devido à natureza pre-
sente da infecção a extrema sensibilidade do teste PCR na detec-
ção de toxoplasma, DNA do parasita, isto pode não ser um diag-
nóstico definitivo. Por exemplo, um estudo recente sugeriu que o
teste PCR positivo pode estar presente no humor aquoso de al-
guns gatos previamente exposto pelo parasita, mas que não têm
evidência de inflamação do segmento anterior51. Outros estudos
apontaram que títulos elevados de anticorpos anti-T.gondii en-
contrados no humor aquoso de gatos infectados, que apresentam
uveíte, sugerem que a produção local de anticorpos está ocorren-
do e, portanto que as células B ativas residem ativas residem na
úvea anterior25,45, conforme a gata apresentou o sinal clínico no
exame oftalmológico.

Gatos com a infecção pré-existente de FIV manifestam a
toxoplasmose de forma mais grave, quando infectados, apresen-
tando supressão de linfócitos T (CD4+ e CD8+), bem como redu-
ção da expressão de interleucinas (IL-2, IL-6, FNT-ã), quando
comparados com gatos que possuem apenas toxoplasmose36 e gatos
positivos para FeLV, apresentam maior risco de co-infecção com
T. gondii, manifestando anemia e prostração52, como a avalição
sorológica da gata para FIV e FeLV deu negativos, a mesma esta-
va assintomática.

Os achados microscópicos quando analisados serão obser-
vados infiltração linfocítica plasmocítica granulomatosa multifo-
cal, iridociclite, coriorretinite granulomatosa com necrose retia-
na41,43,53. Alguns destes foram observados no animal relatado, como
folículos linfoides do epitélio posterior da íris e deslocamento da
retina.  Em um estudo com 27 gatos, em que os olhos foram exa-
minados, 81,5% haviam inflamação intraocular, caracterizada
principalmente por panuveíte multifocal50, sendo assim, terá sem-
pre um acometimento ocular na região anterior e posterior45.

A terapia da toxoplasmose ocular é difícil, como todos os
fármacos disponíveis atuam apenas para suprimir a replicação
dos taquizoítos, sendo assim as drogas anti-T. gondii atuam fra-
camente ou até mesmo nenhuma atividade contra o estágio de
cisto tecidual (bradizoítos), portanto, não eliminaram do organis-
mo45. Uns dos tratamentos mais utilizado da doença polissitêmi-
ca, de escolha dos clínicos e usado também para tratamento da
toxoplasmose ocular em humano é o cloridrato de clindamicina,
administrado via oral, na dose recomendada de 12,5 mg/kg, duas
vezes ao dia para 14-21 dias, podendo assim encurtar o período
de eliminação dos oocistos32,45,54. Outra combinação de sulfame-

taxol-trimetoprima tem demonstrado efeitos satisfatórios também
no controle da doença, principalmente no tratamento ocular36,
porém tem efeitos colaterais gastrointestinais e são mais suscetí-
veis à medula óssea com efeitos supressores da droga55.

Várias séries de novas drogas anti-toxoplasma estão sendo
testado em animais, em destaque, o Atovaquona parece ser mais
promissor. Esta droga tem potencial atividade contra cistos teci-
duais, especialmente quando combinada com antibióticos e sulfa
ou pirimetamina56,57.

O uso da combinação de colírios com antibióticos e corti-
coides tem sendo utilizados, para diminuir a inflamação do seg-
mento ocular anterior quando presentes, tendo assim mais efeitos
satisfatórios que somente uso de corticoide tópico58. Outro meio
de uso para a terapia ocular vem sendo utilizado o colírio de pred-
nisolona ou dexametasona 0,1%, em dose antiinflamatória du-
rante 4 a 6 semanas, caso não responda à terapia anti-inflamató-
ria tópica, a adição de clindamicina via oral para o tratamento é
uma opção razoável45,59. Como o animal relatado apresentava glau-
coma, a pressão ocular do OS estava muito elevada, optou-se por
um medicamento mais específico, um hipotensor, com intuito de
diminuir a pressão.

Após uma semana de tratamento indicado para tentar dimi-
nuir a PIO, no segundo exame oftalmológico, as manifestações
clínicas observadas não foram satisfatórias, assim optou-se pela
enucleação do OS através da técnica subconjuntival. Outras téc-
nicas são descritas na literatura, a transpalpebral e a lateral e a
escolha das técnicas devem ser de acordo com o processo patoló-
gico presente, as circunstâncias do olho envolvido, a anatomia do
paciente e a preferência do cirurgião, levando em consideração
que, a tração excessiva do globo e do nervo óptico deve ser evita-
da, pois uma lesão no quiasma óptico pode danificar a visão do
olho remanescente no pós-operatório. A técnica de escolha foi a
subconjuntival ou transconjuntival, devido os sinais clínicos apre-
sentados e de acordo com Caplan a técnica possui mais vanta-
gens dos demais métodos, como tendo a redução da perda de
tecido orbital, menor tração no nervo e redução de hemorragia
intraoperatória60.

Segundo Slatter é imprescindível no pós-operatório de enu-
cleação a administração sistêmica de antibiótico de preferência
do grupo penicilinas, anti-inflamatório não esteroidal (AINE) são
utilizados para reduzir a iridociclite pós-operatória, inchaço con-
juntival e das pálpebras, analgésicos, além de curativos locais e
utilização de colar protetor elizabetano61.

A toxoplasmose tem ocupado o lugar de grande importante
zoonose no Brasil, e o gato, o principal papel na transmissão62. A
resolução clínica da toxoplasmose ocular felina é de grande im-
portância para saúde do animal. O protocolo utilizado no presen-
te relato permitiu a cura clínica do paciente deste relato.

Conclusões
Através do presente relato foi possível concluir que apesar

da literatura citar como de baixa ocorrência a manifestação clíni-
ca ocular de toxoplasmose em gatos, a atenção deve ser dada a
todos com sinais de uveíte e coriorretinite levando em considera-
ção na lista de diagnósticos diferenciais da toxoplasmose ocular,
visto que o diagnóstico diferencial e definitivo é através de exa-
mes complementares como a sorologia é de extrema importância
para o diagnóstico da infecção e que o tratamento pode ser inici-
ado o mais precocemente possível, a fim de diminuir possíveis
sequelas e ter uma melhor eficácia terapêutica.
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