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OBJETIVO

O Presente resumo tem como objetivo relatar a
experiência de acadêmicos de enfermagem na
realização de uma atividade prática da disciplina de
parasitologia.

A Toxoplasmose é uma zoonose transmitida através das
fezes contaminadas do gato. Apresentando grande
abrangência no cenário mundial, o
protozoário Toxoplasma gondii, agente transmissor da
Toxoplasmose, possui alta prevalência, atingindo cerca
de 60% da população em determinados países. Porém,
mesmo apresentando significativas taxas de prevalência,
principalmente em imunodeprimidos, como pessoas que
convivem com HIV/AIDS, a toxoplasmose não é uma
doença de notificação compulsória.

INTRODUÇÃO

Diante do exposto, fica evidente a importância desta vivência na formação das
acadêmicas, pois foi possível entender como a neurotoxoplasmose pode afetar
negativamente a vida de pessoas imunodeprimidas. Além disso, foi possível notar,
que o fato de não ser uma doença de notificação compulsória camufla a realidade
da doença, principalmente em pessoas que convivem com HIV/Aids. Portanto, se
mostra necessário que os profissionais se atentem para que esse estado de
subnotificação não perdure.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do
Ministério da Saúde, a Toxoplasmose é a causa mais comum de lesões
neurológicas focais com efeito de massa em pacientes infectados pelo
HIV e LT-CD4+ inferior a 200 células/mm³. Nos pacientes com NTX, em
razão das lesões envolverem tipicamente os gânglios de base, é
comum apresentarem sinais focais como hemiparesia, disfunções
motoras, além de outros sinais focais de evolução insidiosa como
febres, cefaleias, convulsões e alterações do estado mental.
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RESULTADOS
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METODOLOGIA

Estudo de caráter qualitativo realizado através de
entrevista de cunho espontâneo e consulta ao
prontuário do paciente, além disso, também foram
elencados possíveis diagnósticos de enfermagem.

A pesquisa aconteceu em abril de 2017, no setor de
internamento adulto de Doenças Infecto-Parasitárias
do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. O paciente
teve diagnóstico positivo para o HIV/Aids em 2003 e
fazia o uso irregular da terapia antirretroviral (TARV).
Por estar imunodeprimido, tornou-se alvo de inúmeras
patologias, sendo uma dessas a neurotoxoplasmose.
De acordo com os dados coletados no prontuário e
através da entrevista, o paciente passou por
incontáveis internações, sendo esta última decorrente
de crises convulsivas acompanhadas por estado de
sono intermitente. No transcorrer da entrevista, o
paciente apresentou fuga de raciocínio, e foi percebido
também presença de déficit motor no lado direito de
seu corpo e exotropia neste mesmo lado. Mesmo
apresentando um leve grau de desorientação, o
paciente se mostrou positivo ao estímulo e interagiu
com as acadêmicas. Mediante esses dados, alguns
possíveis diagnósticos de enfermagem foram
pensados pela equipe com o intuito de propiciar uma
melhor forma de assistência ao paciente, dentre eles
estão: confusão aguda e risco de lesão na córnea.
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