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A toxoplasmose é tradicionalmente uma das causas mais importantes de uveítes em várias partes do mundo. No 
Brasil, a toxoplasmose ocular é responsável por aproximadamente 50% do total de uveítes. Na faixa etária até 

os 16 anos, particularmente, 46,39% das uveítes são posteriores, e a toxoplasmose é responsável por 31,44% do total 
dos casos. Representa 60%-85% dos casos de uveíte posterior no Brasil e 25% nos Estados Unidos e na França. A 
prevalência de lesões compatíveis com toxoplasmose ocular não está bem determinada, mas a presença  de cicatrizes 
retinianas varia entre 0,6% e 2% nos Estados Unidos (Commodaro et al., 2009).

A prevalência de infecção por Toxoplasma gondii aumenta com a idade, na mesma proporção que a incidência 
de retinocoroidite, mais frequentemente na segunda e terceira décadas da vida. Isso pode estar relacionado a fatores 
imunológicos, bem como ao fato de a maioria das infecções ocorrer na infância e pela maior probabilidade de a 
primeira lesão ocular surgir nos dez anos seguintes à infecção (Holland, 2003).

No Brasil, de acordo com várias publicações, a frequência de cicatrizes maculares varia cerca de 7% em São Paulo 
(Abreu, Hirata & Belfort, 1980; Muller, 1987), e Belo Horizonte a 12% no Espírito Santo (Holland, 2003) e 17,7% na 
região de Erechim (Glasner et al., 1992). A prevalência da lesão ocular é mais alta em regiões tropicais e é relativamente 
baixa em áreas áridas e em regiões frias (Arevalo et al., 2010; Soheilian et al., 2004; Baruzzi, 1966).

O toxoplasma atinge o olho pelo sangue e, em imunocompetentes, a primeira lesão ocular é autolimitada e 
frequentemente assintomática. Acredita-se que cistos latentes nos músculos, bem como no sistema nervoso central 
(Bossi et al., 1998), na retina e em outros focos, podem reativar-se anos após a infecção, levando a novas lesões 
retinocoroidianas (Holland et al., 1996).

A lesão característica da toxoplasmose ocular é a retinocoroidite necrosante focal, unilateral, granulomatosa e 
exsudativa, com envolvimento vítreo e da câmara anterior ocular, com presença de anticorpos circulantes de classe 
IgG para toxoplasmose. Nos pacientes imunodeprimidos, as características clínicas podem ser atípicas, bem como na 
toxoplasmose adquirida recente (Holland et al., 1996).
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EPIDEMIOLOGIA OCULAR 

Classicamente, as mulheres podem transmitir a doença ocular para o feto apenas quando infectadas pela primeira 

vez, meses antes ou durante a gravidez, ou se estiverem gravemente imunocomprometidas. Após esse período, os 

fetos de gestações seguintes ficariam protegidos da doença congênita (Commodaro et al., 2009). Porém, trabalhos 

recentes têm mostrado exceções, talvez relacionadas à reinfecção com cepas diferentes. (Commodaro et al., 2009)

Em relação à infecção ocular, acredita-se também que a principal via é a oral, pela ingestão de carne com cistos e 

água ou material contaminado com oocistos de fezes de gato (Balasundaram et al., 2010; Bowie et al., 1997). Nestes 

últimos casos, talvez as infecções oculares sejam mais graves. Acredita-se, também, que a severidade da infecção 

ocular seja maior em idosos e com inóculos maiores (Nussenblatt, Whitcup & Palestine, 1996).

Estudos realizados no Brasil, e mais tarde confirmados em outros países, mostraram que grande parte dos casos 

oculares são secundários à infecção adquirida pós-natal, sendo muito provável que a história natural da toxoplasmose 

ocular dependa de aspectos relacionados ao parasita – por exemplo, tipo de cepas, tamanho e composição do inóculo 

etc. –, ao hospedeiro – idade, frequência das infecções e estado imunológico – e a fatores ambientais – tempo, 

umidade etc. (Silveira et al., 1988; Beneson et al., 1982; Howe & Sibley, 1995, Howe et al., 1997; Grigg et al., 2001; 

Sibley & Boothroyd, 1992).

As infecções adquiridas por T. gondii em crianças e adultos imunocompetentes usualmente não apresentam 

manifestações oculares e, durante o estágio agudo da infecção, até 10% dos pacientes podem desenvolver lesões oculares 

transitórias, leves e não percebidas e 3% dos casos apresentam lesão típica e sintomas (Commodaro et al., 2009).

Não há explicação para a discrepância frequente de lesão ocular em populações distintas que têm taxa de 

positividade sanguínea semelhante. Um exemplo é a maior frequência de toxoplasmose ocular na população brasileira, 

apesar da frequência semelhante a de outros países – na população com sorologia positiva para toxoplasmose. Entre 

as hipóteses explicativas, inclui-se idade, duração e intensidade de exposição, diferenças genéticas na população 

hospedeira e no parasita, ou cofatores que podem afetar o curso da doença (Grigg et al., 2001).

Estima-se que de 70% a 90% dos pacientes com toxoplasmose congênita e de 10% a 12% de pacientes com infecção 

pós-natal desenvolvem a doença ocular sempre em forma de retinocoroidite. Em raríssimos casos, como em pacientes 

com Aids, observou-se a presença de parasitas na íris (Abreu, Belfort & Hirata, 1982; Muccioli & Belfort, 1999).

A existência de cepas de toxoplasma com patogenicidade diferente para diversos órgãos pode ajudar a explicar a 

variabilidade clínica, bem como a diferente história natural em pacientes e populações (Vallochi et al., 2008; Vaudaux 

et al., 2010; Bottós et al., 2009).

Acreditava-se que a toxoplasmose ocular sempre resultava de infecções congênitas. Estudos inicialmente realizados 

na cidade de Erechim (sul do Brasil) modificaram os conceitos tradicionais sobre a epidemiologia e patogênese da 

doença ocular. Identificaram-se várias famílias, em que muitos irmãos não gêmeos apresentavam toxoplasmose 

ocular, indicando doença ocular relacionada com a infecção adquirida (Silveira et al., 2001; Silveira et al., 2002).

Assim, a lesão ocular pode ser classificada como sendo causada por infecções congênitas ou adquiridas, 

simultâneas, recentes ou antigas em relação à contaminação (Muccioli, Belfort & Abreu, 2001).
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

A toxoplasmose causa retinite, e logo acomete a coroide (retinocoroidite) e o vítreo. A lesão é focal e granulomatosa, 
e a inflamação atinge também a úvea anterior (íris e corpo ciliar) causando tipicamente iridociclite, também 
granulomatosa e com precipitados ceráticos (infiltrados de células inflamatórias aderidos à face posterior da córnea). 
Pode levar a sinequias posteriores, pela aderência inflamatória da íris ao cristalino (Holland, 2003).

Na toxoplasmose recentemente adquirida e em atividade, embora raramente, é possível ocorrer inflamação da 
câmara anterior (uveíte anterior), vitreíte ou vasculite na ausência de lesão de retinocoroidite (Holland et al., 1999).

Dependendo do local retiniano afetado e da intensidade inflamatória, surgem sintomas e sinais que podem ser 
mínimos, médios ou severos, com perda visual e cegueira (Holland & Lewis, 2002) (Quadros 1, 2, 3).

Quadro 1 – Sintomas usuais de apresentação da toxoplasmose ocular

Crianças Baixa de acuidade visual, estrabismo, nistagmo, leucocoria (diagnóstico tardio)

Adolescentes e adultos Baixa capacidade de visão, embaçamento visual, opacidades no campo visual, fotofobia, hiperemia e dor 

Quadro 2 – Sinais usuais da toxoplasmose ocular

Lesão ativa 
Exsudato retiniano branco-amarelado, com limites mal definidos, coroidite subjacente e vitreíte. Precipitados ceráticos 

granulomatosos do tipo mutton fat, congestão ciliar, hipertensão ocular transitória, sinequias posteriores

Lesão em regressão 

Melhora e desaparecimento da uveíte anterior

Margens das lesões mais nítidas

Diminuição da exsudação e vitreíte 

Lesão cicatrizada

Retinocoroidite com margem bem delimitada 

Atrofia retinocoroidiana e hiperpigmentação e hipopigmentação tardias

Desaparecimento da inflamação

Quadro 3 – Formas clínicas de toxoplasmose ocular

Retinocoroidite focal ativa 

Unilateral, exceto na Aids e em estados de imunossupressão

Lesões variam, em tamanho, desde pequenas e puntiformes, até atingir dois quadrantes da retina

Lesões ovais ou circulares e raramente difusas

Retinocoroidite focal, necrosante, granulomatosa, branco-amarelada ou acinzentada

Reação vítrea 

Neurorretinite Retinite adjacente à papila 

Vasculite Geralmente próxima à lesão ativa

Vitreíte Exsudação proteica e infiltração celular com opacificação e fibrose 

Iridociclite

Secundária à lesão retiniana

Geralmente granulomatosa, com precipitados ceráticos do tipo mutton fat

Sinequias posteriores, células e flare no humor aquoso

Raramente, iridociclite ativa crônica, heterocromia da íris e quadro de ciclite heterocrômica de Fuchs com retinocoroidite 

cicatrizada
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QUADRO CLÍNICO DA TOXOPLASMOSE OCULAR 

As crianças com toxoplasmose que ainda não se expressam verbalmente são frequentemente encaminhadas ao 

oftalmologista pelos professores ou pais que notam baixa visual, estrabismo, nistagmo ou leucocoria, pois muitas 

vezes não há sintomas ou sinais. Costumam decorrer da forma congênita e não apresentam sintomas ou sinais 

extraoculares, mas podem ocorrer crises oculares desde os primeiros meses e por décadas (Petrilli, 1987).

As crianças maiores e os adultos podem referir embaçamento, diminuição da visão e miiodopsia (moscas 

volantes). Se houver alteração no segmento anterior do olho, pode haver também fotofobia, dor e hiperemia 

(Remington et al., 2006).

Retinocoroidite Ativa

A lesão da toxoplasmose ocular ativa é a retinocoroidite granulomatosa focal necrosante. É elevada, de coloração 

branco-amarelada e de aspecto necrótico, com reação vítrea importante e margens mal delimitadas, por causa do 

edema retiniano circunjacente. Raramente a esclera se encontra comprometida (esclerite) (Commodaro et al., 2009).

O tamanho da lesão é variável, desde um décimo de diâmetro papilar até dois quadrantes de retina, e é frequente 

o achado de lesões ativas e cicatrizadas no mesmo olho ou com apresentação contralateral (Holland, 2003).

A lesão ativa evolui para a cicatrização, com progressiva delimitação e menor edema retiniano, e o tempo de 

cicatrização parece depender de vários fatores, entre os quais a cepa de toxoplasma, o estado imunológico do 

paciente, o tamanho da lesão inicial e o tratamento. Geralmente, a lesão pequena cicatriza em quatro semanas, a 

lesão média pode requerer alguns meses, enquanto a lesão grande pode levar mais de um ano (Dodds et al., 2008) 

(Quadro 4).

Quadro 4 – Achados clínicos da toxoplasmose ocular

• Retinocoroidite ativa focal ou difusa

• Retinocoroidite cicatrizada

• Retinocoroidite ativa satélite à lesão cicatrizada

• Envolvimento vítreo

• Iridociclite 

• Vasculite 

• Neurorretinite

• Neurite óptica, papilite

• Heterocromia da íris com iridociclite

Retinocoroidite Cicatrizada

As lesões cicatrizadas apresentam margens bem delimitadas, vários graus de hiperplasia do epitélio pigmentar 

e de destruição da retina e coroide, permitindo a visão dos vasos grandes da coroide e a esclera, quando se observa 

grande destruição da coroide. Pode haver gliose retiniana, vitreorretinopatia, proliferativa ou não, neovascularização 
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coroidiana e ou retiniana e shunts vasculares. A retinocoroidite toxoplásmica congênita típica é macular e em aspecto 
de roda de carroça, com pequenas lesões cicatrizadas à volta (Commodaro et al., 2009).

Retinocoroidite Satélite

É patognomônica de toxoplasmose, e se caracteriza por lesão ativa ao lado de outra(s) já cicatrizada(s). No processo 
de cura, os parasitas se reencistariam na margem da lesão, e posteriormente os cistos se romperiam, liberando 
novamente os taquizoítas e causando a reativação. Ou então a reativação seria causada pela resposta de células 
de memória imunológica nas margens da cicatriz e monócitos circulantes contendo parasitas ou seus antígenos 
(Holland, 2003).

Envolvimento Vítreo e Descolamento da Retina

A presença de células inflamatórias no vítreo anterior é constante na toxoplasmose ocular, mesmo sem 
comprometimento do segmento anterior ocular. A reação inflamatória vítrea, sempre presente, tem intensidade variável. 
A exsudação proteica e a infiltração celular a partir da retinite leva à opacificação vítrea, geralmente transitória. Pode 
ocorrer descolamento da membrana hialoide posterior do vítreo com colapso e precipitados celulares arredondados na 
face externa descolada, semelhantes aos precipitados ceráticos. Às vezes ocorre a formação de traves vítreas densas, 
tração vitreorretiniana e descolamento tracional da retina a partir de buracos ou diálise retiniana, principalmente 
em crianças. A opacificação vítrea é geralmente mais intensa, demorada e de maior patogenicidade nas recidivas, 
principalmente em lesões da periferia da retina (Muccioli, Belfort & Abreu, 2001).

Iridociclite Secundária

É frequente a concomitância de iridociclite, geralmente granulomatosa, com precipitados ceráticos do tipo mutton 
fat, formação de nódulos inflamatórios irianos, sinequias posteriores, células e flare na câmara anterior. A iridociclite 
em geral é transitória e um problema menor dentro do quadro, mas deve ser tratada para evitar complicações 
iridocristalinianas e glaucoma. Esta reação na câmara anterior é apenas secundária à retinocoroidite, uma vez que 
não se encontra o parasita na câmara anterior ou íris, exceto rarissimamente em pacientes com Aids (Muccioli et al., 
1994). Na fase inicial é frequente a uveíte hipertensiva, autolimitada (Dodds et al., 2008).

Vasculite

A vasculite (flebite ou arterite) costuma ser próxima à lesão, mas pode também ser difusa. A flebite é mais frequente, 
inclui edema retiniano, embainhamento venoso, exsudato e hemorragia retiniana, obstrução venosa e, eventualmente, 
hemorragia vítrea. A arterite mostra placas esbranquiçadas sobre a artéria (arterite segmentar), alterações no calibre, 
retificação e diminuição da luz arteriolar (Holland et al., 1996).

Neurorretinite

Ocorre quando a retinocoroidite está adjacente à papila, causando um defeito de campo visual que se estende da 
mancha cega para a periferia, em forma crescente. Antigamente, esta lesão justapapilar era atribuída à tuberculose e 

chamada de coroidite ou retinocoroidite de Jensen. A toxoplasmose é a principal causa (Holland et al., 1996).

O aspecto da lesão nos primeiros dias, muitas vezes, é de papilite pura, com queda variável da visão, edema de 

papila, hiperemia, ingurgitamento venoso, hemorragias superficiais e envolvimento vítreo variável. Após alguns 
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dias, o foco de retinocoroidite aguda se torna evidente, próximo à papila, bem como, às vezes, lesão hiperpigmentada 

antiga (Holland et al., 1996).

Neurite Óptica, Papilite

A toxoplasmose parece ser causa de papilite sem retinocoroidite e neurite, realçando a importância da associação 
entre toxoplasmose do sistema nervoso central e a forma ocular (Holland et al., 1996).

Heterocromia de Íris

A associação entre toxoplasmose e ciclite heterocrômica de Fuchs, relatada inicialmente no Brasil (1982), foi 
posteriormente confirmada na Europa e nos Estados Unidos (Abreu, Belfort & Hirata, 1982).

O intervalo de tempo entre a toxoplasmose e a ciclite heterocrômica de Fuchs é variável, mas a retinocoroidite 
geralmente antecede a ciclite em meses, até anos. Em ambos os olhos podem-se observar lesões compatíveis com 
toxoplasmose e recidivas. A ciclite é quase sempre unilateral, e as lesões de toxoplasmose inativas (Abreu, Belfort 
& Hirata, 1982).

Pacientes de íris clara desenvolvem heterocromia, enquanto os de íris castanha mostram apenas as outras 
características da síndrome (Abreu, Belfort & Hirata, 1982).

TOXOPLASMOSE OCULAR NA AIDS

Em circunstâncias especiais, como na infecção pelo HIV e na síndrome de imunodeficiência adquirida, a 
toxoplasmose ocular e a reativação de antigas lesões toxoplásmicas podem tomar aspectos diferentes, e a retinite 
difusa e ativa passa a ser frequente em ambos os olhos (Muccioli & Belfort, 1999).

A toxoplasmose acomete paciente HIV-positivo mesmo com contagem de linfócitos T CD4 acima de 300 células/mm3 
e sem sinais clínicos evidentes de Aids (Muccioli et al., 1994).

FORMAS DA TOXOPLASMOSE OCULAR EM RELAÇÃO À ÉPOCA DA INFECÇÃO

A toxoplasmose ocular pode ser classificada nas formas congênita (precoce ou tardia) e adquirida (precoce ou 
tardia) e, portanto, existem quatro formas de toxoplasmose ocular (Holland et al., 1996) (Quadro 5).

Quadro 5 – Formas de toxoplasmose ocular

Congênita

a) precoce: ocular pura

     ocular + sistêmica + comprometimento do sistema nervoso central

b) tardia: ocular pura

Adquirida

a) precoce: concomitante à infecção

     ocular pura ou não

b) tardia: ocular pura
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Toxoplasmose Congênita

A toxoplasmose congênita pode ser exclusivamente ocular ou estar acompanhada de alterações sistêmicas ou do 
sistema nervoso central (Holland, 2003).

É resultante da infecção pré-natal e se apresenta clinicamente logo ao nascimento, ou somente nas primeiras 
décadas de vida. Sabin descreveu uma tétrade de sinais clínicos na toxoplasmose congênita: microcefalia ou 
anencefalia, calcificações cerebrais, convulsões e coriorretinite, que geralmente compromete a mácula dos dois olhos. 
Porém, estas manifestações são raras, pois a grande maioria é subclínica ao nascimento, e outras lesões podem ocorrer 
durante toda a vida (Holland, 2003).

Lesões típicas de retinocoroidite congênita estão presentes como lesões maculares, cicatrizadas, com depósito 
radial de pigmento ao redor da área central necrótica, levando ao aspecto de ‘roda de carroça’ (Holland, 2003).

A forma ocular congênita pode ter, portanto, apresentação neonatal ou tardia, mais comumente na segunda ou 
terceira décadas de vida (Holland et al., 1996).

TOXOPLASMOSE CONGÊNITA DE APARECIMENTO TARDIO

A toxoplasmose congênita tardia também decorre da infecção pré-natal. O único comprometimento é o ocular. 
Pode haver alterações neurológicas ou psiquiátricas, às vezes subclínicas. As lesões surgem frequentemente a partir 
da primeira e segunda décadas de vida, acompanhadas de sorologia positiva residual (baixa). Por ocasião da infecção 
intrauterina, alguns cistos permaneceriam em focos, inclusive na retina, inicialmente inativos, levando a quadros de 
ativação das lesões (Silveira et al., 2003).

Toxoplasmose Adquirida

A toxoplasmose adquirida é geralmente assintomática e acomete os olhos na sua fase aguda em até 10% dos casos, 
mas a grande maioria é leve, transitória e frequentemente despercebida, principalmente em crianças e adultos jovens 
(Nussenblatt, Whitcup & Palestine, 1996).

Posteriormente, meses a anos depois da primoinfecção, aparecem formas oculares clinicamente importantes e, 
nesta fase, é impossível estabelecer a diferenciação laboratorial e clínica com formas congênitas (Silveira et al., 2011).

A toxoplasmose congênita acomete geralmente ambos os olhos, e a adquirida somente um. As lesões ativas 
costumam ser solitárias, e satélites à cicatriz. Em mais de 50% dos casos as lesões estão localizadas no polo posterior. 
Raramente as lesões ativas são multifocais em um olho ou bilaterais, e quando ocorrem, deve-se suspeitar sempre de 
Aids, tumores etc. O mesmo se aplica a lesões difusas em vez de focais (Commodaro et al., 2009).

Recidiva da lesão retiniana ocorre tanto na forma congênita quanto na adquirida. Tipicamente, as recidivas 
se manifestam como lesões satélites e estão localizadas na borda de uma cicatriz de retinocoroidite preexistente. 
Em alguns pacientes, podem-se observar lesões novas, longe de lesões prévias, cicatrizadas, de retinocoroidite 
(Commodaro et al., 2009).

A perda visual decorrente da toxoplasmose é causada pela destruição retiniana na mácula, no feixe papilomacular 
por ocasião da primeira crise, mas também pelas recidivas que podem ocorrer depois de meses ou muitos anos e as 
complicações vitreorretinianas, como o descolamento de retina. Isso é particularmente grave na criança que não se 
expressa verbalmente e que não tem condições de perceber e comunicar os sintomas, a fim de adotar-se o tratamento 
clínico e cirúrgico adequado (Petrilli, 1987).
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DIAGNÓSTICO DA TOXOPLASMOSE OCULAR

O diagnóstico da retinocoroidite toxoplásmica é baseado na apresentação clínica, na exclusão de diagnósticos 
diferenciais e na comprovação de infecção pelo toxoplasma, geralmente pelo achado de anticorpos circulantes 
específicos. Testes diagnósticos invasivos, como biópsia de retina, não são indicados, a não ser em casos especiais, 
em virtude dos sérios riscos relacionados aos procedimentos (Commodaro et al., 2009).

O exame da reação em cadeia da polimerase (PCR – polymerase chain reaction) no humor aquoso vem ganhando 
importância apesar de ser um procedimento invasivo e não ter tanta sensibilidade quanto a PCR realizada no vítreo 
(Matos et al., 2007; De Boer et al., 1996).

Diagnóstico Laboratorial

Testes sorológicos servem para confirmar a exposição anterior a T .gondii, e é impróprio confirmar o diagnóstico 
de toxoplasmose ocular apenas pela presença de anticorpos (Garcia  et al., 1999).

Os valores de anticorpos séricos não têm relação com a toxoplasmose ocular. Como as lesões retinianas ocorrem 
muitos anos após a infecção, os títulos sorológicos de IgG podem estar baixos, e IgM ausente. 

A persistência de níveis sorológicos altos de IgG para toxoplasmose observada em muitos pacientes pode indicar 
persistência de infecção crônica ou reinfecção e relação com recidivas oculares.

A demonstração da produção local de anticorpos no olho como evidência diagnóstica de toxoplasmose ocular é 
possível mediante a comparação entre a concentração de anticorpos específicos e não específicos no humor aquoso e 
no sangue. Porém, este exame não é realizado rotineiramente e apresenta várias limitações, de acordo com o quadro 
clínico ocular e com os níveis de anticorpos circulantes (Commodaro et al., 2009).

A PCR é um teste diagnóstico capaz de determinar o agente infeccioso e não a resposta à infecção pela presença 
de anticorpos. Trata-se de teste altamente sensível e específico, que deve ser feito sob rigorosa técnica para evitar 
falsos resultados. Geralmente é usada para analisar fluidos oculares como humor aquoso e humor vítreo, materiais 
provenientes de biópsias vitreorretinianas, além de sangue e plasma. O exame de PCR ainda não é usado rotineiramente 
e está reservado para os casos atípicos (Silveira et al., 2003).

A PCR no sangue é pouco específica, e não se correlaciona com a atividade da lesão ocular. Por sua vez, a PCR no 
vítreo é mais sensível, porém mais trabalhosa e com maior risco de iatrogenia do que a PCR no humor aquoso. De todo 
modo, ambas podem ajudar o diagnóstico diferencial com outras infecções (Rothova et al., 2008).

As próximas etapas em desenvolvimento, particularmente a genotipagem e a sorotipagem, podem ajudar a 
caracterizar classicamente diferentes cepas e resistências ao tratamento nos pacientes (Holland, 2000).

Exame Oftalmológico na Toxoplasmose Ocular

O exame oftalmológico na toxoplasmose ocular se inicia pela história que analisa crises anteriores, informação 
sobre toxoplasmose adquirida ou congênita, doenças associadas à imunossupressão, outras infecções e doenças etc. 
(Muccioli, Belfort & Abreu, 2001).

Deve-se perguntar sobre o acometimento em cada crise, tratamento usado, duração, resposta e comparação com 
a crise atual. Perguntar sobre dor, baixa visual progressiva ou não, opacidades (sujeiras) no campo visual e fotofobia 
(Muccioli, Belfort & Abreu, 2001).
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A visão deve ser avaliada, após correção com óculos para cada olho, bem como a visão de cores. A ectoscopia 
deve avaliar nistagmo, musculatura extrínseca ocular e reações de pupila. Deve-se medir a pressão intraocular e, em 
seguida, proceder – sempre em ambos os olhos – à oftalmoscopia binocular indireta e biomicroscopia do segmento 
posterior com lente. Os resultados devem ser adequadamente registrados (Muccioli, Belfort & Abreu, 2001).

Ao exame de fundo de olho, é comum observar lesão branco-amarelada, frequentemente próxima à cicatriz de 
retinocoroidite antiga. O local preferencial de acometimento é o polo posterior e, quando próximas ao nervo óptico, as 
lesões podem ser confundidas com papilite. Os vasos retinianos podem apresentar perivasculite, e opacidades vítreas 
estão geralmente presentes.

Lesões ativas, quando acompanhadas por reação vítrea inflamatória intensa, apresentam a aparência clássica de 
‘lanterna na neblina’. A coroide é secundariamente afetada, mas as lesões da coroide não ocorrem na ausência da 
infecção retiniana (Muccioli, Belfort & Abreu, 2001).

Pacientes com toxoplasmose adquirida podem desenvolver lesões oculares atípicas (retinite expressa como 
esbranquiçamento tênue e localizado na retina) ou vasculite, vitreíte, uveíte anterior, sem o desenvolvimento de uma 
lesão de retinocoroidite focal necrosante. 

Há formas atípicas como a puntata externa em que a retina profunda é afetada e caracterizada por múltiplas 
pequenas lesões na periferia.

Alguns exames oftalmológicos complementares podem ser empregados, mas são mais úteis para diagnóstico de 
complicações do que para a determinação da doença. São eles:

• Retinografia – a documentação fotográfica da retina deve incluir tanto a área da lesão ativa quanto o restante 
da retina, para documentar outras lesões e permitir acompanhamento de novas recidivas ou complicações.

• Tomografia de coerência óptica (OCT) – significante ajuda para o clínico. Aumenta a visualização da 
inflamação na retina e no vítreo, além de detectar complicações como edema e buraco macular. Também é 
útil para identificar e acompanhar membranas epirretinianas e neovasculares.

• Angiofluoresceinografia – antes da OCT era mais solicitada para diagnosticar complicações, como edema 
macular cistoide, tração vitreorretiniana e buraco macular. Segue útil para diagnóstico de vasculites e 
alterações vasculares como obstruções venosas ou arteriais, shunts arteriovenosos e neovascularização 
retiniana ou de coroide. 

• Ultrassonografia – pode ser útil para identificar descolamento do corpo ciliar e quando o exame da retina é 
difícil ou impossível por causa de sinequia posterior, catarata ou opacificação corniana e vítrea. Identifica 
complicações como descolamento retiniano e de coroide, hemorragia ou opacidades e tração vitreorretiniana.

• Angiografia com indocianina verde (ICG) – não é útil no diagnóstico ou no tratamento da toxoplasmose 
ocular, mas pode ajudar a avaliação da extensão do envolvimento da coroide. 

Diagnóstico Diferencial

O diagnóstico diferencial deve ser realizado com doenças infecciosas e não infecciosas e de acordo com a faixa 
etária do paciente (Muccioli, Belfort & Abreu, 2001).

Lesões oculares em recém-nascidos devem ser diferenciadas de outras infecções congênitas, como rubéola, infecção 
por citomegalovírus, herpes simples, sífilis e tuberculose. Outras doenças importantes e não infecciosas a serem 
consideradas no diagnóstico diferencial do recém-nascido incluem coloboma, vítreo primário hiperplásico, retinopatia 
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do prematuro e retinoblastoma. No adulto, mencionem-se sífilis, tuberculose, herpes, infecção por citomegalovírus, 
atrofias e degenerações de retina, entre outras. 

Lesões recidivantes adjacentes a lesões de retinocoroidite podem lembrar outros tipos de uveíte como coroidite 
serpiginosa. Outros diagnósticos diferenciais importantes incluem necrose aguda de retina, retinite fúngica, retinite 
séptica, endoftalmite e toxocaríase ocular (Quadro 6). 

Quadro 6 – Principais diagnósticos diferenciais de toxoplasmose ocular

EM RECÉM-NASCIDOS

Doenças infecciosas Doenças não infecciosas

Rubéola Coloboma de retina e coroide

 Infecção por citomegalovírus Persistência de vítreo primário hiperplástico

Sífilis Retinoblastoma

Herpes simples
Retinopatia do prematuro

Tuberculose

EM CRIANÇAS E ADULTOS

Doenças infecciosas Doenças não infecciosas

Sífilis Coloboma

Tuberculose Degeneração viteliforme de mácula

Necrose retiniana aguda Atrofia girata

Candidíase Membrana vascular retiniana

 Infecção por citomegalovirus (na Aids) Coroidite geográfica e/ou serpiginosa

Toxocaríase Fibras de mielina

Cisticercose Hemorragia (trauma)

Paracoccidioidomicose Tumor

Rubéola
Membrana neovascular

Sarcoidose

COMPLICAÇÕES DA TOXOPLASMOSE OCULAR

Entre as complicações da toxoplasmose ocular, inclui-se edema de mácula, descolamento de retina, glaucoma, 
opacidades ou hemorragias vítreas, hemorragia retiniana, oclusão vascular, neovascularização sub-retiniana e 
membrana epirretiniana. Essas intercorrências são mais comuns nos casos mais graves e são causas importantes de 
morbidade (Commodaro et al., 2009) (Quadro 7).
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Quadro 7 – Complicações da toxoplasmose ocular

Organização vítrea

Descolamento de retina e tração vitreorretiniana

Maculopatia (edema, tração)

Hemorragia vítrea e oclusão vascular

Catarata

Glaucoma

Ambliopia (em crianças)

Organização Vítrea

O envolvimento vítreo é a regra na toxoplasmose ocular, em que se observa transudação proteica e infiltração 
celular. A extensão do comprometimento é variável e geralmente depende do tamanho da lesão e das recidivas. 

Na maior parte dos casos, o vítreo vai se normalizando conforme a lesão cicatriza e, após algumas semanas ou 
meses, está com transparência adequada à visão.

Algumas vezes, as opacidades vítreas persistem por mais tempo, e referidas pelo paciente como manchas ou 
opacidades flutuantes. Raramente, quando a opacificação vítrea é intensa e persiste por mais de seis meses, a vitrectomia 
pode ser necessária. Nesses casos é frequente encontrar catarata associada, bem como tração vitreorretiniana e 
descolamento de retina.

Descolamento de Retina

Em casos severos, o envolvimento e a opacificação vítrea formam traves vítreas, geralmente entre as lesões e 
os locais onde o vítreo fica mais aderido, como a papila, a mácula, a base do vítreo e os vasos retinianos. A trave 
vítrea traciona esses pontos de aderência vitreorretinianos e pode levar à ruptura e descolamento tracional da retina 
(Holland et al., 1996).

O reconhecimento dessa tração e a identificação de buracos retinianos são importantes em crianças pela alta 
probabilidade de elas desenvolverem descolamento de retina.

Muitas vezes, está indicada a fotocoagulação ou crioterapia profilática dos locais sob tração vítrea, além de explante 
escleral e vitrectomia. O tratamento do descolamento de retina associado à toxoplasmose ocular é sempre cirúrgico 
e de urgência. Basicamente, a cirurgia consiste de vitrectomia via pars plana, endofotocoagulação e frequentemente 
injeção intraocular de gás ou óleo de silicone (Holland et al., 1996).

Maculopatias (Edema e Tração)

Lesões próximas à mácula podem levar, em virtude do edema ou da tração da membrana limitante interna, à 
metamorfopsia e diminuição visual (Holland et al., 1996).

Em casos de longa evolução, pelo edema crônico da retina circunjacente à lesão com eventual comprometimento 
da mácula, pode ocorrer edema cistoide macular e buraco macular (Muccioli, Belfort & Abreu, 2001).
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Hemorragia Vítrea

A hemorragia vítrea na toxoplasmose pode ocorrer a partir de oclusões vasculares retinianas, ou por descolamento 

tracional da retina, pela avulsão dos vasos retinianos.

A hemorragia e a opacificação vítrea tendem a clarear com o tempo, definindo conduta expectante de pelo menos seis 

meses, salvo em casos de descolamento de retina ou tração vitreorretiniana importante. A avaliação ultrassonográfica 

e funcional periódica, nesses casos, é importante para orientar a conduta (Muccioli, Belfort & Abreu, 2001).

Catarata

A catarata também é frequente nos casos mais graves e decorrentes da corticoterapia, bem como nos casos 

associados à ciclite heterocrômica de Fuchs. A facoemulsificação com implante de lentes intraoculares tem bom 

prognóstico. Deve ser realizada para recuperação visual do paciente e também para possibilitar o acompanhamento 

das lesões de retina e o necessário tratamento (Muccioli, Belfort & Abreu, 2001).

Glaucoma

A pressão intraocular pode-se elevar transitoriamente na fase inicial da retinocoroidite toxoplásmica, se houver 

iridociclite. A hipertensão desaparece com midríase medicamentosa e colírios de esteroides, ou mesmo sem tratamento, 

e não há necessidade de medicação antiglaucomatosa. Pode ocorrer também hipotensão leve e transitória pela 

diminuição da produção de humor aquoso (Holland et al., 1996).

O glaucoma secundário é raro na toxoplasmose ocular e pode ser causado pela corticoterapia, bem como sinequias 

periféricas decorrentes da iridociclite crônica ou associada ao glaucoma do tipo cônico simples (amplo aberto), de 

causa desconhecida, que acompanha com frequência a ciclite heterocrômica de Fuchs (Muccioli, Belfort & Abreu, 

2001; Abreu, Belfort & Hirata, 1982).

Ambliopia

A ambliopia é causada por opacificação vítrea ou edema de retina transitórios na infância, o que impossibilita o 

desenvolvimento da mácula nos casos de toxoplasmose extramacular. Pode estar associada ao nistagmo. A oclusão do 

outro olho só é eficiente quando o olho a ser tratado não apresenta opacificação de meios ou lesão orgânica causadora 

da deficiência visual. Não está indicada, evidentemente, nos casos de lesão macular ou do nervo óptico (Muccioli, 

Belfort & Abreu, 2001; Holland et al., 1996).

TRATAMENTO

A maioria dos casos de toxoplasmose ocular é autolimitada, mas o tratamento é quase sempre necessário 

para abreviar o tempo da doença, bem como diminuir a gravidade das crises, a frequência de complicações e 

a destruição maior da retina. O tratamento da lesão ocular é feito com agentes antitoxoplasmose, associados 

ou não aos corticoides sistêmicos. Não há indicação de corticoterapia sem antitoxoplásmico sistêmico na 

toxoplasmose ocular, pelo perigo de o corticoide isolado levar ao agravamento da infecção. O tratamento é com 

frequência local (com colírios) e sistêmico (por via oral). Em casos especiais, as vias de administração intravítrea 

e periocular podem ser usadas. Os colírios, empregados para tratar a iridociclite secundária, compõem-se de 
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atropina ou tropicamida (para produzir cicloplegia e evitar sinequias posteriores, além de diminuir a fotofobia e 

lacrimejamento) e corticoides – dexametasona ou prednisolona –, que diminuem a intensidade da inflamação e os 

sintomas (Commodaro et al., 2009).

Recém-nascidos de mães que adquiriram toxoplasmose na gravidez devem ser tratados com medicação específica 

durante o primeiro ano de vida, independentemente de apresentarem lesões oculares, para evitar recidivas oculares e 

proteger o sistema nervoso central. Devem continuar a ser cuidadosamente seguidos (Holland, 2003).

Em adultos, algumas retinocoroidites toxoplásmicas autolimitadas e benignas, menores que um quarto de 

diâmetro papilar, no equador ou periferia da retina, especialmente as que se localizam no lado nasal e sem reação 

vítrea, podem ser apenas observadas, sem nenhuma medicação. Lesões que afetam direta ou indiretamente a visão, 

quer pela localização próxima à mácula, papila ou feixe papilomacular, quer pelo comprometimento vítreo, devem ser 

tratadas com medicamento específico e sempre corticoide (Holland, 2003).

Em vários trabalhos, tentou-se comparar a eficácia das diversas drogas disponíveis. Entretanto, nenhum deles 

apresenta metodologia que permita conclusões. 

As drogas antitoxoplasma disponíveis têm boa ação, mas não eliminam os cistos.

Existe a impressão clínica de que o melhor tratamento específico para a toxoplasmose ocular é a associação de 

pirimetamina e sulfadiazina durante – pelo menos – quatro a seis semanas. A tendência atual é usar associação de 

sulfametoxazol com trimetoprim, por quatro a seis semanas, pela maior comodidade, adesão ao tratamento e menos 

reações colaterais (Grossman & Remington, 1979; Grossman, Krahenbuhl & Remington, 1978) (Quadro 8).

Quadro 8 – Tratamento da toxoplasmose ocular

• Observação clínica

• Medicação específica

• Medicação específica + corticoide sistêmico

• Colírios: midriático, cicloplégico + corticoide

A combinação de pirimetamina e sulfadiazina, considerada a terapia ‘clássica’ para toxoplasmose ocular, é 

considerada padrão-ouro, mas várias outras drogas também demonstraram eficácia in vitro e in vivo contra T. gondii. 

São empregadas no tratamento da toxoplasmose ocular, mas sua eficácia continua incerta (Lasave et al., 2010; 

Opremcak, Scales & Sharpe, 1992; Nguyen & Stadtsbaeder, 1975).

Recidivas

A recidiva de toxoplasmose ocular é sempre possível, pois nenhum tratamento erradica os organismos.

Em ensaio clínico realizado no Brasil, sugeriu-se a possibilidade de tratamento prolongado com associação de 

sulfametoxazol e trimetoprim em posologia de um comprimido, três vezes por semana, durante pelo menos 18 meses. 

Essa profilaxia parece extremamente eficiente, mas seu efeito tende a desaparecer com a suspensão do tratamento, e 

recidivas voltam a ser mais frequentes (Silveira et al., 2002).
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CAUSAS DAS RECIDIVAS 

A causa da recidiva na toxoplasmose ocular permanece desconhecida. Há várias hipóteses:

• ruptura periódica de cistos retinianos e invasão direta da célula retiniana;

• ruptura de cistos em outros locais do organismo, relacionada a fatores imunológicos do hospedeiro ou a 
fatores biológicos do toxoplasma e parasitemia em monócitos que reagiriam com células e tecido da lesão 
retiniana anterior;

• reinfecções, com exposição de células imunocompetentes no local a antígenos, organismos vivos ou 
imunocomplexos e consequente ativação das lesões;

• autoimunidade a antígenos retinianos. Há muitos anos é conhecida a capacidade autoantigênica de 
estruturas intraoculares, atribuídas atualmente à retina pelo antígeno S;

• imunocomplexos circulantes. Pacientes com toxoplasmose têm frequentemente anticorpos circulantes, que 
poderiam provocar recidivas ao reagir nos locais das lesões antigas;

• Produção de locus minoris resistentiae a estímulos inespecíficos e outras infecções (virais, por exemplo).

Corticoterapia na Toxoplasmose Ocular

O tratamento com corticosteroides apresenta efeitos colaterais relacionados à dose e ao tempo de administração e, 
na toxoplasmose ocular, raramente leva a complicações.

As injeções subtenonianas de corticosteroides de liberação lenta, como depósito de triancinolona, já foram 
indicadas e contraindicadas, porque atingem níveis supressores dentro do olho e podem favorecer a proliferação dos 
parasitas. Em situações especiais, a associação de clindamicina e corticoide intravítreo foi recentemente sugerida 
(Soheilian et al., 2010).
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