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A infecção por Toxoplasma gondii apresenta vários aspectos relevantes que tornam a abordagem diagnóstica no 
laboratório um contínuo desafio e uma renovação infindáveis (Candolfi et al., 2007; Flori et al., 2009; Garweg, 

2005; Kasper et al., 2009; Kodym et al., 2007; Lefevre-Pettazzoni et al., 2006; Petersen, 2005; Sensini, 2006).

As diversas formas de apresentação clínica, desde as assintomáticas até as formas localizadas, o acometimento 
durante a gestação e a possibilidade de transmissão para o feto, a ocorrência em pacientes imunodeprimidos são 
algumas das situações que fazem que o diagnóstico laboratorial assuma um aspecto de curiosidade constante e gere 
a necessidade de atualização frequente (Candolfi et al., 2007; Flori et al., 2009; Garweg, 2005).

Em razão de toda essa complexidade, desenvolveram-se numerosos recursos laboratoriais, e sua interpretação 
requer muito mais do que a análise isolada de cada um deles, seja sob a ótica da sensibilidade, da especificidade 
ou de qualquer parâmetro analítico. Há necessidade de avaliar os resultados de forma integrada e evolutiva, 
respeitando o momento provável da infecção e os limites de cada um dos recursos diagnósticos acessórios (Garweg, 
2005; Kasper et al., 2009).

Como em muitas outras situações da nosologia humana, o diagnóstico das doenças infecciosas pode ser abordado 
por uma ‘via direta’, que inclui a detecção do próprio microrganismo ou de suas partes constitutivas (proteínas, ácido 
nucleico), ou por ‘vias indiretas’ (detecção de anticorpos ou citocinas, por exemplo) (Kasper et al., 2009; Kodym et 
al., 2007; Lefevre-Pettazzoni et al., 2006; Petersen, 2005; Sensini, 2006). Da mesma forma que nas demais situações 
médicas, a interpretação de qualquer resultado laboratorial também requer a integração de informações clínicas e 
epidemiológicas, e de outros dados laboratoriais, para que se possa chegar a um grau maior de consistência e o 
conjunto dos dados permita o maior valor preditivo possível (Garweg, 2005).

Assim, por exemplo, resultados laboratoriais de qualquer natureza, isolados, sem o apoio em dados clínicos e 
obtidos de um indivíduo de uma população de baixíssima prevalência de uma doença, têm valor preditivo muito 
diferente daquele obtido quando se emprega o mesmo recurso técnico, qualquer que seja ele, em paciente com forma 
clínica compatível e oriundo de uma população com elevada incidência de uma determinada doença (Garweg, 2005).
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Dessa forma, esse posicionamento vai pautar a análise de todos os dados e técnicas aqui apresentados e, embora 
isso possa nos parecer óbvio, está na raiz de vários problemas interpretativos, quando passamos a empregar os 
diferentes recursos laboratoriais existentes à nossa disposição na solução prática de problemas na clínica.

DIAGNÓSTICO DIRETO

Essa abordagem diagnóstica visa a identificar a presença no plasma ou nos líquidos biológicos (líquido amniótico, 
humor aquoso, líquido cefalorraquidiano, entre outros) do próprio agente etiológico ou de componentes da estrutura 
do parasita (proteínas ou ácido nucleico).

O isolamento do toxoplasma não é realizado, na prática, com a finalidade de diagnóstico. O processo envolve 
a inoculação do material biológico mais frequentemente em culturas de células de rim de macaco verde africano 
(Vero). Esse procedimento requer instalações laboratoriais relativamente sofisticadas, que permitam a manutenção 
de células em cultura, e isso acarreta um custo considerável para cada teste individual (Garweg, 2005). Além disso, 
por ser um procedimento que envolve a inoculação do material biológico em cultura de células, a multiplicação 
do agente e, posteriormente, a identificação do agente (imunofluorescência, imunoperoxidase, detecção de ácido 
nucleico ou proteínas), o tempo para que todo esse processo ocorra é forçosamente longo e, consequentemente, 
inviabiliza seu uso clínico.

Outro recurso laboratorial direto que será apenas mencionado, tendo em vista ser de uso excepcional e restrito a 
poucos laboratórios de referência, é a detecção do parasita após a inoculação em células ou animais de laboratório. 
O material biológico pode ser inoculado em peritônio de camundongos e, após o período de incubação, detectado e 
identificado por técnicas de coloração direta ou técnicas moleculares (Garweg, 2005). 

Na prática, o recurso direto mais empregado são as técnicas de biologia molecular, entre as quais as numerosas 
variantes de amplificação do DNA do toxoplasma, como a PCR (reação em cadeia da polimerase). Em linhas gerais, trata-
se da construção de um segmento de DNA denominado primer ou iniciador, cuja sequência de bases é complementar 
a uma sequência do DNA do parasita que se quer identificar, denominada ‘alvo’. Para que o procedimento tenha 
desde o início maior sensibilidade, escolhem-se sequências-alvo repetitivas. Em nosso caso específico, há dezenas de 
sequências-alvo já descritas (B1, RETg, AF146527), embora as mais empregadas na prática sejam o gene B1, repetido 
cerca de 35 vezes no genoma, e o gene AF146527, repetido de 250 a 300 vezes (Sensini, 2006).

Essa amplificação ocorre pela alternância de três ciclos: dissociação da dupla hélice de DNA do parasita por ação 
do calor; pareamento da sequência sintetizada B1, AF ou outra com o segmento-alvo; duplicação da sequência-alvo 
por ação da DNA polimerase. As temperaturas usadas no processo podem ser discretamente diferentes, as enzimas 
empregadas para duplicação da sequência-alvo podem ser distintas e o número de ciclos pode também ser diferente. 
Além desse modelo tradicional de PCR, foram descritos vários protocolos de PCR em tempo real, em que o sinal 
decorrente da duplicação do DNA é emitido e captado a cada vez que é gerado, não sendo necessário acompanhar 
a reação até o fim (de 35 a 40 ciclos). O coeficiente de variação desse tipo de amplificação é muito menor do que o 
observado na PCR convencional, levando a valores de detecção muito mais precisos.

Assim, foi descrita uma pletora de protocolos diferentes, alguns dos quais são comercializados ou tiveram 
desenvolvimento ‘caseiro’ (in house). Em decorrência dessa diversidade, a comparação entre esses protocolos é difícil, 
e os resultados obtidos com eles devem ser comparados com muito cuidado.

Outra fonte de variação entre os vários tipos de PCR refere-se ao processo de revelação do produto amplificado. 
Este pode ser visualizado pelo emprego de um produto que se intercala entre as hélices do DNA (brometo de etídio 
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ou Sybr Green) ou de uma sonda do tipo Taqman, que emite um sinal após cada amplificação do material genético 
(PCR em tempo real).

Para se ter uma ideia mais clara da variedade de protocolos de PCR, em 2009 foi publicado um trabalho em que 
se identificaram, apenas nos 25 laboratórios da França que realizam o teste, 35 processos discretamente diferentes 
quanto a uma ou mais características. Nove desses centros usavam dois e até três processos distintos. Entretanto, 
em análise mais ampla, pode-se afirmar que os testes moleculares são bastante sensíveis, especialmente se aplicados 
entre a 18ª e a 21ª semana de gestação e pelo menos seis semanas após a infecção materna, para que haja tempo de 
o processo de infecção do feto ocorrer (se é que vai ocorrer) e o material genético do parasita poder ser detectado no 
líquido amniótico, no caso de uma infecção durante a gestação. Protocolos foram desenvolvidos para aplicação no 
líquido cefalorraquidiano, no humor aquoso e no sangue (Garweg, 2005).

Há uma tendência atualmente de liberar resultados quantitativos desde que se disponha de uma curva de calibração, 
com quantidades conhecidas de DNA. Por sua vez a detecção pura e simples do DNA do parasita já é forte indicativo de 
infecção. Voltamos a enfatizar que resultados, especialmente os quantitativos, obtidos com procedimentos diferentes 
não devem ser comparados.

As técnicas moleculares têm sido empregadas também para o diagnóstico de infecções oculares, do sistema 
nervoso central e de material de biópsias (Garweg, 2005; Kasper et al., 2009; Kodym et al., 2007; Lefevre-Pettazzoni 
et al., 2006; Petersen, 2005; Sensini, 2006). Entretanto, é preciso que as metodologias empregadas sejam validadas 
para emprego nesses materiais clínicos distintos, e se deve tomar o cuidado de amplificar um gene constitutivo (tipo 
betaglobina) para validar a realização do teste e seu resultado.

Outra recomendação que nos parece relevante é a de que a detecção do DNA do parasita na amostra clínica não é 
sinônimo de má-formação fetal; ela indica forte probabilidade de infecção do feto ou a presença do parasita em outro 
liquido biológico (liquor, humor aquoso), porém não é forçosamente indicativa de lesão (Garweg, 2005; Kasper et al., 
2009; Kodym et al., 2007; Lefevre-Pettazzoni et al., 2006; Petersen, 2005; Sensini, 2006).

DIAGNÓSTICO INDIRETO

A forma mais amplamente difundida de diagnóstico e mais empregada na prática clínica é a pesquisa de 
anticorpos. Nesse aspecto, existem várias técnicas que se utilizam de características distintas de abordagem 
(neutralização, imunoquímica) e que permitem até mesmo caracterizar o isótipo e a subclasse do anticorpo detectado 
(Kasper et al., 2009).

A técnica considerada padrão-ouro do diagnóstico é a reação de Sabin-Feldman ou teste do corante (dye test) 
(Kasper et al., 2009). Esse procedimento trabalha com toxoplasmas vivos e diluídos em concentrações decrescentes do 
soro a ser testado. Os anticorpos contidos no soro, na presença de complemento, irão neutralizar taquizoítas vivos; 
e o corante (azul de metileno) presente na amostra não penetrará no parasita. Caso não haja anticorpos no soro, o 
corante será captado pela célula do parasita, que adquirirá um tom azulado. O título final será a maior diluição que 
evita a captura do corante.

Embora assim descrita pareça simples, essa técnica depende do controle rigoroso de numerosos fatores, 
especialmente da manutenção de toxoplasmas vivos em animais ou em cultura de células, além do preparo diário do 
corante, a subjetividade da leitura, o que a torna de difícil uso rotineiro fora de laboratórios de referência e pesquisa. 
Entretanto, é com essa técnica que todas as demais devem ser comparadas sempre que for descrita nova metodologia 
para detecção de anticorpos (Garweg, 2005; Kasper et al., 2009).
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Os recursos mais amplamente utilizados na prática são as técnicas chamadas de fase sólida, uma vez que empregam 
uma superfície plástica sobre a qual são fixados antígenos do toxoplasma. Esses diferentes antígenos da estrutura 
do parasita, dependendo das várias técnicas descritas, capturam os anticorpos presentes na amostra analisada, e 
a ligação antígeno-anticorpo é revelada na sequência, pelo emprego de outro processo imunológico (anticorpo de 
outra espécie animal dirigido contra a imunoglobulina humana) e pela emissão de um sinal (uma cor, uma radiação 
luminescente, por exemplo), medido por um sensor (Kasper et al., 2009; Kodym et al., 2007).

Os antígenos empregados nessa fase sólida são selecionados com base em sua capacidade de gerar anticorpos na 
infecção natural, predominantemente na fase aguda. Alguns produtos comerciais empregam antígenos de fases um 
pouco mais precoces, enquanto outros utilizam antígenos de fases um pouco mais tardias da infecção. Essa seria uma 
das razões pelas quais existem algumas diferenças entre os métodos (Kasper et al., 2009; Kodym et al., 2007; Lefevre-
Pettazzoni et al., 2006; Petersen, 2005; Sensini, 2006).

Da mesma forma, dependendo da natureza do sinal gerado pelo complexo imunológico formado e captado pelo 
sensor, essas técnicas poderão ser mais ou menos sensíveis (Garweg, 2005; Kasper et al., 2009). Nos últimos 15 
anos houve uma tendência por parte dos fabricantes dos conjuntos diagnósticos (kits) para desenvolver testes com 
sensibilidade cada vez maior; isso ocorreu em consequência da maior sobrevida dos pacientes com várias formas 
de imunocomprometimento (HIV-soropositivos, pacientes submetidos a transplantes de órgãos, entre outros), que 
requerem testes mais sensíveis para detectar a pequena quantidade de anticorpos que produzem. A contrapartida 
disso é que os testes comprometeram, dessa forma, sua especificidade, uma vez que não existe forma de aumentar 
a sensibilidade de um teste sem que haja algum comprometimento da especificidade, considerando-se a própria 
natureza da resposta imune e a curva de sinal-resposta dos testes diagnósticos.

Assim, ao se detectarem moléculas das classes IgM ou IgA com sensibilidades cada vez maiores, passaram-se a 
detectar também moléculas dirigidas contra outros antígenos semelhantes, porém distintos daqueles do toxoplasma, 
gerando reações falsamente positivas. Além disso, e de forma ainda mais relevante, mesmo as moléculas de IgM e IgA 
específicas que, no passado, eram consideradas marcadores de doença recente, passaram a ser detectadas, graças à 
maior sensibilidade das técnicas em uso atualmente, por muitos anos depois da doença aguda, descaracterizando-as, 
portanto, como marcadores de doença recente. Dessa forma, toda vez que se identificam marcadores sorológicos de 
doença recente (IgM e IgA), é imprescindível que se avalie se isso realmente indica infecção recente ou, alternativamente, 
a persistência de uma molécula por anos após a infecção aguda (Sensini, 2006).

Uma vez que existe grande quantidade de produtos comercializados para identificação das imunoglobulinas, 
vamos ater-nos à discussão de aspectos mais genéricos, de interpretação dos resultados obtidos, sem fixar-nos 
demasiadamente nos produtos em si, já que as comparações citadas na literatura especializada nem sempre são 
realizadas segundo a técnica padrão-ouro e podem estar sujeitas a interpretações variadas pelos autores. Também não 
seria o escopo deste capítulo discutir uma série de resultados observados no emprego de outros antígenos nos testes 
diagnósticos, ainda não disponíveis na prática, porém não menos interessantes e eventualmente capazes de originar 
testes melhores no futuro. Cabe ressaltar aqui a colaboração nesse aspecto de alguns grupos brasileiros de pesquisa 
que têm contribuído significativamente para a geração de conhecimentos.

Antes de tratarmos diretamente da avaliação da produção de anticorpos contra T. gondii é preciso enfatizar um 
dos princípios fundamentais da patologia clínica, segundo o qual a avaliação prospectiva da produção de anticorpos 
contra qualquer agente infeccioso deve ser feita com o emprego da mesma técnica laboratorial, avaliando-se em 
paralelo – na mesma corrida – as amostras sob análise. Esse princípio básico é frequentemente esquecido, e isso se 
transforma em mais uma fonte de confusão na análise de resultados obtidos em pacientes ou em situações específicas.
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Dinâmica da Produção de Anticorpos Anti-T. gondii

Entre 15 e 40 dias, aproximadamente, após a infecção, já é possível detectar anticorpos dirigidos contra o parasita 
no soro obtido de sangue periférico. Nesse primeiro momento, os anticorpos são principalmente das classes IgM e IgA, 
e, embora essa produção não pudesse ser documentada com as técnicas usadas no passado, elas ocorrem e perduram 
por muitos meses e até anos após a infecção aguda. Essa é a razão pela qual, em face de um resultado de IgM ou 
IgA positivo, a principal preocupação deve ser determinar se elas representam episódio recente ou a continuidade de 
produção (durante meses ou anos) após a infecção original (Sensini, 2006).

Entre uma e quatro semanas após o início da produção dos anticorpos das classes IgM e IgA, ocorre o chamado 
switch de isótipo e se inicia a produção de IgG. Inicialmente, são produzidos anticorpos de baixa avidez e, após 
cerca de três a quatro meses, os anticorpos da classe IgG produzidos são de alta avidez na ligação com os antígenos 
(Sensini, 2006). 

Análises realizadas com o fracionamento de preparações antigênicas de T. gondii revelaram que os anticorpos da 
classe IgM e IgG se dirigem principalmente contra três antígenos de pesos moleculares de 32 mil, 22 mil e seis mil 
dáltons. Além disso, os anticorpos da classe IgG apresentam um leque de reatividades muito mais amplo, podendo 
identificar outras 17 frações antigênicas, além daquelas que também reagem com a IgM.

Os anticorpos da classe IgG costumam permanecer detectáveis pelo restante da vida dos indivíduos, embora 
eles possam, em determinadas situações, atingir níveis muito baixos e não ser mais detectados por uma ou outra 
metodologia (Sensini, 2006).

Procedimentos Laboratoriais para Detecção dos Anticorpos

Várias técnicas permitem a detecção de anticorpos na fase inicial, entre as quais a quimioluminescência, a 
imunofluorimetria e os ensaios imunoenzimáticos em geral (aqui chamados genericamente de EIE ou Elisa) (Kasper 
et al., 2009; Kodym et al., 2007; Lefevre-Pettazzoni et al., 2006; Petersen, 2005; Sensini, 2006). Conquanto sejam de 
uso rotineiro para as IgGs, não existem padrões universalmente aceitos para a quantificação das imunoglobulinas M 
e A, o que dificulta comparações mais perfeitas.

Quando comparados entre si e com o teste padrão-ouro, as diferentes técnicas para detecção de IgM revelam 
sensibilidades relativas entre 90% e 100%, aproximadamente, e especificidades entre 75% e 95% (Kasper et al., 2009). 
A concordância média entre as técnicas gira ao redor de 92,4%. Há testes calibrados para detectar anticorpos de fase 
mais recente do que outros e, em função disso, passam a ter sensibilidades e especificidades discretamente diferentes. 
Novamente, essa comparação entre técnicas deve ser feita com muito cuidado, com amostras bem conhecidas, antes 
de se tomarem decisões definitivas. 

Uma vez mais, é importante relembrar que a positividade da IgM, especialmente mas não exclusivamente na 
ausência de IgG, não indica obrigatoriamente diagnóstico de toxoplasmose aguda, ainda que em concentrações por 
vezes elevadas. Caso não ocorra soroconversão de IgG nas poucas semanas seguintes à identificação da IgM, esse 
resultado será considerado falsamente positivo. Quando a IgG é positiva, ao lado da IgM, há necessidade de testes 
adicionais para saber se esse resultado é verdadeiramente positivo e mesmo se se trata de IgM associada a uma 
infecção recente (teste de avidez, outras técnicas para detecção de IgM) (Candolfi et al., 2007; Flori et al., 2009; 
Garweg, 2005; Kasper et al., 2009; Kodym et al., 2007; Lefevre-Pettazzoni et al., 2006).

A produção de anticorpos da classe IgA segue dinâmica semelhante à da IgM. O início da produção é praticamente 
concomitante ao da IgM e, habitualmente, ela permanece detectável por cerca de quatro meses. Entretanto, há estudos 
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que demonstram sensibilidade inferior em relação às técnicas para detecção de IgM e, além disso, permanência de IgA 

por período superior a um ano. Dessa forma, o perfil IgM+/IgA negativo não exclui a possibilidade de infecção aguda, 

e o perfil IgM+/IgA+ não caracteriza infecção aguda (particularmente se a IgG for negativa). A negatividade dos dois 

marcadores, entretanto, torna a possibilidade de infecção aguda bastante remota em pacientes imunocompetentes. 

Com os dados disponíveis atualmente, não há razões para interpretar esses perfis de forma distinta entre as gestantes.

Embora muito menos comumente realizada do que as determinações de IgM e IgG, a avaliação das IgAs constitui 

solicitação relativamente frequente aos laboratórios de rotina e é muitas vezes realizada por laboratórios de referência 

na tentativa de esclarecer casos difíceis. Essa determinação pode ser feita pela técnica de ISAGA (immunosorbent 

agglutination assay – ensaio imunoabsorvente de aglutinação) ou, mais frequentemente, por técnicas imunoenzimáticas 

(Kasper et al., 2009).

A produção da IgA costuma ser detectável logo após o início da produção de IgM, eventualmente uma semana depois, 

e permanece detectável por longos períodos, eventualmente um ano ou mais. Embora com as técnicas mais tradicionais 

esse período de detectabilidade se restrinja a quatro meses aproximadamente e, portanto, se caracterize como um 

marcador mais fiel de doença recente do que a IgM, o uso de técnicas mais modernas e sensíveis acabou revelando que a 

produção de IgA também permanecia após a fase inicial da doença (Kodym et al., 2007). Por essa razão, acredita-se que 

a contribuição que a detecção de IgA traz seja, na prática, menor do que a trazida de fato no passado.

Com relação à produção de IgG, com o emprego das técnicas de fase sólida, a detecção se torna possível logo 

após o início da produção de IgM, seguindo-se ao switch de isótipo (Kodym et al., 2007; Lefevre-Pettazzoni et al., 

2006; Petersen, 2005; Sensini, 2006). Isso ocorre cerca de uma a três semanas após o início da produção de IgM. 

Inicialmente, essas moléculas produzidas são pouco ávidas na ligação com os antígenos e, ao longo dos primeiros três 

a quatro meses após a infecção, ocorre uma seleção de linfócitos B que produzem IgGs que se ligam com maior avidez 

ao antígeno. Essa dinâmica pode ser usada para determinar se os anticorpos da classe IgM produzidos são aqueles 

associados à fase aguda (quando as IgGs são de baixa avidez) ou aqueles residuais que continuam a ser produzidos 

anos após a infecção (quando as IgGs são de alta avidez). No caso específico da gestação, é importante que as grávidas 

realizem o primeiro teste até a 16ª semana de gestação, pois, caso sejam detectados concomitantemente anticorpos 

das classes IgM e IgG, existe a possibilidade de avaliar o grau de avidez dos anticorpos da classe IgG e verificar se 

a infecção ocorreu antes ou após a concepção (Candolfi et al., 2007; Flori et al., 2009; Garweg, 2005; Kasper et al., 

2009; Kodym et al., 2007; Lefevre-Pettazzoni et al., 2006).

Há relatos na literatura especializada segundo os quais a introdução de terapêutica específica contra o toxoplasma 

pode alterar a dinâmica do processo de geração de anticorpos de alta avidez. Porém, ainda não está bem documentado 

em que medida a introdução de drogas afetaria a interpretação dos níveis de avidez.

Mais recentemente, têm sido descritos casos de pessoas cujo processo de amadurecimento das IgGs não evolui, 

ou seja, ao longo dos anos o nível de avidez não se altera substancialmente, sem que isso indique imunodeficiência. 

Segundo alguns autores, esse fenômeno poderia ocorrer em até 5% das gestantes. Dessa forma, os autores que abordam 

a questão diagnóstica são unânimes em afirmar que não se devem tomar medidas definitivas com base apenas em 

uma determinação isolada, de baixa avidez de IgG (Lefevre-Pettazzoni et al., 2006). Como regra geral, o nível elevado 

não traria maiores dificuldades interpretativas.

Assim, caso os níveis de avidez não se elevem significativamente transcorridas de quatro a seis semanas, é 

possível que as mulheres incluídas naquele percentual tenham uma característica tal em seu sistema imune que esse 

processo de auxílio ao diagnóstico não possa ser empregado.
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Atualmente, existem laboratórios que fazem uso de técnicas próprias de avaliação de avidez, ao passo que outros 

usam conjuntos comercializados. Dessa forma, não se recomendam comparações entre índices de avidez obtidos com 

metodologias ou procedimentos distintos. Para que a avaliação do grau de avidez possa ser realizada, é necessário, 

obviamente, que a dosagem de IgG seja positiva, com uma taxa de pelo menos 15 UI/ml, para que seja possível uma 

interpretação minimamente confiável (Candolfi et al., 2007).

Outra técnica de fase sólida recentemente lançada, porém ainda não disponível entre nós, é a técnica de Western 

blot. Nessa técnica, antígenos purificados a partir do parasita são separados em uma camada de gel produzido com 

substâncias dissociantes e sob ação de uma carga elétrica. A seguir, os antígenos separados são transferidos a uma 

membrana de nitrocelulose (fase sólida) empregando-se, novamente, uma carga elétrica. Dessa forma, os antígenos 

formam uma coluna proteica na nitrocelulose, que é cortada em tiras com cerca de 0,5 cm de largura por 8-10 cm de 

extensão. Na etapa seguinte da reação, o soro dos pacientes sob análise, diluído numa solução apropriada, é aplicado 

às tiras de nitrocelulose; caso existam anticorpos no soro, eles se ligarão aos antígenos dissociados sobre a fase 

sólida, numa típica reação antígeno-anticorpo. Essa reação será revelada posteriormente pela adição de um complexo 

formado pela fusão de um anticorpo anti-IgG humana produzido em animais (como coelho ou cabra, por exemplo) com 

uma enzima (mais comumente peroxidase). Após uma etapa de lavagem, todo esse conjunto de proteínas (antígeno 

parasitário-anticorpo humano-anticorpo animal + peroxidase) é revelado pela adição de um produto formado por 

um substrato da peroxidase e que, ao ser desdobrado por ela, resulta em uma substância insolúvel. Esta se precipita 

na nitrocelulose, formando um ‘borrão’ (blot). Nesse momento, pode-se observar desde nenhum borrão até vários 

borrões, que, devidamente interpretados, indicarão a presença ou não de anticorpos específicos contra T. gondii. 

Segundo alguns trabalhos citados na literatura, essa técnica apresenta elevada sensibilidade e especificidade quando 

comparada ao dye test.

Uma última técnica usada para detecção de imunoglobulinas em geral (IgM, IgG, IgA e IgE) e que é útil como 

técnica de fase sólida é o ISAGA (Candolfi et al., 2007; Kasper et al., 2009; Sensini, 2006). É restrito a laboratórios 

de referência, mas, por ser frequentemente citado, consideramos oportuno descrevê-lo aqui. Trata-se do emprego de 

uma microplaca de material plástico (fase sólida) com 96 orifícios, a cujas paredes internas são adsorvidos anticorpos 

produzidos em animais (coelhos, cabras, entre outros) e dirigidos contra regiões específicas de cada tipo de isótipo 

de imunoglobulina que se queira detectar (existem ISAGAs para detecção de IgG, IgM, IgA, IgE). A seguir, incuba-se 

o material sob avaliação. Seguem-se uma lavagem e incubação com antígenos do parasita. Se houver aglutinação 

(avaliada visualmente e de forma semiquantificada), a reação será considerada positiva para aquele isótipo; caso 

contrário, será negativa para esse mesmo isótipo.

Ainda que restritas a laboratórios de referência, existem algumas técnicas de avaliação de IgG empregadas para 

definir a época em que teria ocorrido a infecção toxoplásmica, especialmente no seguimento da gestação. Uma delas é 

a aglutinação diferencial ou AC/HS. Essa técnica consiste na avaliação da produção de IgG com antígenos do parasita 

extraídos com acetona (AC) ou formalina (HS). Os anticorpos da classe IgG que se dirigem contra antígenos AC são 

produzidos mais precocemente em relação aos antígenos HS. Dessa forma, estabelece-se uma razão entre os títulos 

obtidos com o uso de antígenos AC e os títulos obtidos com antígenos HS. Esses títulos caracterizam um padrão que 

predomina no primeiro ano pós-infecção e outro distinto após esse período, e permitem determinar se a infecção 

ocorreu há mais de um ano ou há menos de um ano.

Embora esse recurso seja amplamente utilizado pelos laboratórios de referência, o acesso aos antígenos é muito 

restrito e, na prática, requer muita experiência para permitir conclusões sobre a época em que ocorreu a infecção 

aguda, ou seja, entre três e quatro meses após o início da gestação, ou antes da concepção.
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Outras técnicas para detecção de IgG (imunofluorescência indireta, hemaglutinação, entre outras), embora 

amplamente empregadas no passado, caíram em desuso, seja por terem menor sensibilidade, seja por não estarem 

mais disponíveis comercialmente, seja por restrições técnicas de uso. Alguns profissionais alegam que no passado 

havia menos dificuldades diagnósticas do que agora, depois do aparecimento de técnicas mais modernas, mais 

sensíveis e menos específicas. Embora, por vezes, seja difícil avaliar o benefício real desses recursos, muitos pacientes 

acabaram sendo diagnosticados e tratados em virtude da maior sensibilidade de detecção. De qualquer modo, desde 

que cuidadosamente empregadas e com bom senso, as novas tecnologias são muito produtivas, e seu uso, em certa 

medida, inexorável.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA TOXOPLASMOSE OCULAR

Ao longo dos anos, tem sido um desafio diagnóstico a confirmação laboratorial da suspeita clínica de toxoplasmose 

ocular. Essa apresentação da doença pode ser decorrente de uma infecção congênita ou de uma forma adquirida pós-

natal. A fisiopatologia da doença é bastante complexa, e tem sido abordada em diversos trabalhos com a colaboração 

valiosa de grupos brasileiros. Aqui, não se pretende discutir esse aspecto do diagnóstico, o que será feito em outra parte 

do livro. Faremos, então, um sumário das técnicas laboratoriais que têm sido empregadas para confirmar o diagnóstico 

clínico da toxoplasmose ocular, ou para refutá-lo, discutindo vantagens e limitações de cada um dos procedimentos.

Sempre relevantes nessa discussão são as características do estado imune do paciente (imunocompetente ou 

comprometido) e até mesmo sua origem, uma vez que parece haver diferenças entre pacientes de climas tropicais e 

pacientes de climas temperados, considerando que a forma mais comum de aquisição da infecção possa apresentar 

diferenças em decorrência dessa característica. Parece também ter significado relevante a quebra da barreira 

uveovascular, na medida em que o cálculo da produção local de anticorpos pode ser afetado pela integridade ou não 

dessa barreira (Garweg, 2005).

Uma vez que, para que ocorra a toxoplasmose ocular é imprescindível que tenha havido infecção sistêmica, 

a sorologia (pesquisa de anticorpos) no sangue periférico deve ser positiva, a menos que se trate de paciente 

imunocomprometido.

Uma das abordagens laboratoriais mais comumente utilizadas nesse diagnóstico é a verificação dos níveis de 

anticorpos no humor aquoso (Garweg, 2005). Considera-se que a produção de IgM no humor aquoso é extremamente 

baixa e, na prática, o uso desse recurso acaba sendo muito restrito.

Se os níveis de anticorpos da classe IgG no humor aquoso forem relativamente mais elevados do que os do soro, 

poderá estar havendo produção local de anticorpos e isso é considerado um sinal indireto de infecção ocular. Para que 

a ocorrência da síntese local de anticorpos seja confirmada, calcula-se o índice de Goldmann-Witmer (Garweg, 2005), 

também conhecido como coeficiente de Witmer-Desmonts, que leva em conta:

a) título de anticorpos da classe IgG contra toxoplasma do humor aquoso;

b) concentração de IgG total do humor aquoso;

c) título de anticorpos da classe IgG contra toxoplasma do soro;

d) concentração de IgG total do soro.

Calcula-se o coeficiente de Witmer-Desmonts pela fórmula a/b x d/c. Valores superiores a três sugerem produção 

local de anticorpos, enquanto valores inferiores a três sugerem transferência passiva de anticorpos do soro.
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Dependendo do critério de seleção dos casos, a sensibilidade desse índice varia entre 60% e 85%, e a especificidade 
é de aproximadamente 90%. Caso se inclua no cálculo os valores de IgA do humor aquoso e do soro, ainda que a 
sensibilidade específica do índice para IgA seja inferior, no somatório haverá acréscimo da sensibilidade, que poderia 
atingir 90% (Garweg, 2005).

TÉCNICAS MOLECULARES

A discussão sobre as indicações e a fisiopatologia da toxoplasmose ocular encontra-se no capítulo 14. Aqui, 
discutiremos apenas o significado dos achados, sensibilidade e especificidades das técnicas descritas.

Levando-se em conta que a presença do toxoplasma é um dos fatores desencadeadores da doença, mas que o 
processo inflamatório daí decorrente é que teria papel fundamental na lesão em si, estima-se que a sensibilidade da 
PCR para o diagnóstico da toxoplasmose ocular, pela análise do humor aquoso de pacientes imunocompetentes, seja 
da ordem de 25%. Para o humor vítreo, esse valor seria de 50%. Em pacientes imunocomprometidos, a sensibilidade 
do humor aquoso seria de 75%, sempre levando em consideração as limitações advindas de diferenças nos detalhes 
dos diversos tipos de PCR descritos na literatura (Candolfi et al., 2007; Flori et al., 2009; Garweg, 2005; Kasper et al., 
2009; Kodym et al., 2007; Lefevre-Pettazzoni et al., 2006; Petersen, 2005; Sensini, 2006).

Fundamental também seria considerar a amplificação concomitante de genes constitutivos da célula humana 
(também chamados de housekeeping genes) para garantir a credibilidade dos processos de extração, amplificação e 
detecção do DNA parasitário.
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