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A toxoplasmose adquirida é assintomática na maioria dos casos, isto é, em aproximadamente 80%-90% dos  
indivíduos imunocompetentes (Remington, 1974). Serão analisadas aqui somente as manifestações clínicas da 

doença em pacientes com imunidade normal, pois o capítulo 12 é dedicado aos imunocomprometidos, exceto os 
quadros oculares, que por sua importância também mereceram um capítulo próprio (capítulo 14). O Quadro 1 resume 
as possíveis manifestações clínicas da toxoplasmose em pacientes imunocompetentes.

Quadro 1 – Formas clínicas de toxoplasmose adquirida em indivíduos imunocompetentes 

1. Forma linfoglandular

2. Meningoencefalite

3. Coriorretinite

4. Pneumonite

5. Miocardite

6. Hepatite

7. Miosite

8. Erupção cutânea

Fonte: Amato Neto et al., 1995.

FORMA LINFOGLANDULAR

A forma linfoglandular é de longe a mais frequente das formas de toxoplasmose adquirida. Febre, linfadenomegalia, 
hepatomegalia e esplenomegalia, cefaleia e mialgia são os achados mais comuns, podendo ocorrer também dor de 
garganta, erupção cutânea e sudorese noturna.
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A linfadenopatia é encontrada principalmente na cadeia cervical, em especial a posterior (Jones, Kean & Kimball, 

1965a). A frequência de seu achado é variável: 70% para Amato Neto e colaboradores (1995), 59,8% para Silva 

e colaboradores (2008), 40% para Kean (1972). Os gânglios costumam apresentar consistência normal e ser um 

pouco dolorosos à palpação. Em geral são móveis, não aderentes aos planos profundos, e não coalescentes, embora 

ocasionalmente cheguem a formar massas que se assemelham às de processos neoplásicos. Às vezes surgem em 

localizações não habituais, como a região parotídea, inclusive intraglandulares, levando à confusão diagnóstica com 

caxumba e tumores de parótida (Ferraz et al., 1984; Hadi & Rameh, 2007).

A febre também é achado frequente, embora com encontro variável em estudos diversos: 79% para Amato Neto, 

Bianchi e Pannuti (1973), 59,8% para Silva e colaboradores (2008) e 40% para Kean (1972). Pode ser bastante 

elevada, às vezes contínua, às vezes mais vespertina, geralmente com uma a duas semanas de evolução, raramente 

ultrapassando um mês. É muito comumente acompanhada de cefaleia e mialgia.

Hepatomegalia é encontrada em um terço (Levi & Mendonça, 2003) a dois terços dos casos (Amato Neto, 

Mazzucato & Asato, 1985), e esplenomegalia em cerca de 40% (Levi & Mendonça, 2003). Como na toxoplasmose 

adquirida é frequente o encontro de atipias linfocitárias, às vezes em quantidades elevadas, é fácil compreender 

como a linfadenopatia febril associada aos achados acima descritos leva a uma possível confusão diagnóstica com a 

mononucleose infecciosa, exigindo diferenciação sorológica.

No diagnóstico diferencial, também se deve atentar para citomegalovirose, tuberculose, doença de arranhadura 

de gato, sarcoidose, leucemia, linfoma e neoplasias metastáticas (Amato Neto et al., 1995). Em 1985, Amato Neto 

Mazzucato e Asato (1985) chamaram a atenção, pela primeira vez na literatura, para a possível confusão diagnóstica 

nas fases iniciais da toxoplasmose adquirida linfoglandular com a febre tifoide, pois o hemograma da primeira 

nesse período pode ser leucopênico, com desvio à esquerda e aneosinofilia, semelhante, portanto, ao da segunda. A 

diferenciação se tornará mais simples com a evolução clínica e as modificações nas características do hemograma.

A evolução da forma linfoglandular da toxoplasmose adquirida costuma ser benigna e autolimitada. A astenia 

pode persistir algum tempo, e a linfadenopatia por vários meses.

É preciso chamar a atenção, entretanto, para a possibilidade de formas mais graves, quando poderão estar 

presentes também manifestações de outras formas clínicas (que veremos a seguir), e para a ocorrência tardia de 

aparecimento da coriorretinite, como será relatado no capítulo 14 (Toxoplasmose ocular).

MENINGOENCEFALITE

Embora o comprometimento do sistema nervoso central na toxoplasmose seja habitualmente associado a algum tipo 

de imunodeficiência, em particular Aids, vários casos já foram descritos em indivíduos imunocompetentes. Sabin, em 

1941, foi o primeiro a chamar a atenção para essa possibilidade, com suas observações sobre encefalite toxoplásmica em 

crianças (Sabin, 1941). Em 1975, Townsend e colaboradores (1975), revendo 45 casos publicados de toxoplasmose do 

sistema nervoso central, verificaram não haver imunodeficiência reconhecível em 22 deles, e destacaram a importância 

de considerar essa possibilidade diagnóstica por se tratar de patologia com potencial benefício terapêutico. Em 1996, 

Couvreur e Thulliez (1996) descreveram quatro casos associados a comprometimento ocular.

As principais manifestações clínicas são cefaleia, distúrbios de comportamento e do nível de consciência (Carvalho 

& Farhat, 1999). Alguns autores chamam a atenção para a possibilidade de ocorrer conjuntamente perda auditiva, 

que poderia surgir mesmo sem manifestações clínicas de meningoencefalite (Rosch et al., 1998; Schlottmann, et al. 
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1996). Outros tipos de comprometimentos neurológicos, como encefalite pura, mielite, paralisia de nervos cranianos e 
polirradiculoneurite, são bem mais raros, bem como a formação de abscessos cerebrais (Silva et al., 2001).

O diagnóstico etiológico pode ser difícil, em virtude da possibilidade de aparecimento tardio dos anticorpos específicos 
(Hakes & Armstrong, 1983). As alterações liquóricas em geral são caracterizadas por discreto aumento de celularidade, 
com predomínio de linfomononucleares e hiperproteinorraquia não muito elevada (Amato Neto et al., 1995). O achado 
do toxoplasma no liquor é excepcional em pacientes imunocompetentes. Embora possa vir a representar um útil 
procedimento diagnóstico, a técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR) no liquor ainda carece de maior experiência 
(Savva et al., 1990).

PNEUMONITE 

Embora possa ser achado radiológico em paciente com a forma linfoglandular aguda, em alguns casos, raros 
porém não excepcionais, a pneumonite pode ser a manifestação predominante de uma toxoplasmose adquirida em 
indivíduo imunocompetente.

Já em 1963, Ludlam e Beattie (1963) descreveram nove casos, classificando dois como prováveis e sete como 
possíveis. Na enfermaria de moléstias infecciosas do Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de 
Oliveira, de São Paulo, foram coletados seis casos com confirmação sorológica indiscutível de infecção aguda em que 
o quadro pulmonar foi a manifestação central (Amato Neto et al., 1995).

O exame radiológico do tórax mostra em geral um comprometimento intersticial dos pulmões, numa minoria dos 
casos, podendo haver aspecto broncopneumônico, sendo também excepcional o achado de gânglios mediastinais 
enfartados (Langeron & Routier, 1962).

MIOCARDITE 

O acometimento miocárdico é mais comum nas formas disseminadas da doença (Kass et al., 1952), porém pode 
ocorrer, embora excepcionalmente, como manifestação clínica isolada (Montoya et al., 1997). A maioria dos casos 
descritos na literatura teve diagnóstico post mortem, pois o quadro clínico não é diferente de outras causas de 
miocardite. O diagnóstico em vida baseia-se na presença de quadro clínico e eletrocardiográfico de miocardite com 
sorologia positiva para toxoplasmose aguda e ausência de outras causas de miocardite (Montoya et al., 1997). Podem 
ocorrer arritmias, insuficiência cardíaca e pericardite associada (Jones, Kean & Kimball, 1965b). 

É importante a suspeita clínica precoce, pois embora a efetividade da terapêutica antitoxoplásmica na miocardite 
não tenha avaliações mais extensas, por causa da baixa frequência dos casos, parece que a adição de corticoterapia 
ao esquema antiparasitário pode ser útil, pelo menos na presença de arritmias e defeitos de condução (Theologides & 
Kennedy, 1969).

HEPATITE

 A existência de um tipo hepático de toxoplasmose adquirida foi proposta pela primeira vez por Kabelitz (1962), 
em 1962. Em sua descrição de 26 casos, embora em alguns as alterações hepáticas tenham surgido como parte de 
uma forma linfoglandular da doença, em alguns pacientes o processo hepático foi observado como quadro primário. 
A seguir, ocorreram poucas descrições de toxoplasmose aguda simulando quadro de hepatite viral, tendo Vischer, 
Berheim e Engelbrecht (1967), em 1967, publicado dois casos com essas características.
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Em nosso meio, Amato Neto e Mendonça (1979) realizaram as mais extensas investigações disponíveis sobre 
o comprometimento hepático na forma linfoglandular da toxoplasmose adquirida. Além do achado frequente de 
hepatomegalia (66% dos casos), relataram que os aumentos de transaminasemia são relativamente frequentes (um 
terço dos casos) e em níveis no máximo moderados. Icterícia nunca esteve presente, e os achados anatomopatológicos 
sugeriam não haver motivos para evolução hepática desfavorável.

MIOSITE

Embora a toxoplasmose aguda simulando polimiosite seja considerada rara, existem numerosas publicações 
sobre essa manifestação da doença (Samuels & Rietscheil, 1976). Chegou-se mesmo a suspeitar da toxoplasmose 
como causa da dermatomiosite (Lapetina, 1989), porém esse nexo etiológico jamais foi comprovado. No entanto, a 
confusão diagnóstica é compreensível pela possível intensidade de comprometimento de músculos esqueléticos na 
toxoplasmose aguda, como bem estudado em nosso meio (Mendonça, Amato Neto & Pasternak, 1972; Hallack, 1974), 
onde o diagnóstico diferencial importante se dá com a leptospirose.

ERUPÇÃO CUTÂNEA

Embora vários tipos de manifestações exantemáticas já tenham sido associados à toxoplasmose aguda, a mo-
dalidade maculopapular é seguramente a mais frequente. Tem predomínio torácico e duração variável (Amato Neto, 
1970). No entanto, Amato Neto (1970) chama a atenção para o fato de as lesões dermatológicas da toxoplasmose 
virem em geral associadas a outras manifestações da doença, não sendo possível afirmar se existe processo exan-
temático puro ou predominante.

Finalmente, cabe destacar a ocorrência de surtos epidêmicos de toxoplasmose adquirida em nosso meio. O capítulo 8, 
relativo à epidemiologia da doença, analisa essa situação com mais detalhes. Algumas vezes suspeitou-se de provável 
transmissão alimentar, em outras não foi identificada a provável fonte de contaminação. No entanto, e falando a 
favor da existência de cepas de Toxoplasma gondii com diferentes patogenicidades, as características desses surtos 
foram bastante diversas. No surto de Serra dos Carajás, no Pará (Hallage et al., 1992), o acometimento pulmonar 
foi a principal manifestação clínica, estando presente em 68,8% das formas sintomáticas. Já no surto de Itararé 
(estado de São Paulo), a maioria dos pacientes apresentou quadro clínico exuberante, com grave comprometimento do 
estado geral, inclusive com quatro internações em UTI com quadro convulsivo, miocardite e insuficiência respiratória 
(Serviço de Epidemiologia do Instituto de Infectologia Emilio Ribas, 1999). Já nos outros surtos houve basicamente 
doença febril aguda com predomínio das manifestações linfoglandulares.
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