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Resumo 

 

Objetivos: Investigar a soroprevalência de Toxoplasma gondii e realizar exame 

oftalmológico em pacientes com esquizofrenia e controles para identificar lesões 

sugestivas de toxoplasmose ocular. Comparar fatores de risco para toxoplasmose. 

Métodos: Trinta e quatro esquizofrênicos e 85 controles saudáveis foram submetidos 

à dosagem sorológica para toxoplasmose e exame oftalmológico. Aplicou-se 

questionário para avaliação de contato com gatos, presença de gatos na região, 

consumo de água filtrada, consumo de carne malcozida, contato com tanques de 

areia, banho nos rios, escolaridade e renda familiar. Resultados: Pacientes 

esquizofrênicos tiveram maior prevalência de IgG positivo do que controles (91,18% 

[intervalo de confiança de 95% (IC), 77,04%−96,95%] vs. 70,59% [95% IC, 

60,18%−79,21%], p = 0,017). Um (3%) paciente esquizofrênico e dois (2,4%) controles 

apresentaram cicatriz fundoscópica. O grupo de esquizofrenia apresentou contato 

com gato ausente, pouco e muito respectivamente em 20 (58,8%), 4 (11,8%), 10 

(29,4%); no controle, em 25 (29,4%), 45 (52,9%), 15 (17,6%). No grupo de 

esquizofrenia, a presença de gatos na região foi ausente, pouco e muito 

respectivamente em 4 (11,8%), 15 (44,1%), 15 (44,1%); no controle, em 10 (11,8%), 

35 (41,2%), 40 (47%). No grupo de esquizofrenia, o consumo de água filtrada foi 

nunca, às vezes e sempre respectivamente em 9 (26,5%), 20 (58,8%), 5 (14,7%); no 

controle, em 35 (41,2%), 45 (52,9%), 5 (5,9%). No grupo de esquizofrenia, o consumo 

de carne malcozida foi nunca, às vezes e frequente respectivamente em 20 (58,8%), 

12 (35,3%), 2 (5,9%); no controle, em 50 (58,8%), 30 (35,3%), 5 (5,9%). No grupo de 

esquizofrenia, o contato com tanques de areia foi nunca, às vezes e frequente 

respectivamente em 5 (14,7%), 20 (58,8%), 9 (26,5%); no controle, em 25 (29,4%), 40 

(47,1%), 20 (23,5%). No grupo de esquizofrenia, banhos de rio foi nunca, às vezes e 

frequente respectivamente em 18 (52,9%), 14 (41,2%), 2 (5,9%); no controle, em 41 

(48,2%), 40 (47,1%), 4 (4,7%). No grupo de esquizofrenia, o nível educacional foi 

analfabeto, ensino médio incompleto, completo e superior (completo ou incompleto) 

respectivamente em 15 (44,1%), 17 (50,0%), 2 (5,9%), 0 (0%); no controle, em 4 

(4,8%), 44 (52,4%), 28 (33,3%), 8 (9,5%). No grupo de esquizofrenia, a renda familiar 

foi em salários mínimos: até um, dois a três e mais de três respectivamente em 11 

(32,4%), 20 (58,8%), 3 (8,8); no controle, em 11 (13,1%), 25 (29,8%), 48 (57,1%). 
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Conclusão: A soropositividade foi significativamente maior nos esquizofrênicos (p = 

0,017). Não houve associação entre cicatriz fundoscópica e esquizofrenia (p = 1,000). 

Quanto aos fatores de risco: não houve diferença estatisticamente significante (p ≤ 

0,05) com relação ao contato com gatos (p = 0,247), gatos na região (p = 0,832), água 

filtrada (p = 0,058), carne malcozida (p = 1,000), tanques de areia (p = 0,219), banhos 

em rios (p = 0,769). O grupo controle apresentou taxas maiores (estatisticamente 

significante) de renda familiar (p < 0,001) e nível educacional (p < 0,001).  
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Abstract 

 

Objectives: To investigate the seroprevalence of Toxoplasma gondii and perform 

ophthalmic examination in patients with schizophrenia and controls to identify lesions 

suggestive of ocular toxoplasmosis. Questionnaire on risk factors for toxoplasmosis 

was applied. Methods: Thirty-four patients with schizophrenia and 85 healthy controls 

were submitted to serology for toxoplasmosis and ophthalmologic examination. A 

questionnaire was applied to evaluate contact with cats, presence of cats in the region, 

filtered water consumption, consumption of undercooked meat, contact with sand 

tanks, bathing in rivers, schooling and family income. Results: Patients with 

schizophrenia had a higher prevalence of IgG positive than controls (91.18% [95% 

confidence interval (CI), 77.04%−96.95%] vs. 70.59% [95% CI, 60.18%−79.21%], p = 

0.017). One (3%) schizophrenic patient and two (2.4%) controls presented fundoscopic 

scarring. The schizophrenia group showed contact with the absent cat, with little and 

a lot respectively in 20 (58.8%), 4 (11.8%), 10 (29.4%); the control, in 25 (29.4%), 45 

(52.9%), 15 (17.6%). In the schizophrenia group, the presence of cats in the region 

was absent, little and much respectively in 4 (11.8%), 15 (44.1%), 15 (44.1%); in the 

control group, in 10 (11.8%), 35 (41.2%), 40 (47%). In the schizophrenia group, the 

consumption of filtered water was never, sometimes and always respectively in 9 

(26.5%), 20 (58.8%), 5 (14.7%); in the control group, in 35 (41.2%), 45 (52.9%), 5 

(5.9%). In the schizophrenia group, the consumption of malted meat was never, at 

times and frequently respectively in 20 (58.8%), 12 (35.3%), 2 (5.9%); in the control 

group, in 50 (58.8%), 30 (35.3%), 5 (5.9%). In the schizophrenia group, contact with 

sand tanks was never, at times and frequently respectively in 5 (14.7%), 20 (58.8%), 

9 (26.5%); in the control group, in 25 (29.4%), 40 (47.1%), 20 (23.5%). In the 

schizophrenia group, the habit of river baths was never, sometimes and frequently 

respectively in 18 (52.9%), 14 (41.2%), 2 (5.9%); in the control group, in 41 (48.2%), 

40 (47.1%), 4 (4.7%). In the schizophrenia group, the educational level was illiterate, 

incomplete high school, complete secondary education and higher education 

(complete or incomplete) respectively in 15 (44.1%), 17 (50.0%), 2 (5.9%), 0 (0%); in 

the control group, in 4 (4.8%), 44 (52.4%), 28 (33.3%), 8 (9.5%). In the schizophrenia 

group, the family income was in minimum wages: up to one, two to three, and more 

than three respectively in 11 (32.4%), 20 (58.8%), 3 (8.8); in the control group, in 11 
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(13.1%), 25 (29.8%), 48 (57.1%). Conclusion: Seropositivity was significantly higher 

in schizophrenics (p = 0.017). There was no association between fundoscopic scarring 

and schizophrenia (p = 1,000). There were no statistically significant differences (p ≤ 

0.05) between the groups regarding contact with cats (p = 0.247), cats in the region (p 

= 0.832), filtered water (p = 0.058)), undercooked meat (p = 1,000), sand tanks (p = 

0.219), river baths (p = 0.769). A statistically significant difference was found between 

the groups in relation to educational level and family income. The control group 

presented higher rates of family income (p < 0.001) and educational level (p < 0.001). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Introdução



 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A esquizofrenia é uma doença neuropsiquiátrica grave de etiologia incerta. 

Estudos epidemiológicos e neuropatológicos têm indicado que alguns casos de 

esquizofrenia podem estar associados a fatores ambientais, como a exposição a 

agentes infecciosos(1). Estudos posteriores associaram possíveis agentes infecciosos à 

esquizofrenia; o maior número envolveu a análise do Toxoplasma gondii (T. gondii)(2). 

O protozoário intracelular T. gondii é encontrado em todo o mundo e tem uma 

gama de hospedeiros excepcionalmente ampla, tornando-se um dos parasitas mais 

bem-sucedidos na Terra(3). Em seu ciclo de vida, gatos e outros felídeos são os 

hospedeiros definitivos, e outros vertebrados de sangue quente são hospedeiros 

intermediários. Os seres humanos podem ser infectados com T. gondii 

principalmente pela ingestão de alimentos ou água contaminada com oocistos 

eliminados por gatos ou pela ingestão de carne crua ou malcozida contendo cistos 

teciduais de ovelhas, cabras ou outros animais que adquiriram a infecção de gatos, 

além da transmissão vertical(4). No Brasil, dependendo de ragião, 50% a 83% da 

população adulta é soropositiva para T. gondii(5). 

T. gondii pode ter a capacidade de alterar permanentemente uma função 

cerebral específica em camundongos e é conhecido por remover o medo inato dos 

roedores por gatos(6). Em humanos, a infecção aguda por toxoplasmose pode 

produzir sintomas psicóticos similares àqueles observados em pessoas com 

esquizofrenia(7). 

Há pouca informação sobre a possível associação entre infecção por T. gondii 

e esquizofrenia no Brasil, e lesões fundoscópicas compatíveis com toxoplasmose 

ocular ainda não foram investigadas em pacientes com esquizofrenia. Portanto, neste 

estudo, decidiu-se investigar a soroprevalência de T. gondii e realizar exames 

oftalmológicos em pacientes com esquizofrenia e comparar os resultados com 

aqueles obtidos em indivíduos saudáveis. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS



 
 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Principal 

 

 Avaliação da prevalência de sorologia (IgG e IgM) positiva para 

toxoplasmose em pacientes com esquizofrenia, sendo esse valor 

comparado com o grupo controle. 

 

2.2 Secundário 

 

 Avaliação oftalmológica nesses pacientes, com busca ativa de lesões 

sugestivas de uveíte por toxoplasmose. 

 Avaliação de fatores de risco já definidos para a toxoplasmose, como 

características socioeconômicas, renda familiar, contato com gato, 

presença de gatos na região, consumo de água filtrada, consumo de carne 

malcozida, presença de tanques de areia, hábito de banhos em rios, nível 

educacional, e comparação desses dados com a sorologia. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA



 
 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Toxoplasmose 

 

O T. gondii, agente etiológico da toxoplasmose, é um protozoário intracelular 

obrigatório, de distribuição mundial. O parasita tem ampla abrangência geográfica e 

comporta-se como agente de alta infectividade e baixa patogenicidade, visto que 50% 

ou mais da população estão contaminados pelo T. gondii e apenas uma proporção 

reduzida apresenta a doença(8). Esse protozoário onipresente pertence ao filo 

Apicomplexa, infecta animais de sangue quente e pode causar várias síndromes 

clínicas, incluindo encefalite, coriorretinite, infecção congênita e mortalidade 

neonatal(9). Foi inicialmente descrita em Túnis (capital da Tunísia) por Nicolle e 

Manceaux (1908) nos tecidos na espécie de roedor gundi (Ctenodoactylus gundi) e, 

no Brasil, por Splendore (1908) nos tecidos de um coelho(10). 

Em humanos, o T. gondii é comumente adquirido pela ingestão oral de cistos 

teciduais contendo bradizoítos; no entanto, também pode ser adquirido pela ingestão 

de oocistos contendo esporozoítos que são o produto de um ciclo sexual em intestinos 

de gatos. Classicamente, o consumo de carne malcozida, principalmente as de porco 

e cordeiro, tem sido atribuído como o principal fator de risco para a aquisição da 

toxoplasmose. A melhoria das práticas de criação animal, bem como o aumento da 

conscientização sobre os riscos do consumo de carne malcozida, resultou na 

diminuição da prevalência da toxoplasmose em todo o mundo(11). O reconhecimento 

da toxoplasmose transmitida pela água em humanos forneceu uma outra dimensão à 

epidemiologia dessa infecção(12,5,13). Após a ingestão, os cistos ou oócitos teciduais 

invadem as células do hospedeiro e se diferenciam em taquizoítos, que se dividem de 

maneira rápida, e, juntamente com a resposta imune do hospedeiro a esse patógeno, 

são responsáveis pelas manifestações clínicas da infecção. Os taquizoítos 

diferenciam-se em formas de bradzitomas latentes que estão envolvidas por uma 

parede de cisto rica em carboidratos dentro do vacúolo parasitóforo. Essa 

diferenciação pode ser aumentada pela exposição do organismo a condições 

estressantes, como uma resposta imune aos taquizoítos. Os cistos teciduais podem 

persistir indefinidamente durante a vida do hospedeiro, talvez por conta de um ciclo 
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de reação e reinfecção. Se um indivíduo se torna imunocomprometido, esses cistos 

teciduais servem como um reservatório no qual podem se desenvolver infecções 

disseminadas ou locais. Cistos teciduais têm uma predileção por tecidos neural e 

muscular, bem como pelo olho em humanos, com a maioria dos casos de doença de 

reativação apresentando-se como encefalite ou retinocoroidite(14). 

A importância dos modos de transmissão da toxoplasmose pode variar em 

diferentes populações. Dependendo dos hábitos alimentares e da exposição a gatos, 

mais de 80% da população pode ser afetada pelo protozoário(11). 

O T. gondii tem um complexo ciclo de vida onde os felídeos, na maioria das 

vezes os gatos, são os hospedeiros definitivos. Os oocistos são liberados nas fezes 

dos gatos e persistem no meio ambiente onde podem permanecer infectantes por 

mais de um ano(15). 

 

3.2 Toxoplasmose Sistêmica 

 

A maioria das infecções por toxoplasma varia de assintomáticas a suaves, e 

alguns indivíduos podem apresentar linfadenopatia cervical, doença ocular(16) e 

manifestações do sistema nervoso central (SNC)(17), podendo ocorrer até mesmo 

abscessos cerebrais(18). 

A infecção adquirida por toxoplasma em indivíduos imunocompetentes é 

geralmente uma infecção assintomática. No entanto, 10% a 20% dos pacientes com 

infecção aguda podem desenvolver linfadenopatia cervical ou uma doença 

semelhante à gripe. O curso clínico é benigno e autolimitado; os sintomas 

geralmente desaparecem dentro de semanas ou meses. Dados recentes sugeriram 

uma associação entre a infecção por T. gondii e várias síndromes neurológicas ou 

psiquiátricas, incluindo esquizofrenia, doença de Alzheimer e até mesmo suicídio(19). 

Essas descobertas são intrigantes, mas exigem mais estudos para serem validadas. 

Pacientes imunodeficientes geralmente apresentam doença do SNC, mas 

podem ter miocardite ou pneumonia. Em pacientes com síndrome de imunodeficiência 

adquirida (SIDA), a encefalite toxoplásmica é a causa mais comum de lesões de 

massa intracerebral e acredita-se que seja em razão da reativação da infecção 
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crônica. A toxoplasmose em pacientes em tratamento com drogas imunossupressoras 

pode ser causada por infecção latente recentemente adquirida ou reativada(20). 

 

3.3 Toxoplasmose Congênita 

 

Na toxoplasmose congênita, o organismo pode cruzar a placenta e afetar o feto. 

Os sintomas da toxoplasmose congênita incluem hidrocefalia, microcefalia, 

calcificações intracranianas, danos à retina e retardo mental(2). 

A toxoplasmose congênita tem um amplo espectro de manifestações clínicas, 

mas é subclínica em aproximadamente 75% dos recém-nascidos infectados. Embora 

a maioria das crianças infectadas seja assintomática ao nascer, se não tratadas 

adequadamente desenvolvem sequelas na infância ou na vida adulta. O risco de 

transmissão materno-fetal é em torno de 40% e aumenta com o avançar da gravidez; 

contudo o grau de comprometimento do concepto é maior no início da gestação, 

portanto a gravidade da doença clínica em crianças infectadas congenitamente está 

relacionada inversamente à idade gestacional no momento da infecção materna 

primária, com infecção materna no primeiro trimestre levando a manifestações mais 

graves. Quando clinicamente aparente, pode imitar outras doenças do recém-nascido. 

Aborto espontâneo, prematuridade ou natimortalidade podem ocorrer. O envolvimento 

do SNC é uma característica marcante da infecção congênita pelo toxoplasma. A 

presença de retinocoroidite, calcificações intracranianas e hidrocefalia é considerada 

a tríade clássica da toxoplasmose congênita. Febre, hidrocefalia ou microcefalia, 

hepatoesplenomegalia, icterícia, convulsões, coriorretinite (geralmente bilateral), 

calcificações cerebrais e líquido cefalorraquidiano anormal são as características 

clássicas da toxoplasmose congênita grave. Outros achados ocasionais incluem 

erupção cutânea (maculopapular, petequial ou ambas), miocardite, pneumonite e 

desconforto respiratório, defeitos auditivos, quadro semelhante a eritroblastose, 

trombocitopenia, linfocitose, monocitose e síndrome nefrótica(21). O diagnóstico 

diferencial mais importante é com infecções do grupo toxoplasmose, rubéola, 

citomegalovírus, herpes e sífilis (TORCHS). Recentemente, com a descoberta das 

alterações oculares do Zika vírus, deve-se acrescentar essa outra possibilidade 

diagnóstica(22). 
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3.4 Toxoplasmose Ocular 

 

A maior parte dos casos de toxoplasmose sistêmica aguda em hospedeiros 

normais tende a ser subclínica, mas alguns podem apresentar sintomas leves 

semelhantes aos da gripe. Se os parasitas atingem o olho e produzem um foco de 

inflamação, a lesão progride para retinite e envolve a coroide secundariamente. As 

respostas imunes do hospedeiro parecem induzir a conversão das formas parasitas 

de taquizoítos a bradizoítos e sua conversão em cistos. O cisto pode permanecer 

inativo na cicatriz ou nas proximidades por muito tempo. No entanto, quando o cisto 

se rompe com a liberação de organismos na retina circundante, a retinite pode ser 

reativada. Sabe-se que a reativação, mais comumente, se desenvolve na borda de 

cicatrizes antigas e é atribuída à ruptura de cistos teciduais localizados em lesões 

antigas ou nas proximidades. Às vezes, no entanto, novas lesões são encontradas em 

locais distantes de cicatrizes prévias(23). 

A toxoplasmose ocular (TO), associada a infecções congênitas e adquiridas, é 

uma das manifestações mais comuns da toxoplasmose(9). Na Escócia a TO é a 

principal causa de uveíte posterior, uma doença que pode causar sequelas graves, 

incluindo perda acentuada da visão(24). 

Por muitos anos, a TO foi considerada como resultado da recorrência da forma 

congênita da doença. Entretanto, relatos mais recentes apoiam a visão de que 

infecções adquiridas são mais importantes nas doenças oculares do que nas 

congênitas(25), portanto, até a década de 1980, a maioria dos casos de toxoplasmose 

ocular era atribuída à infecção congênita. Isso foi consistente com a grande proporção 

de indivíduos infectados congenitamente que mostram comprometimento 

retinocoroidiano, aproximando-se de 80%. No entanto, dados mais confiáveis sobre a 

relativa baixa incidência de toxoplasmose congênita, aliados ao aumento da 

documentação da doença adquirida pós-natal (muitas vezes assintomática e, 

portanto, negligenciada), deram suporte à visão de que a toxoplasmose adquirida 

seria muito mais importante do que a toxoplasmose congênita(26). 

A retinocoroidite necrosante é considerada como apresentação típica e 

característica da TO a tal ponto que, muitas vezes, não é necessário investigação 
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adicional. No entanto, pode haver considerável variação clínica, e o diagnóstico torna-

se mais difícil(27). 

Frequentemente, lesões agudas da TO estão associadas a cicatrizes antigas, 

indicativo de ataques recorrentes em posições satélites. Curiosamente, mais de 70% 

dos pacientes com TO, que se apresentam ao oftalmologista, já demonstram uma 

combinação de uma lesão ativa com uma cicatriz retiniana(28). A taxa de recorrência 

na Europa é de até 80% em pacientes com TO seguidos por cinco anos(29). 

A idade do paciente no primeiro episódio sintomático da TO é notavelmente 

semelhante em muitos estudos. Vários centros europeus relataram uma idade média 

do primeiro episódio sintomático entre 25 e 31 anos(30). 

A patogênese da TO é o resultado de um equilíbrio delicado entre a virulência 

do parasita e a imunidade do hospedeiro(31). Do ponto de vista do parasita, T. gondii 

tem três principais linhagens genéticas clonais com diversas virulências e distribuição 

geográfica(32). Os parasitas do tipo I são altamente virulentos, levando a uma resposta 

pró-inflamatória robusta e potencialmente destrutiva. Os parasitas do tipo II são os 

menos virulentos e estabelecem prontamente infecção crônica por meio do 

encistamento espontâneo ou como resposta à pressão imune. Parasitas do tipo III não 

são tão virulentos(33). O genótipo parasita também pode ser um preditor da 

suscetibilidade a medicamentos. Além dessas três linhagens arquetípicas, foram 

recentemente descritos genótipos recombinantes e exóticos atípicos, tanto em áreas 

altamente endêmicas como na América do Sul, quanto em associação com surtos de 

doenças sistêmicas e oculares graves em outras partes do mundo(34). Também é 

interessante que a recombinação sexual no intestino do hospedeiro felino potencialize 

o surgimento de cepas atípicas e mais virulentas de T. gondii, um fenômeno 

particularmente observado em áreas altamente endêmicas. Dados recentes têm 

demonstrado genótipos recombinantes, exóticos virulentos correlacionados com 

doenças sistêmicas(35) e oculares mais graves(36). Em algumas partes do mundo e 

para indivíduos imunossuprimidos, no entanto, a virulência do parasita não parece 

explicar completamente os resultados da doença(37). 

Do ponto de vista do hospedeiro, o estado imunológico é crucial para a 

patogênese. Como exemplos, a imunidade associada à toxoplasmose congênita está 

relacionada ao envolvimento sistêmico e ocular mais extenso. É também mais 
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provável que adultos imunossuprimidos apresentem toxoplasmose sistêmica e ocular 

grave e atípicas. Os marcadores imunogênicos da toxoplasmose ocular foram assim 

recentemente sugeridos. Lesões retinocoroidianas têm sido associadas a 

polimorfismos em gene que codifica receptor purinérgico em células T (P2RX7) em 

toxoplasmose congênita e pós-adquirida e em gene receptor relevante à imunidade 

inata (NALP1), gene que codifica o colágeno tipo II (COL2A1) e gene transportador 

de cassete de ligação (ABCA4) para a toxoplasmose congênita(38). 

Como a TO é uma doença autolimitada, alguns médicos não tratam pequenas 

lesões periféricas. O objetivo do tratamento é deter a multiplicação do parasita durante 

o período ativo da retinocoroidite e minimizar os danos à retina e ao disco óptico. Até 

o momento, existem muitas opções de tratamento, mas a quimioterapia clássica 

usando pirimetamina e sulfadiazina com corticosteroides continua sendo o método 

mais utilizado(39). Esse tratamento clássico pode ter alguns riscos que dependem da 

suscetibilidade do paciente à toxicidade do medicamento ou a reações alérgicas. Em 

ensaio de uma combinação com menos efeitos adversos e boa adesão (por conta do 

número reduzido de pílulas diárias), o trimetoprim/sulfametoxazol associado à 

prednisolona oral mostrou-se uma opção de tratamento alternativa. Recentemente, 

esse tratamento apresentou eficácia semelhante à terapia clássica em um ensaio 

clínico randomizado(40). 

Até os dias atuais, a TO continua sendo uma doença ocular desafiadora, com 

muitas questões abertas em relação a manifestação, fisiopatologia e manejo. Nossa 

corrente compreensão da TO evoluiu ao longo de mais de um século mediante 

cuidadosas observações clínicas e epidemiológicas, bem como mediante estudos 

parasitológicos(41). 

 

3.5 Toxoplasmose Ocular no Brasil 

 

Em pesquisa recente com experts brasileiros em uveítes, 22,2% estimaram que 

atendem mais de 20 pacientes com toxoplasmose ocular por mês e 46,3% tratam mais 

de cinco casos com lesões ativas em um mês típico(42) . Essa alta taxa é apoiada por 

estudos em centros de referência em uveíte no Brasil, que relatam que a 

toxoplasmose é a etiologia mais comum(43). Prevalência, gravidade e risco de 
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envolvimento ocular em toxoplasmose são muito maiores no Brasil do que no Estados 

Unidos e na Europa(44). 

Nos Estados Unidos, pelo menos 14% dos indivíduos estão infectados com T. 

gondii aos 40 anos de idade(45), e a prevalência da TO entre indivíduos infectados foi 

estimada em 2%(8). Em contraste, no sul do Brasil, 17,7% dos indivíduos infectados 

têm achados na retina compatíveis com TO(44). 

O desenvolvimento e a severidade da doença dependem do genótipo do 

parasita (hipótese da cepa). Estudos do Brasil sugerem que o aumento do risco de 

envolvimento ocular é atribuível à maior prevalência de cepas não arquetípicas de T. 

gondii que infectam animais ou contaminam o abastecimento de água. Essas cepas 

são diferentes das cepas arquetípicas I, II ou III que causam a maioria das infecções 

na América do Norte e na Europa(34). 

Arantes e cols.(46), em análise de 302 pacientes com evidência sorológica de 

infecção recente por T. gondii (IgM positivo) em Erechim, Rio Grande do Sul, Brasil 

(1974-2002), observaram no exame ocular inicial que 30 pacientes (9,9%) tinham 

apenas inflamação intraocular (células da câmara anterior e flare, reações 

inflamatórias vítreas), sem retinocoroidite necrosante clinicamente aparente. Portanto, 

reações inflamatórias intraoculares isoladas podem ser uma manifestação inicial da 

infecção por T. gondii, com retinocoroidite necrosante ocorrendo meses ou anos mais 

tarde. Nesse estudo, foi observado que o tratamento antitoxoplásmico protege contra 

o envolvimento ocular precoce. 

Estudos no Brasil têm revolucionado a perspectiva sobre TO, e os conceitos 

que surgiram foram amplamente possíveis porque prevalência, gravidade e risco de 

envolvimento ocular são muito maiores do que nos Estados Unidos e na Europa. 

Nessa linha, Grigg e cols.(47) descreveram cinco lições significativas aprendidas em 

estudos brasileiros: 1) Associação da TO com infecção por T. gondii adquirida no 

período pós-natal; 2) Hipótese da cepa: desenvolvimento e severidade da doença 

dependem do genótipo do parasito; 3) Patogênese e mecanismos de doença; 4) Curso 

de doença; e 5) O conceito de profilaxia secundária para prevenir a recorrência. 
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3.6 Esquizofrenia 

 

A esquizofrenia é uma doença mental com etiologia incerta, que cursa com 

prejuízo das funções psíquicas em que os primeiros sintomas tipicamente ocorrem no 

adulto jovem, com aproximadamente 1% da população mundial afetada(2). Essa 

doença é uma desordem psiquiátrica severa e debilitante, sendo considerada como 

uma das nove mais prevalentes causas de incapacidade no mundo. A esquizofrenia 

é heterogênea, caracterizada por uma variedade diversa de sintomas. Os positivos, 

como alucinações e delírios, são tratados com drogas antipsicóticas. Os sintomas 

negativos (retraimento social, cuidados pessoais precários, incapacidade afetiva) e 

defeitos cognitivos (prejuízo nas funções executivas, no processo de atenção e 

memória) não são tratados efetivamente com as drogas atuais existentes(48). 

As possíveis causas da esquizofrenia estão em investigação. Fatores de risco 

incluem predisposição genética, insultos durante o desenvolvimento neurológico e 

fatores ambientais(49). Está se tornando claro que essas possíveis causas levam à 

disfunção nas interconexões de regiões cerebrais que envolvem o corticolimbotálamo, 

resultando na manifestação de sintomas. Esse circuito utiliza uma variedade de 

neurotransmissores incluindo a dopamina, 5-hidroxitriptamina (5 H-T), ácido gama-

aminobutírico (GABA) e glutamato. A dopamina foi o primeiro neurotransmissor a ser 

implicado na esquizofrenia. Drogas como a anfetamina (agente liberador de 

dopamina) podem exacerbar sintomas psicóticos em pacientes e servir como gatilho 

em indivíduos normais. Evidências diretas do envolvimento dopaminérgico foram 

mostradas em estudos de imagem em pacientes com liberação de dopamina no limbo 

estriado(50). 

O Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, quinta edição, 

(DSM-V), elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria(51), estabelece os 

seguintes Critérios Diagnósticos para Esquizofrenia: 

A - Sintomas: 

1 Delírios. 

2 Alucinações. 

3 Discurso desorganizado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Americana_de_Psiquiatria
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4 Comportamento amplamente desorganizado ou catatônico. 

5 Sintomas negativos [embotamento afetivo, alogia (fala marcantemente 

pobre e vazia de conteúdo) e avolição (incapacidade de iniciar ou persistir 

na busca de um objetivo)]. 

 

Observação: apenas um sintoma do Critério A é necessário se os delírios são 

bizarros ou as alucinações consistem de vozes que comentam o comportamento ou 

os pensamentos da pessoa, ou duas ou mais vozes conversando entre si. 

B - Disfunção social/ocupacional – por uma porção significativa do tempo desde 

o início da perturbação, uma ou mais áreas importantes do funcionamento social estão 

acentuadamente abaixo do nível alcançado antes do início dos sintomas. Quando o 

início se dá na infância ou adolescência, ocorre fracasso em atingir o nível esperado 

de aquisição interpessoal, acadêmica ou ocupacional. 

C - Sinais contínuos da perturbação por pelo menos seis meses – esse período 

de seis meses deve incluir pelo menos um mês de sintomas (ou menos, se tratados 

com sucesso) que satisfazem o critério A. 

D - Exclusão de transtorno esquizoafetivo e transtorno de humor – são 

descartados se: 1- nenhum episódio depressivo maior, maníaco ou misto ocorreu 

concomitantemente aos sintomas da fase ativa; ou se 2- os episódios de humor 

ocorreram na fase ativa e sua duração total foi breve relativamente à duração dos 

períodos ativo e residual. 

E - Exclusão de substância/condição médica geral – a perturbação não se deve 

aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância (por exemplo, uma droga de abuso, 

um medicamento) ou de uma condição médica geral. 

F - Relação com um transtorno invasivo de desenvolvimento – se existe uma 

história de transtorno autista ou outro transtorno invasivo do desenvolvimento, o 

diagnóstico de esquizofrenia é feito apenas se delírios ou alucinações proeminentes 

estiverem presentes por pelo menos um mês. 
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Diagnóstico Diferencial: 

O diagnóstico de esquizofrenia deve ser considerado como um diagnóstico de 

exclusão, sendo muito importante afastar causas orgânicas, como as seguintes: 

• Abuso de substâncias como alucinógenos, anfetaminas, cocaína e álcool. 

• Intoxicações por medicações prescritas comumente, como corticosteroides, 

levodopa e anticolinérgicos. 

• Doenças infecciosas, metabólicas e endócrinas. 

• Processos expansivos cerebrais. 

• Epilepsia do lobo temporal. 

 

Os diagnósticos diferenciais mais importantes em psiquiatria envolvem 

distúrbios de afetividade, delírios crônicos e personalidade. 

Os psiquiatras classificam a esquizofrenia em subtipos de acordo com o 

equilíbrio de sintomas que um paciente manifesta: 1) paranoico: delírios ou 

alucinações são proeminentes; 2) hebefrênico: afeto diminuído ou incongruente, 

falta de comportamento dirigido por metas, distúrbio de pensamento proeminente; 3) 

catatônico: evidência sustentada durante pelo menos duas semanas de 

comportamento catatônico, incluindo estupor, excitação, postura e rigidez; 4) 

simples: perda considerável de impulso pessoal, aprofundamento progressivo de 

sintomas negativos, declínio pronunciado no desempenho social, acadêmico ou 

laboral(52). 

 

3.7 Mudanças Comportamentais em Humanos e em Animais 

Associadas com Infecção por Toxoplasmose 

 

Em geral, acredita-se que a soropositividade em humanos seja equivalente à 

persistência do parasita, principalmente no cérebro. Essa suposição é fortemente 

apoiada pelo alto risco de reativação da encefalite por toxoplasmose em pacientes 

com SIDA soropositivos para T. gondii. Em contraste, apenas uma única publicação 

relatou a detecção incidental de cistos intracerebrais de T. gondii na autópsia de um 

paciente que morreu de uma doença não relacionada(53). 
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A toxoplasmose latente tem sido de longa data conhecida por produzir uma 

infecção inaparente em hospedeiros imunocompetentes(15). Entretanto, estudos 

recentes têm mostrado que a infecção crônica por T. gondii pode induzir modificações 

no comportamento de hospedeiros infectados. Em roedores, T. gondii causa um 

aumento nos níveis de atividade com diminuição de neofobias (medo de coisas novas) 

e com comportamentos mais ansiosos, sendo essas alterações potencializadoras da 

transmissão da doença(54). 

Ratos são muito neofóbicos e apresentam uma forte reação de aversão aos 

odores dos gatos, mesmo depois de centenas de gerações sem exposição a esses 

predadores(55). Tal atitude antipredadora seria um óbvio obstáculo à transmissão e 

poderia ser um alvo da manipulação comportamental do parasita. Ratos infectados 

por T. gondii não somente perdem essa aversão inata aos odores dos gatos, mas 

também parecem ser especificamente atraídos por esse cheiro(54,55). 

Pesquisas em animais demonstraram que a infecção por toxoplasmose pode 

levar a alterações de comportamento e à disfunção de neurotransmissores(56). Em 

humanos com SIDA, alguns casos de infecção aguda pelo T. gondii têm sido 

associados com delírios e alucinações(57). 

Considerando o neurotropismo do T. gondii, manifestações psiquiátricas, como 

desorientação, ansiedade, depressões e mesmo psicoses com características 

esquizofrênicas, têm sido vistas em 60% dos pacientes imunocomprometidos com 

SIDA com infecções latentes recidivadas(57). 

Mudanças significativas na personalidade e no estado psicomotor têm sido 

descritas em pacientes assintomáticos com sorologia positiva para toxoplasmose, e 

essas mudanças parecem ser proporcionais ao nível de imunidade 

antitoxoplásmica(58,59). 

Em pacientes com SIDA e infecções toxoplásmicas, delírios, alucinações e 

distúrbios do pensamento(60) têm sido encontrados. 

Relação positiva entre soropositividade para toxoplasmose e suicídio em 

mulheres, especialmente na idade pós-menopausa, foi sido sugerida por Ling e 

cols.(61). 
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Flegr e cols.(62), em estudo, observaram que indivíduos com toxoplasmose 

latente apresentaram risco significativamente maior de acidentes de trânsito quando 

comparados a indivíduos não infectados. O risco relativo de acidentes de trânsito 

diminui com a duração da infecção. Esses resultados sugerem que a toxoplasmose 

adquirida assintomática pode, de fato, representar um problema de saúde pública 

grave e altamente subestimado, bem como um problema econômico. 

Em estudo duplo-cego, Havlicek e cols.(59) mostraram que 60 indivíduos com 

toxoplasmose latente apresentaram tempos de reação (desempenho psicomotor 

investigado por versão em computador de teste simples de tempo de reação) 

significativamente mais longos em comparação com os de 56 controles. 

Além das infecções congênitas por T. gondii, as infecções pós-natais também 

podem afetar a cognição e o comportamento humanos. Dois estudos recentes foram 

realizados em escolares. No Brasil, 100 crianças com idades entre 6 e 13 anos foram 

testadas para anticorpos contra T. gondii, e os resultados foram comparados com os 

resultados dos testes para leitura, escrita e matemática. Crianças com soro 

positividade para toxoplasmose apresentaram maior proporção de resultados ruins 

no subteste de matemática (p = 0,009), mas não nos outros testes(63). Na Flórida, 

1.755 crianças em idade escolar foram testadas para anticorpos contra T. gondii e 

submetidas a uma série de testes cognitivos. A soropositividade associou-se às 

menores habilidades de leitura (p = 0,029) e à capacidade de memória (p = 0,017)(64). 

 

3.8 Associação entre Esquizofrenia e Infecção por Toxoplasma 

 

Entre 1953 e 2000, 18 de 19 estudos mostraram que indivíduos com problemas 

psiquiátricos tinham aumento dos títulos para T. gondii, e 11 desses estudos 

demonstraram resultados estatisticamente significantes(65). 

Leweke e cols. em 2004(66), investigando níveis de anticorpo antitoxoplasmático 

no soro e líquor de pacientes com esquizofrenia, encontraram indivíduos não tratados 

com recente início de esquizofrenia com altos títulos. O tratamento da esquizofrenia 

resultou na baixa desses níveis. 
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Várias medicações usadas em desordens psiquiátricas, como o ácido valproico 

e o haloperidol, têm demonstrado habilidades de inibir a replicação do T. gondii in 

vitro(67). 

Selten e Kahn, 2002(68), realizaram um estudo de 13 anos de follow-up com 13 

pacientes que tiveram toxoplasmose congênita (assintomática ao nascimento). 

Destes, cinco indivíduos se recusaram a participar do estudo, cinco permaneceram 

saudáveis, um cometeu suicídio (diagnosticado com personalidade antissocial), um 

apresentou depressão em alto grau com dependência química de cânabis e outro 

apresentou desordem de identidade de gênero. Portanto, os autores concluíram que 

de oito pacientes submetidos ao acompanhamento, três desenvolveram distúrbios 

psiquiátricos significativos. 

Em países como a França e a Irlanda, que possuem altas taxas de 

esquizofrenia, também há altos índices de sorologia positiva para toxoplasmose(65). 

Brown e cols.(69), em estudo de soro materno de mães que deram à luz a 

descendentes que posteriormente desenvolveram esquizofrenia, observaram que 

títulos de IgG maternos considerados altos (> 1:128) apresentaram maior risco de 

desenvolvimento futuro de esquizofrenia. 

Torrey e Yolken(70) e Torrey e cols.(71) relataram estudos em crianças que 

posteriormente desenvolveram esquizofrenia e outras psicoses e que tiveram, na 

infância, maior contato e exposição a gatos, e não a cachorros. 

Horacek e cols.(72) avaliaram a densidade de substância cinzenta por análise 

morfométrica com ressonância nuclear magnética em esquizofrênicos e em um grupo 

controle, considerando status sorológico para toxoplasmose. Nesse trabalho, foi 

evidenciado que a massa cinzenta foi menor nos esquizofrênicos que no grupo 

controle nas regiões cortical, hipocampal e caudal. Quando analisado somente o 

grupo de esquizofrênicos, apresentaram redução significativa do volume de massa 

cinzenta bilateralmente no tálamo, na cauda, no cíngulo medial, no córtex occipital e 

no hemisfério cerebelar esquerdo. Não foram observadas essas diferenças no grupo 

controle. Esse foi o primeiro trabalho a documentar que a toxoplasmose latente reduz 

a substância cinzenta em esquizofrênicos, e não em controles. 

Zhu, em 2009(73), defende em seu trabalho a hipótese de que o T. gondii pode 

ser um agente etiológico de psicoses em alguns pacientes. O SNC é o tecido mais 



Revisão de Literatura  |  19 

 

 
 

comumente afetado pelo estado latente da toxoplasmose, podendo exercer, em certo 

grau, alterações no desenvolvimento das faculdades mentais. Pacientes com 

toxoplasmose latente apresentam alterações específicas no desempenho psicomotor, 

capacidade de aprendizado e memória diminuída e o tempo de reações simples é 

significativamente prolongado. Os resultados desse estudo mostraram, ainda, que a 

prevalência de anticorpos contra T. gondii (IgG) em pacientes com psicose era 

significativamente maior do que em pessoas normais, que a soropositividade a esse 

patógeno em crianças está associada com retardamento mental e deficit de atenção 

e que a incidência de infecção por T. gondii em pacientes psiquiátricos internados era 

três a cinco vezes maior que em pessoas normais, sugerindo que alguns sintomas 

psiquiátricos podem ser causados por essa infecção. 

Do ponto de vista neuropatológico, estudos de T. gondii em cultura de células 

mostraram que células gliais, especialmente astrócitos, são seletivamente afetadas(74). 

Estudos post mortem de cérebros esquizofrênicos também relataram muitas 

anormalidades gliais, incluindo diminuição do número de astrócitos(75). Da mesma 

forma, estudos em animais de infecções por toxoplasma demonstraram que esse 

organismo afeta os níveis de dopamina, norepinefrina e outros neurotransmissores, que 

são bem conhecidos por serem afetados em pessoas com esquizofrenia(65). 

 

3.9 Possíveis Mecanismos em que o T. gondii Interfere nas Funções 

Neurais 

 

O aumento nos níveis de dopamina pode ter um papel em muitas formas de 

esquizofrenia(76,77). Em ratos, já foi demonstrado que a infecção por toxoplasmose 

resulta em aumento dos níveis de dopamina(78). 

O óxido nítrico funciona como um dos neurotransmissores no cérebro, que, em 

altas doses, pode ser neurotóxico, tendo sido encontrado elevado tanto na 

toxoplasmose (indivíduos com sorologia IgG positiva) quanto na esquizofrenia(79). 

Pesquisas embasam a ideia de que o óxido nítrico tem um papel de agente anti-

infectante nos cérebros especialmente contra o toxoplasma(80), mas vigoroso alto nível 

tem sido encontrado em infecções por toxoplasmose, sendo resultado de provável 

dano neuronal(81). 
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Os cistos de T. gondii permanecem dentro das células na região paraventricular 

de cérebros humanos em infecções congênitas, tendo sido encontrados como 

resultado de necrose ao longo dos ventrículos laterais. Essa necrose de células resulta 

na perda celular dos ventrículos tanto quanto no bloqueio do aqueduto cerebral, que 

leva a um edema dos ventrículos laterais. Esse inchaço guarda semelhança com o 

aumento ventricular visto na esquizofrenia e nos distúrbios bipolares(82). 

A infecção crônica por T. gondii tem sido a mais estudada e, possivelmente, 

ligada ao desenvolvimento e à gravidade da esquizofrenia. Atualmente, existem 

quatro publicações randomizadas avaliando drogas antiparasitárias, especificamente 

azitromicina, trimetoprim, artemisinina e artemether em pacientes com esquizofrenia. 

Nenhum ensaio demonstrou uma mudança na psicopatologia como tratamento 

adjuvante. Ensaios publicados apontam que ou as drogas são selecionadas sem 

evidência contra infecção crônica ou são utilizadas em doses muito baixas para reduzir 

a carga do cisto cerebral. Além disso, os ensaios não conseguiram eliminar 

confundidores, como o tratamento antipsicótico prévio, sexo, idade no efeito 

antiparasitário. Atualmente, não há estudos em andamento sobre a terapia 

antitoxoplasma em esquizofrenia, apesar das amplas evidências para justificar novas 

pesquisas(83). 

Em hospedeiros murinos, a infecção por T. gondii estimula a degradação do 

triptofano ao longo da via da quinurenina, que contém vários metabólitos neuroativos, 

incluindo 3-hidroxiquinurenina, ácido quinolínico e ácido quinurênico. Esses 

compostos endógenos podem fornecer uma conexão mecânica entre T. gondii e a 

fisiopatologia da esquizofrenia(84). 

A avaliação oftalmológica nesses pacientes em busca de sinais prévios de 

uveíte posterior (cicatriz de retinocoroidite) ainda é pouco explorada. 

A hipótese da possível associação entre toxoplasmose e esquizofrenia, 

estabelecendo conexões com a oftalmologia, necessita ser foco ativo de novas 

pesquisas, principalmente em nosso meio, onde há uma carência de estudos nessa 

área. O estabelecimento de um elo etiopatogênico entre essas duas doenças pode 

desencadear novas pesquisas que guiem a possíveis medicações para prevenção e 

tratamento dessas enfermidades. 
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Pacientes com diagnóstico estabelecido de esquizofrenia, de acordo com o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V)(51) em tratamento 

ambulatorial, foram comparados com outro grupo que incluiu indivíduos saudáveis sem 

doenças psiquiátricas e encaminhados para exame oftalmológico de rotina no 

Departamento de Oftalmologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de 

Sergipe. 

O desenho do estudo foi ambulatorial de caso-controle, observacional e 

analítico. Os critérios de inclusão foram idade maior ou igual a 18 anos, com 

esquizofrenia controlada por drogas. Esse estudo comparativo de séries de casos foi 

realizado durante 2014 e 2015. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Federal de Sergipe. Após a finalidade do estudo e os procedimentos 

terem sido explicados, todos os participantes e seus familiares forneceram 

consentimento informado por escrito (Anexo 2). 

Os pacientes dos dois grupos foram submetidos à avaliação oftalmológica (exame 

com lâmpada de fenda, mapeamento de retina, tonometria e refração), com foco na 

busca de lesões sugestivas de uveíte prévia em razão de possível toxoplasmose, e à 

coleta de sangue para teste de quimioluminescência serológica para toxoplasmose IgG 

e IgM, realizada no laboratório do Hospital Universitário da Universidade Federal de 

Sergipe, utilizando o aparelho ARCHITECT plus i 1000 SR-ABBOTT. 

Foi aplicado o questionário (Anexo 3) sobre avaliação de nível socioeconômico 

e cultural, no qual o nível educacional foi dividido em analfabeto, ensino médio 

incompleto, ensino médio completo, ensino superior completo e incompleto. A renda 

familiar foi classificada em salários mínimos (até um salário mínimo, dois a três e mais 

de três). Hábitos com fatores possíveis de risco para toxoplasmose, como contato com 

gato em algum momento da vida (ausente, pouco e muito), gatos na região (ausente, 

pouco e muito), ingestão de água filtrada (nunca, às vezes e sempre), consumo de 

carne malcozida (nunca, às vezes e frequente), contato com tanques de areia (nunca, 

às vezes e frequente) e banhos de rio (nunca, às vezes e frequente). Nos pacientes 

do grupo de esquizofrenia, o questionário foi aplicado com presença de um familiar 

próximo que auxiliou nas respostas.
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5 RESULTADOS 

 

As variáveis categóricas foram apresentadas por meio de frequências absoluta 

e relativa e intervalos de confiança (IC) de 95%. O qui-quadrado e o teste exato de 

Fisher foram utilizados para análise das associações. A significância estatística 

estipulada foi de 5% (p ≤ 0,05). Todas as análises foram realizadas por meio do 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22.0. 

Foram avaliados 119 pacientes, dos quais 63 (52,9%) eram do sexo masculino 

e 56 (47,1%) do sexo feminino. A amostra consistiu de 85 controles saudáveis (idade 

média de 35,9 anos) e 34 pacientes com esquizofrenia (idade média de 40,6 anos). A 

proporção de homens e mulheres não diferiu entre os grupos (p = 1,000). Os dados 

relacionados às características socioeconômicas são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Frequências absoluta e relativa das características socioeconômicas (2 grupos) 

Variável N % 

 
Sexo 

Masculino 
Feminino 
 

 
 

63 
56 

 

 
 

52,9 
47,1 

 
 
Renda familiar 

Até um salário mínimo 
Dois a três salários mínimos 
Mais de três salários mínimos 
 

 
 

22 
46 
51 

 

 
 

18,5 
38,7 
42,9 

 
 
Nível educacional 

Analfabeto 
Ensino médio incompleto 
Ensino médio completo 
Ensino superior completo 
 

 
 

19 
61 
31 

8 
 

 
 

16,0 
51,3 
26,0 

6,7 
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Trinta e um (91,18%) dos 34 pacientes com esquizofrenia e 60 (70,59%) dos 

85 indivíduos controle foram positivos para anticorpos IgG contra T. gondii. Nenhum 

paciente com forma aguda de IgM foi detectado. A prevalência de soropositividade foi 

de 91,18% (IC: 95%, 77,04%−96,95%) entre os pacientes com esquizofrenia e 70,59% 

(IC: 95%, 60,18%−79,21%) entre os controles (Tabela 2). A diferença entre os grupos 

foi significativa (p = 0,017). 

 

Tabela 2. Análise de associação entre os grupos controle e esquizofrenia e sorologia 

Variável 

Grupo 

Valor de p 
Esquizofrenia 

n (%) 
Controle 

n (%) 

Sorologia    

Positivo 31 (91,2) 60 (70,6) 

0,017* 

Negativo 3 (8,8) 25 (29,4) 

Teste de qui-quadrado; *significância estatística (p ≤ 0,05). 

 

Verificou-se associação entre cicatriz fundoscópica (FO) e sorologia. Três 

indivíduos (2,5%) apresentavam cicatrizes, dos quais dois (66,7%) eram 

soropositivos. Entre os 116 indivíduos (97,5%) que não tinham cicatriz, 89 (76,7%) 

eram soropositivos. Não houve associação significativa entre cicatriz e sorologia (p 

= 0,556). 
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Um sujeito (3%) no grupo da esquizofrenia e dois sujeitos (2,4%) no grupo 

controle apresentaram sinais de cicatrização retiniana sugestiva de toxoplasmose 

(Tabela 3). Não houve associação entre sinais de cicatrização fundoscópica e 

esquizofrenia (p = 1,000). 

 

Tabela 3. Análise de associação entre os grupos controle e esquizofrenia e cicatriz FO 

Variável 

Grupo 

Valor de p 
Esquizofrenia 

n (%) 
Controle 

n (%) 

Cicatriz FO 
   

Presente 1 (2,9) 2 (2,4) 

1,000* 

Ausente 33 (97,1) 83 (97,6) 

Teste de qui-quadrado; *significância estatística (p ≤ 0,05). 

 

Foi feita uma análise comparativa entre os dois grupos com relação ao contato 

com gato (Tabela 4). O grupo de esquizofrenia apresentou contato ausente, pouco e 

muito respectivamente em 20 (58,8%), 4 (11,8%), 10 (29,4%); o grupo controle 

apresentou contato ausente, pouco e muito respectivamente em 25 (29,4%), 45 

(52,9%), 15 (17,6%). O valor de p encontrado foi de 0,247. 

 

Tabela 4. Análise de associação entre os grupos controle e esquizofrenia e contato com gato 

Variável 

Grupo 

Valor de p 
Esquizofrenia 

n (%) 
Controle 

n (%) 

Contato com gato 
   

Ausente 20 (58,8) 25 (29,4) 
 

0,247* 
Pouco 4 (11,8) 45 (52,9) 

Muito 10 (29,4) 15 (17,6) 
 

Teste de qui-quadrado; *significância estatística (p ≤ 0,05). 
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Foi realizada a análise comparativa entre os dois grupos com relação à 

presença de gatos na região (Tabela 5). No grupo de esquizofrenia, a presença de 

gatos na região foi ausente, pouco e muito respectivamente em 4 (11,8%), 15 (44,1%), 

15 (44,1%); no grupo controle, a presença de gatos na região foi ausente, pouco e 

muito respectivamente em 10 (11,8%), 35 (41,2%), 40 (47%). O valor de p encontrado 

foi de 0,832. 

 

Tabela 5. Análise de associação entre os grupos controle e esquizofrenia e presença de gatos 
na região 

Variável 

Grupo 

Valor de p 
Esquizofrenia 

n (%) 
Controle 

n (%) 

Gato na região 
   

Ausente 4 (11,8) 10 (11,8) 
 

0,832* 
Pouco 15 (44,1) 35 (41,2) 

Muito 15 (44,1) 40 (47,0)  

Teste de qui-quadrado; *significância estatística (p ≤ 0,05). 

 

Foi realizada a análise de associação entre os grupos controle e esquizofrenia 

e consumo de água filtrada (Tabela 6). No grupo de esquizofrenia, o consumo de água 

filtrada foi nunca, às vezes e sempre respectivamente em 9 (26,5%), 20 (58,8%), 5 

(14,7%); no grupo controle, o consumo de água filtrada foi nunca, às vezes e sempre 

respectivamente em 35 (41,2%), 45 (52,9%), 5 (5,9%). O valor de p encontrado foi de 

0,058. 

 

Tabela 6. Análise de associação entre os grupos controle e esquizofrenia e consumo de água 
filtrada 

Variável 

Grupo 

Valor de p 
Esquizofrenia 

n (%) 
Controle 

n (%) 

Água filtrada 
   

Nunca 9 (26,5) 35 (41,2) 
 

0,058* 
Às vezes 20 (58,8) 45 (52,9) 

Sempre 5 (14,7) 5 (5,9) 
 

Teste de qui-quadrado; *significância estatística (p ≤ 0,05). 
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Foi realizada a análise de associação entre os grupos controle e esquizofrenia 

e consumo de carne malcozida (Tabela 7). No grupo de esquizofrenia, o consumo de 

carne malcozida foi nunca, às vezes e frequente respectivamente em 20 (58,8%), 12 

(35,3%), 2 (5,9%); no grupo controle, o consumo de carne malcozida foi nunca, às 

vezes e frequente respectivamente em 50 (58,8%), 30 (35,3%), 5 (5,9%). O valor de 

p encontrado foi de 1,000. 

 

Tabela 7. Análise de associação entre os grupos controle e esquizofrenia e consumo de carne 
malcozida 

Variável 

Grupo 

Valor de p 
Esquizofrenia 

n (%) 
Controle 

n (%) 

Carne malcozida 
   

Nunca 20 (58,8) 50 (58,8) 
 

1,000* 
Às vezes 12 (35,3) 30 (35,3) 

Frequentemente 2 (5,9) 5 (5,9)  

Teste de qui-quadrado; *significância estatística (p ≤ 0,05). 

 

Foi realizada a análise de associação entre os grupos controle e esquizofrenia 

quanto ao contato com tanques de areia (Tabela 8). No grupo de esquizofrenia, o 

contato com tanques de areia foi nunca, às vezes e frequente respectivamente em 5 

(14,7%), 20 (58,8%), 9 (26,5%); no grupo controle, o contato com tanques de areia foi 

nunca, às vezes e frequente respectivamente em 25 (29,4%), 40 (47,1%), 20 (23,5%). 

O valor de p encontrado foi de 0,219. 

 

Tabela 8. Análise de associação entre os grupos controle e esquizofrenia e presença de 
tanques de areia 

Variável 

Grupo 

Valor de p 
Esquizofrenia 

n (%) 
Controle 

n (%) 

Tanque de areia 
   

Nunca 5 (14,7) 25 (29,4) 
 

0,219* 
Às vezes 20 (58,8) 40 (47,1) 

Frequentemente 9 (26,5) 20 (23,5) 
 

Teste de qui-quadrado; *significância estatística (p ≤ 0,05). 
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Foi realizada a análise de associação entre os grupos controle e esquizofrenia e 

hábito de banhos em rios (Tabela 9). No grupo de esquizofrenia, o hábito de banhos de rio 

foi nunca, às vezes e frequente respectivamente em 18 (52,9%), 14 (41,2%), 2 (5,9%); no 

grupo controle, o hábito de banhos de rio foi nunca, às vezes e frequente respectivamente 

em 41 (48,2%), 40 (47,1%), 4 (4,7%). O valor de p encontrado foi de 0,769. 

 

Tabela 9. Análise de associação entre os grupos controle e esquizofrenia e hábito de banhos 
em rios 

Variável 

Grupo 

Valor de p 
Esquizofrenia 

n (%) 
Controle 

n (%) 

Banho de rio    

Nunca 18 (52,9) 41 (48,2) 
 

0,769* 
Às vezes 14 (41,2) 40 (47,1) 

Frequentemente 2 (5,9) 4 (4,7)  

Teste de qui-quadrado; *significância estatística (p ≤ 0,05). 

 

Foi realizada a análise de associação entre os grupos controle e esquizofrenia e 

nível educacional (Tabela 10). No grupo de esquizofrenia, o nível educacional foi de 

analfabeto, ensino médio incompleto, ensino médio completo e ensino superior (completo 

ou incompleto) respectivamente em 15 (44,1%), 17 (50,0%), 2 (5,9%), 0 (0%); no grupo 

controle, o nível educacional foi de analfabeto, ensino médio incompleto, ensino médio 

completo e ensino superior (completo ou incompleto) respectivamente em 4 (4,8%), 44 

(52,4%), 28 (33,3%), 8 (9,5%). O valor de p encontrado foi < 0,001. 

 

Tabela 10. Análise de associação entre os grupos controle e esquizofrenia e nível educacional 

Variável 

Grupo 

Valor de p 
Esquizofrenia 

n (%) 
Controle 

n (%) 

Nível educacional    

Analfabeto 15 (44,1) 4 (4,8) 
 
< 0,001* 

Ensino médio incompleto 17 (50,0) 44 (52,4) 

Ensino médio completo 2 (5,9) 28 (33,3)  

Ensino superior 0 (0) 8 (9,5)  

Teste de qui-quadrado; *significância estatística (p ≤ 0,05). 
 



Resultados  |  30 

 

 
 

Foi realizada a análise de associação entre os grupos controle e esquizofrenia 

e renda familiar (Tabela 11). No grupo de esquizofrenia, a renda familiar foi até um 

salário mínimo, dois a três salários mínimos e mais de três salários mínimos 

respectivamente em 11 (32,4%), 20 (58,8%), 3 (8,8); no grupo controle, a renda 

familiar foi até um salário mínimo, dois a três salários mínimos e mais de três salários 

mínimos respectivamente em 11 (13,1%), 25 (29,8%), 48 (57,1%). O valor de p 

encontrado foi < 0,001. 

 

Tabela 11. Análise de associação entre os grupos controle e esquizofrenia e renda familiar 

Variável 

Grupo 

Valor de p 
Esquizofrenia 

n (%) 
Controle 

n (%) 

Renda familiar    

Até um salário mínimo 11 (32,4) 11 (13,1) 
 

< 0,001* 
Dois a três salários mínimos 20 (58,8) 25 (29,8) 

Mais de três salários mínimos 3 (8,8) 48 (57,1) 
 

Teste de qui-quadrado; *significância estatística (p ≤ 0,05). 

 

Nas análises de associação entre os grupos (controle e esquizofrenia) e a 

sorologia (positiva ou negativa), nível educacional e renda familiar, foi encontrada uma 

associação estatística. As demais análises de associação não mostraram resultados 

estatisticamente significantes. 
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A detecção de anticorpos específicos continua a ser a única maneira de abordar 

quase todas as questões importantes sobre o T. gondii na medicina humana. As 

ferramentas sorológicas estão longe de cair em obsolescência e não podem ser 

substituídas por técnicas baseadas na biologia molecular. Para a detecção de 

imunoglobulinas específicas de T. gondii, uma ampla gama de técnicas sorológicas 

está disponível, as quais variam dependendo de metodologia, antígenos utilizados e 

isotipos de imunoglobulina detectados(85). No presente estudo, foi utilizada a técnica 

de quimioluminescência sorológica para toxoplasmose IgG e IgM, com o aparelho 

ARCHITECT plus i 1000 SR-ABBOTT, cuja introdução no mercado foi em 2010 para 

laboratórios que realizam até 200 testes/dia, atendendo a todos os requisitos 

desejados, mostrando-se excelente método para avaliação sorológica para a 

toxoplasmose(86). 

A soroprevalência de anticorpos contra T. gondii foi numericamente maior 

(estatisticamente significante) em pacientes com esquizofrenia do que no grupo 

controle. O primeiro estudo de anticorpos contra T. gondii em indivíduos com psicoses 

foi realizado por Kozar, na Polônia, em 1953, usando um teste cutâneo. Desde o 

estudo original de Kozar, houve aproximadamente 100 estudos adicionais(2). Muitos 

deles demonstraram que os pacientes esquizofrênicos têm uma incidência aumentada 

de infecção por T. gondii em comparação com os controles voluntários(87,88,89). Em 

metanálise (2007) de 23 estudos, encontrou um aumento da prevalência de anticorpos 

contra T. gondii em pacientes com esquizofrenia. Neste estudo, embora o odds ratio 

(OR) de 2,73 tenha sido modesto, excedeu o de outros fatores ambientais e genéticos 

medidos até o momento. Isso sugere que a infecção por T. gondii está provavelmente 

associada a um grande número de casos de esquizofrenia(2). 

Em metanálise realizada em 2015 de estudos que relatam a prevalência de 

infecção por T. gondii em qualquer transtorno psiquiátrico em comparação com 

controles saudáveis, um total de 2.866 citações foram recuperadas e 50 estudos foram 

finalmente incluídos. Razões de chance ou odds ratio significativas com anticorpos 

IgG foram encontradas na esquizofrenia (OR 1,81, p < 0,00001), transtorno bipolar 

(OR 1,52, p = 0,02), transtorno obsessivo-compulsivo (OR 3,4, p < 0,001) e 
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dependência química (OR 1,91, p < 0,00001), mas não para depressão maior (OR 

1,21, p = 0,28). A amplitude da OR foi influenciada por região e soroprevalência geral. 

Moderadores juntos representaram 56% da variação observada nos efeitos do estudo. 

Depois de controlar o viés de publicação, o OR ajustado (1,43) na esquizofrenia 

permaneceu significativo. Esses achados sugerem que a infecção por T. gondii pode 

estar associada a vários distúrbios psiquiátricos e que, na esquizofrenia, a reativação 

da infecção por T. gondii latente pode ocorrer(90). 

Monroe e cols.(91), em 2015, realizaram metanálise de anticorpos IgM de T. 

gondii em psicose aguda para investigar se as infecções podem estar associadas à 

recaída na esquizofrenia. Dezesseis amostras independentes (2.353 pacientes e 

1.707 controles) preencheram os critérios de inclusão. Houve um aumento 

significativo no risco de anticorpos IgM positivos para T. gondii em psicose aguda em 

comparação com os controles (7,6% x 5,7%, OR = 1,68, IC 95% = 1,23−2,27, p = 

0,001). A associação foi mais forte para pacientes com esquizofrenia crônica (8,7% x 

4,6%, OR = 2,54, IC 95% = 1,63−3,96, p < 0,001) do que o primeiro episódio de 

psicose. Nas análises de metarregressão, idade, sexo e ano de publicação, não 

estavam relacionados à associação; no entanto, houve uma associação significativa 

com a região geográfica. Esses achados sugerem que as infecções podem ser 

relevantes para a etiopatofisiologia da recaída em alguns pacientes com 

esquizofrenia. 

Na Turquia, em 2008, Dogruman e cols.(92) compararam a soropositividade 

além de aspectos demográficos em indivíduos com esquizofrenia (n = 88) com 

controles sem doença psiquiátrica (n = 88). A taxa de anticorpos IgG nos pacientes 

com esquizofrenia (47,7%) foi maior que a dos grupos controle (20,4%) (p < 0,001). 

Em pacientes esquizofrênicos com e sem grupos de IgG antitoxoplasmose, a análise 

estatística não revelou qualquer correlação entre variáveis demográficas e infecção 

por toxoplasma. 

Ahmad e cols.(93), em pesquisa sorológica de T. gondii em pacientes com 

esquizofrenia encaminhados ao Hospital Psiquiátrico, compararam os resultados com 

os obtidos em indivíduos controle na cidade de Sari, no Irã, 2009. Taxas gerais de 

prevalência de anticorpos antitoxoplasmose  (IgG / IgM) nos grupos caso e controle 

foram de 72,5% e 61,6%, respectivamente (p > 0,05). Anticorpos IgG indicando forma 

crônica de toxoplasmose foram encontrados em 28 (35%) e 25 (25,3%) dos grupos 
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caso e controle, respectivamente (p > 0,05). Anticorpos IgM (forma aguda) também 

foram observados em 9 (11,2%) e 11 (11,1%) dos casos e controles, respectivamente 

(p > 0,05). O percentil 10 mais alto de títulos de IgG em indivíduos com esquizofrenia 

(18,8%) foi significativamente maior que o do grupo controle (6,1%, p = 0,02). 

Emelia e cols.(94), em estudo transversal na Malásia, em 2012, avaliaram um 

total de 288 amostras de soro de pacientes esquizofrênicos (n = 144) e voluntários 

saudáveis psiquiatricamente (n = 144), sendo encontrado positividade em 61,1% nos 

esquizofrênicos e 40,8% no controle (p < 0,050), não havendo diferença estatística 

significativa. 

Alvarado-Esquivel e cols.(95), no ano de 2011, avaliando população mexicana 

de etnia mestiça na cidade de Durango em estudo caso-controle (50 pacientes 

esquizofrênicos e 150 controles), observaram que tanto a soroprevalência quanto o 

nível de anticorpos IgG do T. gondii foram maiores em pacientes esquizofrênicos 

(10/50; 20%) do que nos controles (8/150; 5,3%) (OR = 4,44; IC 95%: 1,49−13,37; p 

= 0,003). A soropositividade para T. gondii foi significativamente maior em pacientes 

com história de limpeza de fezes de gatos (p = 0,005) e com esquizofrenia simples (p 

= 0,03) do que em pacientes sem essas características. A soroprevalência de 

toxoplasma também foi significativamente maior em pacientes com esquizofrenia 

simples do que naqueles com esquizofrenia paranoide (p = 0.02). 

No Brasil, Campos-Carli e cols.(96), em Belo Horizonte (2017), avaliaram a 

associação entre infecção por T. gondii e sintomas clínicos e qualidade de vida em 

pacientes com esquizofrenia (48 pacientes com esquizofrenia crônica e 40 controles). 

A prevalência e os títulos de anticorpos IgM e IgG de T. gondii não diferiram entre 

pacientes e controles. A sorologia positiva para anticorpos IgG contra T. gondii não foi 

associada a sintomas de doença, desempenho cognitivo, manifestações depressivas 

nem qualidade de vida. Os achados desse estudo sugerem que a infecção por 

toxoplasmose não está associada à gravidade dos sintomas, à qualidade de vida, aos 

sintomas cognitivos ou depressivos em pacientes com esquizofrenia. 

Alguns outros estudos têm indicado que o T. gondii pode desempenhar algum 

papel na etiopatogênese de alguns casos de esquizofrenia. Leweke e cols.(66), 

investigando os níveis de anticorpos IgM antitoxoplasmáticos no soro e no líquido 

cefalorraquidiano de pacientes com início recente de esquizofrenia, encontraram 
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títulos significativamente mais altos do que em controles normais (p < 0,0001). O 

tratamento resultou em uma diminuição nesses níveis. 

Estudos adicionais documentaram que pessoas com evidência sorológica de 

infecção por toxoplasma têm evidências de alterações psiquiátricas na ausência de 

uma história de infecção por toxoplasma clinicamente aparente. Estudos em que 

questionários de personalidade foram administrados a adultos saudáveis indicaram 

que os anticorpos séricos para T. gondii estão associados a alterações no 

comportamento e nas habilidades psicomotoras(59). 

Como esperado, a prevalência de soropositividade no grupo controle foi alta 

(70,59%). O Brasil tem uma taxa muito elevada de infecção por T. gondii em humanos. 

Até 50% das crianças do ensino fundamental e 50% a 80% das mulheres em idade 

fértil têm anticorpos contra o T. gondii(97). Estima-se que cerca de um terço dos 

humanos em todo o mundo esteja cronicamente infectado pelo T. gondii(37). A 

soroprevalência, medida por IgG contra T. gondii, varia, sendo relatada: 6,7% na 

Coreia(98), 12,3% na China(99), 23,9% na Nigéria(100), 46% na Tanzânia(101) e 47% na 

França (área rural)(102) e pode chegar a 98% em algumas regiões do Brasil(103). Nos 

Estados Unidos, a prevalência da toxoplasmose pode estar em declínio, mas 

aproximadamente 14% dos indivíduos são soropositivos até os 40 anos de idade(45). 

Apesar da alta prevalência de toxoplasmose no Brasil, estudos sobre a prevalência 

de esquizofrenia nesse país não sugerem que haja taxas anormalmente altas para os 

padrões mundiais. Poucos estudos examinaram a prevalência de esquizofrenia no 

Brasil, e a maioria deles foi realizada há mais de 10 anos(104). Com base nesses 

estudos(105,106,107), estima-se a prevalência de esquizofrenia em toda a população 

brasileira em cerca de 0,8%. 

O T. gondii é um dos parasitas protozoários mais bem-sucedidos em razão de 

sua capacidade de manipular o sistema imunológico e de estabelecer uma infecção 

crônica. Existem muitas cepas de T. gondii, mas a maioria identificada na Europa e 

na América do Norte divide-se em três linhagens clonais distintas. Muitos estudos têm 

investigado a capacidade de esse protozoário manipular seu hospedeiro, mas poucos 

examinaram diretamente se as três linhagens diferem nessa capacidade(33). 

Existem pelo menos 15 haplogrupos de T. gondii em todo o mundo. As 

linhagens na América do Sul são caracterizadas por sua maior diversidade genética, 
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e nenhuma delas é claramente dominante. O genótipo aparentemente influencia a 

gravidade da doença em humanos. Na América do Sul, taxas mais altas e maior 

gravidade da retinocoroidite são relatadas. Várias hipóteses, incluindo a modulação 

da resposta imune do hospedeiro, podem ser consideradas, mas a variabilidade dos 

genótipos em relação à virulência e ao desfecho da doença permanece pouco 

compreendida(108). 

O estudo sobre como diferentes cepas de infecção parasitária afetam o 

comportamento humano ainda é incipiente. Está claro que as cepas virulentas (tipo I 

e atípicas) estão significativamente associadas com maior frequência e gravidade da 

toxoplasmose humana. Cepas altamente virulentas podem causar doenças graves em 

pacientes imunocompetentes, podendo implicar distúrbios cerebrais, como a 

esquizofrenia. Outros estudos que combinam a tipagem da cepa do parasita e a 

análise do fator humano (por exemplo, status imune e antecedentes genéticos) são 

necessários para uma melhor compreensão da suscetibilidade ou resistência humana 

à toxoplasmose(109). 

No presente estudo, não houve diferença com significância estatística (p ≤ 0,05) 

entre os grupos com relação ao contato com gato (p = 0,247), gatos na região (p = 

0,832), ingestão de água filtrada (p = 0,058), consumo de carne malcozida (p = 1,00), 

contato com tanques de areia (p = 0,219) e banhos de rio (p = 0,769). 

É sabido que um sintoma comum de pacientes com esquizofrenia é a falta de 

cuidados pessoais de higiene(110). Também é de conhecimento que hábitos pessoais 

inadequados como beber água não filtrada é fator de risco para a aquisição de 

toxoplasmose(111). Estudos no Brasil acrescentaram a importante perspectiva de que 

a água contaminada, não apenas a carne malcozida ou os vegetais não lavados, é 

uma importante fonte de infecção(112). Sem vacinas eficazes para prevenir a 

toxoplasmose humana, uma estratégia integrada de prevenção deve incluir 

saneamento melhorado, mudança nos hábitos alimentares, manejo adequado das 

fezes de gatos e fornecimento de água potável, para reduzir ou eliminar a 

transmissão de T. gondii(113). 

Vários surtos de toxoplasmose transmitidos pela água foram documentados, e 

oocistos viáveis de T. gondii já foram encontrados em água potável(114). 
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Ferreira e cols.(111), em estudo sobre fatores de risco para a TO no Brasil, 

observaram que seus resultados confirmaram que a presença de cães e gatos, bem 

como o consumo de carne crua ou malcozida, aumenta o risco de infecção, porém 

não influencia o desenvolvimento de TO. 

Nos Estados Unidos, a exposição a certos alimentos crus ou malcozidos e a 

exposição a gatos filhotes são fatores de risco para a infecção por T. gondii. O 

conhecimento desses fatores de risco tem ajudado a direcionar os esforços de 

prevenção(115). 

Fuh e cols.(116), estudando 69 pacientes com toxoplasmose ocular presumida 

na Nigéria, observaram como principais fatores de risco: beber água não filtrada em 

84,1%, pós-cirurgia de catarata em 46,4%, ingestão de carne malcozida em 43,5% 

dos casos e exposição a gatos em 13,0%. 

No presente estudo, na análise de associação entre os grupos controle e 

esquizofrenia e nível educacional, foi notado que o grupo dos esquizofrênicos 

apresentou pior grau de escolaridade em relação ao controle com p < 0,001 (p ≤ 0,05). 

As alterações cognitivas são características centrais durante todas as fases do 

distúrbio psicótico, incluindo estado pré-mórbido, início e curso longitudinal. 

Alterações cognitivas precoces podem contribuir para alterações no desempenho 

educacional(117). 

No presente estudo, na análise de associação entre os grupos controle e 

esquizofrenia e renda familiar, observou-se que o grupo dos esquizofrênicos possui 

renda familiar mais baixa estatisticamente significante com p < 0,001 (p ≤ 0,05). A 

relação entre status socioeconômico e esquizofrenia tem sido objeto de muita 

pesquisa. A incapacidade no funcionamento diário é comum entre pessoas com 

esquizofrenia e muitas pessoas com esquizofrenia fazem parte de grupos 

socioeconômicos baixos(118). 

Estudos epidemiológicos de transtornos mentais mostraram repetidamente taxas 

mais altas de esquizofrenia no extremo inferior socioeconômico. Duas explicações 

concorrentes dessa relação consistente – as hipóteses da causalidade social e da 

seleção social – têm sido debatidas na literatura há algum tempo. A explicação da 

causalidade social é que o nível socioeconômico mais baixo envolve a exposição a 

fatores de risco socioambientais que podem contribuir para o desenvolvimento da 
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esquizofrenia. Em contraste, a explicação da seleção social afirma que o nível 

socioeconômico mais baixo de indivíduos com esquizofrenia é uma consequência de 

sua desordem. De acordo com esse ponto de vista, é por causa das deficiências 

associadas ao transtorno ou das características de personalidade relacionadas ao 

desenvolvimento do transtorno que os indivíduos que se tornam esquizofrênicos deixam 

de se elevar com o resto da coorte ou, na verdade, diminuem a escala social. Em termos 

de etiologia, a explicação da causalidade social sugere um papel proeminente para 

fatores de risco ambientais ligados a classes, enquanto a explicação da seleção social 

nega a importância desses fatores, apontando para disposições herdadas 

geneticamente ou exposições precoces que são constantes de classe(119). 

Burns e cols.(120), em revisão sistemática das taxas de incidência de 

esquizofrenia, relatadas entre 1975 e 2011, investigaram se as medidas de 

desigualdade de renda estão associadas à incidência de esquizofrenia em nível 

nacional. Nesse estudo, foi concluído que países caracterizados por uma grande 

diferença entre ricos e pobres podem estar em maior risco de esquizofrenia, sendo 

sugerido que a desigualdade de renda impacta negativamente e que o estresse 

crônico associado à vida em sociedades altamente díspares coloca indivíduos em 

risco de esquizofrenia. 

Vários estudos relataram anormalidades retinianas na esquizofrenia, algumas 

primárias e outras iatrogênicas. Há evidências crescentes apoiando a existência de 

anomalias da retina na esquizofrenia com base em parâmetros estruturais, 

neuroquímicos e fisiológicos. Em recente revisão, os achados mais consistentes 

foram: 1) diminuição das amplitudes de onda do eletrorretinograma (ERG), 2) redução 

do volume macular, 3) redução da espessura da camada de fibras nervosas da retina 

e 4) aumento do calibre das vênulas(121). 

Vários casos de retinopatia induzida por tioridazina (antipsicótico de primeira 

geração, introduzido pela primeira vez em 1959) foram publicados, tanto no curto 

quanto no longo prazo. Como outras fenotiazinas, a tioridazina é seletivamente 

absorvida pela melanina no olho (úvea e coroide). Embora o mecanismo exato seja 

desconhecido, acredita-se que as altas concentrações se depositem nos 

coriocapilares e no epitélio pigmentar da retina(122). O produto foi descontinuado 

mundialmente em junho de 2005 em razão de problemas cardíacos(121). O aspecto da 
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retinopatia pela tioridazina é diferente do encontrado nos estágios cicatriciais da TO, 

não sendo, portanto, de relevância para esta tese. 

A prevalência de sinais de uveíte prévia (cicatriz no fundo do olho) foi 

ligeiramente maior no grupo esquizofrênico, mas a diferença não foi estatisticamente 

significativa. A toxoplasmose ocular é a infecção mais comum da retina em 

populações gerais em todo o mundo. O risco de doença ocular entre crianças com 

infecções congênitas por T. gondii varia, mas tem sido relatado como sendo de 85%. 

Em geral, a prevalência de acometimento ocular entre pessoas com infecções pós-

adquiridas é muito menor do que entre aquelas com infecções congênitas(123). Nos 

Estados Unidos, acredita-se que a toxoplasmose ocular ocorra em aproximadamente 

2% dos indivíduos soropositivos(124). A prevalência é maior em outras áreas do mundo. 

No sul do Brasil, por exemplo, onde se acredita que a maioria dos indivíduos 

infectados pelo T. gondii tenha sido infectada após o nascimento, a prevalência 

relatada de envolvimento ocular é de aproximadamente 18%(103,44). Apesar desses 

números, a prevalência cumulativa de toxoplasmose ocular em infecções adquiridas 

no período pós-natal nunca se aproxima da prevalência associada à doença 

congênita(123). Estudos prospectivos que avaliem a incidência de novas cicatrizes 

coriorretinianas e toxoplasmose ocular ativa na esquizofrenia e outros transtornos 

mentais graves são necessários para esclarecer o risco de doença ocular associada 

ao T. gondii nessas populações. 

Como limitações do estudo: nosso grupo controle incluiu pacientes que foram 

recrutados na clínica de oftalmologia; um grupo comparativo melhor seria composto por 

parentes ou indivíduos que vivem perto dos pacientes do estudo sem transtornos 

mentais; não foi realizada a análise da quantificação da titulação; não foi realizada a 

análise separada entre subtipos de esquizofrenia (simples, paranoide, etc.), pois não 

raro ocorre mudança nesses subtipos no mesmo paciente ao longo do curso da doença; 

o número de pacientes deste estudo foi relativamente pequeno, porém, semelhante ao 

de outros estudos internacionais, não houve interferência na análise estatística. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÃO
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 A soropositividade (IgG) foi significativamente maior nos pacientes com 

esquizofrenia (p = 0,017). 

 Não houve associação entre cicatriz em fundo de olho e esquizofrenia 

(p = 1,000). 

 Quanto aos fatores de risco para toxoplasmose, não houve diferença 

estatisticamente significante (p ≤ 0,05) entre os grupos com relação ao 

contato com gatos (p = 0,247), gatos na região (p = 0,832), consumo de 

água filtrada (p = 0,058), consumo de carne malcozida (p = 1,000), 

tanques de areia (p = 0,219), banhos em rios (p = 0,769). Houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos com relação ao nível 

educacional e à renda familiar. O grupo controle apresentou taxas mais 

altas de renda familiar (p < 0,001) e nível educacional (p < 0,001). 
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psychomotor performance in subjects with latent “asymptomatic” 
toxoplasmosis. Parasitology. 2001 May;122(5):515–20. 

60 Israelski D, Remington J. Toxoplasmic encephalitis in patients with AIDS. 
Infect Dis Clin North Am. 1988 Jun;2(2):429-45. 

61 Ling VJ, Lester D, Mortensen PB, Langenberg PW, Postolache TT. 
Toxoplasma gondii Seropositivity and Suicide Rates in Women. J Nerv 
Ment Dis. 2011 Jul;199(7):440-4. 

62 Flegr J, Havlícek J, Kodym P, Malý M, Smahel Z. Increased risk of traffic 
accidents in subjects with latent toxoplasmosis: A retrospective case-
control study. BMC Infect Dis. 2002 Jul 2;2:11. 

63 Ferreira ÉC, Marchioro AA, Guedes TA, Mota DC, Guilherme AL, de 
Araújo SM. Association between seropositivity for Toxoplasma gondii, 
scholastic development of children and risk factors for T. gondii infection. 
Trans R Soc Trop Med Hyg. 2013 Jun;107(6):390-6. 

64 Mendy A, Vieira ER, Albatineh AN, Gasana J. Toxoplasma gondii 
seropositivity and cognitive functions in school-aged children. 
Parasitology. 2015 Aug;142(9):1221-7. 

65 Torrey EF, Yolken RH. Toxoplasma gondii and Schizophrenia. Emerg 
Infect Dis. 2003 Nov;9(11):1375-80. 

66 Leweke FM, Gerth CW, Koethe D, Klosterkötter J, Ruslanova I, 
Krivogorsky B, et al. Antibodies to infectious agents in individuals with 
recent onset schizophrenia. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2004 
Feb;254(1):4-8. 

67 Jones-Brando L, Torrey EF, Yolken R. Drugs used in the treatment of 
schizophrenia and bipolar disorder inhibit the replication of Toxoplasma 
gondii. Schizophr Res. 2003 Aug 1;62(3):237-44. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21716055
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21716055
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12095427
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Association+between+seropositivity+for+Toxoplasma+gondii%2C+scholastic+development+of+children+and+risk+factors+for+T.+gondii+infection
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toxoplasma+gondii+seropositivity+and+cognitive+functions+in+school-aged+children
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14725265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14725265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14991372
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drugs+used+in+the+treatment+of+schizophrenia+and+bipolar+disorder+inhibit+the+replication+of+Toxoplasma+gondii


49 
 

 
 

68 Selten J-P, Kahn RS. Schizophrenia after prenatal exposure to 
Toxoplasma gondii? Clin Infect Dis. 2002 Sep 1;35(5):633-4. 

69 Brown AS, Schaefer CA, Quesenberry CP, Liu L, Babulas VP, Susser ES. 
Maternal exposure to toxoplasmosis and risk of schizophrenia in adult Am 
J Psychiatry. 2005 Apr;162(4):767-73. 

70 Torrey EF, Yolken RH. Could schizophrenia be a viral zoonosis 
transmitted from house cats? Schizophr Bull. 1995;21(2):167–71. 

71 Fuller Torrey E, Rawlings R, Yolken RH. The antecedents of psychoses: A 
case-control study of selected risk factors. Schizophr Res. 2000 Nov 
30;46(1):17–23. 

72 Horacek J, Flegr J, Tintera J, Verebova K, Spaniel F, Novak T, et al. 
Latent toxoplasmosis reduces gray matter density in schizophrenia but not 
in controls: Voxel-based-morphometry (VBM) study. World J Biol 
Psychiatry. 2012 Oct;13(7):501–9. 

73 Zhu S. Psychosis may be associated with toxoplasmosis. Med 
Hypotheses. 2009 Nov;73(5):799-801. 

74 Halonen SK, Lyman WD, Chiu FC. Growth and development of 
Toxoplasma gondii in human neurons and astrocytes. J Neuropathol Exp 
Neurol. 1996 Nov;55(11):1150-6. 

75 Williams MR, Hampton T, Pearce RKB, Hirsch SR, Ansorge O, Thom M, 
et al. Astrocyte decrease in the subgenual cingulate and callosal genu in 
schizophrenia. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2013 Feb;263(1):41-52. 

76 Carlsson A. The current status of the dopamine hypothesis of 
schizophrenia. Neuropsychopharmacology. 1988 Sep;1(3):179-86. 

77 Creese I, Burt DR, Snyder SH. Dopamine receptor binding predicts clinical 
and pharmacological potencies of antischizophrenic drugs. Science. 1976 
Apr 30;192(4238):481-3. 

78 Stibbs HH. Changes in brain concentrations of catecholamines and 
indoleamines in Toxoplasma gondii infected mice. Ann Trop Med 
Parasitol. 1985 Apr;79(2):153-7. 

79 Karson CN, Griffin WST, Mrak RE, Husain M, Dawson TM, Snyder SH, et 
al. Nitric oxide synthase (NOS) in schizophrenia - Increases in cerebellar 
vermis. Mol Chem Neuropathol. 1996 Apr;27(3):275–84. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12173144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=73%09Zhu+S.+Psychosis+may+be+associated+with+toxoplasmosis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=73%09Zhu+S.+Psychosis+may+be+associated+with+toxoplasmosis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8939198
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8939198
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Astrocyte+decrease+in+the+subgenual+cingulate+and+callosal+genu+in+schizophrenia
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3075131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Changes+in+brain+concentrations+of+catecholamines+and+indoleamines+in+Toxoplasma+gondii+infected+mice
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Changes+in+brain+concentrations+of+catecholamines+and+indoleamines+in+Toxoplasma+gondii+infected+mice


50 
 

 
 

80 Roberts F, Roberts CW, Ferguson DJ, McLeod R. Inhibition of nitric oxide 
production exacerbates chronic ocular toxoplasmosis. Parasite Immunol. 
2000 Jan;22(1):1-5. 

81 Khan IA, Schwartzman JD, Matsuura T, Kasper LH. A dichotomous role 
for nitric oxide during acute Toxoplasma gondii infection in mice. Proc Natl 
Acad Sci U S A. 1997 Dec 9;94(25):13955-60. 

82 Ledgerwood LG, Ewald PW, Cochran GM. Genes, germs, and 
schizophrenia: an evolutionary perspective. Perspect Biol Med. 2003 
Summer;46(3):317-48. 

83 Chorlton SD. Toxoplasma gondii and schizophrenia: a review of published 
RCTs. Parasitol Res. 2017 Jul;116(7):1793-9. 

84 Notarangelo FM, Wilson EH, Horning KJ, Thomas MAR, Harris TH, Fang 
Q, et al. Evaluation of kynurenine pathway metabolism in Toxoplasma 
gondii-infected mice: Implications for schizophrenia. Schizophr Res. 2014 
Jan;152(1):261-7. 

85 Dard C, Fricker-Hidalgo H, Brenier-Pinchart MP, Pelloux H. Relevance of 
and New Developments in Serology for Toxoplasmosis. Trends Parasitol. 
2016 Jun;32(6):492-506. 

86 Rukhsana J, Perrotta PL, Okorodudu AO, Petersen JR, Mohammad AA. 
Fit-for-purpose evaluation of architect i1000SR immunoassay analyzer. 
Clin Chim Acta. 2010 Jun 3;411(11-12):798-801. 

87 Brown AS. Prenatal infection as a risk factor for schizophrenia. Schizophr 
Bull. 2006 Apr;32(2):200–2. 

88 Wang HL, Wang GH, Li QY, Shu C, Jiang MS, Guo Y. Prevalence of 
Toxoplasma infection in first-episode schizophrenia and comparison 
between Toxoplasma-seropositive and Toxoplasma-seronegative 
schizophrenia. Acta Psychiatr Scand. 2006 Jul;114(1):40–8. 

89 Mortensen PB, Nørgaard-Pedersen B, Waltoft BL, Sørensen TL, 
Hougaard D, Yolken RH. Early infections of Toxoplasma gondii and the 
later development of schizophrenia. Schizophr Bull. 2007 
May;33(3):741–4. 

90 Sutterland AL, Fond G, Kuin A, Koeter MWJ, Lutter R, van Gool T, et al. 
Beyond the association. Toxoplasma gondii in schizophrenia, bipolar 
disorder, and addiction: Systematic review and meta-analysis. Acta 
Psychiatr Scand. 2015 Sep;132(3):161–79. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10607284?dopt=Citation
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A+dichotomous+role+for+nitric+oxide+during+acute+Toxoplasma+gondii+infection+in+mice
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A+dichotomous+role+for+nitric+oxide+during+acute+Toxoplasma+gondii+infection+in+mice
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Genes%2C+germs%2C+and+schizophrenia%3A+an+evolutionary+perspective
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toxoplasma+gondii+and+schizophrenia%3A+a+review+of+published+RCTs
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evaluation+of+kynurenine+pathway+metabolism+in+Toxoplasma+gondii-infected+mice%3A+Implications+for+schizophrenia
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Relevance+of+and+New+Developments+in+Serology+for+Toxoplasmosis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fit-for-purpose+evaluation+of+architect+i1000SR+immunoassay+analyzer


51 
 

 
 

91 Monroe JM, Buckley PF, Miller BJ. Meta-Analysis of Anti-Toxoplasma 
gondii IgM Antibodies in Acute Psychosis. Schizophr Bull. 2015 
Jul;41(4):989-98. 

92 Dogruman-Al F, Aslan S, Yalcin S, Kustimur S, Turk S. A possible 
relationship between Toxoplasma gondii and schizophrenia: A 
seroprevalence study. Int J Psychiatry Clin Pract. 2009;13(1):82-7. 

93 Ahmad D, Mehdi S, Sayed HH, Sayed AK, Shirzad G. Serological survey 
of Toxoplasma gondii in schizophrenia patients referred to Psychiatric 
Hospital, Sari City, Iran. Trop Biomed. 2010 Dec;27(3):476-82. 

94 Emelia O, Amal RN, Ruzanna ZZ, Shahida H, Azzubair Z, Tan KS, et al. 
Seroprevalence of anti-Toxoplasma gondii IgG antibody in patients with 
schizophrenia. Trop Biomed. 2012 Mar;29(1):151-9. 

95 Alvarado-Esquivel C, Urbina-Álvarez JD, Estrada-Martínez S, Torres-
Castorena A, Molotla-de-León G, Liesenfeld O, et al. Toxoplasma gondii 
infection and schizophrenia: A case control study in a low Toxoplasma 
seroprevalence Mexican population. Parasitol Int. 2011 Jun;60(2):151-5. 

96 Campos-Carli SM de, Vieira ELM, Rocha NP, Oliveira K de, Guimarães 
FC, Barbosa IG, et al. Toxoplasma gondii infection and chronic 
schizophrenia: is there any association? Arch. Clin. Psychiatry (São 
Paulo). 2017 Nov./Dec.;44(6):145-8. 

97 Dubey JP, Lago EG, Gennari SM, Su C, Jones JL. Toxoplasmosis in 
humans and animals in Brazil: high prevalence, high burden of disease, 
and epidemiology. Parasitology. 2012 Sep;139(11):1375-424. 

98 Shin D-W, Cha D-Y, Hua QJ, Cha G-H, Lee Y-H. Seroprevalence of 
Toxoplasma gondii infection and characteristics of seropositive patients in 
general hospitals in Daejeon, Korea. Korean J Parasitol [Internet]. 2009 
Jun;47(2):125–30. Available from: 
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2688793&tool=
pmcentrez&rendertype=abstract. 

99 Xiao Y, Yin J, Jiang N, Xiang M, Hao L, Lu H, et al. Seroepidemiology of 
human Toxoplasma gondii infection in China. BMC Infect Dis. 2010 Jan 
7;10:4. 

100 Kamani J, Mani AU, Egwu GO, Kumshe HA. Seroprevalence of human 
infection with Toxoplasma gondii and the associated risk factors, in 
Maiduguri, Borno state, Nigeria. Ann Trop Med Parasitol. 2009 
Jun;103(4):317–21. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meta-Analysis+of+Anti-Toxoplasma+gondii+IgM+Antibodies+in+Acute+Psychosis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24946126
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Serological+survey+of+Toxoplasma+gondii+in+schizophrenia+patients+referred+to+Psychiatric+Hospital%2C+Sari+City%2C+Iran
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22543615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toxoplasma+gondii+infection+and+schizophrenia%3A+A+case+control+study+in+a+low+Toxoplasma+seroprevalence+Mexican+population
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22776427


52 
 

 
 

101 Swai ES, Schoonman L. Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection 
amongst residents of Tanga district in north-east Tanzania. Tanzan J 
Health Res. 2009 Oct;11(4):205–9. 

102 Fromont EG, Riche B, Rabilloud M. Toxoplasma seroprevalence in a rural 
population in France: Detection of a household effect. BMC Infect Dis. 
2009 May 28;9:76. 

103 Silveira C, Belfort R, Burnier M, Nussenblatt R. Acquired toxoplasmic 
infection as the cause of toxoplasmic retinochoroiditis in families. Am J 
Ophthalmol. 1988 Sep 15;106(3):362-4. 

104 Matos G, Guarniero FB, Hallak JE, Bressan RA. Schizophrenia, the 
forgotten disorder: The scenario in Brazil. Braz J Psychiatry. 2015 Oct-
Dec;37(4):269-70. 

105 Almeida-Filho N, Mari JDJ, Coutinho E, França JF, Fernandes J, Andreoli 
SB, et al. Brazilian multicentric study of psychiatric morbidity. 
Methodological features and prevalence estimates. Br J Psychiatry. 1997 
Dec;171:524-9. 

106 Andrade L, Walters EE, Gentil V, Laurenti R. Prevalence of ICD-10 mental 
disorders in a catchment area in the city of São Paulo, Brazil. Soc 
Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2002 Jul;37(7):316-25. 

107 Theme-Filha MM, Szwarcwald CL, Souza-Júnior PRB. Socio-demographic 
characteristics, treatment coverage, and self-rated health of individuals 
who reported six chronic diseases in Brazil, 2003. Cad Saúde … [Internet]. 
2005;21 Suppl:43–53. Available from: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102-
311X2005000700006&script=sci_arttext. 

108 Ajzenberg D. 1995-2015: It is time to celebrate 20 years of (intensive) 
genotyping of Toxoplasma gondii strains. Future Microbiol. 
2015;10(5):689-91. 

109 Xiao J, Yolken RH. Strain hypothesis of Toxoplasma gondii infection on 
the outcome of human diseases. Acta Physiol (Oxf). 2015 
Apr;213(4):828-45. 

110 Brewer WJ, Edwards J, Anderson V, Robinson T, Pantelis C. 
Neuropsychological, olfactory, and hygiene deficits in men with negative 
symptom schizophrenia. Biol Psychiatry. 1996 Nov 15;40(10):1021–31. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toxoplasma+seroprevalence+in+a+rural+population+in+France%3A+Detection+of+a+household+effect
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3262308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3262308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schizophrenia%2C+the+forgotten+disorder%3A+The+scenario+in+Brazil
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brazilian+multicentric+study+of+psychiatric+morbidity.+Methodological+features+and+prevalence+estimates
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prevalence+of+ICD-10+mental+disorders+in+a+catchment+area+in+the+city+of+S%C3%A3o+Paulo%2C+Brazil
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prevalence+of+ICD-10+mental+disorders+in+a+catchment+area+in+the+city+of+S%C3%A3o+Paulo%2C+Brazil
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=1995-2015%3A+It+is+time+to+celebrate+20+years+of+(intensive)+genotyping+of+Toxoplasma+gondii+strains
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strain+hypothesis+of+Toxoplasma+gondii+infection+on+the+outcome+of+human+diseases


53 
 

 
 

111 Ferreira AI, De Mattos CC, Frederico FB, Meira CS, Almeida GC, 
Nakashima F, et al. Risk factors for ocular toxoplasmosis in Brazil. 
Epidemiol Infect. 2014 Jan;142(1):142-8. 

112 Vaudaux JD, Muccioli C, James ER, Silveira C, Magargal SL, Jung C, 
et al. Identification of an Atypical Strain of Toxoplasma gondii as the 
Cause of a Waterborne Outbreak of Toxoplasmosis in Santa Isabel do 
Ivai, Brazil. J Infect Dis [Internet]. 2010 Oct 15;202(8):1226–33. 
Available from: https://academic.oup.com/jid/article-
lookup/doi/10.1086/656397. 

113 Yan C, Liang L-J, Zheng K-Y, Zhu X-Q. Impact of environmental factors on 
the emergence, transmission and distribution of Toxoplasma gondii. 
Parasit Vectors. 2016 Mar 10;9:137. 

114 De Moura L, Bahia-Oliveira LM, Wada MY, Jones JL, Tuboi SH, Carmo 
EH, et al. Waterborne toxoplasmosis, Brazil, from field to gene. Emerg 
Infect Dis. 2006 Feb;12(2):326-9. 

115 Dubey JP, Jones JL. Toxoplasma gondii infection in humans and animals 
in the United States. Int J Parasitol. 2008 Sep;38(11):1257-78. 

116 Fuh UC, Omoti AE, Enock ME. Clinical features and risk factors of patients 
with presumed ocular toxoplasmosis. J Ophthalmic Vis Res. 2016 Jan-
Mar;11(1):48-53. 

117 Frissen A, Lieverse R, Marcelis M, Drukker M, Delespaul P, GROUP 
Investigators. Psychotic disorder and educational achievement: a family-
based analysis. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2015 
Oct;50(10):1511–8. 

118 Vargas G, Strassnig M, Sabbag S, Gould F, Durand D, Stone L, et al. The 
course of vocational functioning in patients with schizophrenia: Re-
examining social drift. Schizophr Res Cogn. 2014 Mar;1(1):e41-e46. 

119 Link BG, Dohrenwend BP, Skodol AE. Socio-Economic Status and 
Schizophrenia: Noisome Occupational Characteristics as a Risk Factor. 
Am Sociol Rev. 1986;51(2):242-58. 

120 Burns JK, Tomita A, Kapadia AS. Income inequality and schizophrenia: 
Increased schizophrenia incidence in countries with high levels of income 
inequality. Int J Soc Psychiatry. 2014 Mar;60(2):185–96. 

121 Adams SA, Nasrallah HA. Multiple retinal anomalies in schizophrenia. 
Schizophr Res. 2018 May;195:3-12. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23507508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10.1186%2Fs13071-016-1432-6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waterborne+toxoplasmosis%2C+Brazil%2C+from+field+to+gene
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waterborne+toxoplasmosis%2C+Brazil%2C+from+field+to+gene
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18508057
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clinical+features+and+risk+factors+of+patients+with+presumed+ocular+toxoplasmosis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=GROUP%20Investigators%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=GROUP%20Investigators%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+course+of+vocational+functioning+in+patients+with+schizophrenia%3A+Re-examining+social+drift
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=23594564
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28755877


54 
 

 
 

122 Tekell JL, Silva JA, Maas JA, Bowden CL, Starck T. Thioridazine-induced 
retinopathy. Am J Psychiatry. 1996 Sep;153(9):1234-5. 

123 Holland GN. Ocular toxoplasmosis: the influence of patient age. Mem Inst 
Oswaldo Cruz [Internet]. 2009 Mar;104(2):351–7. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&dopt=Citation&list_uids=19430663. 

124 Holland GN. Ocular toxoplasmosis: A global reassessment. Part I: 
Epidemiology and course of disease. Am J Ophthalmol. 2003 
Dec;136(6):973-88. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8780438
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ocular+toxoplasmosis%3A+A+global+reassessment.+Part+I%3A+Epidemiology+and+course+of+disease


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ANEXOS



 
 

 

Anexos 

 

Artigo publicado 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

  



 
 

 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Estudo: Pesquisa sorológica para toxoplasmose associada com exame oftalmológico 

em pacientes com diagnóstico de Esquizofrenia. 

Nome do Voluntário: __________________________________________________ 

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do estudo “Pesquisa sorológica 

para toxoplasmose associada com exame oftalmológico em pacientes com 

diagnóstico de Esquizofrenia” que envolve o exame oftalmológico, preenchimento de 

um questionário e coleta de sangue para pesquisa de sorologia para toxoplasmose do 

senhor(a). 

 

Toxoplasmose e Esquizofrenia 

A toxoplasmose é uma doença causada pelo germe Toxoplasma gondii, podendo 

afetar várias partes do corpo, como olhos, cérebro e gânglios. O contato com o agente 

dessa doença pode ser identificado por um exame simples de sangue (sorologia para 

a toxoplasmose). A presença do exame positivo para toxoplasmose não significa que 

você tem a doença. 

Alguns estudos em vários países apresentaram uma presença maior desse germe no 

sangue de pacientes com esquizofrenia, alguns autores estão até sugerindo uma 

possível associação entre essas doenças. 

 

Objetivos do estudo 

 Avaliação da prevalência de sorologia positiva para toxoplasmose em 

pacientes com esquizofrenia, sendo esse valor comparado com o do 

grupo controle. 

 Avaliação oftalmológica com busca ativa de lesões sugestivas de 

inflamação relacionada à toxoplasmose. 

 Avaliação de fatores de risco para aumento da prevalência de sorologia 

positiva para toxoplasmose. 



 
 

 
 

 Busca de possíveis características oftalmológicas nos pacientes com 

diagnóstico de esquizofrenia. 

 

Procedimento 

Na ocasião da sua consulta com o seu psiquiatra, o(a) senhor(a) foi convidado(a) a 

realizar um exame oftalmológico de rotina com a aplicação de um questionário sobre 

hábitos de vida e a realização de uma coleta de exame de sangue. Para este estudo, 

solicitamos a doação dessa amostra de sangue para avaliar a sorologia para a 

toxoplasmose. Esse procedimento não comprometerá o diagnóstico e tratamento 

do(a) senhor(a). Todo o sangue coletado será processado e examinado no 

Laboratório do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe. 

Para que o(a) senhor(a) possa decidir se quer participar ou não deste estudo, precisa 

conhecer seus riscos, benefícios e implicações. 

 

Riscos 

A coleta de sangue para o estudo será realizada por uma auxiliar de enfermagem do 

Hospital Universitário. Essas punções venosas para exames laboratoriais podem 

resultar em dor no local da punção ou manchas escuras que desaparecem em poucas 

horas. 

 

Benefícios 

A análise do sangue cedido pelo(a) senhor(a) pode fornecer informações sobre o 

desenvolvimento e tratamento da esquizofrenia, as quais futuramente poderão ser 

usadas para ajudar outras pessoas com o mesmo tipo de doença. 

O acompanhamento e assistência ao(a) senhor(a) na instituição continuará o mesmo 

com ou sem sua participação no projeto. 

Caso seja encontrada em seu exame alguma doença ocular (inclusive toxoplasmose 

ocular em atividade), seu tratamento será realizado no Serviço de Oftalmologia do 

hospital universitário. 

 



 
 

 
 

Caráter confidencial dos registros 

Além da equipe de saúde que cuidará do(a) senhor(a), seus registros médicos 

poderão ser consultados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Sergipe e da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP). Seu nome não será revelado ainda que informações de seu registro 

médico sejam utilizadas para propósitos educativos ou de publicação, que ocorrerão 

independentemente dos resultados obtidos. 

 

Tratamento médico em caso de danos 

Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento deste projeto de pesquisa, e 

que necessite de atendimento médico, ficará a cargo da instituição. Seu tratamento e 

acompanhamento médico independem de sua participação neste estudo. 

 

Custos (ressarcimento e indenização) 

Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento por sua participação no estudo. 

 

Bases da participação 

É importante que o(a) senhor(a) saiba que sua participação neste estudo é 

completamente voluntária e que você pode se recusar a participar ou interromper sua 

participação a qualquer momento sem penalidades ou perda de benefícios aos quais 

você tem direito. Em caso de você decidir interromper sua participação no estudo, a 

equipe assistente deve ser comunicada e sua participação no estudo será 

imediatamente interrompida. 

O médico responsável por sua internação pode interromper sua participação no 

estudo a qualquer momento, mesmo sem a sua autorização. 

 

  



 
 

 
 

Garantia de esclarecimentos 

Nós estimulamos você ou seus familiares a fazerem perguntas a qualquer momento 

do estudo. Neste caso, por favor, ligue para o Dr. Fábio Barreto Morais no telefone 

(79) 9 8835 5205 ou por e-mail: barretomorais@ig.com.br. Se tiver perguntas com 

relação a seus direitos como participante do estudo, também pode contar com um 

contato imparcial, o CEP - Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, 

situado à rua Claudio Batista, Santo Antônio, Aracaju/Sergipe, telefone (79) 2105 

1787. 

Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo assim como os benefícios 

e riscos potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de fazer perguntas 

e todas foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu 

consentimento para participar deste estudo. 

Entendo que poderei ser submetido a exames de adicionais necessários a meu 

tratamento e não receberei compensação monetária por minha participação neste 

estudo. 

Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Página de assinaturas 

_____________________________________________     ____ / _____ / _____ 

(Assinatura do Paciente)                                          dia      mês      ano 

___________________________________________________ 

(Nome do Paciente – letra de forma) 

__________________________________           ____ / ____ / _____ 

(Assinatura de Testemunha, se necessário)           dia     mês     ano 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo 

ao paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente. 

__________________________________________            ____ / ____ / ____ 

(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)                    dia     mês    ano 



 
 

 
 

9.3 Anexo 2 (Questionário + Ficha de atendimento) 

PROTOCOLO: 

TOXOPLASMOSE  X  ESQUIZOFRENIA 

(   ) ESQUIZOFRENIA  (   ) GRUPO CONTROLE 

 

NOME:        PRONT: 

DN:    IDADE: 

NATURAL:       TEL : 

CLÍNICA EM TRATAMENTO:  

 

- ANTECEDENTES: 

1- DIABETES (  ) SIM (  ) NÃO 

2- HAS  (  ) SIM (  ) NÃO 

3- OUTROS  ...................................................................... 

 

4- TEMPO DE ESQUIZOFRENIA ............................................. 

 

4.1 – TIPO: ...................................................................... 

 

5- PSIQUIATRA: 

 

6- CONTATO COM GATOS (1) MUITO (2) POUCO (3) AUSENTE 
7- GATOS NA REGIÃO ONDE RESIDE? 

(1) AUSENTE     (2) POUCO   (3) MUITO 

8- ÁGUA NÃO FILTRADA (  ) NUNCA (  ) SEMPRE (  ) ÀS VEZES 

9- CARNE MAL COZIDA (  ) NUNCA (  ) FREQUENTE (  ) ÀS VEZES 

10- TANQUES DE AREIA (  ) NUNCA   (  ) FREQUENTE (  ) ÀS VEZES 

 

11- BANHOS DE RIOS ( ) NUNCA  ( ) FREQUENTE ( ) ÀS VEZES 

 

12- NÍVEL EDUCACIONAL: 

1- Analfabeto  2- Ensino médio incompleto  3- Ensino médio  
4- Ensino superior completo e incompleto. 

 

 

13- RENDA FAMILIAR: 

1- Até um salário mínimo.     2- De dois a três salários mínimos.    
3- Mais de três salários mínimos. 

 

- MEDICAÇÕES : 

 

- SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE: 

1- IgG   (   )     2 -  IgM  (  ) 

TÍTULOS:  

 

EXAME: 



 
 

 
 

1- Ac V (COM CORREÇÃO):     \  

2- REFRAÇÃO OD: 

OE: 

3- TONOMETRIA: 

4- BIOMICROSCOPIA: 

 

5- FUNDOSCOPIA: 

 

6- SINAIS DE UVEÍTE PRÉVIA   (  )  SIM (  )  NÃO 

 

(  )  ANTERIOR (  )  INTERMEDIÁRIA (  )  POSTERIOR 

DESCREVER SINAIS: 
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