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A toxoplasmose humana foi reconhecida entre o fim da década de 30 e o início da década de 40, primeiramente 

como doença de aquisição congênita e, depois, na forma adquirida pós-natal (revisto em Weiss, 2009). Nessa 

fase inicial, predominaram os relatos de formas mais graves, porém sem opções terapêuticas. Desde o fim dos 

anos 40 passaram a estar disponíveis reações sorológicas. A partir dos anos 50, com a realização de investigações 

soroepidemiológicas e com o reconhecimento da forma linfonodal da doença adquirida, a toxoplasmose caracterizou-

se como expressão de uma protozoose humana amplamente disseminada. Também ganhou destaque a descoberta do 

comprometimento ocular, seja na forma congênita, seja na adquirida. Dada a possibilidade de comprometimentos graves 

na toxoplasmose congênita, também cresce o interesse em conhecer e prevenir a transmissão intrauterina do parasita. 

Mais recentemente, a caracterização do parasita Toxoplasma gondii como importante agente infeccioso oportunista, 

em pacientes com doença e/ou tratamento imunodepressor, adiciona especial destaque para a toxoplasmose humana. 

Ou seja, a evolução dos conhecimentos clínicos torna evidente a necessidade de opções farmacológicas tanto para 

terapêutica dos doentes, como para a potencial prevenção da transmissão materno-fetal.

Uma pioneira informação voltada para a utilização potencial de fármacos dotados de ação contra o parasita ocorre 

com um clássico estudo experimental (Eyles & Coleman, 1953), que documenta o efeito sinérgico entre a sulfadiazina 

e a pirimetamina. Na publicação original, afirma-se que “a ação destas drogas é tão significativa que proporciona 

fundamento para a expectativa de que a combinação possa ser efetiva no tratamento da doença humana” (1953: 483). 

Por sua vez, chama-se atenção para o fato de que “recomendações não podem ser feitas até que sejam disponíveis mais 

dados sobre a farmacologia da pirimetamina em humanos” (1953: 483). Este ponto é colocado em destaque, pois será 

merecedor de análise posterior.

As informações disponíveis com base em investigações em modelos animais e in vitro indicam uma considerável 

lista de medicamentos com ação reconhecida contra o parasita e, assim, com potencial para uso na doença humana. 

Entretanto, a extrapolação dos dados experimentais para a prática clínica não deve ser automática, tendo em conta, 

por exemplo, variáveis do parasita e dos modelos de experimentação (Derouin et al., 1995).



Toxoplasmose e Toxoplasma gondii

210

Uma importante questão inicial diz respeito à comprovação da eficácia do tratamento da doença humana causada 

por T. gondii. A análise do benefício fica favoravelmente demonstrada quando se considera, por exemplo, o que sucede 

na doença oportunista reconhecida em pacientes imunocomprometidos (cancerosos, transplantados, doentes de Aids). 

Neste sentido, as maiores séries atuais dizem respeito aos pacientes com Aids que adoecem com comprometimento 

agudo do sistema nervoso central, praticamente sem sobrevida se não há tratamento específico. Observa-se, porém, 

expressivo sucesso quando o tratamento é adequada e oportunamente instituído (Heller, 2010a).

Aqui serão analisados somente medicamentos que dispõem de dados relativos ao uso em humanos, em particular 

os que têm aplicação mais extensiva (Frenkel & Bermudez, 2010; Heller, 2010b; Levi & Mendonça, 2003; McLeod & 

Remington, 2004; Montoya & Liesenfeld, 2004; Nee & Joiner, 2000), muito embora frequentemente não preencham 

os modernos critérios da medicina baseada em evidências (estudos comparativos com placebo ou padrão-ouro, 

randômicos e duplo-cegos). Tais medicamentos compõem os seguintes grupos:

 sulfamídicos: sulfadiazina; sulfametoxazol;

 diaminopiridinas: pirimetamina; trimetoprim;

 lincosaminas: clindamicina;

 macrolídios: espiramicina, azitromicina e claritromicina.

SULFADIAZINA

Um dos mais antigos sulfamídicos, a sulfadiazina, em uso combinado com a pirimetamina, proporciona ação 

sinérgica, quando então representam o padrão-ouro do tratamento da toxoplasmose. Em princípio, essa combinação de 

drogas serve de parâmetro para outras opções terapêuticas, em virtude da origem e da consistência dos conhecimentos 

obtidos com seu emprego no tratamento da toxoplasmose, ainda que não tenha sido submetida a um amplo estudo 

controlado com placebo.

A sulfadiazina age no metabolismo dos folatos (inibição da di-hidropteroato sintetase), antagonizando a formação 

do ácido di-hidrofólico. Administrada por via oral, tem meia-vida de aproximadamente dez a 12 horas, o que pode 

permitir a administração em duas tomadas diárias, muito embora a prática ainda seja ministrar quatro tomadas a 

cada seis horas. A comparação dos dois regimes de administração revela que o de duas tomadas produz concentrações 

plasmáticas similares às que são obtidas com o esquema de quatro tomadas (Jordan et al., 2004).

Posologia para adultos: 4 g diários, ou 1 g a cada seis horas, ou 2 g a cada 12 horas; há citação de 500 mg-1.500 mg 

administrados de duas a quatro vezes ao dia. Em pediatria, a dosagem recomendada é de 100 mg/kg/dia. Há necessidade 

de ser mantido um bom débito urinário, como prevenção da formação de cristalúria, sendo que a alcalinização da 

urina reduz a possibilidade deste evento adverso. Os principais efeitos colaterais incluem reações alérgicas como febre 

e erupção cutânea; além disso, manifestações gastrintestinais, nefrotoxicidade, toxicidade da medula óssea, hepatite 

medicamentosa, anemia hemolítica.

PIRIMETAMINA

A pirimetamina tem atividade maior que os sulfamídicos e, assim, constitui medicamento preferencial no tratamento 

da toxoplasmose humana, sobretudo nos casos de maior gravidade. Também age no metabolismo dos folatos, sequen-

cialmente à ação dos sulfamídicos, pela inibição da di-hidrofolato redutase, antagonizando assim a formação do ácido 
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tetra-hidrofólico (este, com o radical formil é conhecido como ácido folínico). Administrada por via oral, a pirimetamina 
tem rápida absorção e meia-vida de cerca de quatro dias (80-120 horas), alcançando o estado de equilíbrio após três dias 
de administração. Alcança concentrações no liquor correspondentes a 10%-20% das concentrações plasmáticas.

Posologia para adultos: 25-50-75 mg/dia em uma só tomada, com citação de uma dose de ataque inicial de 100-200 
mg, especialmente nos doentes com maior gravidade. Em pediatria, 0-5-1,0 mg/kg/dia. A tradição de administração 
diária da pirimetamina contrasta com o conhecimento posterior de sua farmacologia, com destaque para sua longa 
meia-vida. Dado que sua frequente mielotoxicidade é dose dependente, e com o intuito de atenuar tal evento adverso, 
recomenda-se que, após os três primeiros dias de tratamento, a administração passe a ser feita a cada dois a quatro 
dias. Os principais efeitos colaterais incluem supressão da medula óssea, com plaquetopenia, leucopenia e anemia; 
pela frequência com que ocorrem, há indicação do uso concomitante de ácido folínico por via oral como prevenção 
(adultos: 10-25 mg/dia), e por via parenteral como terapia da mielotoxicidade. O ácido folínico é antagonista da 
ação inibitória da pirimetamina em células de mamíferos, mas não é metabolicamente aproveitado pelo protozoário. 
Reações alérgicas são menos frequentes em comparação com os sulfamídicos.

COTRIMOXAZOL

O cotrimoxazol é uma combinação fixa do sulfamídico sulfametoxazol com a diaminopiridina trimetoprim. 
Entra em consideração por causa da melhor tolerabilidade e facilidade de administração em comparação com a 
dupla sulfadiazina e pirimetamina. Da mesma forma, são medicamentos inibidores do metabolismo de folatos, nos 
mesmos dois passos sequenciais. Há rápida e quase completa absorção quando administrados por via oral, com boa 
distribuição tecidual, inclusive no sistema nervoso central. Ambos os medicamentos possibilitam administrações por 
via oral a cada 12 horas tendo em conta a meia-vida das duas drogas. De maneira vantajosa, podem ser administrados 
por via intravenosa, particularmente no tratamento de doentes graves que não podem receber substâncias por via 
oral. Uma questão básica inicial é considerar a conveniência da troca de uma dupla de drogas por outra, e se com 
isso seria mantida a mesma eficácia terapêutica. Uma resposta definitiva deveria estar apoiada em estudo randômico 
comparativo em dois ramos. De todo modo, tem sido possível estimar os efeitos do tratamento pela equivalência 
de resultados, por exemplo, no tratamento da encefalite toxoplásmica em pacientes com Aids, que conta com uma 
investigação controlada e randomizada (Torre et al., 1998) e, também, em casos de ativo comprometimento ocular 
(Soheilian et al., 2005).

Posologia: 7-10 mg/kg/dia com base no trimetoprim, ou equivalentemente 35-50 mg/kg/dia em relação ao 
sulfametoxazol, tanto por via oral como por via intravenosa. Para adultos, dispõe-se de apresentação com 80 mg/400 
mg, respectivamente, de trimetoprim e sulfametoxazol. Efeitos colaterais mais importantes incluem manifestações 
gastrintestinais, alergia cutânea e mielotoxicidade. O ácido folínico não precisa ser coadministrado preventivamente, 
como rotina.

CLINDAMICINA

A clindamicina é um antibiótico com documentada ação experimental contra T. gondii e com relativa boa experiência 
clínica em toxoplasmose humana. Nos casos mais graves, tem sido usada em combinação com a pirimetamina, quando 
então se admite uma eficácia comparável à dupla sulfadiazina com pirimetamina. Como opção alternativa, já possui 
considerável experiência no tratamento da toxoplasmose cerebral em pacientes com Aids. Possibilita administração 
por via oral e intravenosa, com distribuição para todos os tecidos, mas com baixa concentração liquórica.
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Posologia: 10-40 mg/kg/dia, tanto por via oral quanto por via intravenosa, habitualmente não ultrapassando 2.400 
mg para o adulto, administrada em partes iguais a cada seis a oito horas. Os efeitos colaterais mais significativos 
incluem manifestações gastrintestinais, com destaque para os quadros de colite por antibiótico, que podem ser graves; 
também podem ocorrer neutropenia, plaquetopenia e manifestações alérgicas cutâneas.

ESPIRAMICINA

Antibiótico macrolídio disponível para uso oral, a espiramicina apresenta grande afinidade tissular, e alcança 
concentrações nos tecidos várias vezes superior aos níveis plasmáticos. Essa característica farmacológica provê base 
para sua utilização em grávidas acometidas por infecção toxoplásmica aguda, e proporciona elevadas concentrações 
placentárias. Pode, assim, atuar como uma barreira na prevenção da transmissão vertical de T. gondii. Entretanto, sua 
concentração fetal é precária, de tal sorte que não propicia ação efetiva, caso já tenha ocorrido a infecção do concepto.

Posologia em adultos: 1 g por via oral a cada oito horas. Podem ocorrer manifestações de intolerância digestiva.

AZITROMICINA E CLARITROMICINA

A azitromicina e a claritromicina dispõem de limitada experiência clínica, embora sejam empregadas até em casos 
sérios como os de encefalite toxoplásmica, quando então têm sido usadas em combinação com a pirimetamina. Atuam 
na síntese proteica do apicoplasto de T. gondii.

Posologia da azitromicina para adultos: 500 mg/dia, até 1.000 mg/dia em casos mais graves. Tem elevada 
concentração intracelular, podendo merecer administrações diárias ou intervaladas a cada três dias. Posologia da 
claritromicina para adultos: 1 g a cada 12 horas. Manifestações de intolerância digestiva constituem o principal efeito 
colateral na administração oral destes antibióticos.

PRINCÍPIOS GERAIS DA TERAPIA FARMACOLÓGICA

Alguns princípios gerais regulam a terapia farmacológica com os medicamentos que estão dotados de ação contra 
o parasita, tendo em conta as comunicações selecionadas em livros e artigos de revisão, endossados por autores com 
experiência em toxoplasmose clínica (Frenkel & Bermudez, 2010; Gilbert & Williams, 2010; Heller, 2010a; Heller, 
2010b; Levi & Mendonça, 2003; McLeod & Remington, 2004; Montoya & Liesenfeld, 2004; Montoya & Remington, 
2008; Nee & Joiner, 2000; Petersen, 2007), além de representativos estudos controlados (Alavi & Alavi, 2010; Soheilian 
et al., 2005; Torre et al., 1998). A primeira consideração básica diz respeito ao tipo de paciente, se imunocompetentes 
ou, ao contrário, imunocomprometidos. Adicionalmente, se tais medicamentos estão sendo utilizados em caráter 
terapêutico ou profilático. 

Indivíduos imunocompetentes (ver o capítulo 11) que adquirem infecção aguda por T. gondii frequentemente 
são assintomáticos ou oligossintomáticos, sendo o diagnóstico comumente despercebido. Quando adoecem, a forma 
mais comum é a toxoplasmose linfonodal, caracteristicamente um quadro clínico sem maior gravidade e de resolução 
habitualmente espontânea. No entanto, há casos de sintomatologia mais expressiva, seja pela intensidade e duração 
mais prolongada dos sintomas, seja pela participação de certos órgãos (nos casos, por exemplo, de pneumonite e 
miocardite). Nessas eventualidades, há consenso de que o tratamento específico deve ser realizado, com duração 
habitual de três a quatro semanas. As opções incluem o uso combinado de sulfadiazina com pirimetamina e também 
o emprego do cotrimoxazol; menos habitual é o emprego da clindamicina, com ou sem pirimetamina.
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Uma situação que merece atenção especial é a infecção primária que acomete mulheres durante a gestação (ver 

o capítulo 10), quando a meta terapêutica for, mesmo em estado assintomático ou oligossintomático – que é mais 

comum –, a prevenção da transmissão vertical de T. gondii durante a fase de parasitemia e correspondente infecção 

placentária. A espiramicina tem merecido ampla preferência tanto na Europa quanto no Brasil; o uso da sulfadiazina 

com pirimetamina parece defensável após o primeiro trimestre gestacional, quando há documentação ou forte 

evidência de que tenha ocorrido transmissão intrauterina, na hipótese de se realizar o tratamento fetal.

Outra situação particular está relacionada com a coriorretinite toxoplásmica (ver o capítulo 14), alvo de múltiplas 

investigações sobre a efetividade do tratamento específico. Neste terreno, quase todos os medicamentos antes 

mencionados têm merecido utilização, sendo os mais considerados a sulfadiazina com pirimetamina, cotrimoxazol e 

clindamicina com ou sem pirimetamina.

Quanto aos pacientes imunocomprometidos (ver o capítulo 12), há na atualidade extensa fundamentação para 

o benefício inquestionável do tratamento específico. Os pacientes com Aids, em especial, têm sido tratados com a 

combinação de sulfadiazina e pirimetamina e, alternativamente, com a dupla clindamicina e pirimetamina. Há também 

apoio para o emprego do cotrimoxazol. Para as outras alternativas há bem menor experiência clínica. 

A toxoplasmose congênita (ver os capítulos 10 e 13) pode ser entendida também como doença de pacientes 

relativamente imunocomprometidos e, tendo como preocupação potenciais e relevantes sequelas, os cuidados 

devem concentrar-se no emprego da combinação de sulfadiazina e pirimetamina, eventualmente intercaladas com 

a espiramicina, por período prolongado, até que se estabeleça uma apropriada maturidade imunológica do lactente.

No que se refere à profilaxia da toxoplasmose (ver o capítulo 12), destaque-se que é a conduta rotineira nos 

pacientes com Aids, considerado o emprego primário ou secundário, isto é, antes ou depois do aparecimento dos 

sinais e sintomas da doença. Enquanto persistir o risco de doença, na maioria das vezes por reativação, cabe a 

administração prolongada de medicamentos preventivos. O emprego do cotrimoxazol é imperativo na prevenção 

de pneumocistose, que se manifesta com maior frequência do que a neurotoxoplasmose, assim que o mesmo 

permanece como rotina de dupla finalidade. Na impossibilidade de empregar o cotrimoxazol, há várias alternativas 

que entram em cogitação. Alguma consideração também tem sido dedicada à profilaxia em casos de coriorretinite 

recorrente (ver o capítulo 14).

Finalmente, cabe considerar nesta revisão sumária sobre os princípios gerais do tratamento da toxoplasmose humana: 

• há evidências sólidas do benefício do tratamento específico, já com a inclusão de alguns poucos estudos 

controlados;

• ainda assim, é possível levantar questionamentos sobre a demonstração cabal da efetividade do tratamento 

em diversas situações; 

• coincidem opiniões de vários estudiosos da toxoplasmose humana no sentido de ainda serem necessárias 

investigações estruturadas na moderna visão da medicina baseada em evidências.
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