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Prefácio

Recebi de Wanderley de Souza e Rubens Belfort Junior solicitação para elaborar um texto sobre a história da 
toxoplasmose humana, para fazer parte deste livro. Não pude deixar de aceitar o encargo por dois motivos 

essenciais: é impossível negar colaboração a esses dois ilustres profissionais e, também, porque em virtude de 
circunstâncias participei pessoalmente da fase na qual teve início a constatação da importância desta modalidade 
de protozoose.

Em 1950, quando era aluno de graduação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, frequentei 
um laboratório do Instituto Biológico de São Paulo, dirigido por Paulo Nóbrega. Nele também exercia atividade 
José Reis, que, além de emérito pesquisador, foi incansável estimulador da divulgação científica no Brasil. Nesse 
ambiente, notei a intenção de estimular estudos para verificar a importância da infecção por Toxoplasma gondii em 
seres humanos.

Com inteira justiça, é preciso lembrar que diversos pesquisadores nacionais, ou radicados no Brasil, desempenharam 
significativo papel nas diferentes fases dos estudos relacionados à toxoplasmose. Esses profissionais não apenas 
contribuíram com noções essenciais à natureza de T. gondii, mas também desenvolveram estudos de natureza clínica, 
diagnóstica e terapêutica. Entre eles, destaco Biócca, Carini, Delascio, Fialho, Nóbrega, Reis, Splendore e Torres. Como 
exemplos, destaco Nóbrega e Reis, que afirmaram haver uma só espécie, T. gondii, e não outras rotuladas conforme 
os animais dos quais foram obtidas. Delascio confirmou, em 282 oportunidades, a forma congênita. Fialho ajudou 
ativamente a reconhecer a modalidade ocular da doença. Como feito marcante, é indispensável citar que o protozoário 
foi identificado pela primeira vez, no coelho, por Splendore. Essa citação obriga a rememorar a divergência no campo 
da nomenclatura biológica, pois Nicolle e Manceaux posteriormente observaram o protozoário no gundi, um roedor 
africano. Prevaleceu erradamente, à época, a designação T. gondii e não T. cuniculi, de Splendore. Ao relatar esses 
fatos, quero acentuar que todos eles foram pioneiros, em momentos em que a toxoplasmose ainda não atingira 
grandes dimensões e importância.

Em seguida, chegamos à fase na qual pesquisadores anteviam a expressividade da infecção por T. gondii do ponto 
de vista médico-assistencial. Agora, repercussões da parasitose encontram-se sobejamente delineadas, refletindo um 
panorama de inegável importância e concedendo razão aos que admitem, por convicções advindas de motivos de 
várias ordens, potencialidade a ela.

Há pouco mais de cinquenta anos era patente o caráter de ser a toxoplasmose uma doença nova. Depois, graças ao 
labor de vários cientistas, ficou evidente que essa protozoose é muito comum e, felizmente, benigna, só eventualmente 
assumindo feição de enfermidade grave. O tipo de evolução, de maior ou menor intensidade, estaria relacionado com 
o sistema imunitário.
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Sabin foi o cientista que idealizou a vacina oral para prevenir a poliomielite, com a colaboração do pediatra 
norte-americano Feldman. Na área da toxoplasmose, o trabalho de ambos foi fundamental para o desenvolvimento 
de um recurso prático para o diagnóstico. Estabeleceu-se assim o teste do corante, como ficou conhecido. O método 
em questão afigurou-se excelente recurso para o crescimento dos estudos concernentes à toxoplasmose. De execução 
lenta e muito trabalhosa, a prova foi paulatinamente substituída por outras. Não obstante, exerceu marcante papel 
na história da parasitose.

De 1923 a 1943, surgiram vários relatos de infecção toxoplásmica humana por Torres e Nery Guimarães – no 
Brasil –, além dos de Janku, Wolf e Cowen, Pinkerton e Weinman. Torres considerou o Encephalitozoon o agente da 
afecção por ele observada, e deu à espécie a designação E. chagasi. Depois, desfeita a compreensível confusão, foi 
possível perceber que a comunicação correspondeu a uma das primeiras indicações da toxoplasmose humana. É 
interessante ainda mencionar que o primeiro doente adulto com a infecção foi reconhecido por Pinkerton e Weinman. 
Posteriormente, muitas notificações mostraram múltiplos aspectos da moléstia, transmitiram observações sobre 
outros casos e, sobretudo, destacaram os problemas congênitos e oculares motivados por T. gondii.

Gard e Magnusson, em 1950, e subsequentemente Siim – num estágio digno de especial alusão –, verificaram que 
a toxoplasmose pode ser confundida com a mononucleose infecciosa, já que ambas apresentam aspectos clínicos e 
hematológicos semelhantes.

Com base no trabalho médico-assistencial cotidiano, recolhi elementos para especificar as diferentes confi-
gurações da toxoplasmose humana pós-natal. O elenco, quando relatado em evento científico internacional, foi 
aprovado e elogiado por Remington, pesquisador com notoriedade no âmbito da doença. São elas: assintomática; 
oligossintomática; ganglionar, também citada como glandular ou linfoglandular e parecida com a mononucleose 
infecciosa; ocular, como uveíte posterior e nem sempre sendo recrudescimento da forma congênita; cardíaca, como 
miocardite aguda e sem potencial evolutivo para a cronicidade; pulmonar, como pneumonia intersticial; hepática, 
como hepatite aguda e sem potencial para cronicidade; meningoencefálica, com predomínio de célula linfomonoci-
tária; exantemática; reumática, mas parecendo ser constituída por distúrbio articular paralelo; mista, generalizada, 
associada à imunodepressão ou imunossupressão, como na Aids.

A quantidade de casos graves aumentou porque se tornou bem mais frequente a imunodepressão, por diversos 
motivos, e a Aids contribui com esse panorama, revelando até lesões incomuns, como as encefálicas. 

A toxoplasmose pós-natal, de acordo com o que sistematizei, engloba várias configurações clínicas. Uma delas é 
a denominada ganglionar, também conhecida como glandular ou linfoglandular. É a mais comumente diagnosticada, 
porquanto não requer, por vezes, trabalhosa e complicada diferenciação com outras moléstias. Figura nos grupos 
da doença mononucleose símile, havendo certas semelhanças com essa virose; e o hemograma é orientador que 
facilmente comparece, e nele se observa uma razoável porcentagem de linfócitos atípicos. Com base em casuística de 
bom porte, aprofundei-me no assunto, classificando em porcentagem os diagnósticos elucidados. Essas modalidades 
da infecção pelo T. gondii situaram-se em segundo lugar, ocupando o primeiro a mononucleose. Portanto, quando 
o exame hematológico revela a alteração linfocitária citada, é cabível cogitar que o mal tem nexo com a parasitose. 
Documentei o fato e, com base nisso, hoje a conduta se tornou rotina.

A confirmação laboratorial da infecção desempenhou indiscutível papel no seu reconhecimento e permitiu 
desvendar os tipos clínicos da toxoplasmose doença.

Prova intradérmica chegou a ser empregada para o diagnóstico. Todavia, está fora de cogitação agora, mormente 
por não separar infecção de doença. Paulo Nóbrega, precocemente, idealizou reação de fixação de complemento e 
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figura como colaborador na publicação pertinente. Julgou-se que revelaria atividade, mas isso ficou descartado. A 

prova de Sabin-Feldman foi responsável por expressivo impulso e, entre outros méritos, destaco o informativo número 

de inquéritos epidemiológicos realizados, ao lado de dados clínicos para elucidar a causa de variados tipos de agravos. 

Conforme idade, sexo, hábitos e lugares, as porcentagens de positividade surgiram, sendo algumas bastante elevadas. 

O exame, para alguns, não contaria com especificidade confiável, o que logo recebeu constatação, pois, na verdade, 

verificou-se intensa amplitude da infecção, realisticamente demonstrada. Determinada pessoa, por outro lado, 

destacou esse inconveniente e sofreu total desmentido, valendo frisar que injetava elevadas quantidades de diversos 

protozoários em coelhos, o que não sucede em avaliações habituais. Os trabalhos de Mário Camargo, do Instituto de 

Medicina Tropical de São Paulo, facilitaram muito, por meio de provas sorológicas, o estabelecimento do diagnóstico e 

a demarcação de etapa na evolução da infecção. Camargo usou testes de hemaglutinação, imunofluorescência e Elisa, 

sempre com verificação de anticorpos do tipo IgM. Separou os períodos da infecção em agudo, de transição e crônico.

Tarefas assistenciais tornaram-se simplificadas e ficou mais seguro orientar gestantes a respeito da eventual 

transmissão congênita. A título de comparação: o teste Sabin-Feldman demarcava positivamente quando atingia até 

1/1.000; se chegasse a 1/4.000 admitia-se que o processo estava em fase aguda e, assim, distinguia-se infecção de 

doença. Convenhamos que a interpretação, ocasionalmente, continha alguma insegurança. 

Somaram-se aos meios laboratoriais que permitem determinações precisas pertinentes à toxoplasmose a reação 

da polimerase em cadeia (PCR) e a prova demonstrativa da avidez de anticorpos. A primeira comprova a existência 

do protozoário, sem revelar sua agudicidade ou não; a segunda mostra a duração do processo parasitário, servindo 

para a obtenção de várias informações. Além disso, facilita a orientação na atenção médica a mulheres grávidas, 

sendo assim um auxílio proveitoso em situações suscitadoras de embaraços. É fácil perceber que esses dois recursos 

representam claros progressos, aos quais adiciono a técnica imuno-histoquímica que distingue T. gondii de micror-

ganismos parecidos com ele.

Posteriormente às demonstrações de que T. gondii causava comprometimentos em seres humanos, cresceu o 

interesse em saber como eram as possíveis configurações clínico-patológicas. Relatos pertinentes tornam-se aos 

poucos mais numerosos, com apoio de procedimentos auxiliares destinados a definir diagnósticos cada vez mais 

prestimosos. Paralelamente, delineou-se a necessidade de encontrar tratamentos eficazes. Presenciei essa fase e nesse 

início cheguei a usar tetraciclina. Aos poucos houve preconização de outros recursos terapêuticos, por vezes com 

informações não respeitáveis por não levarem em conta critérios indispensáveis.

Atualmente, determinados medicamentos são os mais utilizados para o tratamento da toxoplasmose humana. 

Cito os seguintes: sulfadiazina associada a pirimetamina, com sinergismo entre os dois fármacos e convicção de que 

compõem a melhor conduta terapêutica; sulfametoxazol associado a trimetoprima; espiramicina, preferível durante a 

gravidez, podendo reduzir a transmissão congênita sem alterar o panorama clínico; e clindamicina.

A imunodepressão pode levar a infecções mais graves e pessoas com esse distúrbio merecem atenção especial, 

surgindo a toxoplasmose como infecção ou reativação parasitária. Logicamente o tratamento ganhou novo e intenso 

percalço, e infecções desse tipo são tratadas principalmente com sulfadiazina-pirimetamina e sulfametoxazol associado 

a trimetoprima, prescrito igualmente para conter recaídas. Na Aids, com mais um contratempo, alergia a sulfa ocorre 

com razoável frequência. Em crianças com enfermidade congênita, é cabível que o processo tenha feição subclínica. 

Recomenda-se tratá-las, para evitar problemas posteriores.

Corticoide ocasionalmente compõe o tratamento. Ajuda a conter a inflamação por taquizoítas. Drogas antitoxo-

plasma, se administradas conjuntamente, debelam as alterações e evitam ou diminuem o aparecimento de sequelas. 
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Quando os prejuízos já estão estabilizados alguns profissionais indicam continuar o tratamento, o que se justifica, por 

exemplo, na presença de lesões cerebrais ou oculares.

Ainda a respeito do tratamento, saliento que infectados, com frequência, evoluem de maneira autolimitada, e não 

há consenso acerca da conveniência de medicá-los. Acrescento que os compostos hoje utilizados não negativam as 

provas sorológicas, nem influem nos anticorpos IgM antitoxoplasma. Repito: pelo menos com o que contamos agora. 

Fazendo-se uma revisão da literatura médica a respeito da toxoplasmose, podem-se distinguir quatro etapas na 

evolução dos conhecimentos sobre o tema: descoberta do agente etiológico; descrição no homem; emprego de reações 

sorológicas para o diagnóstico; identificação do hospedeiro definitivo.

Primeira etapa (a descoberta do agente etiológico) – inicia-se em 1908, com a descoberta do parasita por Splendore, 

em São Paulo, que registrou, em laboratório, a morte de coelhos infectados pelo microrganismo. Segue-se, no mesmo 

ano, o encontro do protozoário no gundi, roedor africano também utilizado em laboratório por Nicolle e Manceaux, 

em Túnis, na Tunísia. 

A descoberta, quase concomitantemente, do parasita em dois continentes e em duas espécies de animais, fazia 

antever, de certa forma, a ampla distribuição geográfica do novo protozoário descrito. Já nos anos seguintes surgiram 

os primeiros relatos da detecção do protozoário em diversos mamíferos e aves naturalmente infectados: em 1911, 

no cão, por Mello e Carini, e no pombo, por Carini; em 1913, no camundongo, por Sangiorgi; em 1916, na cobaia, 

por Carini e Migliano. Atualmente é bastante extensa a relação de espécies entre mamíferos e aves encontradas 

naturalmente infectadas por T. gondii, incluindo animais domésticos, de criação, peridomiciliares e mesmo de vida 

selvagem livre ou mantidos em cativeiro. Muito embora a observação, na maioria das vezes, tenha sido feita em 

eventos isolados, já foram descritas epizootias em coelhos, pombos, galinhas, cães de baixa idade e carneiros.

A segunda etapa (descrição da toxoplasmose no homem) – os estudos sobre a toxoplasmose, até então relacio-

nada unicamente a animais, passaram a despertar grande interesse com a descrição dos primeiros comprometi-

mentos humanos.

Em 1923, Janku relatou o caso de uma criança falecida em Praga, com 11 meses de idade. Ela apresentava 

hidrocefalia e cegueira, e na necropsia, em cortes do globo ocular direito, ficaram evidenciados parasitas semelhantes 

ao toxoplasma. Segundo o autor referido, tratava-se de infecção de origem congênita.

Torres, em 1927, no Rio de Janeiro, descreveu a presença de microrganismos, que identificou como T. gondii ou 

Encephalitozoon, em cortes histológicos de cérebro, miocárdio e músculo esquelético de um recém-nascido falecido no 

29o dia de vida. Houve também menção à possibilidade de corresponder essa comprovação a uma afecção congênita.

Em 1937, Wolf e Cowen descreveram a ocorrência de toxoplasmose fatal em um recém-nascido com encefalite, 

meningite e mielite. Depois, Wolf e colaboradores, em 1939, comunicaram a existência de toxoplasma em uma lesão 

do sistema nervoso central de uma criança falecida com um mês de vida. 

Logo após, Pinkerton e Weinman, em 1940, e Pinkerton e Henderson, em 1942, nos Estados Unidos, registraram 

a ocorrência da toxoplasmose em adultos, com isolamento do parasita.

Terceira etapa (introdução de técnicas sorológicas para o diagnóstico da toxoplasmose) – a implementação do 

teste do corante (dye test) por Sabin e Feldman representou importante contribuição para o diagnóstico laboratorial 

da toxoplasmose e possibilitou, paralelamente, realização de investigações epidemiológicas. A seguir, propuseram-se 

várias outras reações, entre as quais merecem destaque, por serem mais frequentemente empregadas, a hemaglutinação, 
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por Jacobs e Lund, a imunofluorescência indireta, por Kelen e colaboradores, e a fixação do complemento, por Nicolau 
e Revelo e por Warren e Sabin. Frenkel, em 1948, inseriu no contexto de prova de reconhecimento da parasitose o teste 
da sensibilidade cutânea à toxoplasmose.

Com o uso de exames sorológicos, ficou demonstrada a presença de anticorpos contra T. gondii em grande número 
de habitantes de diferentes áreas geográficas, bem como em numerosas espécies de animais. De tal forma está 
disseminada a infecção por T. gondii, que pode ser considerada inteiramente válida a afirmativa feita por Jacobs de 
que “vivemos num mar de infecção toxoplásmica”.

Quarta etapa (identificação do hospedeiro definitivo) – nesta fase sucedeu a descoberta do hospedeiro definitivo 
do T. gondii, ou seja, o gato, permitindo melhor conhecimento da epidemiologia da toxoplasmose. Outros felídeos, 
convém destacar, também atuam como hospedeiro definitivo.

Os estudos que levaram à identificação do hospedeiro definitivo tiveram início com a detecção, por Hutchison, de 
uma forma infectante e resistente do toxoplasma em fezes de gato. Posteriormente, graças aos trabalhos de vários 
pesquisadores – como Hutchison, na Dinamarca; Frenkel, Jacobs, Dubey e Miller, nos Estados Unidos; e Piekarski e 
Wite, na Alemanha –, ficou demonstrado o ciclo sexuado de T. gondii no intestino desse felídeo.

Por fim, ouso apontar sugestões quiçá valiosas que, se concretizadas, conduzirão ao prosseguimento do processo 
de aquisição de mais alguns subsídios para abordarmos construtivamente singularidades atinentes à toxoplasmose. 
Ei-las: programar sorologicamente conhecer mulheres ainda não infectadas, possibilitando recomendações de 
caráter preventivo; procurar drogas efetivas para tratamento com esquemas de curta duração e sem toxicidade; 
produzir drogas que atinjam os cistos, com o objetivo de suprimir a parasitose e evitar recaídas ou reativações; 
pesquisar para saber se cepas influem quanto às feições clínico-patológicas; investigar a provável transmissão 
de T. gondii por transfusão de sangue; e por fim, a consecução de um fabuloso sonho, ou seja, a obtenção de 
vacina preventiva bem respaldada cientificamente, sendo conveniente lembrar que se encontram em curso, com 
este objetivo, esforços diversificados. 

Esta é minha simplória colaboração. Wanderley e Rubens: não esmoreçam e persistam contribuindo com brilho 
para a medicina brasileira. 
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