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TOXOPLAMOSE AGUDA EM NAO GESTANTES:
Quem tratar: A toxoplasmose aguda é tipicamente autolimitada e a maioria dos adultos não gestantes,
imunocompetentes, não necessita de tratamento. No entanto, sugerimos tratamento para aqueles com sintomas
graves ou prolongados (por exemplo, além de algumas semanas) e aqueles com evidência de pneumonite,
miocardite, meningoencefalite, uveíte posterior ou polimiosite [1,2].
Existem dados limitados para apoiar o benefício do tratamento em pacientes imunocompetentes. A melhor evidência vem
de um Ensaio clinico randomizado de 46 pacientes com linfadenite toxoplásmica, onde os pacientes receberam
sulfametoxazol-trimetoprim (SMX-TMP; um agente alternativo para o tratamento da toxoplasmose) ou placebo durante
um mês. No final do tratamento, os pacientes tratados com SMX- TMP eram mais propensos a ter uma resposta clínica e
sorológica (ou seja, resolução de adenopatia e IgM < 6 UI) em comparação com aqueles que receberam placebo (65
versus 13%) [3] .
Os regimes antimicrobianos usados para tratar indivíduos imunocompetentes são os mesmos daqueles usados em
pacientes imunocomprometidos; no entanto, a duração é menor. Um dos seguintes esquemas orais que é tipicamente
administrado por duas a quatro semanas:
Pirimetamina (100 mg de dose de ataque seguida de 50 mg por dia) mais sulfadiazina (1000 mg de 6/6 horas) mais acido
folinico (15 mg por dia);
OU
Pirimetamina (100 mg de dose de ataque seguida de 50 mg por dia) mais clindamicina (300 mg de 6/6 horas) mais acido
folinico (15 mg por dia).
Se a pirimetamina não estiver disponível, o SMX-TMP (5 mg/kg de trimetoprim administrados por via intravenosa ou oral
duas vezes ao dia) pode ser administrado por duas a quatro semanas. Estudos em pacientes com linfadenite e doença
ocular suportam o uso de SMX-TMP como um agente alternativo [3,4]. Em pacientes com alergia a sulfonamidas, a
atovaquona isolada (750 mg quatro vezes ao dia) deve ser iniciada e a dessensibilização com sulfa deve ser tentada
naqueles sem história de reação grave (por exemplo, síndrome de Stevens Johnson). Tais pacientes poderão
posteriormente receber SMX-TMP.
Outros regimes alternativos incluem um curso de duas a quatro semanas de:
Pirimetamina (100 mg de dose de ataque seguida de 50 mg por dia) mais atovaquona (750 mg de 6/6 horas) mais acido
folinico (15 mg por dia);
OU
Pirimetamina (dose de ataque de 100 mg, seguida de 50 mg por dia), mais azitromicina (500 mg por dia) mais acido
folinico (15 mg por dia).
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TOXOPLASMOSE OCULAR:
A toxoplasmose ocular é tratada com agentes similares aos usados para doença sistêmica. A duração depende da resposta
clínica. Para certos pacientes, a terapia antimicrobiana deve ser administrada em combinação com glicocorticoides. O
regime preferido para adultos não gestantes com coriorretinite é o SPAF: pirimetamina (100 mg) mais sulfadiazina (2
gramas) administrados em dose única no primeiro dia de tratamento, seguido por pirimetamina (50 mg por dia) mais
sulfadiazina (1000 mg de 6/6 horas) mais acido folinico (15 mg por dia) por um período mínimo de seis semanas. Se um
regime contendo pirimetamina não puder ser usado, administra-se SMX-TMP F (800 mg / 160 mg) duas vezes ao dia por
seis semanas [5]. Após as primeiras seis semanas, administra-se a terapia com um comprimido de SMX-TMP F (800 mg
/160 mg) tomado em dias alternados durante um ano. Este regime supressivo encontrou redução de risco de doença
recorrente [6].
Glicocorticoide adjuvante – para pacientes com inflamação vítrea significativa e vasculite retiniana visando ajudar a
preservar a visão. Não há dados definitivos para orientar a melhor maneira de administrar glicocorticoide [7].
Normalmente inicia-se com prednisona (40 mg uma vez ao dia) três dias após o início da terapia antimicrobiana. Atrasase a terapia com glicocorticoide em três dias para reduzir a carga do organismo e minimizar a probabilidade de que o
glicocorticoide exacerbe a infecção. Esta abordagem tem sido utilizada em ensaios clínicos que avaliam diferentes regimes
de tratamento para doenças oculares [5,8]. Continua-se com dose diária de 40 mg até a inflamação desaparecer no olho,
e o polo posterior do vítreo se normalizar, o que pode levar algumas semanas. Depois disso, reduz-se o glicocorticoide
(por exemplo, prednisona 30 mg por uma semana, 20 mg por uma semana, 10 mg por duas semanas, 5 mg por duas
semanas).
Duração do tratamento - Pacientes com doença ocular devem ser tratados por um período mínimo de seis semanas.
Achados oculares que apoiam a descontinuação do tratamento incluem resolução da inflamação e retinite. A atividade da
lesão e a cessação da vasculite na angiofluoresceinografia também são úteis para ajudar a determinar se o tratamento
pode ser interrompido.
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TOXOPLASMOSE EM GESTANTES:
Quando ocorre infecção aguda por toxoplasma na gestação ou a infecção é reativada, parasitas podem ser transmitidos
da mãe para o feto, resultando em toxoplasmose congênita. A frequência da toxoplasmose congênita aumenta quanto
maior a idade gestacional no momento da infecção materna, mas a frequência de sequelas graves no feto é maior quando
a infecção é adquirida cedo na gestação.
O diagnóstico da toxoplasmose em gestantes assintomáticas que apresentam sorologias de rastreio positivas é complicado
pois determinar se a infecção ocorreu previamente ou durante a gestação é um ponto crítico, e testes falso positivos são
comuns. Para mulheres com sorologia positiva IgM e IgG no final do primeiro trimestre, a probabilidade de que a infecção
ocorreu depois da concepção é de 1 a 3 % [9]. Nesse caso, para estabelecer se a infecção é recente ou crônica, ou
resultado falso-positivo, solicita-se teste de avidez.
Quando infecção primária durante a gestação é confirmada ou fortemente suspeita, o principal objetivo do diagnóstico
do comprometimento fetal é guiar a escolha terapêutica. O melhor método para o diagnóstico fetal pré-natal é a realização
de PCR DNA para Toxoplasma gondii no líquido amniótico coletado por aminiocentese [10]. Porém, esse método está em
desuso pelos riscos ao feto. Se há transmissão fetal, o tratamento pré-natal reduz o risco de sequelas neurológicas severas
[11].
A escolha do tratamento é baseada na idade gestacional no momento do diagnóstico.
Mulheres < 18 semanas de gestação ao diagnóstico:
Iniciar Espiramicina (1 g três vezes ao dia, sem alimentos) [12,13] até 18 semanas. Após substituir tratamento por
Pirimetamina (100 mg/dia por dois dias seguida de 50 mg por dia) mais Sulfadiazina (75 mg/kg de dose de ataque seguida
de 4 g por dia, fracionadas em 2 g de 12/12 horas, ou em 1 g de 6/6 horas) mais ácido folinico (15 mg por dia) [14]
continuados até o parto.
Mulheres > 18 semanas de gestação ao diagnóstico:
Iniciar Pirimetamina (100 mg/dia por dois dias seguida de 50 mg por dia) mais Sulfadiazina (75 mg/kg de dose de ataque
seguida de 4 g por dia, fracionadas em 2 g de 12/12 horas, ou em 1 g de 6/6 horas) mais ácido folinico (15 mg por dia)
[14]. Manter até o parto.
Outras drogas:
SMX-TMP (5 mg/kg de trimetoprim duas vezes ao dia). Pode ser administrado em mulheres intolerantes a pirimetamina
[15]. Manter até o final da gestação apesar do risco de kernicterus no recém-nascido.
Azitromicina (500 mg uma vez ao dia, sem alimentos) como alternativa a espiramicina.
Azitromicina (500 mg uma vez ao dia, sem alimentos) como alternativa a sulfadiazina, combinada com Pirimetamina (100
mg de dose de ataque seguida de 50 mg por dia), mais ácido folinico (15 mg por dia) [8].
Clindamicina (600 mg quatro vezes ao dia) como alternativa a sulfadiazina, combinada com Pirimetamina (100 mg de
dose de ataque seguida de 50 mg por dia), mais ácido folinico (15 mg por dia) [16].
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