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A toxoplasmose está se tornando cada vez mais evidente como problema de saúde pública de grande impacto no 

binômio mãe-filho, sobretudo nos países tropicais com condições ambientais propícias para a alta prevalência 

da doença.

Quando a infecção por Toxoplasma gondii acomete mulheres pela primeira vez durante a gravidez, há possibilidade 

de ocorrer a transmissão materno-fetal do parasita resultando em casos de toxoplasmose congênita. O risco da 

transmissão depende de vários fatores, sobretudo do período gestacional em que ocorreu a infecção materna. A maioria 

das crianças com toxoplasmose congênita apresenta desenvolvimento normal, porém pode ocorrer comprometimento 

neurológico e visual com danos permanentes. 

EPIDEMIOLOGIA 

A toxoplasmose é uma das parasitoses mais comuns nos seres humanos. Os felinos são os hospedeiros definitivos 

de T. gondii, e o homem e outros animais são hospedeiros intermediários. A infecção é comum nos países tropicais, e 

a prevalência varia de região para região, refletindo diferentes estilos de vida e hábitos que favorecem a exposição às 

fontes da infecção. Dois estágios de T. gondii estão presentes nos tecidos do hospedeiro humano. O taquizoíta, forma 

de multiplicação rápida do parasita, é patogênico durante a infecção inicial; o bradizoíta, forma de multiplicação 

lenta, é encontrado dentro dos cistos tissulares no indivíduo com infecção crônica. O cisto tissular em indivíduos 

imunodeficientes e nos infectados congenitamente pode ser causa de recrudescência da infecção (Gilot-Fromont  et al., 

2012; Remington et al., 2011).

A maioria da população de T. gondii que infecta homens e animais pode ser agrupada em três genótipos 

denominados tipo I, II e III. Menos de 5% dessa população apresenta genótipos únicos com divergência na sequência de 

DNA em relação às linhagens clonais, sendo consideradas ‘exóticas’ ou ‘atípicas’. Observa-se diferença na distribuição 

geográfica dessa população, predominando o tipo II na Europa e na América do Norte, e o tipo I e linhagens atípicas, 
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mais virulentas, na América do Sul. Essa diferença pode ser uma das explicações para a maior gravidade das 

manifestações oculares observadas entre as crianças com infecção congênita no Brasil  (Gilbert et al., 2008).

O ser humano é infectado principalmente pelas vias oral e transplacentária e, raramente, por transfusão de sangue, 

transplante de órgãos ou acidentes em laboratório. A transmissão oral ocorre pela ingestão de cistos do parasita contidos 

na carne crua ou malcozida ou pela ingestão de oocistos presentes na terra, água ou alimentos contaminados com 

fezes de gatos infectados (Dubey et al., 2012; Gillot-Fromont et al., 2012). Reservatórios de água contaminados têm-se 

mostrado importantes na epidemiologia da toxoplasmose (Bahia-Oliveira et al., 2003).

Nas regiões de maior transmissão, a prevalência da infecção congênita é maior e o primeiro contato com T. gondii 

(primoinfecção) ocorre precocemente, ainda na infância. Este é o cenário observado no Brasil. Nos países desenvolvidos 

do hemisfério norte, a primoinfecção geralmente ocorre na adolescência ou na vida adulta. A prevalência da infecção 

aumenta com a idade, resultado do risco acumulado de exposição, e não varia entre os sexos. A toxoplasmose pode 

ocorrer em surtos associados ao consumo de água contaminada com oocistos ou de carne com cistos do parasita e 

ingerida crua ou malcozida (Bahia-Oliveira et al., 2001; Dubey et al., 2012). Nessas ocasiões ocorrem muitos casos de 

toxoplasmose aguda e de toxoplasmose congênita.

Em imunocomprometidos (pacientes com Aids, submetidos a quimioterapia para tratamento do câncer, 

transplantados), a toxoplasmose geralmente decorre da reativação de uma infecção latente preexistente, as 

manifestações clínicas podem ser graves e, embora incomum, pode ocorrer infecção fetal (Andrade et al., 2010). 

Mulheres imunocompetentes com infecção crônica podem apresentar reativação de lesão ocular durante a gravidez, 

mas, até o momento, essa reativação não parece significar risco de infecção para o feto (Noble et al., 2010). 

Prevalência da Toxoplasmose na Gestante

A prevalência da toxoplasmose varia amplamente em todo o mundo (de < 10% a > 90%), mas desde 1960 

essa taxa parece estar em declínio nos Estados Unidos e na Europa, provavelmente devido a melhores condições de 

vida, educação da população e redução da infecção nos animais utilizados para consumo pelo homem. No Brasil, a 

prevalência na população em geral varia de 54% a 83% e, recentemente, em São Paulo, observou-se uma tendência de 

queda nessas taxas (Vaz et al., 1990). O Brasil, por seu clima tropical, apresenta condições favoráveis à disseminação 

da toxoplasmose, com elevada prevalência em gestantes, embora ocorram variações regionais (Tabela 1). 

Em estudos epidemiológicos, observa-se a associação entre a exposição a alguns fatores de risco e o desenvolvimento 

da infecção por T. gondii. São estes os principais fatores de risco: contato com gatos adultos ou filhotes (Rey & Ramalho, 

1999; Spalding et al., 2003; Kapperud et al., 1996; Baril et al., 1999); contato com caixas de areia onde são depositados 

dejetos de gatos (Kapperud et al., 1996); consumo ou contato com carne crua ou malcozida (de porco, de carneiro, de 

caça, de boi) (Kapperud et al., 1996; Baril et al., 1999; Cook et al., 2000; Avelino et al., 2004); contato com terra na 

prática da jardinagem ou da agricultura (Spalding et al., 2003; Cook et al., 2000; Avelino et al., 2004); ingestão de 

vegetais e/ou frutas cruas mal higienizadas (Kapperud et al., 1996; Baril et al., 1999; Avelino et al., 2004); consumo de 

água não tratada (Bahia-Oliveira et al., 2003); baixo nível de escolaridade materna (Varella et al., 2003; Avelino et al., 

2004); gestação (Avelino et al., 2003); baixo nível socioeconômico (Bahia-Oliveira et al., 2003; Segundo et al., 2004; 

Avelino et al., 2004). Alguns fatores foram associados com menor ocorrência da infecção: não consumir carne; receber 

orientações para prevenção da toxoplasmose (Baril et al., 1999); morar em regiões de clima rigoroso (Remington et al., 

2011). A transmissão da infecção pelo leite humano não foi descrita, mas pode ocorrer pelo consumo de leite de cabra 

não pasteurizado (Remington et al., 2011). A pasteurização destrói todas as formas do parasita. Os oocistos podem ser 
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transportados por invertebrados coprófagos (baratas e moscas), que contaminam a água e os alimentos (Remington et 

al., 2011). Para mais informações sobre a epidemiologia da toxoplasmose, consultar o capítulo 8.

Tabela 1 – Prevalência de soropositividade para toxoplasmose em gestantes ou mulheres em idade reprodutiva no Brasil

Local Prevalência (%) Tamanho da amostra Delineamento do estudo Referência

São Paulo/SP 67,3 481 Transversal Vaz et al., 1990

São Paulo/SP 68,8 1.286 Retrospectivo Guimarães et al., 1993

Fortaleza/CE 71,5 185 Transversal Rey & Ramalho, 1999

Londrina/PR 67,0 1.559 Retrospectivo Reiche et al., 2000

Belém/PA 80,8 689 Prospectivo Bichara, 2001

Alto Uruguai/RS 74,5 2.126 Prospectivo Spalding et al., 2003

Porto Alegre/RS 59,8 1.261 Transversal Varella et al., 2003

Goiânia/GO 65,8 2.563 Prospectivo Avelino et al., 2003

Campinas/SP 56,1 2.199 Transversal Stella, 2004

Cuiabá/MT 70,7 205 Transversal Leão, Meirelles Filho & Medeiros, 2004

Uberlândia/MG 51,5 805 Transversal Segundo et al., 2004

Mato Grosso do Sul 92,0 32.512 Prospectivo Figueiró-Filho, 2005

Porto Alegre/RS 61,1 10.468 Prospectivo Reis, Tessaro & d’Azevedo, 2006

Belo Horizonte/MG 57,8 420 Transversal Carellos, Andrade & Aguiar, 2008 

A gravidez, em particular, por ser um período de maior vulnerabilidade imunológica e hormonal, pode ser um 
fator de risco para aquisição da infecção, principalmente quando associada à baixa renda, ambiente favorável à 
transmissão e baixa idade da gestante (Avelino et al., 2003). Gestantes bem orientadas em relação aos fatores de risco 
para infecção por T. gondii apresentam menor chance de infecção. Mas, para que ocorra adesão, as medidas educativas 
devem estar ligadas à realidade dos indivíduos (Kapperud et al., 1996; Cook et al., 2000). 

Risco de Transmissão Vertical da Toxoplasmose

A transmissão da toxoplasmose da mãe para o filho (transmissão vertical) ocorre por via hematogênica, sendo 
a infecção placentária etapa obrigatória. Após a infecção da placenta, ocorre um intervalo de dias a semanas até a 
infecção fetal. A duração desse período não é completamente conhecida e estima-se que seja mais longo no início 
da gravidez do que no final. A infecção fetal é mais comum na fase aguda da infecção materna, devido à maior 
parasitemia. No entanto, após essa fase podem persistir focos de parasita na placenta, que podem ser liberados 
na circulação fetal em fase tardia da infecção materna. Este é o conceito que justifica a manutenção do tratamento 
durante toda a gestação, mesmo quando o feto não está infectado (Remington et al., 2011). O risco de infecção por 
T. gondii durante a gravidez depende da prevalência da infecção em uma determinada população (circulação do 
parasita no meio) e do número de mulheres suscetíveis em idade reprodutiva na mesma população. Se o número de 
mulheres suscetíveis for grande, mas a circulação do parasita pequena, o risco de infecção gestacional é pequeno; 
ao contrário, se a população de suscetíveis for pequena, mas a circulação do parasita grande, o risco de infecção é 
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grande. Considera-se que as prevalências médias, entre 25% e 80%, são as que potencialmente trazem maior risco de 
toxoplasmose congênita (Dubey et al., 2012). O risco de infecção aguda na gestante suscetível oscila entre 0,6% e 1,5%. 
Em Goiânia, no Brasil, por exemplo, foi observado um risco de 8,6% (Avelino et al., 2004). 

A gestante com toxoplasmose aguda (primoinfecção) apresenta risco variável de transmissão vertical da infecção. 
Esse risco independe da presença de sinais/sintomas maternos e depende, principalmente, da idade gestacional em 
que ocorreu a infecção. O risco de infecção fetal foi estimado em cerca de 40% na década de 1970 e, mais recentemente, 
em 29%, sendo de 2% nas oito primeiras semanas, 6% até 13 semanas, 72% até 36 semanas e 81% quando a infecção 
primária ocorre após a 36ª semana de gestação, período em que a placenta está bem desenvolvida e com melhor 
irrigação sanguínea (Dunn et al., 1999). 

Nas mulheres imunocompetentes, apenas a primoinfecção durante a gestação constitui risco significativo de infecção 
do feto, embora já tenham sido relatados raros casos de transmissão materno-fetal nessas gestantes com infecção 
crônica (Andrade et al., 2010). Por isso, Couvreur recomenda, empiricamente, aguardar seis meses após a infecção aguda 
antes de engravidar e Desmonts recomenda tratar aqueles casos de infecção periconcepcional como infecção aguda na 
gestação (Remington et al., 2011). Pode ocorrer reinfecção em humanos (Elbez-Rubinstein et al., 2009), mas seu impacto 
na infecção congênita é desconhecido. Até o momento, a reinfecção está bem documentada em animais. 

Risco de Comprometimento do Feto

O risco de comprometimento do feto apresenta relação inversa com a idade gestacional da infecção materna. A 
infecção fetal é incomum nas infecções maternas ocorridas no primeiro trimestre de gravidez, mas, se infectada, a 
criança geralmente apresenta comprometimento importante. Ocorre o inverso na infecção materna no último trimestre 
de gestação, quando o risco de transmissão materno-fetal é elevado, mas a criança geralmente nasce assintomática. 
Avaliou-se o risco de desenvolvimento de sequelas (retinocoroidite, calcificação craniana isolada e/ou hidrocefalia) na 
criança com toxoplasmose congênita até os três anos de idade e estimou-se um risco de 61% quando a infecção ocorreu 
até a 13ª semana, 25% na 26ª semana e 9% na 36ª semana. Após a 36ª semana o risco ainda foi de 6%. Por esses 
resultados os pesquisadores puderam estimar o risco de comprometimento da criança antes de decidir sobre medidas 
invasivas de diagnóstico fetal. Multiplicando-se o risco de infecção fetal pelo risco de desenvolvimento de sequelas 
na criança obteve-se uma taxa de risco variável, que foi maior nas infecções adquiridas entre a 12ª e a 24ª semana 
de gestação (Dunn et al., 1999). Isso porque o risco de transmissão da infecção para o feto é pequeno no início da 
gestação e o risco de sequelas graves na criança é pequeno nas infecções adquiridas no final da gestação. Entretanto, 
observa-se que o risco de retinocoroidite não é influenciado pela idade gestacional em que ocorreu a infecção materna, 
podendo haver lesão ocular grave nas infecções adquiridas no final da gestação. 

Prevalência da Toxoplasmose Congênita

A prevalência da toxoplasmose congênita é baixa, menor que 1/10.000 nascidos vivos, na região norte da 
Europa e nos Estados Unidos e elevada (1/1.000) na França (Gilbert et al., 2009). No Brasil, estudos recentes em 
nascidos vivos têm mostrado prevalências de 3-20/10.000 (Camargo Neto, Amorim & Lago, 2010; Lago et al., 2007; 
Carvalheiro et al., 2005; Andrade, 2008; Bahia-Oliveira et al., 2001; Bichara et al., 2012). As divergências observa-
das nessas taxas são decorrentes, muitas vezes, de metodologias de pesquisa diferentes, que se baseiam na triagem 
pré-natal ou de pacientes provenientes de serviços especializados para gestantes de alto risco e, mais recentemente, 
pela triagem neonatal. Os estudos de triagem neonatal subestimam a real prevalência por desconsiderar abortos, 

natimortos e neomortos e por utilizar o teste de IgM anti-T. gondii como forma de identificar os casos. O teste de 
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IgM pode ser negativo quando as crianças são infectadas no primeiro trimestre de gestação e não apresentam o 
anticorpo ao nascimento. Apesar dessas limitações, a triagem neonatal é útil para avaliar o impacto da infecção na 
população por trabalhar com grandes amostragens. 

Na Tabela 2 observam-se os resultados de alguns estudos de prevalência brasileiros que utilizaram a pesquisa de 
IgM específica no período neonatal. Dois estudos pesquisaram a IgM em sangue de cordão e selecionaram a amostra 
em hospitais de referência na região (Segundo et al., 2004; Mozzatto & Procianoy, 2003). Os outros estudos listados 
testaram a IgM em sangue seco do recém-nascido.

Tabela 2 – Prevalência da toxoplasmose congênita avaliada pela presença de IgM anti-Toxoplasma gondii no período neonatal 

Local do estudo
Prevalência por 

10.000 nascidos vivos
Amostra Casos Material examinado Referência (Autor)

Campos dos Goytacazes/RJ 20 2.550 55 Sangue periférico – papel-filtro Bahia-Oliveira et al., 2001

Alto Uruguai/RS 14 2.126 33 Sangue periférico Spalding et al., 2003

Passo Fundo/RS 8 1.250 11 Sangue de cordão Mozzatto & Procianoy, 2003

Uberlândia/MG 49 805 44 Sangue de cordão Segundo et al., 2004

Brasil (vários estados) 5 364.130 1.195 Sangue periférico – papel-filtro Camargo Neto et al., 2004

Ribeirão Preto/SP 3 15.162 55 Sangue periférico – papel-filtro Carvalheiro et al., 2005

Porto Alegre/RS 6 10.000 66 Sangue periférico – papel-filtro Lago et al., 2007

Minas Gerais 13 146.307 1.190 Sangue periférico – papel-filtro Vasconcelos-Santos et al., 2009

Belém/PA 10 1.000 1 Sangue periférico – papel-filtro Bichara et al., 2012

PATOGENIA

Na infecção adquirida, após ingestão do parasita ocorre invasão das células do tubo digestivo ou o parasita 

é fagocitado por leucócitos. Essa invasão é seguida de multiplicação intracelular, lise celular e disseminação do 

toxoplasma por via hematogênica (para o fígado, pulmões, cérebro e outros órgãos e tecidos) ou linfática (para 

linfonodos regionais). Todas as células nucleadas do hospedeiro podem ser infectadas, e o prognóstico dessa infecção 

vai depender, entre outros fatores, da integridade imunológica do indivíduo e da natureza genética do hospedeiro e do 

parasita. Desconhece-se a maior parte dos eventos moleculares e celulares envolvidos na patogênese da toxoplasmose, 

mas sabe-se que o equilíbrio entre as respostas pró-inflamatória (Th1) e anti-inflamatória (Th2) determina a presença 

ou não de manifestações clínicas. O indivíduo que consegue manter o equilíbrio da resposta imune controla a infecção 

e permanece assintomático. O desequilíbrio dessa resposta pode levar a uma proliferação intensa de taquizoítas, 

disseminação da infecção e morte do hospedeiro (Pfaff et al., 2007; Roberts et al., 2007; Remington et al., 2011).

A infecção fetal após infecção aguda da gestante tem sido atribuída à interação de vários fatores, como estágio 

de desenvolvimento da placenta, virulência da cepa de T. gondii, genótipo e estado imune do hospedeiro e carga 

tecidual parasitária. 

Em relação às cepas de T. gondii, quando se comparam as do tipo II, predominantes na Europa, com as que 

predominam no Brasil (tipos I e III ou recombinantes), observa-se maior virulência nas cepas brasileiras, que 
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apresentam maior taxa de crescimento, habilidade para penetrar nos tecidos do hospedeiro e capacidade de regular a 

interleucina 12 (IL-12) (Grigg et al., 2001). 

A competência imunológica do hospedeiro é fundamental para o controle da infecção. O desenvolvimento da imunidade 

celular e humoral específicas interrompe a destruição celular causada pelo parasita. Indivíduos imunodeficientes 

apresentam risco elevado de encefalite, toxoplasmose disseminada e óbito. A primeira resposta desencadeada pelo 

parasita ao invadir o hospedeiro é a imunidade inata, caracterizada pela fagocitose, citotoxicidade celular e produção 

de interferon gama (IFN-), com ativação de macrófagos e células natural killer (NK). Em seguida os macrófagos e 

células dendríticas apresentam os antígenos para os linfócitos CD4+ e CD8+, induzindo um fenótipo Th1 pela secreção 

de IL-12. O interferon gama induz a produção do fator de necrose tumoral alfa (TNF-) e de óxido nítrico (NO) por 

macrófagos ativados, o que inibe a replicação do toxoplasma. A IL-12 atua pela indução da resposta imunocelular 

forte e efetiva contra os taquizoítas. Se a primoinfecção ocorre em um ambiente Th2 (anti-inflamatório), não ocorre 

bloqueio da replicação do parasita, o que pode levar a maior necrose tecidual. As interleucinas (IL) chaves contra a 

replicação do parasita são: IL-12, IFN- e FNT-. Após o controle dos parasitas, a interleucina-10 (IL-10), o fator de 

crescimento transformante beta (TGF-), os linfócitos T reguladores e as células dendríticas modulam a forte resposta 

pró-inflamatória Th1, que, descontrolada, pode matar o hospedeiro. Esse modelo, experimental, pode não se aplicar 

completamente ao ser humano. Observa-se necrose e resposta inflamatória mais ou menos intensa na dependência 

dessa resposta imune. O controle da infecção se dá em uma ou duas semanas, com o desenvolvimento da imunidade 

humoral e celular e o desaparecimento dos taquizoítas dos tecidos. No interior das células permanecem os bradizoítas, 

que formam os cistos e podem permanecer nos tecidos do hospedeiro por toda a vida. A imunidade adquirida a T. gondii 

está associada a uma resposta do tipo Th1 (Pfaff et al., 2007; Roberts et al., 2007; Grigg et al., 2001). 

Nas crianças com toxoplasmose congênita, alguns autores observaram uma resposta celular diminuída aos antígenos 

do parasita (Yamamoto et al., 2000), enquanto outros encontraram a resposta preservada em crianças com idade inferior 

a 1 ano (Ciardelli et al., 2008). Os resultados divergentes sugerem que a resposta dos linfócitos CD4+ antígeno específico 

pode estar reduzida ou se desenvolver mais lentamente nas crianças infectadas (Remington et al., 2011).

Nas gestantes, a resposta imunológica anti-inflamatória (Th2) é necessária para manutenção da gravidez. 

A placenta secreta hormônios, citocinas e quimiocinas que garantem a tolerância materna para com o feto e sua 

participação ativa na regulação da resposta imune sistêmica. O aumento de alguns hormônios na circulação materna 

(estrógeno, testosterona e progesterona), durante a infecção aguda, influencia a modulação da resposta imune: a 

progesterona inibe a produção de IL-12, FNT- e NO pelos macrófagos; ela também aumenta a produção de IL-10, 

reduz a atividade das células NK, inibe o desenvolvimento da resposta do tipo Th1 e estimula o desenvolvimento de 

uma resposta Th2. Uma resposta imune materna mais equilibrada leva em conta a dupla ação do IFN- (controle da 

infecção materna e aumento da transmissão da infecção através da placenta) (Pfaff et al., 2007) e seu potencial efeito 

nocivo para o feto. Se a primoinfecção ocorre em um ambiente de citocinas Th2, a replicação do toxoplasma não é 

interrompida e os problemas clínicos secundários à destruição tissular induzida pelo parasita aumentam. A resposta 

pró-inflamatória (Th1) intensa, mais comum nas infecções maternas no início da gestação, tem sido associada ao 

maior comprometimento do feto, que resulta, às vezes, em aborto ou natimortalidade. A resposta anti-inflamatória 

(Th2), predominante no final da gestação, tem sido associada à maior transmissão vertical e menor comprometimento 

do feto. O ambiente anti-inflamatório protegeria o feto, evitando os efeitos nocivos da resposta imune inflamatória, 

mas, ao mesmo tempo, aumentaria o risco de transmissão, pela ação do IFN- (Roberts et al., 2007). 

A primoinfecção da gestante é seguida de placentite por disseminação hematogênica e risco de infecção fetal. Na 

placenta, grupos de taquizoítas podem ser identificados na placa coriônica, na decídua, no âmnio e nas vilosidades. 
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A partir da placenta, os taquizoítas podem ser transmitidos ao feto via cordão umbilical, disseminando-se por via 
hematogênica. A placenta constitui uma barreira eficaz contra a infecção do feto, e poucos patógenos, entre os quais 
T. gondii, têm habilidade para atravessá-la. Ainda que a infecção aguda desencadeie resposta imunitária com posterior 
resistência à infecção, a imunidade associada à infecção crônica ou latente nem sempre é absoluta, e a reinfecção tem 
sido observada em animais de experimentação e relatada eventualmente em humanos. 

A persistência do parasita nos cistos tissulares pode causar doença recrudescente em indivíduos previamente 
imunocompetentes que se tornam imunodeficientes e em crianças com infecção congênita, que podem desenvolver 
retinocoroidites ou reativar lesões oculares prévias. A ruptura dos cistos, com proliferação de taquizoítas em tecidos 
com facilidade de regeneração (fígado, tecido linfoide) ou com boa reserva funcional das células remanescentes 
(miocárdio e cérebro), pode não se acompanhar de sintomas. Entretanto, a ruptura de cistos na retina geralmente 
é acompanhada de sintomas, em virtude da concentração da função visual em pequena área da retina. Como no 
cérebro e no bulbo ocular existe barreira à difusão passiva dos anticorpos, verifica-se proliferação contínua do parasita 
nesses tecidos (no cérebro, a multiplicação ocorre dentro dos astrócitos), com infecção latente, ao passo que ela 
tende a desaparecer dos tecidos extraneurais. No cérebro e na retina, além da destruição tissular, pode ocorrer reação 
de hipersensibilidade, resultante da ruptura dos cistos com liberação de parasitas e fluidos dos cistos. Tem sido 
observada, em estudos experimentais, supressão significativa da resposta humoral contra os taquizoítas, quando o 
anticorpo passivo (IgG) está presente, mesmo em baixa concentração, com consequente retardo na formação de IgM. 
Essa ‘tolerância imunológica’ tem sido observada na criança com toxoplasmose congênita e atribuída à presença 
da IgG materna, que inibiria a resposta humoral no feto (Remington et al., 2011). Essa tolerância imunológica 
induzida em recém-nascidos pelos anticorpos maternos poderia contribuir para a contínua multiplicação de T. gondii, 
com formação de inúmeros cistos na retina e em outros tecidos. Quando, ao longo da vida do indivíduo, os cistos 
são rompidos, a retinocoroidite se manifesta, com prejuízo da visão. Outros fatores, ainda em estudo, podem estar 
envolvidos nas recorrências.

PATOLOGIA

Os achados patológicos associados a T. gondii estão relacionados ao grau de destruição causada pelo parasita nas 
células do hospedeiro. O parasita pode ser encontrado em vários órgãos como coração, pulmões, músculo estriado, 
fígado, baço, rins, suprarrenais, pâncreas, tireoide, testículos, ovários, ouvido, entre outros. Nesses locais podem ser 
identificados fenômenos inflamatórios e áreas de necrose. Nos rins tem sido descrito quadro de glomerulonefrite e de 
síndrome nefrótica. Mas, na infecção congênita, os locais frequentemente envolvidos, com intenso comprometimento 
e graves sequelas da doença, são a retina e o sistema nervoso central.

Pode ocorrer meningoencefalite difusa, caracterizada por lesões inflamatórias, áreas de necrose, calcificação e 
formação de cistos. Os locais mais envolvidos são o córtex, a substância branca subcortical, os núcleos caudado e 
lenticular, a região média do cérebro, a ponte e a medula. O processo é muito intenso em torno das arteríolas, vênulas 
e capilares. Pode ocorrer completa obliteração dos sulcos e giros, e a linha de demarcação entre a aracnoide e a massa 
cerebral tende a desaparecer. Os parasitas são comumente encontrados nas células das íntimas das arteríolas, vênulas 
e capilares. Observa-se vasculite em torno do aqueduto de Sylvius e dos ventrículos. Pode ocorrer hidrocefalia, em 
decorrência da oclusão do forame de Monro e do aqueduto, e calcificação do tecido cerebral necrosado, visível nos 
exames radiológicos do crânio. Além dos fenômenos oclusivos, a hidrocefalia também pode decorrer da destruição do 
tecido cerebral, especialmente de necrose periventricular causando ependimite. A necrose e a inflamação do hipotálamo, 
circundando o terceiro ventrículo, podem explicar a labilidade térmica encontrada em crianças com toxoplasmose 
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congênita. A extensa necrose do tecido cerebral pode resultar em microcefalia. Nas crianças coinfectadas por HIV e T. 
gondii, observa-se encefalite necrosante na doença aguda e na recorrente. 

A retinocoroidite, com suas áreas de necrose e edema da retina, é a lesão mais importante no bulbo ocular. São 
ainda observadas desestruturação do epitélio pigmentoso da retina e infiltrado inflamatório da retina e da coroide. O 
infiltrado é formado por linfócitos, plasmócitos e fagócitos mononucleares, e numerosos cistos podem ser encontrados 
na retina, enquanto o achado de formas livres de toxoplasma é excepcional. A coroidite granulomatosa é secundária 
à retinite. O processo envolve quase exclusivamente a câmara posterior, mas a retinocoroidite pode ser acompanhada 
por iridociclite, glaucoma e/ou catarata. Pode ocorrer considerável necrose e destruição ocular, que no feto podem 
levar à microftalmia resultante da atrofia central da retina e da coroide. O quadro cicatricial da retinocoroidite é 
caracterizado por áreas de gliose com margens hiperpigmentadas (Mets et al., 1997).

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA

Existem algumas controvérsias em relação à frequência das manifestações clínicas da toxoplasmose congênita, 
especialmente por quatro fatores: as principais referências são da época pré-tratamento; há divergência de termos 
entre idiomas; há diferenças nas manifestações relatadas na literatura segundo a forma de identificação dos casos 
(triagem pré-natal ou neonatal, casos identificados clinicamente); e há variabilidade na prevalência e na intensidade 
de manifestações clínicas entre crianças de diferentes regiões do planeta.

Logo ao nascer, menos de 10% dos recém-nascidos com toxoplasmose congênita apresentam anormalidades ao 
exame físico. Destes, cerca de um terço mostra um quadro clínico generalizado, comum a outras infecções congênitas, 
que inclui hepatomegalia, esplenomegalia, icterícia, lesões purpúricas, síndrome nefrótica e outras alterações 
sistêmicas, associadas, na grande maioria dos casos, a anormalidades neurológicas e oculares típicas. Em dois terços 
dos bebês sintomáticos, as alterações ao exame físico são localizadas no sistema nervoso central e nos olhos, com 
microcefalia ou hidrocefalia, convulsões, microftalmia, catarata. As investigações complementares em ambos os 
grupos quase sempre mostram calcificações cerebrais, alterações liquóricas e anormalidades ao exame oftalmológico, 
principalmente retinocoroidite, podendo ocorrer também opacidades vítreas, atrofia do nervo óptico e outras. Quando 
não eram tratados, quase todos os pacientes sintomáticos no período neonatal evoluíam para retardo mental e perda 
visual. A deficiência auditiva era descrita como frequente, sendo atualmente rara, mas ainda pode ser detectada, 
principalmente nas crianças cujo tratamento não foi precoce e completo (McLeod et al., 2006; Vasconcelos-Santos et 
al., 2009; Resende et al., 2010; Cortina-Borja et al., 2010).

Mais de 90% dos recém-nascidos infectados por T. gondii, portanto, apresentam exame físico normal ao nascimento. 
Porém, quando submetidos à investigação mais completa, uma grande proporção deles mostra alguma manifestação 
clínica: retinocoroidite, calcificações cerebrais, dilatação dos ventrículos cerebrais, alterações liquóricas. Já foi abordada 
neste capítulo a relação da gravidade das manifestações clínicas com a época da infecção materna, mas ressalte-se que 
os casos muito acometidos clinicamente são vistos quando a contaminação materno-fetal por T. gondii ocorreu até o 
segundo trimestre da gestação (Dunn et al., 1999).

A proporção de recém-nascidos com exame físico normal que apresentam manifestações clínicas à investigação 
complementar varia entre os dados da literatura estrangeira (40%) e os estudos feitos no Brasil (60%-80%). Prevalência 
e gravidade das manifestações oculares também variam conforme a região. Por exemplo, numa comparação entre 
crianças com toxoplasmose congênita do Brasil e da Europa, as brasileiras apresentam retinocoroidite mais 
frequentemente, as lesões são mais numerosas e mais graves e ocorrem mais reativações (Vasconcelos-Santos et al., 
2009; Guerina et al., 1994, Gilbert et al., 2008).
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Pacientes com exame físico normal, mas com manifestações clínicas na investigação complementar, são considerados 

casos sintomáticos, e não subclínicos (por analogia com symptomatic, termo utilizado no idioma inglês). Além disso, 

lactentes que nascem sem sinais ao exame físico podem apresentá-los nas primeiras semanas de vida, sendo frequente 

o surgimento de esplenomegalia entre 1 e 3 meses de idade. Uma das formas mais comuns de identificação da 

toxoplasmose congênita em crianças cuja doença não foi detectada no período neonatal é o surgimento de estrabismo, 

geralmente entre 4 e 6 meses de idade. Uma dilatação do sistema ventricular, presente ao nascimento e somente 

identificada por exames de imagem (ultrassom ou tomografia computadorizada) pode evoluir para hidrocefalia nas 

primeiras semanas de vida e ser notada ao exame físico.

A infecção é considerada subclínica quando o paciente não apresenta alterações, nem ao exame físico, nem à 

investigação diagnóstica (exceto sorologia positiva, seja presença de IgM e/ou IgA específicas logo ao nascer, seja 

aumento e persistência da IgG específica). Mas mesmo estes, principalmente se não tratados precocemente, poderão 

desenvolver manifestações oculares e, menos frequentemente, neurológicas, no decorrer de meses ou anos. Na maior 

parte dos casos de infecção subclínica ou de retinocoroidite isolada, a infecção materna ocorreu nas últimas semanas 

de gestação, quando o acometimento fetal costuma ser menos intenso. Por outro lado são vistos, embora raramente, 

quadros graves, fulminantes, de infecção toxoplásmica generalizada, em bebês infectados em final da gestação 

(Cortina-Borja et al., 2010; Remington et al., 2011; Dunn et al., 1999).

DIAGNÓSTICO 

A toxoplasmose adquirida, assim como a congênita, é assintomática em cerca de 80%-90% dos casos, sendo 

necessário o uso de exames complementares para o diagnóstico da infecção. O parasita pode ser identificado por 

métodos parasitológicos, mas os métodos sorológicos são os mais utilizados no diagnóstico, por serem sensíveis e 

específicos, além de acessíveis nos laboratórios de análises clínicas.

Entre os métodos parasitológicos, o isolamento do parasita, em cultura de tecido ou inoculação em animal 

de experimentação, exige laboratório de maior complexidade e o resultado é demorado, até seis semanas, sendo 

ocasionalmente realizado com propósito de genotipagem de cepa infectante. Pode-se identificar o parasita em tecido 

corporal utilizando a imuno-histoquímica (imunoperoxidase). Mas foi a identificação do DNA do parasita pela técnica 

de PCR (reação em cadeia da polimerase) que trouxe grandes avanços no diagnóstico da toxoplasmose no binômio 

mãe-filho. Estudos têm mostrado que comparativamente o uso da PCR no líquido amniótico em relação aos demais 

métodos de investigação da infecção congênita (inoculação em animal, triagem neonatal, PCR em placentas, sorologia 

por cordocentese) revelou maior sensibilidade e especificidade, 91% e 99,5%, respectivamente (Bessières et al., 2009). 

Na infecção adquirida ou congênita, dependendo do local de comprometimento do indivíduo infectado, vários 

espécimes clínicos se prestam para realização da PCR anti-T. gondii: liquor, humores aquoso e vítreo, secreção 

broncoalveolar, líquidos ascítico e pleural, sangue periférico, medula óssea, urina e, principalmente, líquido amniótico. 

A PCR no líquido amniótico é considerada o método de escolha para diagnóstico da infecção fetal e, dependendo da 

sequência iniciadora (primer) utilizada, a sensibilidade e especificidade são muito altas. Entretanto, pode ocorrer 

resultado falso negativo e falso positivo com o teste, o primeiro quando a transmissão materno-fetal se dá após a 

amniocentese, e o segundo quando ocorre contaminação da amostra, situação incomum. Portanto, independentemente 

do resultado do teste no pré-natal, a criança deve ser acompanhada até que o diagnóstico de infecção congênita seja 

confirmado ou excluído. Alguns autores já relataram a associação entre a carga parasitária, medida por PCR em tempo 

real, e o maior comprometimento da criança (Moncada & Montoya, 2012; Ciardelli et al., 2008; Bessières et al., 2009). 
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A coleta do líquido amniótico para o diagnóstico da infecção fetal por PCR está recomendada quando o diagnóstico 

sorológico for altamente sugestivo de infecção aguda durante a gravidez. O diagnóstico fetal geralmente é indicado em 

casos de soroconversão comprovada, na evidência de comprometimento fetal por exames de imagem, ou em gestantes 

imunossuprimidas. Deve ser realizada com mais de 18 semanas de amenorreia e pelo menos quatro semanas após a 

data presumida da soroconversão (Moncada & Montoya, 2012).

Os testes sorológicos para o diagnóstico da toxoplasmose na gestante baseiam-se na identificação das 

imunoglobulinas das classes IgG, IgM, IgA e IgE específicas contra T. gondii. A presença de IgG específica estabelece o 

diagnóstico da infecção mas não determina se a infecção é aguda ou crônica, pois esse anticorpo permanece elevado 

por anos após a infecção aguda e, em títulos baixos, provavelmente por toda a vida. Como a idade gestacional em 

que ocorreu a infecção materna é uma informação fundamental para determinar o risco de infecção fetal, outros 

anticorpos, como IgM e IgA, além do teste de avidez de IgG, ajudam a determinar esse momento. A ausência de 

IgM específica associada a baixos títulos de IgG indica que a infecção ocorreu há mais de seis meses. A presença 

de IgM específica positiva associada a IgG geralmente indica infecção recente. Entretanto, embora considerando 

que a IgM é uma proteína de fase aguda e que, na toxoplasmose, alcança seu nível máximo em cerca de um mês 

após a infecção e desaparece em média entre seis e nove meses, em alguns casos a IgM persiste em títulos baixos 

por anos. Por isso, na investigação de toxoplasmose na gestante, a presença de IgG e IgM positivas, já na primeira 

amostra de sangue, indica a necessidade de realizar outros testes, sendo de grande ajuda a realização do teste de 

avidez de IgG. A presença de anticorpos IgG com alta avidez indica que a infecção ocorreu há pelo menos 12 a 16 

semanas. Entretanto, a presença de anticorpos IgG com baixa avidez não assegura que a infecção é recente, pois 

esses anticorpos podem persistir por mais de um ano após a infecção aguda e sofrer a influência do tratamento da 

gestante, que pode interferir na maturação da IgG e prolongar a baixa avidez. 

Recomenda-se, para as gestantes infectadas na gravidez, a realização periódica de ultrassom obstétrico com o 

objetivo de identificar no feto alterações indicativas de infecção, como dilatação dos ventrículos laterais do sistema 

nervoso central e calcificações no cérebro ou em outras vísceras. 

Em relação ao recém-nascido, os marcadores de infecção aguda são as imunoglobulinas específicas IgM, IgA e 

IgE, pois a IgG pode ser transferida, passivamente, através da placenta da mãe para o filho. Portanto, a IgG positiva 

no neonato pode significar infecção congênita ou simplesmente refletir o perfil imunológico da mãe (Quadro 1). 

Recentemente, foi desenvolvido um immunoblot (2DIB) com melhor sensibilidade para distinguir a IgG específica de 

origem materna daquela produzida pelo neonato (Moncada & Montoya, 2012). 

Confirma-se a toxoplasmose congênita nos recém-nascidos com pelo menos uma das imunoglobulinas – IgM, 

IgA ou IgE – positivas, sendo as duas primeiras as mais utilizadas na rotina clínica. Podem-se observar crianças 

infectadas com diferentes perfis de imunoglobulinas específicas: IgM e IgA positivas; IgM positiva e IgA negativa; 

IgM negativa e IgA positiva; IgM e IgA negativas. Esse último perfil ocorre porque, mesmo quando os dois testes são 

realizados simultaneamente, a sensibilidade diagnóstica é de 93%, o que significa que pode haver resultado falso 

negativo em cerca de 10% dos casos. Os métodos de imunofluorescência indireta (IFI) e ensaio imunoenzimático 

indireto (EIA) não são adequados para a identificação de IgM, sendo recomendados os ensaios imunoenzimáticos 

de captura, mais sensíveis. Considerando que durante o primeiro ano de vida a criança elimina progressivamente a 

IgG recebida passivamente da mãe, a toxoplasmose congênita pode ser confirmada pela persistência da positividade 

de IgG aos 12 meses de vida. Ao longo desse seguimento, o aumento nos títulos de IgG também indicam que a 

criança está infectada. 
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Quadro 1 – Correlação clínico-laboratorial dos perfis sorológicos mais comuns na investigação da toxoplasmose congênita

Perfil sorológico
Possibilidades de interpretação

IgM IgG

Não reagente Não reagente

1. Ausência de infecção congênita por Toxoplasma gondii, ou infecção nos últimos dias antes do nascimento.

2. Se há suspeita clínica e/ou indicativos epidemiológicos no pré-natal de toxoplasmose na gravidez, realizar outro exame 7-15 
dias depois do parto.

3. Pode colaborar na interpretação dos resultados a realização simultânea das provas sorológicas pareadas do binômio mãe-filho.

Reagente Não reagente

1. Possibilidade de escape materno de IgM.

2. Se há suspeita clínica e/ou indicativos epidemiológicos no pré-natal de toxoplasmose na gravidez, realizar outro exame 7-15 
dias depois do parto;1 se a IgG for positiva, confirma-se a infecção congênita.

Reagente Reagente
Infecção congênita por Toxoplasma gondii, quando o exame é realizado nos 6 primeiros meses de vida. Pela possibilidade de 
escape materno de IgM (muito raro), recomenda-se confirmar a presença da IgM com mais de 7 dias de vida.

Não reagente Reagente1

Muitos recém-nascidos com toxoplasmose congênita apresentam IgM específica negativa desde o nascimento e, na maioria, a 
IgM negativa-se precocemente. Por isso, IgM negativa não afasta a possibilidade da infecção congênita.

1. Se houver infecção congênita por Toxoplasma gondii, nos controles subsequentes haverá ascensão dos títulos de IgG, mesmo 
em crianças assintomáticas.

2. Se não houver infecção congênita por Toxoplasma gondii e a IgG for apenas de transmissão passiva, nos controles 
subsequentes haverá queda gradativa dos títulos de IgG, que desaparecerão até os 12 meses de vida.

• É importante avaliar indicativos epidemiológicos do pré-natal e suspeita clínica para a adequada interpretação laboratorial, 
sobretudo nas crianças assintomáticas.

• Recomenda-se investigar os demais agravos infecciosos de transmissão vertical, assim como avaliação oftalmológica e 
neurológica, mesmo em crianças assintomáticas. 

1 Pode ser realizada a pesquisa de IgA específica, que, se reagente, também define o caso como infecção congênita por Toxoplasma gondii. Associar a pesquisa de IgA, pois pode 
aumentar a sensibilidade do diagnóstico sorológico da toxoplasmose congênita. Em alguns casos em que a IgM é negativa, a IgA pode ser positiva. As mesmas observações se 
aplicam à possibilidade de escape materno nos primeiros sete dias.

Outros exames complementares devem fazer parte da investigação diagnóstica do recém-nascido com suspeita de 
infecção congênita: exame de fundo de olho, exames de imagem do sistema nervoso central (ultrassom transfontanela, 
tomografia computadorizada de crânio), exame do líquido cefalorraquidiano e exame audiológico. 

Crianças nascidas de mulheres coinfectadas por HIV e T. gondii devem ser investigadas para toxoplasmose 
congênita por causa do risco de reativação da infecção crônica materna e transmissão vertical.

Em síntese, considera-se como diagnóstico de toxoplasmose congênita, para fins de início do tratamento no 
lactente, as seguintes situações: testes pós-natais positivos para IgM ou IgA específica (até 6 meses de idade); detecção 
de T. gondii em tecidos ou fluidos corporais por meio da PCR; aumento progressivo dos níveis de IgG específica no 
lactente; e positividade para IgG específica acompanhada por alguma manifestação clínica característica na criança 
(retinocoroidite, calcificações cerebrais, hiperproteinorraquia etc.). Para fins de pesquisa, pode-se adicionar à definição 
de caso a detecção do parasita por inoculação em animais, cultura de células ou métodos imuno-histoquímicos e 
a persistência de anticorpos IgG específicos além dos 11 meses de idade, sendo este último o critério considerado 
padrão-ouro para o diagnóstico definitivo da toxoplasmose congênita. A ausência da infecção congênita será definida 
quando a IgG específica não for detectada após 2 meses de idade na ausência do tratamento antitoxoplasma (os falsos 
negativos podem ocorrer antes de dois meses se a infecção materna ocorrer próximo ao parto e nas crianças infectadas 
tratadas com pirimetamina-sulfonamida).
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TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA

O tratamento da toxoplasmose congênita é obrigatório e deve ser mantido durante todo o primeiro ano de vida da 
criança, seja o quadro sintomático ou não, sob o esquema terapêutico com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico 
(Quadro 2). O tratamento específico e prolongado para a toxoplasmose nos recém-nascidos infectados parece reduzir 
sequelas oculares e neurológicas quando comparados com controles históricos (McAuley, 2008; Mets et al., 1997; 
McLeod et al., 2009) que não foram submetidos a tratamento.

McLeod e colaboradores (2006) relataram os resultados de um estudo longitudinal com acompanhamento de 120 
casos de toxoplasmose congênita entre 1981 e 2004, que receberam durante um ano tratamento com pirimetamina, 
sulfadiazina e ácido folínico. Observaram que esses pacientes tiveram melhores resultados quanto ao acometimento 
ocular e neurológico em relação às crianças que não foram tratadas ou que foram tratadas por menor tempo. Nesse 
estudo realizado em Chicago, nos Estados Unidos, foi feita a estratificação dos casos conforme a gravidade da doença 
ao nascimento. Entre as crianças do grupo de manifestações leves ou ausentes, não houve recorrência de lesões 
oculares e 85% delas apresentaram acuidade visual normal. No grupo de crianças classificadas com doença grave, 
100% apresentaram audição normal, 80% desenvolveram função motora normal e 64% não apresentaram recorrência 
de lesões, mas dano visual foi detectado em 85% dos casos. 

Portanto, mediante as evidências do estudo de Chicago, além de outros, está recomendado o tratamento da 
toxoplasmose congênita durante todo o primeiro ano de vida, do seguinte modo: pirimetamina (2 mg/kg em dose de 
ataque por dois dias, manter depois 1 mg/kg/dia), em dose única diária por seis meses para crianças sintomáticas 
e por dois meses para aquelas assintomáticas, depois manter três vezes por semana até o fim do tratamento; 
sulfadiazina (100 mg/kg/dia) em duas doses diárias; e ácido folínico (10-30 mg) três vezes por semana, conforme 
controles do hemograma. A corticoterapia (prednisona a 1 mg/kg/dia) está indicada na meningoencefalite e na 
retinocoroidite aguda com comprometimento da mácula e/ou do nervo óptico, até a melhora do quadro. É necessário 
o acompanhamento clínico e oftalmológico a cada noventa dias até os 18 meses, depois semestral durante toda a 
fase pré-escolar (Guerina et al., 1994; McAuley, 2008). 

 As crianças com toxoplasmose congênita sob tratamento devem realizar com regularidade hemograma, pela 
possibilidade da mielotoxicidade dos medicamentos usados, exames bioquímicos (ureia, creatinina e transaminases) 
e exames de urina (observar se há cristalúria ou proteinúria relativas ao uso da sulfadiazina). 

 O hemograma deve ser solicitado uma vez por semana no início do tratamento com especial atenção à contagem de 
hemácias, leucócitos e plaquetas. O principal efeito a ser monitorizado é a neutropenia. Se a contagem de neutrófilos 
se mantiver estável nas primeiras semanas, este exame pode ser realizado a cada 15 dias e uma vez ao mês quando 
a pirimetamina estiver sendo administrada em dias alternados. Se a criança apresentar infecção viral intercorrente, 
retomar o controle do hemograma com mais frequência.

A contagem de neutrófilos deve ser mantida acima de 1.000/mm3. Quando estiver entre 500 a 900/mm3, o ácido 
folínico passa a ser usado em dose diária ou pode-se optar pelo aumento da dose. Se os neutrófilos evoluírem para 
menos de 500/mm3, a pirimetamina deve ser suspensa, mantendo-se o ácido folínico como já recomendado. A 
pirimetamina será reintroduzida quando a contagem de neutrófilos estiver superior a 1.000/mm3.

A extrapolação dos resultados sobre efetividade do tratamento de um continente para o outro pode não ser 
válida, tendo em vista a possibilidade de a farmacodinâmica variar conforme o genótipo do parasita (Khan et 

al., 2006; Vallochi et al., 2005). Por isso, há mudanças de paradigmas quanto às considerações em relação ao 
tratamento na gravidez no continente sul-americano, quando pesquisadores internacionais, antes reticentes a este 
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tratamento, informam que a evidência científica começa a mostrar um importante impacto das lesões oculares que 
podem variar de acordo com a presença ou ausência de tratamento das mães no decurso da fetopatia toxoplásmica 
(Gilbert et al., 2008; Gilbert, 2009; Cortina-Borja et al., 2010).

Quadro 2 – Esquemas terapêuticos recomendados ao tratamento da toxoplasmose na gravidez e congênita

Forma clínica Esquema terapêutico Tempo de tratamento Observações

Toxoplasmose na gravidez1,2
Na incerteza da infecção fetal, 

iniciar com espiramicina1
Até próximo ao parto

Na certeza da infecção fetal e nas infecções adquiridas 

no terceiro trimestre, usar a associação sulfadiazina com 

pirimetamina e ácido folínico2

Toxoplasmose congênita3
Associação de sulfadiazina com 

pirimetamina e ácido folínico
Até completar 1 ano de vida

Manter controles necessários (ver texto): hemograma 

inicialmente semanal, avaliação clínica mensal, exame de fundo 

de olho, avaliação do desenvolvimento motor, entre outros

1 Espiramicina, 3 g/dia, dois comprimidos de 500 mg a cada oito horas. Em outra apresentação comercial a dose equivalente é de 6-9 milhões de UI/dia: dois comprimidos a cada 
oito ou 12 horas (cada comprimido contém 1,5 milhão de UI).
2 Quando ocorre soroconversão após a 18ª semana de gravidez, alguns autores recomendam iniciar o tratamento com a associação de sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico 
(Moncada & Montoya, 2012).
3 Sulfadiazina (100 mg/kg/dia fracionada em duas tomadas a cada 12 horas), associada à pirimetamina (1 mg/kg/dia) e ácido folínico (inicialmente 10 mg três vezes por semana). 
Após os 2-6 meses a pirimetamina passa a ser administrada três vezes por semana. 

PROGNÓSTICO DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA

Informações sobre o prognóstico da toxoplasmose congênita, assim como o risco de transmissão materno-fetal 
da infecção, são especialmente importantes para orientação e aconselhamento dos pais nos casos de diagnóstico da 
toxoplasmose durante a gestação. Em situação de desconhecimento da infecção fetal, a época de pior prognóstico para 
ocorrer a infecção materna é o segundo trimestre, porque nessa época já existe um risco grande de ocorrer transmissão 
vertical (em torno de 40% considerando todo o trimestre) e, ao mesmo tempo, ainda existe um risco considerável de 
acometimento fetal grave, incluindo manifestações neurológicas (Dunn et al., 1999).

Como visto na seção Risco de Transmissão Vertical da Toxoplasmose, no primeiro trimestre o risco de transmissão 
materno-fetal de T. gondii é bem menor (menos de 10% considerando todo o trimestre e menos de 5% no primeiro mês), 
o que torna mais provável que o feto não seja contaminado, principalmente se a infecção materna tiver sido diagnos-
ticada precocemente e for tratada de imediato e durante toda a gestação. Na presença de diagnóstico fetal positivo, 
entretanto, a infecção no primeiro trimestre passa a ter prognóstico mais reservado, pelo fato de o acometimento fetal 
poder ser mais grave, principalmente com referência ao sistema nervoso central. Nessa situação, o diagnóstico fetal 
e os exames de imagem (ultrassonografia) são muito importantes, podendo detectar hepatoesplenomegalia, dilatação 
ventricular, calcificações, atrofia de globo ocular e outras anormalidades, que, se presentes, pioram o prognóstico 
(Cortina-Borja et al., 2010; Dunn et al., 1999; McAuley et al., 2008; McLeod et al., 2006). A importância de investigar 
essas alterações foi enfatizada por estudos que mostraram que na toxoplasmose adquirida nos primeiros meses de 
gestação, mas sem alterações na ultrassonografia fetal, o prognóstico para a criança é muito bom (Berrebi et al., 2007).

Nas infecções adquiridas no terceiro trimestre, o risco de transmissão materno-fetal é altíssimo, motivo pelo 
qual se recomenda tratamento completo da gestante (preferencialmente com esquema que atravesse a barreira 
placentária) a partir do diagnóstico da infecção materna, dispensando inclusive o diagnóstico fetal. As manifestações 
neurológicas costumam ser inexistentes ou leves (geralmente poucas calcificações cerebrais e sem repercussão clínica). 
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O prognóstico neurológico é muito bom; entretanto, permanece um risco elevado de lesões oculares, incluindo extensa 
retinocoroidite (Vasconcelos-Santos et al., 2009; Dunn et al., 1999; McLeod et al., 2006; Moncada & Montoya, 2012).

As manifestações clínicas de pior prognóstico na criança são atrofia do parênquima cerebral (hidranencefalia), 
hidrocefalia presente ao nascimento, microcefalia, convulsões, alterações motoras muito acentuadas, microftalmia, 
atrofia óptica e retinocoroidite macular extensa. Em alguns casos, em que lesões neurológicas ou oculares graves e 
irreversíveis já se tenham instalado ao nascimento, o tratamento específico não é resolutivo, embora seja sempre 
indicado. Nesses casos, os tratamentos auxiliares tornam-se mais importantes (anticonvulsivantes, nutrição especial 
etc.) (McLeod et al., 2006; Moncada & Montoya, 2012).

Nos últimos anos evidencia-se cada vez mais a importância das diferentes cepas de T. gondii na epidemiologia, 
quadro clínico e prognóstico da toxoplasmose congênita. Entretanto, ainda não há evidências de que o conhecimento 
da cepa em um determinado caso possa determinar diferença na abordagem diagnóstica e terapêutica. Para todos os 
casos consideram-se as mesmas indicações de tratamento e acompanhamento, abordadas na seção Tratamento da 
Toxoplasmose Congênita (Olariu et al., 2011).

Alguns pontos devem ser lembrados para que os pais sejam orientados objetivamente, sem exagerado otimismo 
ou pessimismo:

• o prognóstico da hidrocefalia depende muito do tempo transcorrido do seu início até a colocação de 
derivação ventricular. Nos casos em que esta é feita em tempo hábil, a criança pode ter um desenvolvimento 
completamente normal. Deve-se ter um especial cuidado em diferenciar, no exame de imagem, a compressão 
do parênquima, pelo sistema ventricular muito dilatado, de uma verdadeira hidranencefalia;

• crianças com microcefalia podem evoluir bem e atingir um desenvolvimento razoável, com aquisição de 
habilidades motoras e de linguagem que garantem uma vida quase normal;

• atraso no desenvolvimento neuropsicomotor do lactente não necessariamente acarreta um grande retardo 
futuro, e a criança pode adquirir as habilidades de modo paulatino e mais tardiamente; 

• crianças com lesões oculares extensas, tratadas corretamente e com assistência oftalmológica continuada, 
podem surpreender por seu desempenho visual, sendo comum que frequentem classes de aula normais, desde 
que com atenção especial para com sua capacidade visual.

PREVENÇÃO E CONTROLE DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA

A prevenção da toxoplasmose congênita, ou de suas sequelas, é possível mediante quatro estratégias, que podem 
ser combinadas: identificar as mulheres suscetíveis e limitar o risco de contaminação durante a gestação (prevenção 
primária); identificar a toxoplasmose na gestação, evitando ou limitando a transmissão placentária de T. gondii, pelo 
tratamento da gestante (prevenção secundária); sendo detectada a soroconversão materna, realizar diagnóstico fetal e, 
se positivo, tratar o feto; e identificar, diagnosticar e tratar os recém-nascidos com toxoplasmose congênita, mesmo os 
assintomáticos, para prevenir sequelas tardias (as duas últimas estratégias denominadas às vezes ‘prevenção terciária’) 
(Ambroise-Thomas, 2003).

Prevenção Primária

A redução do risco de contaminação das gestantes é feita por meio de medidas higiênicas educativas, que devem 
ser aplicadas antes e durante a gestação (Quadro 3). O programa de prevenção primária pode ser adaptado a cada 
região, considerando hábitos de vida, principais fatores de risco e outras características regionais.
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É aconselhável que todas as gestantes, independentemente do seu estado imune, recebam orientações de 
prevenção primária, pois foram descritos casos raros de toxoplasmose congênita em gestantes imunocompetentes 
previamente soropositivas para toxoplasmose, levantando a possibilidade de recontaminação, talvez por outra cepa 
de T. gondii. Entretanto, principalmente sob o ponto de vista de saúde pública, o maior risco encontra-se nas gestantes 
soronegativas (suscetíveis), que devem ser alvo de programas preventivos intensivos. Assim, o ideal é combinar a 
prevenção primária com a triagem sorológica, que identifica esse grupo. Além disso, o conhecimento sobre a própria 
suscetibilidade estimula as gestantes a seguir as medidas preventivas recomendadas. Os médicos são a principal fonte 
de informação e devem ser sensibilizados quanto ao seu papel primordial para que as instruções sejam fornecidas de 
modo repetido e compreensível durante a gestação (Breugelmans, Naessens & Foulon, 2004; Lago, 2006). 

Quadro 3 – Instruções de prevenção da toxoplasmose para gestantes

• Evitar a infecção dos gatos: mantê-los bem alimentados para que, ao caçar, não ingiram sua caça; não alimentá-los com carne crua e evitar que saiam à rua.

• Evitar a maturação dos oocistos, trocando a caixa de excrementos dos gatos diariamente. A gestante não deve realizar essa tarefa.

• Evitar contato com gatos, principalmente filhotes. 

• Controlar a presença de roedores no domicílio.

• Evitar manipulação da terra ou usar luvas (p. ex., na horticultura, jardinagem, limpeza de quintal).

• Lavar bem as mãos após manipulação de frutas, verduras e legumes.

• Lavar cuidadosamente frutas, verduras e legumes antes do consumo. Gestantes, de preferência, não devem ingerir alimentos crus.

• Proteger reservatórios de água para uso humano de contaminação por fezes de felídeos.

• Não ingerir e não ter contato com nenhuma fonte de água não tratada (rios, lagos, açudes).

• Não deixar que moscas e baratas entrem em contato com os alimentos.

• Não consumir leite não pasteurizado, principalmente de cabra, ou alimentos feitos com leite não pasteurizado.

• Não consumir ovos crus (maionese, gemada) ou com a gema mole.

• Ingerir a carne somente bem passada (após perder completamente a cor vermelha). Esta recomendação é válida para qualquer tipo de carne, inclusive embutidos.

• Não experimentar carne crua. Usar luvas durante a sua manipulação e cuidar para não passar as mãos na boca e nos olhos. 

• Gestantes de preferência não devem consumir embutidos, especialmente artesanais.

• Congelar a carne diminui a infecciosidade dos cistos, mas não garante a erradicação.

• Higienizar bem (com água e sabão) os utensílios utilizados no preparo da carne, antes de usá-los para outros fins.

Triagem Pré-natal  

Na rotina da triagem pré-natal, a primeira sorologia para toxoplasmose deve ser realizada antes ou no início 
da gestação, a não ser que um documento identifique a mulher como previamente imune. Gestantes com evidência 
sorológica de infecção anterior à gestação não necessitam de controles subsequentes. Pode acontecer que no primeiro 
exame a presença de IgM específica indique toxoplasmose recente. O diagnóstico da toxoplasmose na gestação já foi 
abordado na seção Diagnóstico, neste capítulo. 

Nas gestantes suscetíveis, a sorologia deve ser repetida periodicamente até o final da gestação, visando detectar 
uma possível soroconversão, já que a toxoplasmose geralmente passa despercebida clinicamente. Idealmente, 
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a periodicidade da sorologia deveria ser mensal; entretanto, por motivos econômicos, alguns programas utilizam 
intervalos de dois ou três meses. A sorologia deve ser repetida no momento do parto nas pacientes previamente 
soronegativas e nas que não realizaram os testes durante a gestação (Lago et al., 2009).

Triagem Neonatal  

A triagem neonatal consiste na pesquisa de IgM anti-T. gondii junto com os outros testes de rotina. Quando 
positiva, é feita sorologia confirmatória no recém-nascido e na mãe. A IgM anti-T. gondii positiva no teste de triagem 
neonatal deve ser sempre seguida de investigação completa e acompanhamento do lactente, mesmo com resultado 
negativo nos testes séricos confirmatórios, pois a IgM pode negativar-se muito precocemente no lactente infectado 
(muitas vezes antes de um mês e frequentemente antes dos dois meses). Como nem todos os recém-nascidos com 
toxoplasmose congênita apresentam IgM anti-T. gondii positiva, alguns casos podem passar despercebidos pela 
triagem neonatal (Guerina et al., 1994; Vasconcelos-Santos et al., 2009).

Escolha da Estratégia 

A prevenção primária deve sempre ser realizada, mas considera-se importante que seja acompanhada por algum 
tipo de triagem sorológica, ficando a discussão entre a estratégia neonatal ou a pré-natal (Lago, 2006). 

Argumentos a favor da triagem neonatal são as controvérsias ainda existentes sobre o tratamento na gestação, o 
grande número de gestantes suscetíveis em regiões de baixa prevalência, as dificuldades operacionais dos programas 
pré-natais e a angústia gerada nos pais nos casos de dúvida diagnóstica na gestação. Irrefutáveis evidências da 
eficácia do tratamento iniciado precocemente nos recém-nascidos também constituem um forte argumento a favor 
dessa estratégia, que, entretanto, requer um programa bem estruturado, em que não ocorram atrasos na confirmação 
diagnóstica e no início do tratamento (Guerina et al., 1994; McLeod et al., 2009).

Entretanto, em estudos recentes aponta-se cada vez mais para as vantagens da triagem pré-natal, embora questões 
éticas impeçam ensaios randomizados com grupo-controle sem tratamento. Apesar das dificuldades inerentes aos 
estudos observacionais, as evidências atuais já são suficientes para defender a importância da estratégia pré-natal, 
que estimula a prevenção e permite o tratamento precoce dos casos detectados ainda na fase intrauterina, com melhora 
do prognóstico (Cortina-Borja et al., 2010; McLeod et al., 2009; Thulliez, 2001).

A escolha da estratégia é influenciada também pela prevalência da toxoplasmose na população. Em regiões onde 
a prevalência é baixa, a triagem pré-natal torna-se mais onerosa pela alta proporção de gestantes suscetíveis que 
precisam repetir a sorologia várias vezes, apesar de terem menos chance de se contaminar. Porém, levando em conta a 
alta morbidade da toxoplasmose congênita, a triagem pré-natal pode ser custo-efetiva mesmo nessas regiões. Quando 
a prevalência é alta, a triagem pré-natal tem uma melhor relação custo-benefício, como no Brasil, onde em média 
70% das mulheres em idade fértil já são imunes e apenas 30% necessitam repetir os testes no decorrer da gestação. 
Além disso, pela forte contaminação do ambiente, as gestantes suscetíveis têm alto risco de adquirir a toxoplasmose. 
Estudos de custo-benefício não podem ser generalizados, pois cada área geográfica tem peculiaridades que influem no 
resultado e indicam diferentes algoritmos, havendo necessidade de pesquisas que levem em conta essas diferenças. 
Por outro lado, esses estudos não incluem os custos intangíveis de prevenir mortes neonatais ou deficiências, sendo 
importante não subestimar os custos humanos de um dano que poderia ser minimizado ou mesmo evitado (McLeod 
et al., 2009; Thulliez, 2001; Stillwaggon et al., 2011)
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