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Apresentação

Certamente a descrição do que hoje conhecemos como Toxoplasma gondii, agente etiológico de uma das doenças 

causadas por protozoários de elevada importância por sua distribuição em todo o mundo, constitui momento 

expressivo da ciência brasileira. Os capítulos subsequentes, abordando tanto aspectos básicos da biologia de T. gondii 

como a epidemiologia da protozoose por ele causada e os aspectos clínicos e terapêuticos das várias manifestações 

da toxoplasmose, deixarão claro o grande valor do alcance deste estudo. Nesta Apresentação, procuraremos enfatizar 

alguns aspectos relevantes para que se tenha uma perspectiva histórica da magnitude da descoberta.

Inicialmente, devemos considerar o estágio da protozoologia médica no fim do século XIX e início do século XX. 

É um período rico, em que pesquisadores lançaram mão da microscopia óptica para observar todos os tecidos de 

diferentes animais apresentando sinais e sintomas de doenças. Em 1859, Lambl descreveu Giardia lamblia, que já 

havia sido observado muito antes por Leeuwenhoek. Em 1875, Losch descreveu Entamoeba histolytica. Em 1885, 

Cunningham fez as primeiras observações com organismos hoje pertencentes ao gênero Leishmania. Donovan e 

Ross avançaram nesses estudos e Ross, em 1903, descreveu a Leishmania donovani (Laveran e Mesnil, 1903), 

abrindo caminho para a descrição de outras espécies como Leishmania infantum, por Nicolle em 1908, e Leishmania 

braziliensis, por Vianna em 1911. Em 1902, Dutton abriu a fase de descrição de protozoários do gênero Trypanosoma, 

descrevendo o Trypanosoma gambiensi em 1902, sendo seguido pela descrição de T. cruzi por Chagas em 1909 e 

T. rangeli por Tejera em 1920. No campo dos organismos que hoje agrupamos como Apicomplexa, temos a primeira 

descrição do Plasmodium malariae por Laveran em 1881, seguido das descrições de Plasmodium vivax por Grassi e 

Feletti em 1890, de Plasmodium falciparum por Welch em 1897, e de Plasmodium ovale por Stephens em 1922.

Tais informações são essenciais para esclarecer que o período de 1875 a 1910 foi caracterizado pela descrição dos 

mais importantes protozoários causadores de doenças no homem.

A descoberta de Toxoplasma gondii foi realizada simultaneamente no Brasil, por Alfonso Splendore (1871-1953), 

e em Túnis, por Charles Nicolle (1866-1936) e Louis Manceaux (1865-1934) em 1908. Para alguns historiadores é 

também importante registrar o trabalho de Samuel Darling (1872-1925), que observou a presença de protozoários 

em biópsia de músculo humano, sugerindo que se tratava de Sarcosporidia (Darling, 1909). No Brasil, Splendore, 

pesquisador de origem italiana que atuava como diretor do Laboratório Bacteriológico do Hospital Português de São 

Paulo, examinou alguns coelhos que apresentavam um quadro infeccioso agudo e que levava à morte dos animais. 

O exame microscópico de diferentes tecidos e órgãos mostrou a presença do que ele chamou de speciali corpuscoli. 

O corpúsculo apresentava um comprimento de 5-8 micrômetros e uma largura de 2,5-4 micrômetros. Como não se 

enquadrava em nada que ele conhecia, resolveu enviar o material para ser observado pelo grande protozoologista 

Prowazek, que naquele momento estava trabalhando no Instituto de Manguinhos (atual Instituto Oswaldo Cruz), 
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no Rio de Janeiro. Esse pesquisador tampouco identificou a natureza dos corpúsculos e sugeriu que deveria tratar-se de 
um novo organismo. Com base em tais informações, Splendore publicou uma comunicação na Revista da Sociedade 

Scientifica de São Paulo, n. 10-12, de 1908. No mesmo ano, Nicolle e Manceaux, trabalhando em Túnis, identificaram 
organismos semelhantes em um roedor do norte da África, chamado gundi. Na primeira descrição, publicada no volume 
147 de Compte Rendu de l’Académie des Sciences de Paris, os organismos visualizados foram descritos como corpos de 
Leishman. Aqui cabe lembrar que, no mesmo ano, Nicolle descreveu L. infantum em pacientes da região do Mediterrâneo. 
Em 1909, tanto Splendore como Nicolle e Manceaux publicaram novos artigos reforçando a ideia de que estavam descre-
vendo um novo protozoário, e o grupo francês sugeriu a existência do gênero Toxoplasma (designação formada do grego 
toxon = arco e plasma = corpo), com as espécies T. gondii (que parece ter resultado de um erro de grafia, substituindo um 
‘u’ por um ‘o’ do roedor em que foi encontrado o protozoário, o Ctenodactylus gundi) e T. cuniculi (encontrado no coelho). 
Com as subsequentes demonstrações de que se tratava de uma única espécie, prevaleceu a designação Toxoplasma 

gondii (Splendore, 1909; Nicolle & Manceaux, 1908).

Durante muito tempo houve certa discussão sobre quem deveria ter o mérito principal pela descrição. Hoje, há 
consenso em reconhecer o mérito dos dois grupos. Um marcante reconhecimento do mérito da descoberta brasileira 
foi a decisão de comemorar o centenário da descoberta de T. gondii em um simpósio internacional, realizado em 
setembro de 2008, na cidade de Búzios, Rio de Janeiro, que contou com ampla participação de pesquisadores da 
França e da Tunísia. 

É importante ressaltar que Splendore também realizou relevantes estudos que levaram à descrição do fungo 
Zimomena brasiliensis, hoje conhecido como Paracoccidioides brasiliensis, agente etiológico da blastomicose sul-
americana. Em 1912, Splendore retornou à Itália, onde trabalhou por oito anos como professor de bacteriologia 
das universidades de Roma e de Parma. Retornou ao Brasil em 1924, e tudo indica que se encontrou com Charles 
Nicolle durante sua visita ao Brasil em 1925, a convite de Carlos Chagas. Em 1928, Nicolle recebeu o prêmio Nobel de 
Medicina, sobretudo por seu trabalho com a epidemia de tifo. 

Cabe ainda registrar que a posição taxonômica de T. gondii permaneceu por muito tempo indefinida. Em seguida à 
descrição do protozoário, houve uma fase em que predominou a publicação de artigos descrevendo sua presença nos 
mais variados tipos de animais, demonstrando, assim, sua ampla distribuição. 

Nesta apresentação, decidimos tratar apenas dos fatos mais relevantes ocorridos nos primeiros cinquenta anos da 
descoberta. Os avanços posteriores certamente estarão incorporados aos demais capítulos que compõem este livro.

Um destaque especial deve ser dado ao trabalho de 1927 publicado por Magarinos Torres (1927), brilhante 
patologista da Escola de Manguinhos que descreveu a existência de uma forma congênita da toxoplasmose, o que 
foi confirmado e ampliado por Wolf, Cowen e Paige (1939). Em 1937, Albert Sabin e Peter Olitsky deram importante 
contribuição ao utilizarem uma abordagem semelhante à que se empregava com os vírus para manter T. gondii 
em animais (Sabin & Olitsky, 1937). Esses autores apontaram que: era possível transferir os protozoários por 
inoculação subcutânea, intraperitoneal e intracranial usando diferentes tecidos de animais infectados; diferentes 
isolados mostravam variação na virulência da infecção e que esta se acentuava à medida que o protozoário era 
transferido de animal para animal; a infecção poderia ocorrer quando um animal normal comia um animal infectado. 
Durante tais estudos ficou evidente que T. gondii era um protozoário de vida intracelular. Ainda em 1937, Wolf e 
Cowen mostraram que uma criança que havia morrido com um quadro grave de encefalomielite apresentava parasitas 
no tecido cerebral, associados com lesões necróticas e granulomatosas, e que esses parasitas infectavam animais 
inoculados. Em 1942, Felipe Nery Guimarães e Hertha Meyer, trabalhando no Instituto Oswaldo Cruz e no Instituto de 
Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostraram que é possível manter T. gondii em cultura de células, 
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abrindo caminho para centenas de trabalhos que utilizam esse método para manter o protozoário (Guimarães & 
Meyer, 1942). Cabe ainda destacar um conjunto de trabalhos importantes realizados na década de 1950, em que ficou 
claro o relevante papel de T. gondii na geração de lesões oculares que serão discutidas nesta obra. 

Os organizadores
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