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Na infecção humana aguda por Toxoplasma gondii, a resposta imune não é capaz de eliminar todos os parasitas 

presentes no organismo. Muitos deles são conservados sob a forma de bradizoítas em cistos quiescentes nos 

tecidos, principalmente na musculatura esquelética e no sistema nervoso central (SNC), frequentemente por toda 

a vida. A integridade do sistema imune tem, então, o importante papel de manter o estado de latência clínica da 

toxoplasmose (Amato Neto et al., 2008).

Até a década de 1980, a toxoplasmose foi raramente descrita em pacientes imunocomprometidos por diversas causas, 

como imunodeficiências congênitas, neoplasias e imunossupressão por meio de medicamentos, manifestando-se sob 

a forma de encefalite, miocardite e pneumonia (Amato Neto et al., 2008). Mais recentemente, com o uso ampliado de 

terapias imunossupressoras cada vez mais potentes, infecções parasitárias do SNC podem ser observadas com maior 

frequência e gravidade clínica. O risco de ocorrência de infecções de SNC varia conforme o tipo de imunossupressão 

e o órgão transplantado, e, entre receptores de transplante de medula óssea (TMO), o risco é maior nos receptores 

de transplantes alogênicos. Pacientes submetidos a períodos prolongados de imunossupressão intensa, tais como 

receptores de TMO com doença do enxerto versus hospedeiro ou receptores de órgãos sólidos com rejeição do órgão 

transplantado, apresentam maior risco de infecções oportunistas do SNC. T. gondii é o agente mais frequente de 

infecções parasitárias de SNC em tais pacientes (Walker & Zunt, 2005).

Foi a partir da década de 1980, no contexto da síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids), que as formas de 

reativação da toxoplasmose no imunocomprometido assumiram maior importância epidemiológica, principalmente 

em regiões de elevada prevalência de infecção pelo T. gondii, como o Brasil (Amato Neto et al., 2008; Pereira-Chioccola, 

Vidal & Su, 2009).

A encefalite por T. gondii é considerada doença definidora de Aids, sendo a mais frequente das doenças oportunistas 

de acometimento cerebral, tanto em países em desenvolvimento quanto em vários países desenvolvidos. Desde o 

advento da terapia antirretroviral altamente potente (também conhecida como highly active antiretroviral therapy 

– Haart), observou-se importante progresso no tratamento da infecção pelo HIV e recuperação imunológica dos 
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pacientes. Em países em desenvolvimento e com menor acesso à Haart, o impacto da terapia na redução das doenças 

definidoras tende a ser inferior, e a toxoplasmose permanece como importante causa de morbidade e mortalidade em 

pacientes com HIV/Aids (Pereira-Chioccola, Vidal & Su, 2009).

PATOGENIA E RESPOSTA IMUNE

Após a ingestão de cistos ou oocistos de toxoplasma, o curso da infecção humana em geral é benigno e 

autolimitado, mas pode variar conforme o volume do inóculo, a virulência do parasita, características genéticas e 

status imunológico do hospedeiro. A reação imune se desenvolve nas primeiras semanas de infecção e caracteriza-se 

pela formação de resposta imune adaptativa com intensa polarização de resposta tipo 1, associada à produção de 

anticorpos das classes IgG, IgM, IgA e IgE. Taquizoítas extracelulares são então eliminados dos tecidos, enquanto 

alguns parasitas intracelulares diferenciam-se em formas latentes (bradizoítas), circundados por um vacúolo 

parasitóforo e uma parede cística. Tais cistos possuem a capacidade de escapar à resposta imune e permanecer 

na forma latente indefinidamente, localizando-se preferencialmente na musculatura esquelética e no SNC. Durante 

a evolução em indivíduos imunocompetentes, pode ocorrer ruptura de alguns cistos teciduais, mas os bradizoítas 

liberados são normalmente eliminados pela resposta imune do hospedeiro, sem que ocorra a produção de taquizoítas 

teciduais (Amato Neto et al., 2008).

Em indivíduos imunocomprometidos, cistos quiescentes podem sofrer reativação. Alterações qualitativas e 

quantitativas em linfócitos T, associadas a menor produção de IFN- e outras citocinas de padrão Th1, podem estar 

associadas à perda da capacidade de contenção da infecção em sua forma latente. Como resultado, ocorre conversão 

de bradizoítas em taquizoítas ativos com elevada capacidade de replicação e destruição tecidual. Devido à localização 

preferencial no SNC, os episódios de reativação frequentemente acometem o encéfalo e a retina. A preferência de 

T. gondii pelo tecido cerebral ainda não é bem compreendida, mas acredita-se que o parasita toma proveito do 

ambiente ‘imunoprivilegiado’, isto é, que apresenta um estrito controle anti-inflamatório (Walker & Zunt, 2005; 

Pereira-Chioccola, Vidal & Su, 2009; Suzuki, 2002).

Em receptores de transplantes, a toxoplasmose pode ocorrer após reativação de um foco latente de infecção 

(reativação), ou como infecção aguda, após ingestão de cistos ou oocistos do parasita ou ainda pela transferência de 

cistos viáveis do órgão transplantado ao receptor. Nesse caso, pacientes sem infecção prévia por T. gondii e submetidos 

a transplante cardíaco de doadores soropositivos encontram-se sob maior risco. 

Em pacientes infectados por HIV a toxoplasmose é mais frequentemente causada por reativação de focos latentes 

do parasita. Um terço dos pacientes com IgG específica contra T. gondii desenvolve a doença de reativação. Entretanto, 

a ausência de IgG sérica não exclui o diagnóstico de encefalite por toxoplasma, embora isso seja raro. A incidência 

da doença é reduzida em pacientes submetidos a uso profilático de sulfametoxazol-trimetoprim ou dapsona e 

pirimetamina (Walker & Zunt, 2005; Kaplan et al., 2009).

QUADRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO

Manifestações clínicas da toxoplasmose aguda ou da reativação em pacientes imunocomprometidos podem variar 

conforme o tipo e intensidade da imunossupressão. Diferenças entre as apresentações em pacientes com infecção por 

HIV e pacientes transplantados poderiam ser atribuídas, entre outros fatores, à depleção seletiva de linfócitos T CD4+ 

na Aids, enquanto pacientes transplantados apresentam imunossupressão mais ampla (Walker & Zunt, 2005).
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A principal manifestação da toxoplasmose em pacientes imunocomprometidos é a encefalite, comumente 
caracterizada por lesões focais únicas ou, mais frequentemente, múltiplas. A apresentação em geral é subaguda, 
podendo ser aguda em cerca de 10% dos casos, e as manifestações clínicas variam conforme o número e a localização 
das lesões. As queixas mais frequentes são cefaleia, febre, déficits neurológicos focais, convulsões, confusão mental, 
ataxia, letargia, alterações de pares cranianos e alterações visuais. Raramente podem ocorrer lesões na medula 
espinhal, associadas a sintomas de dor local, paraparesias, déficits sensoriais e bexiga neurogênica (Amato Neto et 
al., 2008; Walker & Zunt, 2005; Pereira-Chioccola, Vidal & Su, 2009; Kaplan et al., 2009). As principais manifestações 
clínicas da encefalite por toxoplasma estão descritas na Tabela 1.

Tabela 1 – Principais manifestações clínicas da encefalite por toxoplasma em imunocomprometidos

Manifestações clínicas Frequência de apresentação

Cefaleia 49%-63%

Febre 41%-68%

Déficits focais 22%-80%

Convulsões 19%-29%

Confusão mental 15%-52%

Ataxia 15%-25%

Letargia 12%-44%

Alterações de pares cranianos 12%-19%

Alterações visuais 8%-15%

O diagnóstico definitivo da encefalite por T. gondii é realizado por meio de demonstração direta de taquizoítas no 
tecido cerebral, com fragmento obtido em biópsia ou necrópsia. Considerada a dificuldade técnica para execução da 
biópsia cerebral, na maioria dos casos o diagnóstico é realizado de forma presuntiva, associando-se critérios clínicos, 
radiológicos, sorológicos e moleculares. A confirmação diagnóstica é feita mediante a resposta clínica e radiológica 
após dez a 14 dias de tratamento (Walker & Zunt, 2005; Kaplan et al., 2009).

Observa-se na Figura 1 um fluxograma de atendimento ao paciente imunocomprometido com suspeita de encefalite 
por toxoplasma.
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Figura 1 – Fluxograma de atendimento ao paciente imunocomprometido com suspeita de encefalite por toxoplasma

Aspectos Radiológicos

Tanto a tomografia computadorizada (TC) quanto a ressonância nuclear magnética (RNM) podem ser utilizadas na 
investigação de quadros sugestivos de encefalite em pacientes imunocomprometidos, entretanto a RNM oferece maior 
sensibilidade diagnóstica, particularmente para identificação de lesões pequenas ou localizadas na fossa posterior. 
As lesões típicas da encefalite por toxoplasma são hipoatenuantes, associadas a edema perilesional e apresentam 
realce anelar após administração de contraste radiológico. Lesões atípicas, sem realce por contraste e com efeito 
expansivo podem ser observadas em cerca de 20% dos casos. Receptores de transplantes podem apresentar padrões 
mais irregulares de realce após administração de contraste radiológico, com relação inversa entre o realce das lesões e 
a intensidade da imunossupressão (Pereira-Chioccola, Vidal & Su, 2009; Kaplan et al., 2009) (Figura 2).

Figura 2 – Achados em tomografia computadorizada (A1 e A2) e ressonância nuclear magnética (B) em paciente com Aids e encefalite por Toxoplasma gondii

A1 – Fase pré-contraste da tomografia computadorizada. A2 – Fase pós-contraste da tomografia computadorizada. Em ambas, nota-se a lesão frontal hipoatenuante (seta), 
com realce anelar após a injeção de contraste intravenoso (setas), além de edema hipoatenuante perilesional e efeito de massa, com desvio da linha média. Em outra 
topografia, nota-se na ressonância nuclear magnética (B) a extensão do edema e a presença de outras lesões, inclusive acometendo o hemisfério contralateral (setas).
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Diagnósticos Diferenciais

Como não existem sintomas ou sinais clínicos ou radiológicos patognomônicos da encefalite por T. gondii, deve-

se considerar a possibilidade de diagnósticos diferenciais, sempre levando em consideração a condição imune e a 

situação epidemiológica do hospedeiro.

Em países desenvolvidos, o linfoma primário do SNC é o principal diagnóstico diferencial da encefalite por T. 

gondii. Por outro lado, em países em desenvolvimento devem-se admitir como principais diagnósticos diferenciais as 

formas focais de neurotuberculose, além de outras infecções do SNC (doença de Chagas, criptococose, aspergilose). 

Outros diagnósticos diferenciais possíveis incluem abscessos bacterianos, tumores primários e metastáticos e doenças 

vasculares (Pereira-Chioccola, Vidal & Su, 2009).

Em pacientes com infecção pelo HIV, a encefalite por T. gondii habitualmente acomete indivíduos com con-

tagens de linfócitos T CD4+ abaixo de 100/mm3, enquanto o linfoma primário do SNC e a neurotuberculose aco-

metem, respectivamente, indivíduos com contagens de linfócitos T CD4+ abaixo de 50/mm3 e abaixo de 200/mm3 

(Kaplan et al., 2009).

Diagnóstico Imunológico 

Na suspeita de infecção aguda por T. gondii em pacientes imunocomprometidos, a avaliação sorológica inicial 

é realizada por meio da pesquisa de anticorpos da classe IgM. A soroconversão para IgM recente documentada 

caracteriza a infecção aguda; entretanto, em indivíduos sem sorologia prévia pode-se recorrer a testes de avidez de 

anticorpos da classe IgG para estimar o tempo de infecção, tal como recomendado na suspeita da infecção congênita.

Na suspeita da doença por reativação, forma mais comum em pacientes com encefalite por toxoplasma na Aids, 

é recomendada a pesquisa de anticorpos séricos da classe IgG. Embora a identificação de IgG positiva seja pouco 

elucidativa em regiões geográficas de elevada prevalência da infecção, a identificação de IgG negativa está associada a 

elevado valor preditivo negativo da doença de reativação. Por outro lado, em até 5% dos pacientes imunocomprometidos 

com encefalite por toxoplasma os anticorpos IgG podem não ser detectáveis, e a sorologia negativa não deve excluir 

ou retardar a introdução do tratamento empírico da doença (Pereira-Chioccola, Vidal & Su, 2009; Kaplan et al., 2009).

A detecção sérica de antígenos excretórios/secretórios, produzidos pela atividade de taquizoítas, e de bandas 

oligoclonais de IgG no líquido cefalorraquidiano são outros métodos imunológicos que podem sugerir a doença de 

reativação, porém com sensibilidade e especificidade variáveis e disponibilidade limitada na prática clínica. 

Diagnóstico Molecular

Métodos diagnósticos moleculares baseados na reação em cadeia da polimerase (PCR), que amplifica fragmentos 

do genoma do parasita, têm sido empregados nos últimos anos e são particularmente úteis para a avaliação 

complementar em pacientes imunocomprometidos, uma vez que apresentam elevada especificidade, não sofrem 

influência da imunossupressão e podem reduzir a necessidade de procedimentos invasivos. 

A PCR pode ser utilizada em amostras de sangue periférico ou de líquido cefalorraquidiano (LCR), apresentando 

sensibilidade variável (16%-86% e 11,5%-100%, respectivamente) conforme a qualidade da amostra, condições físico-

químicas da reação e sondas e primers utilizados. Já a especificidade em amostra de LCR é elevada, variando entre 96% 

e 100% em diferentes estudos (Pereira-Chioccola, Vidal & Su, 2009).
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A amostra clínica deve ser coletada antes da introdução da terapia ou até três dias após seu início, com redução 
importante da sensibilidade do teste após a primeira semana de tratamento. 

TRATAMENTO E PREVENÇÃO

O tratamento da encefalite por T. gondii em pacientes com Aids ou por outras causas de imunossupressão deve ser 
prontamente instituído, no momento da identificação de quadro clínico e radiológico compatível. 

O tratamento de escolha é a associação de sulfadiazina (na dose de 1,0 g a 1,5 g a cada seis horas) e pirimetamina 
(na dose de 100 mg a 200 mg no primeiro dia, seguida de 50 mg ao dia por via oral). Recomenda-se ainda o uso 
de ácido folínico na dose de 15 mg ao dia, para redução de eventos hematológicos adversos do tratamento com 
pirimetamina. Para pacientes intolerantes a derivados da sulfa, um tratamento alternativo é a associação de 600 mg 
de clindamicina, pirimetamina a cada seis horas e ácido folínico. A associação de sulfametoxazol-trimetoprim na dose 
de 25 mg/5 mg/kg a cada 12 horas por via endovenosa pode ser usada como esquema alternativo, principalmente para 
pacientes com restrições ao uso de medicações por via oral (Pereira-Chioccola, Vidal & Su, 2009; Kaplan et al., 2009).

Há ainda outros esquemas terapêuticos alternativos avaliados em trabalhos não controlados, séries e relatos de 
casos (Quadro 1). 

No caso de lesões encefálicas com importante edema e/ou efeito de massa, levando ao desvio de linha média e/ou 
risco iminente de herniação, é recomendada a administração adjuvante de corticosteroides. É importante considerar 
que os corticosteroides podem reduzir o edema e o processo inflamatório associado à lesão, o que frequentemente 
interfere na reavaliação clínica e radiológica do paciente. O uso dos corticosteroides deve, portanto, ser restrito às 
situações clínicas descritas acima, para não interferir no julgamento de resposta ao tratamento.

Medicações anticonvulsivantes devem ser administradas a pacientes com manifestação convulsivas, e não estão 
indicadas profilaticamente.

As drogas antiparasitárias utilizadas atuam primariamente nos taquizoítas, sendo incapazes de erradicar os 
bradizoítas teciduais. O hospedeiro permanece suscetível à reativação da infecção enquanto se perpetua a condição 
imunossupressora. Deve-se, portanto, introduzir a profilaxia secundária da infecção, com sulfadiazina na dose de 
500 mg a cada seis horas associada à pirimetamina na dose de 25 mg a 50 mg ao dia e ácido folínico (15 mg ao dia), 
desde o término do tratamento de ataque, até a recuperação imunológica, com elevação sustentada (por pelo menos 
seis meses) de linfócitos T CD4+ acima de 200 células/mm3 no caso de pacientes com Aids. A profilaxia secundária 
alternativa para pacientes intolerantes a derivados de sulfa é realizada com pirimetamina associada à clindamicina 
na dose de 600 mg a cada oito horas (Pereira-Chioccola, Vidal & Su, 2009; Kaplan et al., 2009).

É recomendada ainda a profilaxia primária da encefalite por toxoplasma em pacientes com sorologia positiva para 
T. gondii e contagens de linfócitos T CD4+ abaixo de 100 células/mm3, com sulfametoxazol-trimetoprim (800 mg/160 
mg ao dia), até a elevação sustentada (por pelo menos três meses) de linfócitos T CD4+ acima de 200 células/mm3 

(Pereira-Chioccola, Vidal & Su, 2009; Kaplan et al., 2009).

No Quadro 1 podem ser verificados os principais esquemas empregados no tratamento da encefalite por T. gondii 
e os esquemas preconizados para profilaxia primária e secundária da doença.
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Quadro 1 – Esquemas para tratamento e profilaxia da encefalite por T. gondii em pacientes imunocomprometidos

Tratamento agudo da encefalite por Toxoplasma gondii

Esquema preferencial:

Sulfadiazina 1,0 g-1,5 g 6/6 horas + pirimetamina 50 mg ao dia (dose inicial de 100 mg-200 mg) + ácido folínico 15 mg ao dia por via oral

Esquema para pacientes intolerantes a derivados de sulfa:

Clindamicina 600 mg 6/6 horas + pirimetamina + ácido folínico por via oral

Esquema para administração intravenosa:

Sulfametoxazol-trimetoprim 25 mg/5 mg/kg 12/12 horas por via intravenosa 

Esquemas alternativos com eficácia não demonstrada:

Atovaquona + pirimetamina + ácido folínico

Atovaquona

Azitromicina + pirimetamina + ácido folínico

Claritromicina + pirimetamina

5-fluorouracil + clindamicina

Dapsona + pirimetamina + ácido folínico

Minociclina ou doxiciclina + pirimetamina + ácido folínico 

Minociclina ou doxiciclina + sulfadiazina

Minociclina ou doxiciclina + claritromicina

Duração do tratamento: 6 semanas ou mais, de acordo com a resposta clínica e radiológica

Profilaxia primária Indicação da profilaxia

Esquema preferencial: 
Sulfametoxazol-trimetoprim 800 mg/160 mg ao dia, via oral

Início: pacientes com T CD4+ abaixo de 100/mm3, sem diagnóstico prévio de 

encefalite por Toxoplasma gondii

Esquema alternativo:
Sulfametoxazol-trimetoprim 800 mg/160 mg 3 vezes por semana, por via oral 

Término: elevação sustentada (3 meses) de T CD4+ acima de 200/mm3

Esquema para pacientes intolerantes a derivados de sulfas:
Dapsona 50 mg ao dia + pirimetamina + ácido folínico

Atovaquona 1.500 mg ao dia + pirimetamina + ácido folínico

Atovaquone

Profilaxia secundária Indicação da profilaxia

Esquema preferencial: 
Sulfadiazina 500 mg 6/6 horas + pirimetamina 25 mg-50 mg ao dia + ácido 

folínico 15 mg ao dia por via oral

Início: após término do tratamento de ataque. Reintrodução se houver queda de 

T CD4+ abaixo de 100/mm3

Esquemas para pacientes intolerantes a derivados de sulfas:
Clindamicina 600 mg 8/8 horas + pirimetamina + ácido folínico

Atovaquona 750 mg cada a 6-12 horas + pirimetamina ou sulfadiazina

Atovaquona

Término: elevação sustentada (seis meses) de T CD4+ acima de 200/mm3. 

Reintrodução se houver queda de T CD4+ abaixo de 200/mm3
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Em pacientes imunocomprometidos pelo HIV sem tratamento antirretroviral e com diagnóstico de encefalite por 
T. gondii, não existe consenso sobre o momento ideal de introdução da terapia antirretroviral. A introdução imediata 
poderia ser prejudicial ao paciente em virtude do grande número de comprimidos e associação de eventos adversos, 
principalmente hematológicos e alérgicos. Por outro lado, a introdução tardia poderia comprometer a reconstituição 
imune e o prognóstico da doença oportunista. Até o momento grande parte dos especialistas tem recomendado a 
introdução da terapia antirretroviral entre duas e quatro semanas após o início da terapia antiparasitária, mas mais 
estudos são necessários para responder a essa questão (Pereira-Chioccola, Vidal & Su, 2009; Kaplan et al., 2009).

A prevenção da infecção por T. gondii é feita por meio de medidas de higiene, visando evitar o contato e a ingestão 
de oocistos e cistos teciduais do parasita. Oocistos são eliminados nas fezes de felídeos infectados e estão, portanto, 
presentes no meio ambiente; cistos teciduais podem estar presentes na musculatura e no tecido encefálico de diversos 
mamíferos e aves infectados. Indivíduos não infectados, particularmente gestantes e imunocomprometidos, devem evitar 
o contato com felídeos e com locais potencialmente contaminados, tais como solo e caixas de areia; devem ainda manter 
higiene cuidadosa de alimentos e água e evitar o consumo de carnes malcozidas, onde os cistos teciduais se encontram 
viáveis. Até o momento, não existe profilaxia por meio de imunização passiva ou ativa (Amato Neto et al., 2008).
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