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A toxoplasmose é uma das zoonoses mais difundidas no mundo, causada pelo Toxoplasma gondii, um diminuto 

parasita intracelular (2 m a 5 m), rapidamente identificado em lâminas com fixação de Wright ou Giemsa. 

Estima-se que mais de um terço da população mundial esteja infectada (Dubey, 2000; Tenter, Heckeroth & Weiss, 

2000). Nos brasileiros, a soroprevalência ocorre numa faixa de 40% a 80%; em regiões de condições socioeconômicas 

mais baixas esta imunidade já pode ser verificada precocemente, em torno dos 2 anos de idade (Francisco et al., 2006). 

Numa abordagem global, verifica-se que a prevalência em crianças oscila entre 0% e 71,43%: Paquistão, 17,4%; Israel, 

20,5% nas populações rurais; Espanha, 12,25%; Itália, 14,4%; Taiwan, 15,9%; México, 1,9%; Guatemala, 43%; Cuba, 

57%; Argentina, 51,75% (Sanchez et al., 2008).

Em humanos, a toxoplasmose pode ser congênita ou adquirida durante a vida. A toxoplasmose congênita, cuja 

doença materna se transmite ao concepto por via intrauterina, é descrita no capítulo 10.

A toxoplasmose adquirida, por sua vez, trata-se em geral de uma infecção autolimitada e de risco baixo em 

crianças com estado de imunidade normal. As crianças imunocompetentes costumam adquirir a doença uma vez na 

vida, e adquirem a partir de então imunidade celular e humoral definitiva. 

A possibilidade de o indivíduo se infectar com T. gondii está relacionada a hábitos alimentares. O contágio se dá 

por meio da ingestão de alimentos malcozidos e carne crua, por ingestão de alimentos ou água contaminados com 

cistos viáveis do protozoário – por meio de pelos ou excreções de gatos e outros animais (Moura et al., 2006).

Boa parte das crianças infectadas permanece assintomática e outras têm sintomas muito discretos. Entretanto, 

podem apresentar-se morbidade e mortalidade importantes se indivíduos imunocomprometidos forem afetados.

É de ressaltar que até o ano de 1975 pacientes com clínica evidente da doença no sistema nervoso eram relativamente 

raros, e a literatura médica continha somente 45 descrições de casos bem documentados em adultos, metade dos quais 

ocorrera em pacientes com doença sistêmica subjacente como neoplasias malignas, transplantes renais, colagenoses 

(Townsend et al., 1975), e submetidos a tratamento com drogas imunossupressoras.
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Adquire-se a infecção quando são ingeridos bradizoítas com cistos ou esporozoítas dentro de oocistos, sendo 
degradados pela tripsina ou pepsina no estômago, os quais a seguir invadem as células da parede intestinal. A partir 
da disseminação linfoematogênica, chegam aos vários órgãos, podendo produzir inflamação e até necrose.

Há consenso sobre o fato de que a grande maioria dos indivíduos desenvolve a toxoplasmose-infecção e mais 
raramente a toxoplasmose-doença. Em estudos sorológicos populacionais, observa-se a presença de anticorpos contra 
T. gondii sem o relato de nenhum antecedente de alterações clínicas correspondentes à doença.

A toxoplasmose adquirida em crianças imunocompetentes, quando sintomática, pode expressar-se clinicamente 
por linfadenopatia, mais comumente identificada na região cervical, dolorosa ou não, podendo ser mais difusa e 
manter-se por vários meses. Em algumas circunstâncias, gera dificuldades no diagnóstico diferencial de apendicite 
aguda, quando a linfadenopatia é de localização mesentérica, ou até mesmo de câncer mamário, quando a localização 
é torácica. Os gânglios afetados têm histopatologia característica, com infiltração de células epitelioides disseminando-
se e apagando os limites dos centros germinativos, e presença de células monocitoides provocando distensão focal dos 
seios subcapsular e trabecular. 

Febre pode ou não estar presente mesmo com evidências dos gânglios aumentados. Amato Neto e colaboradores 
(1975) comentam que a febre esteve ausente em 27% dos seus casos; quando presente, é de caráter vespertino, 
mantendo-se por um período médio de um mês. Há raros casos de crianças imunocompetentes com toxoplasmose 
adquirida que apresentam comprometimento severo de órgãos vitais ou óbito.

Teutsch e colaboradores (1979) acompanharam 37 casos de toxoplasmose aguda numa epidemia causada por 
gatos e ressaltam como manifestações mais frequentes – ocorrendo em cerca de 50% ou mais dos casos: febre, 
linfadenopatia, dor de cabeça, mialgia, dificuldade para movimentar o pescoço, anorexia e dor de garganta. Fica 
evidente que essas manifestações clínicas correspondem a sinais e sintomas gerais que poderiam estar relacionados 
a outras entidades infecciosas. A ocorrência de casos simultâneos numa mesma família indica a existência de uma 
fonte contaminadora no ambiente que precisa ser identificada.

Em casos excepcionais, a infecção poderá atingir a musculatura – preferencialmente e de modo difuso –, desenvolvendo-
se quadros de miosite ou polimiosite com a presença de cistos detectáveis em biópsia dos tecidos afetados. O processo 
inflamatório local produz dor e impotência funcional, podendo persistir por até dez meses (Belman, 1987). 

A toxoplasmose passou a ganhar maior evidência a partir da década de 1960 com a verificação de crescente e grave 
ocorrência em pacientes imunocomprometidos, mais especialmente nos casos de Aids. Embora a infecção primária 
ou a reativação de um quadro crônico possa afetar qualquer órgão, observa-se que frequentemente o sistema nervoso 
central está acometido, havendo risco de vida elevado, principalmente nos casos em que ocorre encefalite (Dubey, 
2000; Dupouy-Camet et al., 1993; Colombo et al., 2005). Ressalte-se que nesses casos a toxoplasmose resulta de 
infecção latente. 

Embora a toxoplasmose cerebral adquirida seja uma complicação importante da Aids em adultos, em crianças 
parece não ser tão comum. Cerca de 40% dos pacientes adultos com Aids sem terapia antirretroviral muito ativa 
(HAART) desenvolvem toxoplasmose-doença nos casos em que existe anticorpo plasmático para T. gondii, indicando 
infecção latente prévia. Em crianças, as descrições de quadros encefalíticos são ocasionais e encontram-se publicadas 
geralmente sob a forma de relatos de caso.

Risco importante de toxoplasmose-doença grave também ocorre em indivíduos com doenças sistêmicas nas quais 
os recursos imunológicos se encontram alterados, como nas doenças do colágeno, nos transplantes renais e mesmo 
nas neoplasias.
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Nessas circunstâncias, pode desenvolver-se miocardite, hepatite, nefropatia, alterações oculares, falência 

respiratória aguda e alterações hemodinâmicas semelhantes a um quadro de choque séptico bacteriano. Entretanto, 

com maior frequência observa-se a presença de alterações neurológicas, polimiosite e linfadenopatia.

A instalação da doença pode ser aguda e de tipo fulminante, com rash cutâneo, confusão mental, convulsões, sinais 

de miocardite e polimiosite. No entanto, o mais comum é a instalação subaguda por meio de sinais neurológicos focais.

O início do quadro encefalítico se dá de modo variado. Em algumas circunstâncias se expressa por meningoencefalite 

ou encefalite exclusiva (toxoplasmose encefálica – TE). Observa-se febre, confusão mental, convulsões focais ou 

generalizadas, sinais meníngeos e coma. Os sinais focais podem surgir como alterações da fala do tipo afásica, 

hemiparesia, sinais de acometimento de nervos cranianos, alterações do tônus do tipo parkinsoniano, mielopatia 

cervical e/ou torácica, lesão do cone medular e outras menos frequentes.

Em alguns pacientes, observam-se alterações comportamentais sugestivas de quadro psiquiátrico como ansiedade 

exagerada, agitação e perda rápida das competências cognitivas, com aspecto demencial. 

Quadros agudos com essas características emocionais poderão ser observados em TE em atividade. Entretanto, 

existem trabalhos em que se procura relacionar quadros psiquiátricos mais crônicos e de maior gravidade, como a 

esquizofrenia, com a presença de toxoplasmose latente. Esses trabalhos baseiam-se em investigações experimentais e 

estudos em humanos que comparam grupos de pacientes adultos infectados e não infectados por meio de questionários 

de avaliação de personalidade. Sugerem que as modificações comportamentais estejam relacionadas à elevação nos 

níveis de dopamina, gerando um desequilíbrio entre o funcionamento das regiões mesolímbica e mesocortical. De 

acordo com Flegr (2007),

os resultados obtidos nos últimos 15 anos sugerem fortemente que a toxoplasmose latente influencia o 
comportamento não só dos hospedeiros roedores, mas também dos humanos. Os mecanismos neurofisiológicos 
e os efeitos práticos destas alterações comportamentais, entretanto, estão ainda para ser elucidados.

Serão necessárias investigações continuadas para estabelecer com mais exatidão essa correlação etiológica. 

Em algumas circunstâncias, quando não há febre ou outros indicativos infecciosos, os sinais neurológicos focais 

podem sugerir a presença de um tumor cerebral, sendo necessária semiologia cuidadosa para o diagnóstico diferencial. 

A entrada do parasita se dá por via intestinal, através do epitélio da mucosa, chegando ao sistema nervoso por via 

hematogênica por meio dos macrófagos ou das ramificações dendríticas (Lambert, 2006). In vitro, estudo em cérebro 

de camundongos demonstrou que os taquizoítas invadem a micróglia, os astrócitos e os neurônios, desenvolvendo 

cistos no interior destas células, sendo a mesma formação de cistos observada em estudos in vitro com neurônios 

humanos (Schwartzman, 1987).

Em estudos experimentais com cérebro de ratos cronicamente infectados, demonstrou-se que a maior parte dos 

cistos estava localizada em região neuronal, sendo identificados nos axônios, nos dendritos e no corpo do próprio 

neurônio. Além disso, podem ser observados no tecido glial.

Desse modo, verifica-se que T. gondii pode ser encontrado em vários tipos de células cerebrais, até mesmo nas 

células de Purkinje do cerebelo. Os efeitos e as reações à presença de T. gondii no sistema nervoso podem ser quase 

imediatos, como foi demonstrado por Blader, Manger e Boothroyd, em 2001, usando taquizoítas do tipo II de uma 

amostra para examinar os modelos de expressão gênica do hospedeiro em fibroblastos humanos infectados. Ficou 

evidente que o hospedeiro organiza uma importante resposta direcionada para alertar e ativar o sistema imunológico 
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para reagir à infecção. Cerca de 24 horas após a infecção, em que o parasita já pode se multiplicar de duas a quatro 

vezes, acontece uma variedade de transcrições glicolíticas e do mevalonato no hospedeiro, provavelmente em resposta 

à agressão nutritiva determinada pelo parasita. Novos estudos possivelmente poderão esclarecer melhor as bases 

moleculares dessas transcrições, inclusive as influências de T. gondii nos mecanismos de sinalização circuitária cerebral. 

A essas alterações neurológicas podem agregar-se outras sistêmicas, complementando a gravidade do quadro, 

como pan-hipopituitarismo, secreção inapropriada de hormônio antidiurético, diabetes insípido, coriorretinite, 

falência hepática aguda e polimiosite.

O genótipo do parasita parece ter uma relação importante com o prognóstico da doença. T. gondii possui três linhagens 

diferentes de genótipo: os tipos I, II e III. O tipo II é o que predomina nos casos de encefalite dos pacientes com Aids e 

nos imunocomprometidos não Aids, em geral. Já nos casos em que ocorre afecção aguda com coriorretinite, verifica-se o 

envolvimento do tipo I, que apresenta tendência para uma evolução mais agressiva (Carruthers & Suzuki, 2007).

A participação dos mecanismos imunológicos dependentes do indivíduo infectado está diretamente relacionada 

ao prognóstico, mais especialmente à produção de citocinas geradas pelas células T que chegam ao cérebro 

quando ocorre a infecção. Outras citocinas são também produzidas pela micróglia, pelos astrócitos e mesmo 

pelos neurônios. Este conjunto de citocinas pode promover ou suprimir a resposta inflamatória, exercendo um 

papel fundamental na resistência do paciente e no desenvolvimento da doença. Outros mecanismos imunitários 

também participam por meio dos macrófagos, eosinófilos, monócitos, plaquetas, bem como pela opsonização com 

lise complemento-dependente do parasita. Infelizmente, até agora não foi possível desenvolver uma vacina para 

prevenção da toxoplasmose. Outros aspectos relacionados à resposta imunológica na infecção por T. gondii são 

abordados no capítulo 6.

Uma vez ocorrida a disseminação hematogênica, os bradizoítas e os taquizoítas podem acometer potencialmente 

qualquer órgão. Determinam inflamação e necrose dos tecidos; em seguida, organizam-se em cistos, que é a forma de 

resistência de T. gondii, contendo no seu interior centenas ou até milhares de parasitas, podendo assim permanecer 

por longos anos. Nos casos de pessoas imunocomprometidas, podem ocorrer lesões e sequelas importantes por ocasião 

da infecção inicial, porém o mais comum é que ocorram nas reincidências de uma infecção latente. 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

O diagnóstico laboratorial inclui um conjunto de avaliações sorológicas indicativas de toxoplasmose aguda 

adquirida, de doença crônica latente ou mesmo de infecções congênitas. A infecção produz no indivíduo respostas de 

imunidade humoral e celular; os anticorpos presentes podem ser evidenciados com técnicas laboratoriais específicas 

para a determinação do diagnóstico, servindo também para apurar o tempo de aquisição da doença.

Em pacientes com toxoplasmose cerebral nos quais a morbidade e a mortalidade são importantes, é necessário 

empregar métodos laboratoriais sensíveis, pouco invasivos e cujos resultados sejam obtidos rapidamente. Nesse sentido, 

mostrou-se eficaz o uso da reação em cadeia da polimerase (PCR) para detectar a presença de T. gondii e de títulos 

elevados de IgG anti-T. gondii (Colombo, 2005). Testes como imunofluorescência indireta e outros de maior complexidade 

podem ser realizados para precisão do diagnóstico. No capítulo 9, estes estudos laboratoriais são mais bem discutidos.

A biópsia de gânglios ou de qualquer outro tecido e o adequado exame histopatológico proporcionam elementos indi-

cativos para o diagnóstico da toxoplasmose, e podem demonstrar o parasita em replicação e até mesmo seu isolamento.
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Mesmo com a introdução da terapia antirretroviral altamente ativa (HAART – highly active antiretroviral therapy) 

e, consequentemente, tendo havido redução nas infecções oportunísticas, ainda são relativamente frequentes os casos 

de infecção do sistema nervoso.

Com relação à neurotoxoplasmose, o exame do líquido cefalorraquidiano e o de neuroimagem são fundamentais 

para o diagnóstico. São exames de execução rápida e resultados de curto prazo, visto que são aplicados a pacientes 

que possuem imunidade comprometida e necessitam de rápido esclarecimento diagnóstico para que as medidas 

terapêuticas sejam adotadas. 

A neurotoxoplasmose pode apresentar-se nos pacientes imunocomprometidos com múltiplos sinais e sintomas e 

com composições diferentes para cada caso. Como já referido, uma das formas de apresentação é a meningoencefalite; 

por conta disso, observa-se a presença de sinais de irritação meníngea (rigidez de nuca, sinais de Kernig e 

Brudzinski), confusão mental, convulsões focais ou generalizadas e até coma. É fundamental nesse momento o 

exame do líquido cefalorraquidiano. Como resultado, verifica-se pleocitose de predomínio linfomononuclear, com 

discreta a moderada elevação da proteinorraquia, glicose normal ou hipoglicorraquia, com elevação da produção 

local de anticorpos contra T. gondii.

Empregam-se também técnicas de biologia molecular no líquido cefalorraquidiano para esclarecimento do 

diagnóstico de TE. A PCR nessas condições apresenta sensibilidade variável (11,5% a 100%), porém a especificidade 

é alta (96% a 100%). Colombo e colaboradores, em 2005, empregando esses métodos moleculares, verificaram alta 

sensibilidade e especificidade e relacionaram estes achados ao uso da sequência B1 de primers no ensaio com PCR, 

mais especificamente o B22 e o B23. O método é considerado simples de realizar e menos sensível a contaminação, 

permitindo ganho de tempo e benefício para o início do tratamento farmacológico.

As sorologias quantitativas e a PCR sanguínea podem ser bastante úteis no diagnóstico da encefalite por toxoplasma. 

A PCR sanguínea apresenta sensibilidade de 16% a 86%, quando realizada de imediato na suspeita diagnóstica. O 

tratamento medicamentoso pode reduzir a sensibilidade a esse método diagnóstico se a coleta sanguínea for realizada 

após uma semana da sua introdução. 

Os exames radiológicos mostram alterações significativas, muitas vezes sugestivas do diagnóstico de 

neurotoxoplasmose. Na tomografia computadorizada do crânio (TAC) são observadas lesões cerebrais múltiplas, em 

sua maioria nos limites corticossubcorticais (ou corticomedulares) e até mesmo nos gânglios da base. A injeção 

de contraste determina halo de realce, com aspecto anelar nesses locais e corresponde provavelmente a lesões 

inflamatórias e necróticas.

A ressonância nuclear magnética (RNM), por sua vez, fornece informações mais precisas e permite melhor evidência 

anatômica dos achados da TAC, tornando evidentes as imagens anelares das lesões toxoplásmicas após a injeção de 

gadolíneo (Figura 1).

Em algumas circunstâncias, o quadro clínico-neurológico dos pacientes imunocomprometidos apresenta 

dificuldades em relação ao diagnóstico diferencial. As manifestações neurológicas focais, a presença associada de 

cefaleia e vômitos, podem mimetizar o que se observa nos quadros de tumor cerebral. Mesmo os exames de imagem, 

numa primeira abordagem, mostram lesões com aspecto de massa ocupando o espaço, deslocando estruturas 

vizinhas, como nos indivíduos com neoplasia intracraniana. É fundamental empregar recursos adicionais nos 

exames de imagem – técnica de perfusão, por exemplo (Figura 2) – para distinguir entre alteração de tipo inflamatório 

ou neoplásico.
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Figura 1 – Toxoplasmose cerebral: lesões anelares após uso de contraste

A – Múltiplas lesões de realce anelar distribuídas em córtex e junção córtex-substância branca de ambos os hemisférios cerebrais e em núcleos da base à direita com de edema 
circunjacente. B – Pequena contrastação nodular excêntrica à lesão (seta) na região justa silviana à direita (sinal do ‘alvo excêntrico’).

Figura 2 – Toxoplasmose cerebral em pacientes com Aids: estudo de perfusão para diagnóstico diferencial com metástases tumorais

A – Neurotoxoplasmose em paciente com Aids; múltiplas lesões com realce anelar e sinal de ‘alvo excêntrico’.

B – Estudo de perfusão cerebral em que se observa a redução do volume sanguíneo cerebral associado às lesões, consistente com processo inflamatório, importante para o 
diagnóstico diferencial com metástases.
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Os processos expansivos que geram maior dificuldade para o diagnóstico diferencial são os linfomas, tumores 
cerebrais mais comuns nos pacientes com Aids (20% a 30%), e os gliomas de baixo e elevado graus de malignidade. 
Comportam-se como massas intracranianas em geral únicas, cujo diagnóstico rápido e preciso, como se pode antever, 
é de extrema importância para a conduta. Em alterações inflamatórias por toxoplasmose que comumente surgem com 
lesões múltiplas, o diagnóstico diferencial precoce com metástases neoplásicas favorece o uso adequado da medicação 
antimicrobiana; desta forma, com a oportunidade do tratamento, as imagens observadas na RNM poderão estar 
sensivelmente modificadas num período de até dez dias (Roberts, Boyer & McLeod, 2004).

Ainda com relação ao emprego da RNM, os estudos por espectroscopia podem encaminhar e permitir o diagnóstico 
diferencial (Figura 3). Na espectroscopia, observa-se que a colina (Cho), importante constituinte das membranas 
celulares, se eleva quando ocorre aumento da síntese celular e conversão para células cancerígenas, enquanto a 
creatinina (Cr) permanece estável. Já o N-acetil-aspartato (Naa) é encontrado nos neurônios normais e fica alterado 
tanto em tumores quanto em lesões inflamatórias, sinalizando perda neuronal. 

Figura 3 – Toxoplasmose cerebral: espectroscopia associada para diagnóstico diferencial das lesões encefálicas

A – Imagem com realce anelar em região lentículo-capsular direita circundada por edema e com efeito de massa associado. B – Localização do voxel de espectroscopia que inclui 
a lesão. C – Gráfico correspondente à espectroscopia que mostra picos de elevada amplitude na frequência de ressonância de lípides móveis e lactato e ausência dos demais 
metabólitos normais do espectro; o conjunto é indicativo de necrose.

Os estudos por espectroscopia das relações Cho/Cr e Naa/Cr podem ser úteis no diagnóstico diferencial entre lesões 
inflamatórias e neoplásicas, embora nem sempre categóricos, principalmente nos casos de linfoma. Nos casos de 
gliomas, por sua vez, esse método mostra-se útil naquela distinção, mais especialmente nos tumores de alto grau 
quando as relações Cho/Cr e Naa/Cr mostram cifras mais evidentes, indicando ser este um procedimento que permite 
o esclarecimento diagnóstico e o planejamento da conduta terapêutica (Ferraz-Filho et al., 2009).

A tomografia por emissão de pósitrons (PET Scan), que permite o estudo da atividade metabólica neuronal regional 
com o emprego de glicose radioativa, pode também contribuir para o diagnóstico diferencial da TE e das neoplasias.

Além das patologias já referidas, o diagnóstico diferencial da TE inclui também a leucoencefalopatia multifocal 
progressiva, tumores gliais e infecções por outros microrganismos. 
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TRATAMENTO

O tratamento da toxoplasmose na criança é realizado por meio de agentes antimicrobianos e deve ajustar-se às 
condições clínicas e de imunidade (MacLeod & Remington, 1995; Remington, McLeod & Desmonts, 2000).

Nas crianças imunocompetentes, quando se observa somente linfadenopatia, não há recomendação terapêutica 
mais específica. Quando passa a haver comprometimento significativo de um órgão – implicando riscos maiores –, 
estão indicadas as drogas tradicionais:

• pirimetamina: dose de ataque de 2 mg/kg/dia (máximo de 50 mg) por dois dias; manutenção de 1 mg/kg/dia 
(máximo de 25 mg);

• sulfadiazina: dose de 100 mg/kg/dia, dividida em duas doses diárias (máximo de 4 g/dia);

• leucovorina (ácido folínico): 5 mg a 20 mg, três vezes por semana.

O esquema é mantido geralmente por quatro a seis semanas ou por duas semanas após a resolução do quadro clínico.

Nas crianças imunocomprometidas não portadoras de Aids que apresentam toxoplasmose, o esquema medicamentoso 
será o mesmo descrito anteriormente, mantido por quatro a seis semanas até a completa regressão das manifestações 
clínicas em que o tratamento continuado de base depende de imunossupressão.

Nas crianças com Aids, por sua vez, o esquema anteriormente proposto também está indicado, pelo mesmo período 
e à espera de que a contagem dos linfócitos T CD4 seja maior que 200/mm3.

A pirimetamina possui efeito sinérgico quando associada à sulfadiazina. As reações tóxicas incluem depressão rever-
sível da medula óssea, neutropenia, descoloração dentária, reações alérgicas, alterações hepáticas e anemia aplástica.

Como foi dito, a associação com a sulfadiazina tem boa ação sinérgica. Como possíveis efeitos adversos, verificam-
se alterações de hipersensibilidade, hepatotoxicidade e depressão da medula óssea. Orienta-se para uma boa hidratação 
da criança para evitar a cristalúria.

A pirimetamina leva a uma depleção do ácido folínico, cuja finalidade é favorecer a síntese de ácidos nucleicos 
pelas células da criança. Por isso, o ácido folínico deve sempre ser usado durante o tratamento com a pirimetamina, 
sendo mantido pelo período de uma semana quando essa droga for retirada.

PROGNÓSTICO

O prognóstico da doença depende do quadro clínico e das condições imunitárias da criança. Nas crianças 
imunocompetentes, como já se viu, em que somente se observa linfadenopatia, febre e desconforto geral, o prognóstico 
é relativamente bom, embora este contexto possa estender-se por vários meses. Nos casos mais complicados, com 
acometimento de órgãos importantes e manifestações clínicas mais significativas, verifica-se uma melhora sensível 
após algumas semanas de tratamento medicamentoso.

Nos casos de crianças imunocomprometidas, quando o diagnóstico é precoce, o esquema conjunto com as três 
drogas (pirimetamina, sulfadiazina e leucovorina) costuma produzir boa resposta clínica, com resolução dos sinais e 
sintomas. Se houver lesão importante de algum órgão, pode ser observada alguma sequela funcional.

Nas crianças submetidas a tratamento com drogas imunossupressoras, como corticoides para tratamento de 
neoplasias, transplantes e doenças autoimunes, consegue-se um bom resultado com as drogas recomendadas para 
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terapêutica da toxoplasmose. Nos transplantes de medula óssea, em virtude da dificuldade diagnóstica decorrente da 
interferência nas reações sorológicas, observam-se casos de evolução fulminante. 

A resolução completa e mesmo a diminuição da possibilidade de recorrência são mais prováveis se os medicamentos 
imunossupressores tiverem suas doses reduzidas ou se forem suspensos. Recomenda-se vigilância permanente desses 
indivíduos, devendo o tratamento para a toxoplasmose ser reinstituído se as manifestações da infecção retornarem.

Crianças com Aids têm prognóstico mais reservado, mesmo com tratamento, se a contagem dos linfócitos T CD4 
for de 100/mm3 a 200/mm3.

PREVENÇÃO

Não existe, no momento, uma vacina indicada para o tratamento profilático da toxoplasmose em humanos.

 Indivíduos que são imunocomprometidos por HIV e apresentam encefalite por toxoplasma ou evidência de infecção 
sugerida por contagem de linfócitos T CD4 menor que 200/mm3 e anticorpos plasmáticos específicos para T. gondii 
devem receber o tratamento medicamentoso profilático.

Certamente, obter-se-á uma redução dos casos de toxoplasmose por meio de campanhas que procurem esclarecer a 
população sobre a doença, seus vetores de disseminação e os cuidados profiláticos para evitá-la. Além disso, é importante 
que os profissionais da área da saúde que trabalham no atendimento primário recebam periodicamente informações 
sobre a doença e seus riscos, para que faça parte do seu elenco de investigações no contato e avaliação de crianças.
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