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A apresentação da doença causada por Toxoplasma gondii é relativamente rara em humanos, considerando-se que 

a toxoplasmose é a forma de infecção parasitária mais comum em mamíferos e aves. Isso se deve em parte ao 

fato de que a infecção em humanos normalmente ocorre de forma assintomática. Estudos indicam que até 50% da 

população já teve contato com o parasita, tendo desenvolvido a doença ou não. A epidemiologia da infecção reflete a 

necessidade do hospedeiro definitivo (gato) e condições climáticas propícias (alta temperatura e umidade).

O foco deste capítulo serão as alterações morfológicas nos tecidos afetados, decorrentes da ação direta do parasita 

ou da consequente reação inflamatória. Importante notar que as alterações no tecido infectado são dependentes do 

estado imunológico do hospedeiro. Logo, pacientes imunossuprimidos apresentarão – ou não – achados histopatológicos 

específicos. Praticamente qualquer tecido pode apresentar a infecção, embora as manifestações mais comuns se observem 

nos linfonodos, no sistema nervoso central (SNC), nos olhos, no fígado, nos pulmões e no miocárdio.

DOENÇA SISTÊMICA ADQUIRIDA

A primeira interação do parasita com o hospedeiro ocorre no trato intestinal, logo após a ingestão de esporozoítas 

ou bradizoítas. O invólucro parasitário é digerido por enzimas digestivas, então o parasita é liberado e invade o epitélio 

intestinal. No meio intracelular, os taquizoítas proliferam rapidamente, atravessam a membrana basal intestinal e 

iniciam a disseminação pela circulação linfática intestinal. Eventualmente, formas livres e intracelulares atingem 

a corrente sanguínea com acesso a virtualmente qualquer órgão do corpo humano. No entanto, as alterações mais 

importantes ocorrem em áreas com privilégio imunológico, como o SNC, no caso do paciente imunodeprimido; o olho, 

no paciente imunocompetente; e o tecido fetal, na gestante (Barragan & Sibley, 2003).

Como já foi dito, a infecção por T. gondii normalmente ocorre de forma assintomática em pacientes imunocompetentes. 

Quando manifesta, a infecção toxoplásmica acomete principalmente o sistema reticuloendotelial: linfonodos, fígado 

e baço (Ho-Yen, 2001).
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Linfonodos

A toxoplasmose é uma causa importante de linfadenite, e corresponde a 2%-4% dos casos com confirmação 
histopatológica (Miettinen et al., 1980). A cadeia cervical posterior é mais frequentemente afetada, apesar de qualquer 
linfonodo poder estar envolvido. Curiosamente, o parasita é encontrado em um linfonodo em menos de 1% dos 
casos de toxoplasmose quando este é submetido à biópsia (Frenkel, 1976). Por sua vez, a mera presença de cistos de 
toxoplasma no linfonodo de uma pessoa cronicamente infectada não é suficiente para o diagnóstico de linfadenite 
toxoplásmica (Sun, 1982). O achado típico, originalmente descrito por Piringer-Kuchinka, Martin e Thalhammer 
(1958), é a presença de agregados de células epitelioides na zona perifolicular. Tais agregados invadem as margens dos 
folículos linfoides hiperplásicos, tornando-as menos distintas, e estendem-se até os centros germinativos. A atividade 
mitótica é marcante, assim como a presença de fagocitose de debris celulares. A maioria desses microgranulomas 
tem um padrão monótono, com alguns linfócitos ocasionais entre as células epitelioides. Normalmente não se 
encontra necrose, supuração ou células gigantes. Outro achado característico é a distensão dos seios subcapsulares 
e trabeculares causada por células monocitoides (Dorfman & Remington, 1973). A aspiração por agulha fina é uma 
opção diagnóstica, que fornece sensibilidade de 72,7%-81,8% e especificidade de 98,8%-100% (Viguer et al., 2005).

Embora os critérios expostos tenham alta especificidade (96,6%), a sensibilidade é limitada (44,4%). 
Recentemente, foi proposto um algoritmo para o diagnóstico histopatológico da linfadenite toxoplásmica (Eapen 
et al., 2005). Os seguintes achados compõem tal algoritmo: presença de microgranulomas (menos de 25 células 
epitelioides) (Figura 1), distensão paracortical, hiperplasia paracortical (Figura 2), infiltração sinusoidal por células 
monocitoides (Figura 3), presença de macrogranuloma (mais de 25 células epitelioides, sem necrose) e ausência de 
células gigantes. Tais parâmetros garantem uma alta especificidade (96,6%), com maior sensibilidade (100%) do que 
os definidos por Piringer-Kuchinka, Martin e Thalhammer (1958).

Figura 1 – Linfadenite toxoplásmica

Microgranulomas com menos de 25 células epitelioides. (H&E, x400). (Copyright Elsevier, 2005.)
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Figura 2 – Linfadenite toxoplásmica 

Hiperplasia folicular e microgranulomas localizados na região paracortical. (H&E, x100). (Copyright Elsevier, 2005.) 

Figura 3 – Linfadenite toxoplásmica

Presença de células monocitoides. (H&E; x400). (Copyright Elsevier, 2005.)
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As alterações agudas observadas em órgãos específicos são basicamente decorrentes da necrose de células 
individuais infectadas pelo parasita. Os taquizoítas se multiplicam no interior da célula, levando à morte e liberação 
do parasita no parênquima tecidual. Novas células são infectadas, aumentando gradativamente a área de necrose e o 
infiltrado inflamatório (Frenkel, 1971).

Fígado

O envolvimento hepático ocorre no início do processo infeccioso e é mais comumente associado à infecção 
congênita. No entanto, a extensão da doença raramente afeta o resultado de testes de função hepática ou causa 
sinais ou sintomas de hepatite. Aparentemente, a hepatite é mais comum quando a infecção se deve a uma cepa 
mais virulenta da toxoplasmose. O quadro de hepatite toxoplásmica é caracterizado por extensas áreas de necrose, 
presença de células gigantes e hematopoiese extramedular. Linfócitos e plasmócitos também compõem o infiltrado 
inflamatório. As células de Kupffer mostram hipertrofia e hiperplasia. O parasita pode ser visto no citoplasma das 
células de Kupffer ou dos hepatócitos (Figura 4) (Dogan et al., 2007). O comprometimento esplênico também ocorre 
precocemente no curso da doença; porém, a esplenomegalia é rara.

Figura 4 – Hepatite toxoplásmica

Taquizoítas vistos no citoplasma de um hepatócito (à esquerda). Confirmação imuno-histoquímica com marcadores específicos para toxoplasmose (à direita). 

Fonte: Dogan et al., 2007.

Músculo

O achado típico do acometimento muscular por T. gondii é a necrose de fibras individuais infectadas pelo parasita 
com proliferação dos sarcolemas e infiltração por macrófagos, linfócitos T e ocasionalmente neutrófilos. Pseudocistos 
podem ser vistos sem despertar nenhuma reação inflamatória. Microrganismos extracelulares não são encontrados. 
Polimiosite secundária à toxoplasmose é rara, porém possível (Figura 5). A inflamação pode também envolver áreas 
remotas do músculo afetado (Plonquet et al., 2003).
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Figura 5 – Miosite toxoplásmica 

A – Aspecto transverso de uma biópsia muscular mostrando um cisto de toxoplasma (cabeça de seta) (tricrômico de Gomori modificado; x800). B – Imuno-histoquímica em que 
se observa um cisto de toxoplasma sem nenhuma reação inflamatória. As fibras musculares adjacentes estão normais (x1.200). (Copyright John Wiley and Sons, 2003.)

Pulmão

O pulmão é um dos sítios onde a infecção é possível, embora o envolvimento pulmonar isolado seja extremamente 
raro. Na pneumonite toxoplásmica, encontra-se uma inflamação intersticial e intra-alveolar com proliferação dos 
pneumócitos, muitas vezes infectados. O espaço alveolar é preenchido por macrófagos que contêm pseudocistos, 
células mononucleares e um exsudato fibrinoso. Os septos alveolares se tornam hiperemiados pela inflamação. 
Taquizoítas podem ser vistos também no centro de focos de necrose (Eza & Lucas, 2006) (Figura 6). Como método 
diagnóstico, emprega-se o lavado broncoalveolar e a visualização direta dos taquizoítas em esfregaços corados pela 
técnica Giemsa (Kovari et al., 2010) (Figura 6).

Figura 6 – Toxoplasmose pulmonar 

A – Microscopia de uma área de necrose secundária à toxoplasmose. O parasita é dificilmente identificado (H&E, x200). B – Imuno-histoquímica evidencia os taquizoítas na 
mesma área mostrada acima (seta) (x200). (Copyright John Wiley and Sons, 2006.)
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Além dos órgãos descritos, a toxoplasmose pode causar um infiltrado inflamatório semelhante no coração, 
no pâncreas, nas glândulas adrenais e nas parótidas, entre outros órgãos. No rim, uma glomerulonefrite por 
imunocomplexos foi descrita em casos de toxoplasmose. Quando os testículos são afetados, encontra-se necrose 
extensa associada a um infiltrado inflamatório composto por células polimorfonucelares e eosinófilos. O parasita é 
visto dentro dos túbulos seminíferos.

Após a fase aguda da doença e a resolução do processo inflamatório, o parasita pode permanecer no tecido 
infectado indefinidamente. Em relação à fase crônica, as alterações morfológicas são basicamente resultantes da 
ruptura de cistos, infecção e necrose de células do parênquima adjacente e consequente reação inflamatória. Tais 
reativações podem acometer qualquer órgão.

ENVOLVIMENTO NEUROLÓGICO

A encefalite toxoplásmica é, certamente, a complicação mais grave da doença, podendo ser dividida nas formas 
congênita e adulta (Best & Finlayson, 1979). A forma congênita é caracterizada pela necrose periventricular secundária 
ao acometimento vascular, na forma de perivasculite, vasculite ou trombose (Frenkel, 1976). Durante a macroscopia, 
notam-se vários focos necróticos hemorrágicos e não hemorrágicos de até 4 cm de diâmetro. Tais lesões podem atravessar 
um sulco e envolver o córtex adjacente. Nos casos de doença avançada, com aumento da pressão intracraniana, podem-
se encontrar alterações típicas de herniação. Na microscopia, os focos necróticos mostram infiltração por monócitos, 
linfócitos e plasmócitos. Os taquizoítas normalmente estão localizados na periferia de tais focos, vistos como pontos 
azuis, medindo de 1 m a 2 m. Recomendam-se cortes histológicos mais finos (2 m) para melhor visualização do 
parasita. Quando as células infectadas estão completamente preenchidas por taquizoítas, estas assumem um contorno 
irregular, e são denominadas então pseudocistos (Figura 7). Cistos verdadeiros são arredondados, medindo em média 
30 m, têm uma parede de 1 m de espessura e contêm inúmeros parasitas em seu interior. Tanto os taquizoítas 
quanto os bradizoítas contêm grânulos e coram com a coloração de PAS. Em um estágio mais tardio, os focos necróticos 
calcificam-se, explicando o achado radiológico característico de calcificação periventricular. Quando o aqueduto também 
é afetado, ocorre hidrocefalia.

Figura 7 – Toxoplasmose cerebral

Pseudocisto do protozoário composto por inúmeros bradizoítas em um caso de toxoplasmose cerebral (seta). (H&E, x1.000). (Copyright John Wiley and Sons, 2007.)
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A forma adulta é frequentemente vista como uma infecção oportunista. Além das alterações morfológicas 
observadas na forma congênita, encontram-se inúmeros focos de necrose com a presença de cistos e trofozoítas livres 
(Best & Finlayson, 1979). Nas fases precoces da doença, a inflamação resultante é mínima ou muitas vezes ausente.

COMPROMETIMENTO OCULAR

O toxoplasma é responsável pela maioria dos casos de coriorretinite em adultos e crianças. O quadro histopatológico 
típico é caracterizado pela presença de extensa necrose da retina com a presença de taquizoítas livre e cistos. Todas 
as camadas da retina são envolvidas pelo processo infeccioso. Importante notar que o parasita não é encontrado 
além da retina em indivíduos imunocompetentes. Outras estruturas oculares sofrem devido ao processo inflamatório 
secundário, mas o protozoário não é encontrado, seja na forma ativa, seja na cística. Áreas da retina adjacentes às 
lesões ativas apresentam inflamação perivascular, edema, gliose e eventuais focos hemorrágicos. Logo abaixo da 
retina neurossensorial, observa-se o epitélio pigmentar da retina, que também é afetado pela infecção. Entre esta 
camada de células pigmentadas e a camada de Bruch, notam-se depósitos eosinofílicos importantes para o diagnóstico 
de retinite a esclarecer (Belfort et al., 2010). Tais depósitos correspondem a debris resultantes de morte celular e 
degradação da membrana de Bruch (Figuras 8). Outras causas de retinite, como citomegalovírus ou herpes simples, 
podem ter apresentação semelhante em alguns casos, porém tais depósitos subepiteliais são vistos exclusivamente 
em casos de toxoplasmose. Tal achado é de extrema importância especialmente nos casos em que o número de 
cistos e parasitas livres é limitado. A coroide apresenta reação inflamatória granulomatosa secundária, composta 
por linfócitos e macrófagos em números variados (Figura 9). Após a fase aguda, a sequela resultante é uma cicatriz 
coriorretiniana com centro branco e bordos pigmentados.

Figura 8 – Coriorretinite toxoplásmica

Além da total necrose da retina, nota-se um cisto de toxoplasma (seta). Logo acima da membrana de Bruch, formam-se depósitos eosinofílicos subepiteliais secundários à necrose 
celular, típicos de toxoplasmose ocular (cabeça de seta) (H&E, x200).
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Figura 9 – Coriorretinite toxoplásmica 

No paciente imunocompetente, a necrose retiniana é acompanhada de uma reação inflamatória secundária na coroide, composta por linfócitos e células epitelioides (H&E, x200). 

Muito embora o parasita se encontre restrito à retina em imunocompetentes, a inflamação secundária pode comprometer 
todo o trato uveal: coroide, corpo ciliar e íris. O infiltrado inflamatório também acomete a cavidade vítrea, quando 
a turvação resultante muitas vezes impede a visualização das lesões retinianas. As células dispersas eventualmente 
atingem o segmento anterior do olho, flutuando no humor aquoso e depositando-se na superfície posterior da córnea. O 
achado clínico resultante de precipitados grandes, com aspecto de ‘gordura de carneiro’ (mutton fat), nada mais é do que 
granulomas compostos por células histiocíticas. Conforme a severidade da inflamação, tais agregados podem obstruir a 
malha trabecular, bloquear o escoamento do humor aquoso e causar elevação da pressão intraocular.

O nervo óptico pode ser afetado pela toxoplasmose de três formas: infecção direta, papilite secundária ou 
papiledema associado ao aumento de pressão intracraniana. Nesses casos, ocorre atrofia óptica após a resolução do 
quadro agudo (Perkins, 1973; Mets et al., 1997).

CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS SOBRE O PACIENTE IMUNODEPRIMIDO

Ao passo que em indivíduos imunocompetentes a toxoplasmose apresenta – quando muito – somente sinais 
e sintomas gripais (Gutierrez, 1990), no imunodeprimido a infecção é geralmente fatal, se não for diagnosticada 
e tratada adequadamente. A toxoplasmose como infecção oportunista ocorre em virtude da reativação de cistos 
presentes em qualquer tecido do corpo humano (Garcia et al., 1991). No entanto, as lesões no SNC e no coração são 
as principais, por acarretarem significante morbidade e mortalidade. Até 10% dos pacientes com Aids desenvolvem a 
toxoplasmose cerebral (McCabe & Remington, 1988).
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As áreas do SNC mais comumente afetadas pela toxoplasmose são a junção corticomedular, os núcleos da base e 
o tálamo, apesar de o tronco cerebral também poder ser afetado. O achado histopatológico típico é uma inflamação 
aguda perivascular necrosante multifocal. Necrose subaguda multifocal acompanhada de infiltração linfocitária mista 
também é encontrada. Os focos necróticos no tecido cerebral podem evoluir ao ponto de formarem cavidades císticas. 
Taquizoítas e cistos são vistos principalmente nas áreas de inflamação, não só do parênquima cerebral, mas também 
nas meninges. A técnica imuno-histoquímica específica para toxoplasmose auxilia na identificação do parasita. A 
calcificação é mais comum na forma congênita, apesar de ser vista em alguns casos no adulto após uma terapia bem-
sucedida (Lee et al., 2009).

A miocardite toxoplásmica é secundária à infecção direta dos miócitos pelo parasita. Na macroscopia, o coração 
adquire um aspecto globoso e flácido. Quando encontrado nas fibras musculares, o cisto assume uma forma 
alongada. A ruptura dos cistos naturalmente gera uma reação inflamatória caraterizada por uma infiltração de células 
mononucleares (Gerberding, 1992) (Figura 10).

Figura 10 – Miocardite toxoplásmica

A – Foto mostra uma miocardite extensa (H&E, x40). B – Outra microfotografia, agora em maior aumento, exibe os taquizoítas entre as fibras musculares cardíacas (seta) 
(H&E, x400). (Copyright John Wiley and Sons, 2006.)

A coriorretinite toxoplásmica no imunodeprimido comumente tem uma apresentação clínica atípica, dificultando 
o diagnóstico clínico. Cicatrizes antigas, que quando presentes facilitam o diagnóstico, normalmente estão ausentes. 
Outras retinites, também oportunistas, podem cursar de forma semelhante (Belfort et al., 2010). A reação inflamatória 
é mais discreta ou até mesmo ausente, dependendo do estado imunológico do paciente. As lesões em si tendem a ser 
mais extensas. Nesses casos, a biópsia de retina pode confirmar o diagnóstico, pela visualização direta do parasita. 
Técnicas imuno-histoquímicas são úteis para melhor visualização do agente infeccioso. Os achados morfológicos são 
similares ao imunocompetente, mas a reação inflamatória na coroide é bem mais discreta e o número de parasitas 
encontrados é maior (Figura 11). Interessante notar também que no imunodeprimido o parasita pode ser encontrado 
na coroide, enquanto no imunocompetente ele está confinado na retina (Rehder et al., 1988). Quando se quer evitar 
a biópsia, a opção é o uso da técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR) para detecção do DNA do parasita em 
amostras de vítreo (punção aspirativa) (Brezin et al., 1991).
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Figura 11 – Coriorretinite toxoplásmica no imunodeprimido

A – Mínima reação inflamatória na coroide apesar de extensa necrose de todas as camadas da retina (H&E, x200). B – Imuno-histoquímica específica para toxoplasmose torna 
evidentes inúmeros cistos entre as camadas da retina (x200).

Outra manifestação rara da toxoplasmose no doente imunodeprimido é o aparecimento de múltiplos nódulos 
subcutâneos. As pápulas de aspecto pleomórfico podem acometer o torso, as extremidades, o abdome e a face. 
As lesões são discretas, bem circunscritas, sem induração ou necrose. Outra apresentação descrita é a de uma 
lesão única, com sinais inflamatórios semelhantes a um abscesso. A análise histopatológica evidencia o parasita 
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na epiderme, no tecido subcutâneo e até nos capilares superficiais. Múltiplos granulomas com necrose central e 
infiltrado inflamatório periférico compõem o quadro (Chen et al., 2009).

INFECÇÃO CONGÊNITA

A parasitemia temporária durante o primeiro contato com T. gondii pode ocasionar contaminação fetal. Quando a 
placenta é infectada, os taquizoítas são dispersos na placa coriônica, na decídua e no âmnio. A placenta se torna avascular 
com áreas de fibrose e inflamação necrosante das vilosidades coriônicas. Inúmeras células gigantes multinucleadas 
são vistas, assim como agregados nodulares de histiócitos logo abaixo da camada sincicial. Observam-se tanto cistos 
quanto formas livres do parasita. O lado fetal da placenta é mais severamente afetado do que o lado maternal.

Além da placenta, o parasita pode ser encontrado no cordão umbilical, assim como em qualquer outro órgão 
estudado microscopicamente. Punção aspirativa do líquido amniótico pode ser indicada nos casos suspeitos. Nos 
preparados citológicos, o taquizoíta é visto com uma estrutura curva, medindo de 3 m a 4 m de comprimento 
e 1 m a 2 m de largura, com um núcleo central. Os parasitas são vistos não só dentro do citoplasma de 
células infectadas, mas também isolados, sendo este último achado um artefato do esfregaço. Cistos também são 
encontrados (Gutierrez & Lichtenberg, 1996).

Tanto na macroscopia quanto na microscopia, as alterações mais marcantes secundárias à infecção congênita 
são as que afetam o SNC. Focos de necrose, inflamação crônica e áreas calcificadas na zona cortical são achados 
histopatológicos típicos. Quando há hidrocefalia, nota-se uma dilatação dos ventrículos, destruição do tecido 
cerebral e afinamento da camada óssea craniana. O epêndima é afetado pela infiltração de monócitos, plasmócitos 
e eosinófilos. A reação meníngea é menos marcante do que a periventricular. A análise do líquido cefalorraquidiano 
mostra aspecto amarelado, aumento de proteína e de celularidade (linfócitos e monócitos). Organismos também 
podem ser encontrados.

A coriorretinite na toxoplasmose congênita ocorre durante a fase fetal. Os achados histopatológicos da fase aguda 
são semelhantes aos da forma adulta: áreas de necrose retiniana, edema e reação inflamatória. Cistos normalmente 
não são encontrados (Brezin et al., 1991). O nervo óptico pode estar afetado, mas na maioria dos casos isso ocorre 
apenas como manifestação secundária da toxoplasmose encefálica. Ao nascimento, o exame fundoscópico evidencia 
cicatrizes inativas da infecção, sugerindo que a resolução do processo infeccioso/inflamatório também ocorre dentro 
do útero. Infecções congênitas mais severas podem comprometer o desenvolvimento do globo ocular, resultando em 
microftalmia e microcórnea (Mets et al., 1997). Nesses casos, as dimensões oculares diminuem e a acuidade visual é 
bastante comprometida.

Importante lembrar que alguns recém-nascidos podem apresentar sintomas discretos e, posteriormente, desenvolver 
recorrências na forma de meningoencefalite ou coriorretinite.
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