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TOXOPLASMOSE

TOXOPLASMOSE
A toxoplasmose, ou doença de Yanku-Magarinos Torres,
constitue afecção parasitária comum a várias espécies animais,
tendo como agente infectante minúsculo protozoário do gênero
Peculiar a roedores, batráquios e aves, a parasitose é também
habitual na espécie humana, onde pode determinar profundas alterações no Sistema Nervoso Central, nos músculos esqueléticos, no
miocárdio e em vários outros tecidos, com exteriorização sintomática variada e de difícil avaliação clínica.
NOTA HISTÓRICA
Do ponto de vista histórico, é necessário frizar, desde logo,
que a descrição inicial do germe foi realizada no Brasil, por
SPLENDORE, em 1908, antes que NtcoLLE e MANCEAux (1908)
isolassem o micro-organismo de pequeno roedor dos desertos tunisianos (C^enoJacfy/us goncff) . Nas palavras de SPLENDORE, tratava-se de «um novo protozoário parasito de coelhos, encontrado
nas lesões anatômicas de uma doença que relembra, em muitos
aspectos, o Kala-azar do homem» . Quatro anos depois, afirmava
o pesquisador não ser «de estranhar se algum dia essa doença
fosse observada também no homem» .
Em 1927, MAGARiNOS TORRES relatava o segundo caso mundial
de toxoplamose congênita na espécie humana, pois anteriormente
YANKU, na Tcheco-Eslováquia, fizera a comunicação pioneira.
A evolução do pensamento médico, a respeito da toxoplasmíase
humana, processou-se em vários períodos ou ciclos, a começar pela
identificação do germe até a comprovação anatômica e sorológica
da sua presença no homem.
ABREU FtALHO divide em três períodos o histórico da parasitose. No primeiro, compendiam-se ensaios, não confirmados, do
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reconhecimento do mal na espécie humana. São desta época
(1914-1920) os trabalhos de CASTELLAm, de FEDOROWiCH e de
CHALMERS-KAMAR, que clamaram pelo isolamento do protozoário
no sangue e na polpa espiênica de pacientes, denominando-o de
7b.xop?a-Sfna pyrogene^.
Tais investigações foram, entretanto,
impugnadas por V/ENtoN, sob a alegação de que nas observações
houvera contaminação dos preparados por bactérias e fungos, e
que, num dos casos, se tratava realmente de leishmanias degeneradas .

O terceiro e derradeiro período evolutivo, cujo início remonta
a 1941 e se estende até à época atual, compreende o ciclo a que
ABREU FiALHO chamou de "fase do diagnóstico clínico». Nessa
etapa, assistimos a introdução gradual de métodos laboratoriais
para confirmação da doença, baseados sobretudo na inoculação do
material suspeito em animais susceptíveis, e na titulação de anticorpos específicos no soro de pessoas afetadas.

O segundo período (1923-1941) marca a fase, por assim dizer,
épica das pesquisas e da inquestionável verificação do parasito em
tecidos humanos. É desse ciclo a comunicação prínoeps de toxoplasmose humana, publicada por YANKU, de Praga, com o título
"Parasites em coloboma da mácula» (apue? LEVADiTi e cols. op. c;Y.).
No trabalho de MAGARiNos ToRRES, o segundo da espécie, na literatura, lê-se circunstanciado relatório da presença do micróbio no
e.ncéfalo, músculos esqueléticos, tecido sub-cutâneo e miocárdio.
Convém não se olvide ser a observação de ToRRES a primeira com
referência à localização muscular do toxoplasma.
Aos trabalhos preliminares de YANKU e ToRRES, seguiram-se,
a intervalos variáveis, os estudos de LANGE, de HsRTtc e de
RlCHTER, nos quais só posteriormente, pela revisão do material,
se pôde chegar à verdadeira confirmação da espécie parasitária
em causa.
As investigações de WoLF e CowEN, de SABIN, de PiNKERTON
e WsiNMAN, etc., encerram o ciclo das pesquisas pó-s-morrem,
pelas quais ficaram patentes a variedade humana da afecção, a
gravidade do mal nos neonatos, a extrema difusão do germe nos
tecidos e a predominância neuro-mio-ocular das lesões.
Dos casos até então publicados, onze foram necropsiados e um
sobreviveu à encefalite, sendo a etiologia apurada pela inoculação
do líquor em camundongos e cobaias. Em cinco exemplares, evidenciou-se lesão específica, juntamente com parasites, nos músculos
esqueléticos e no miocárdio, havendo em todos comprometimento
do Sistema Nervoso Central, particularmente os hemisférios
cerebrais.

Deve-se principalmente a SABiN o mérito das pesquisas sorológicas pioneiras, as quais possibilitaram a identificação, ainda em
vida, da parasitose em apreço.
Com a divulgação das pesquisas imunológicas, fundamentadas
nos trabalhos de SABIN e OuTSKY, cresceram as estatísticas sobre
a toxoplasmose humana e se alargaram os conhecimentos médicos
relativos às formas clínicas e evolutivas da doença.
BIOLOGIA DO PARASITO
O agente determinante da toxoplasmose é minúsculo protozoário, de aparência ovóide, piriforme ou em crescente, medindo
4 a 6 micra de comprimento, por 2 a 3 de largura.
O !To.xopías7?!a ^ondn, nome com que o batisaram NíCOLLE e
MANCEAU, é parasito das células endoteliais, dos leucócitos mononucleares e de várias outras células do organismo. Habitualmente,
apresenta-se em aglomerados intracelulares, facilmente confundíveis
com ieishmanias. A reprodução realiza-se por divisão binaria
longitudinal.
O germe possue movimento vermicular, deslocando-se pela
extremidade anterior, com a qual força a membrana da célula que
lhe servirá de habitáculo. Ao elemento celular prenhe de toxoplasmas, dá-se o nome de pseudo-cistos. Com o rompimento do
órgão hospedador, liberam-se os germes, reiniciando-se então
o ciclo.
Nalgumas eventualidades, os pseudo-cistos ou colônias terminais subsistem, inalterados, abrigando parasites sem atividade evolutiva. Em tais circunstâncias, não provocam reação inflamatória
nos tecidos, a qual só se realiza por ocasião da rutura dos falsos
cistos.
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O toxoplasma se desenvolve normalmente em culturas de
tecidos, não sobrevivendo além de pequeno tempo fora das células
hospedeiras. Por isso, há necessidade de reinoculações sucessivas
em animais de laboratório, para manutenção das cepas. Dos
animais utilizados, o preferido é o camundongo, processando-se a
inoculação na cavidade peritoneal ou no cérebro.
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Dado o caráter oneroso da conservação do parasito, têm os
A.A. procurado recurso econômico e prático para o desenvolvimento m fino do toxoplasma; assim, RoEVER-BoNNET demonstraram a eficácia do leite, do soro humano a 10% e da emulsão
de cérebro de rato a 1%; todavia, em nenhum desses meios o germe
viveu além de 24hs, em condições normais de temperatura.
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Do ponto de vista imunológico, o toxoplasma possue unicamente a espécie go^Jn, não sendo válidas as variedades canis, a^M,
cunáruA', etc., com que os investigadores o alcunham, baseados no
animal em que recolheram o protozoário.
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
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F'g. y - - Toxop/asma gonA;. Pseudo-cisto no encéfalo de criança. Copiado
de PIEKARSKI, 1951, :'n Documenta Geigy, TaMas Cientificas, J. R. Geigy S. A
Basiiea, 1965, com gentil permissão de Geigy do Bra,si], S. A.

A toxoplasmose interessa, praticamente, todas as partes do
mundo, embora, talvez devido ao apuro dos inquéritos epidemiológicos, afigure-se prevalente em certas populações, como no
Tahiti, Trinidad e outras zonas tropicais. As regiões tórridas e
húmidas são mais favoráveis à difusão do mal, conforme estudos
de JACOBS, pELDMAN-SABíN e PELDMAN-MiLLER, sendo menor a
contaminação humana em regiões de clima frio.
Para CATHiE, 50% dos adultos, em todo o mundo, respondem
à prova da fixação do complemento. Essa cifra exprime a justa
medida da disseminação da parasitose, que hoje constitue problema
de saúde pública.
Não sendo fácil o reconhecimento clínico da doença, mercê
a extrema variedade da sua exteriorização sintomática, nem possuindo o diagnóstico laboratorial plena especificidade, não se pode
avaliar, com segurança, a incidência da parasitose nos diversos
grupos populacionais. As estatísticas disponíveis, entretanto, permitem concluir sobre a grande freqüência da afecção, seja na sua
forma congênita, seja na do adulto.
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Cumpre frizar, neste passo, que o diagnóstico da toxoplasmose humana só é válido quando lastreado em provas imunobiológicas ou em averiguação histopatológica; d'outra forma, fica
apenas a presunção, sem direito de figurar nas casuísticas.
TRANSMISSÃO DA DOENÇA
Constitue ainda incógnita o processo pelo qual a parasitose
se propaga do anima] ao homem. A hipótese da transmissão direta
reúne a maioria das opiniões, restando em debate as vias de penetração do germe no organismo humano.
Segundo se pensa, o tubo digestivo deve representar uma
das principais portas de acesso. Os animais enfermos eliminam o
toxoplasma nas dejeções, constituindo tais excretas fonte potencial
de contágio. A carne, quando altamente parasitada e incompletamente cozida, pode veicular a enfermidade. Algumas noções
epidemiológicas, porém, contrariam em parte o conceito da carne
como meio de contaminação, visto a existência de toxoplasmose em
vegetarianos inveterados e a grande prevalência do parasitismo em
Tahiti, onde não é freqüente o consumo da carne.
Está plenamente comprovada a infestação pela mucosa conjuntival e vaginal, conforme trabalhos de CowEN e WoLP
(inocu!ação em ratos, pela vagina), de ARANTES (infestação de
coelhos e cobaias pela conjuntiva), entre outros.
A hipótese da propagação da doença, mediante a ação de
artrópodos hematófagos, tem sido repudiada pela maioria dos estudiosos, entre eles BLANC, BRUNEAU e CnABAUD.
Por força do incremento das indagações relacionadas com a
parasitose, vem a literatura registrando aumento de casos agudos
em trabalhadores acidentalmente contaminados em laboratórios.
Da espécie são as publicações de SEXTON-cols. de WETTiNGPELDcols., de BROWN e JACOBS, de KAYHOE — cols ., de FRENKEL
— cols., etc.
Importa mencionar, a propósito, a observação de AMATO
NETO — cols., referente à identificação de toxoplasma yoMcfí: em
sangue destinado à transfusão; tal registo sugere a transfusão
sangüínea como fator de contaminação.

O toxoplasma yonJtt tem sido isolado do sangue, saliva, urina,
fezes, exsudato conjuntival e leite materno, que representam, pois,
potenciais fontes de disseminação do mal.
A transmissão do protozoário ao concepto se processa por via
placentária ou vaginal, havendo MELGREN — cols. isolado o germe
em placenta humana, e CoWEN-WoLP provocado contágio pela
deposição do protozoário na mucosa vaginal de camundongos.
Nem sempre a gestante contaminada transmite a doença ao
concepto. Todavia, sendo considerável a parasitemia, são escassas
as possibilidades de preservação do feto.
ANATOMIA PATOLÓGICA
As lesões da toxoplasmose interessam, praticamente, a todos
os tecidos e órgãos, pois nenhum deles está indene de contaminação
No caso particular do Sistema Nervoso, a macroscopia dos
casos agudos demonstra,nos hemisférios cerebrais, congestão,
edema, hemorragias puntiformes e zonas de depressão cortical, que
variam de milímetros a três centímetros de extensão, com espessamento suprajaceníe da pia-aracnóide.
Ao corte, verifica-se abundante inflamação granulomatosa,
comprometendo todos os niveis do neuraxe, com maior densidade
na região dos gânglios basais e na corticalidade cerebral. As meninges estão igualmente infiltradas por exsudato mesodérmico.
Alguns focos apresentam liquefação caseosa, outros, degeneração cística central.
As áreas de necrose, irregulares no tamanho e forma, são
constituídas por restos celulares, circundados por elementos inflamatórios. É completa a desorganização do tecido nervoso nessas
regiões, existindo, às vezes, verdadeiros focos de amolecimento,
que dão lugar a pequenas cavidades ou lacunas. Os setores necrosados apresentam, alguns, deposição calcárea, francamente visível
ao exame radiológico do crânio. As células nervosas exibem sinais
de tumefação e lesão isquêmica, enquanto ao nível da astroglia se
observam hiperplasia e clasmatodendrose.

_ jg
Histològicamente, há 3 espécies de lesão:
1^) granuloma macroscópico, com necrose centra!;
29) inflamação difusa;
3^) granulomas miliares, muito freqüentes.
Os granulomas da toxoplasmose são formados pela condensação concêntrica de células epitelióides, linfocitárias e plasmáticas,
sem elementos gigantes. Parte dos componentes histiocitários nada
mais são do que células do S. R. E., proliferadas e modificadas,
tendo como origem o endotélio capilar e a adveníícia das arterüolas
Parasites são encontrados em todas as áreas de flogose, no
interior e fora dos elementos histiocitários, inclusive na luz vascular.
Morfològicamente, têm aparência piriforme, arredondada ou ovóide,
podendo ser confundidos com leishmanias, das quais se diferenciam
pela ausência de blefaroplasto. Há ninhos parasitários no interior
das células nervosas .
Tanto a substância parda, como a branca, são indistintamente
comprometidas, em vários níveis. Numa palavra, o quadro anatômico é o da meningo-encefalo-mieliíe disseminada.
,É notória a invasão do tecido muscular estriado pelo protozoário, quer na fase aguda, quando pode ser isolado de diversos
grupos musculares, quer na forma crônica ou residual, quando permanece enquistado, sem provocar reação de células redondas.
O primeiro caso da espécie foi publicado por MAGARtNOs
ToRRES, em 1927; tratava-se de lactente, no qual a necrópsia evidenciou o micro-organismo no miocárdio e nos músculos esqueléticos, bem como no tecido nervoso e na região sub-cutânea . Curioso
ressaltar que TORRES, apesar de identificar as características toxoplásmicas das lesões, classificou o parasito no gênero ZíncepAaf:'rozoon. Coube a LEVADm — cols. o enquadramento definitivo
do organismo no gênero íbaropíasma.
A partir da comunicação de ToRRES, cresceram as estatísticas
com referência à localização miogênica do protozoário, a qual se
processa ao sabor do acaso. Nem os músculos óculo-motores escapam à infestação, havendo ABREU FtALHO surpreendido colônias
parasitárias em músculo extrínseco do globo ocular, em coelho
experimentalmente infectado. Do mesmo modo, são comprometidos os músculos lisos (ARANTEs) e o miocárdio.
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A miocardite da toxoplasmose é freqüente nas formas graves
Je parasitismo, conforme depoimento dos Autores. O sofrimento
do músculo cardíaco decorre da implantação direta do germe no
sincício, cem correlata reação mesodérmica, tal como se verifica
nos músculos esqueléticos. Nos processos inveterados, formam-se
os pseudo-cistos, sem qualquer reação inflamatória local. De
acordo com a experiência acumulada, é de bom alvitre considerar
a etiologia toxoplásmica nas miocardites de causa indeterminada.
A alteração morfológica fundamental do músculo parasitado
consiste na miosite focai disseminada, assim descrita por AoAMS
— cols.: «em todos os músculos estão destruídas parte das fibras
musculares. Em cada foco necrótico, que mede 50-100 micra de
diâmetro, as fibras comprometidas estão hialinizadas e invadidas
por raros leucócitos neutrófilos. Nas lesões mais antigas, os
macrófagos fagocitam ativamente as fibras alteradas, e os núcleos
sarcolêmicos proliferam». . . . «Linfocitos, leucócitos monucleares e
algumas células plasmáticas infiltram o tecido conjuntivo endomisial adjacente. Em meio a estes focos de células inflamatórias se
identificam alguns toxoplasmass'. . .
Em determinados cortes, pode-se observar pseudo-cistos,
também chamados colônias terminais, sem vestígio de processo
inflamatório, o que só ocorre quando a membrana celular se rompe,
liberando os germes.
Por força da disseminação multi-direcional do protozoário,
este pode ser rastreado em várias outras partes do organismo
humano. Os linfonodos, por exemplo, são sítio de eleição, notadamente na forma clínica do adulto. O baço e o fígado participam
ativamente na infecção, apresentando aumento de volume e numerosas áreas de necrose. Os pulmões, as glândulas, o tecido
subcutâneo, são outras tantas áreas de localização do microorganismo .
ASPECTOS CLÍNICOS
A extrema multiplicidade da localização tissular do toxoplasma,
aliada à virulência do germe, à idade do indivíduo infectado e às
suas condições imunitárias, torna polimorfa e de difícil avaliação
a sintomatologia da doença de YANKU-MAGARtNOS ToRRES.
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A despeito da diversidade das manifestações, porfiam os
técnicos em discriminar, no quadro geral da infecção, formas clínicas segundo a dominância dos sintomas ou o período etário em
que se declaram.
Destarte, a toxoplamose humana pode ser dividida em dois
grupos fundamentais:

entre as principais manifestações, constituindo elas o tripé sintomático da parasitose, cuja confirmação depende, entretanto, de
testes laboratoriais ou do isolamento do agente causai.

l')
2')
Na verdade, é artificial à dicotomização referida, pois toda
toxoplasmose é, por definição, adquirida, seja ela congênita ou do
adulto. Assim, melhor seria catalogar a parasitose nos tipos prénafa/ e pós-tnafa/, subdividindo-se este último, segundo critério de
idade, em m^ajnh'/, da acfo/e^cênc;a e da acMríGfaííe.
As manifestações anatomo-clínicas da toxoplasmose pré-naía/
são habitualmente graves e de grande índice de letalidade; nela,
preponderam fenômenos da esfera nervosa, associados a sintomas
oculares e de infecção ativa.
São em menor escala os sinais clínicos da forma pós-nara?,
sendo freqüente a existência de infecção inaparente ou assintomática, conforme o demonstram os inquéritos epidemiológicos.
O polimorfismo da doença oscila em tal grau que se torna
necessário, nos casos duvidosos, a cooperação de médicos de várias
especialidades. A afecção tanto pode assumir fisionomia clínica
de riketsiose aguda, como simular a esclerose em placas, havendo
mesmo quem diga (ViAL e Bepwgnotn), baseado na verificação de
parasitemia em onze poliescleróticos, ser a enfermidade desmielinizante apenas modalidade de toxoplasmose.
Os principais sintomas da forma pré-nafa/ são essencialmente
neuro-oculares, enquanto na forma do adulto predominam as manifestações linfadeníticas, exantemáticas, oculares, etc., podendo,
inclusive, passar despercebida, em virtude da insignificância dos
sintomas.
! — FORMA PRÉ-NATAL
Na fenomenologia clínica da toxoplasmose congênita, a encefalite, a córeo-retinite e as calcificações intracranianas formam

Na caracterização das modalidades de toxoplasmose pré-natal,
é habitual reconhecer três tipos: I — generalizada, com hépatoesplenomegalia, icterícia, miocardite e pneumonite; II — cerebral,
com calcificação e retinite; ,111 — cerebral, sem calcificação e sem
participação retiniana.
A hidrocefalia obstrutiva é um dos mais patentes sinais da
doença. Na fase de estado, a criança apresenta-se letárgica, com
tendência à espasticidade nos quatro membros. Os diâmetros cranianos podem atingir excepcionais dimensões, com as suturas alargadas e as fontanelas tensas.
Paralisias oculares, sintomas meníngeos e c?e^:c:í sensorial são
freqüentes no cortejo sintomático. Na fase ativa da infecção,
observam-se, também, convulsões generalizadas, tremores, miofasciculações e mioclonias.
É comum a existência de microcefalia, havendo ABREU FiALHO
assinalado, em cas*uística pessoal, cinco casos em nove pacientes.
Das alterações roentgenológicas, a mais sugestiva é a presença
de calcificações intracranianas, relatada desde 1942 por vários A.A.
Dado o caráter precoce e indelével, as calcificações constituem importante elemento para o diagnóstico da enfermidade. O
número, as dimensões, a distribuição e a densidade dos depósitos
calcáreos variam de um a outro caso, mas, de regra, são bilaterais,
de forma esférica ou em vírgula, predominando nas regiões parietal,
occipital e temporal.
O estudo pneumoencefalográfico evidencia dilatação uniforme
ou assimétrica do sistema ventricular, por conta de hidrocefalia
obstrutiva ou atrofia de hemisfério cerebral.
Dos sinais mieliticos, os mais constantes são a paraplegia ou
tetraplegia, acompanhada de alterações do tono, perturbações tróticas e distúrbios esfincterianos.
No acmé da infecção, quando sobrelevam as manifestações
nervosas, não é raro o insulamento do parasito no liquido céfalo-
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raquiano, como nas observações de CowEN-coís'. Também no
sangue periférico, é possive] a identificação do organismo, particularmente na fase inicia!, quando é comum a parasitemia.

O espectro sintomático da toxoplasmose pós-natal oscila,
pois, desde a linfadenite sub-clínica até a encefalomielite fulminante e fatal.
,É lícito supor seja a variação da escala de sintomas dependente
da virulência do parasito e da susceptibilidade do hospedeiro.
Nas formas altamente invasivas, a encefalomielite e a endocardite estão comumente associadas, resumindo-se os sinais nervosos em alterações da personalidade, inclusive quadros psicóticos
agudos, distúrbios hipercinéticos, dores, paralisias, incontinência
esfincteriana e alterações vegetativas.
Em suma, a neuro-toxoplasmose pode reproduzir todos os
quadros da patologia nervosa.

No grupo dos sintomas oculares, nenhum outro supera, em
freqüência, importância e significado, a córeo-retinite, habitualmente bilateral e macular.
A Comissão Norte-Americana para a Toxoplasmose estabelece que a doença deve ser suspeitada quando o neo-nato apresentar sinais de encefalite, exantemas, hidrocefalia, córeo-retinite,
icterícia e hépato-esplenomegalia (SAB!N-cols., 1952) .
Em idade mais avançada, as convulsões e o retardo psicomotor podem ser os únicos sintomas da encefalite toxoplásmica,
em sua fase residual. Neste caso, como diz LELONG, «o incêndio
está extinto, e, ao médico, só cabe a tarefa de realizar o inventário
dos danos causados^.
2 — FORMA PÓS-NATAL

Pode-se catalogar a toxoplamose pós-natal em ;'na,parenfe e
aíwa. Na primeira categoria se incluem os indivíduos que albergam
o parasito, sem lhe sofrer as conseqüências. A única prova da
presença do germe reside na positividade dos testes sorológicos.
A toxoplasmose ativa do adulto reveste-se de diferentes formas,
de acordo com o setor mais comprometido. Entre as diversas
modalidades clínicas, a /fn^aJênzca é a mais comum. As manifestações nervosas da parasitose são do tipo meningo-encefálítico
(cefaléia, vômitos, convulsões; rigidez de nuca, tremores, paralisia
de nervos cranianos, etc.), com ou sem participação de outros
setores do organismo.
As alterações encefálicas se retratam no eletroencefalograma,
que mostra distúrbios difusos ou focais da bioeletrogênese.
O liquor se apresenta com pleocitose e hiperalbuminorraquia,
sendo nele possível a verificação do germe.
A meningo-encefalite toxoplásmica do adulto é de grave prognóstico na maioria dos casos, mas pode igualmente ceder, deixando
no seu rastro toda a gama de fenômenos nervosos residuais.

PATOLOGIA CLÍNICA
Conforme já se disse, o diagnóstico da enfermidade é feito
mediante a identificação direta do germe no material suspeito ou
através de reações imunológicas. O primeiro método, chamado
parasitológico, tem maior segurança diagnostica, porém as reações
sorológicas e cutâneas são de execução mais fácil e de aplicação
ampla, pelo que constitue o método imunológico o preferido dos
Autores.
Cumpre observar, entretanto, que as provas séricas e cutâneas
indicam apenas, quando positivas, a ocorrência de contágio; para
se indagar do grau de atividade da infecção, é mister observar as
variações dos níveis dos anticorpos no sangue, em titulagens
sucessivas.
Dispõem os técnicos, atualmente, de várias provas, como a de
SABtN-pELDMAN, a de fixação do complemento, a de aglutinação
de partículas inertes, a da hemoaglutinação passiva, a da aglutinação direta do micro-organismo e a de imunofluorescência.
O teste sorológico do corante, de SABtN-FsLDMAN, é o mais
sensível e específico; consiste ele na comprovação de alterações
morfológicas de toxoplasmas "in vitro" pelos anticorpos séricos.
Chama-se teste do corante porque a alteração citoplásmica do
parasito, decorrente da atividade dos anti-corpos, impede sua
impregnação pelo azul de metileno.
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atividade, sendo, pois, de grande valor no estudo da doença. A
reação da hemoaglutinação passiva fundamenta-se na presença de
anticorpos pela aglomeração de hamátias sensibilizadas por macerado de parasites. A reação de aglutinação de partículas inertes
não apresenta suficiente sensibilidade, enquanto o teste de aglutinação direta se mostra bastante sensível, rivalizando-se com a
prova de SABiN-pELDMAN, A imunofluorescência indireta é de
execução fácil e de alta sensibilidade.
A identificação do parasito nos humores ou através de biópsia
dá o selo definitivo da enfermidade. Vingado certo prazo, o protozoário pode ser encontrado nos linfonodos, até mesmo oito meses
após a fase aguda, conforme parecer de REMiNGTON-cols. Em
casos com ipneumopatia associada, o exame do escarro pode revelar
presença do germe.
O micro-organismo é também encontrado no líquido céfaloraquiano, no humor aquoso, no exsudato sub-retiniano e praticamente em todos os tecidos.
DIAGNÓSTICO
O diagnóstico clínico de neuro-toxoplasmose pré-natal estriba-se, fundamentalmente, na coexistência de hidrocefalia, córeoretinite, e calcificações intracranianas. Outros sintomas nervosos
podem estar associados, porém os referidos são os mais representativos da parasitose.
Na forma pré-natal, prevalecem os fenômenos sugestivos de
meningo-encefalite, tais como cefaléia, vômitos, alterações mentais,
convulsões, tremores, paralisias, etc.
O exame liquórico revela, num e noutro caso, pleocitose e
aumento do teor protèico, podendo o protozoário ser identificado
ao exame direto. O E.E.G. apresenta alterações difusas ou focais,
inespecificas.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
A discriminação diagnostica há de ser realizada com outras
entidades mórbidas de igual exteriorização, como a doença cito-
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megálica, as encefalites virais, as encefalopatias agudas pós-infecciosas, pós-vacinais, tóxicas, tumorais, a cisticercose, as tromboflebites cerebrais, etc. Nessas eventualidades, deve o médico socorrer-se de provas imunológicas, parasitológicas e de outros meios
propedêuticos para esclarecimento da etiologia do processo mórbido.
PROGNÓSTICO
É habitualmente infausto o prognóstico <;quod valitudinem* e
"quod vitam» nas formas pré-natais e nas formas virulentas pósnatais, com acentuada participação do Sistema Nervoso. Por força
da capacidade defensiva do organismo adulto, suficiente para anular
ou limitar a ação patogênica do parasito, torna-se possível a crontficação do processo e, conseqüentemente, a sobrevida do indivíduo,
com persistência de manifestações residuais de colorido variado.
PROPILAXIA
A prevenção da doença oferece tropeços às vezes insuperáveis,
dado o desconhecimento dos meios de propagação do mal. Todavia,
algumas normas profiláticas devem ser preconizadas, visando sobretudo a forma congênita ou pré-natal: l — toda gestante deve ser
submetida a testes imunológicos, pois é através do organismo
materno que o parasito alcança o concepto. 2 — em caso de
processo ativo, estabelecer a terapêutica adequada para a gestante,
ou indicar o aborto terapêutico.
*
TRATAMENTO
No que respeita à forma congênita, não se conhece ainda
providência terapêutica de completa eficácia. Assim sendo, as
medidas profiláticas de proteção ao organismo materno devem
orientar os esforços médicos, pois através delas conjura-se a toxoplasmose pré-natal.
Nas formas pós-natais (infância, adolescência e adultidade),
a terapêutica repousa em duas substâncias químicas de comprovado efeito toxoplasmicida (sulfamídicos e piremetamina). A associação dos quimioterápicos favorece a ação sinérgica sobre o para-
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sito, provavelmente por mecanismo inibitório da síntese do ácido
nudêico. O efeito anti-toxop!ásmico dessas drogas é evidente nas
formas evolutivas da parasitose, sendo de restrita atuação nos
processos crônicos.
A Spiramicina parece também gozar de ação anti-toxoplásmica,
sobretudo nas formas oculares. De todas as substâncias, porém,
a piremetamina é a mais ativa, devendo ser empregada na dose
diária de 50mg., durante 15 dias, repetindo-se a dosagem após
uma quinzena de repouso. Nos neo-natos, a dose úti! é de 5mg.
por 15 dias, com repetição da posologia após repouso de duas
semanas.
As sulfas devem ser empregadas na quantidade de 3 a 6g/dia,
durante 15 a 30 dias, repetindo-se a série após descanso de uma
quinzena. Ao recém-nascido, aplica-se meio grama por dia, pe!o
mesmo período.
As spiramicina deve ser empregada na dose de l g/dia por
20 dias (250mg de 6 em 6 horas) .

BLANC, G., BRUNEAU, J. e CHABBAU, A., Quelques essais de transmission de
Ia toxoplasmose par arthropodes piquers, Ann. Inst. Pasteur,
78:277, 1950.
BROWN, J. e JACOBS, L., Adult toxoplasmosis: report of a case due to laboratory
infection, Ann. Int. Med., 44:565, 1956.
CASTELLANi, apíiíf ABREU FtALHO, S., op. Ct'f.

CATHtE, I.A.B., Toxoplasma adenopathy in child with isotaction of parasite,
Lancei, 2:115, 1954.
CHALMERS-KAMAR, apucf ABREU FlALHO, S., op. c;'f.

GoWEN, D. e WOLF, A., Experimental congenital toxoplasmosis. I — The
vagina as a portal of entry of toxop!asmose in the mice, J. Exper. Med.,
92:417, 1950.
CoWEN, D. e WOLP, A., II — Transmission of toxoplasmose to the placenta
and fetus foHowing vaginal infection in the mouse, ). Exper. Med.,
92:403, 1950.
CoWEN, D. e WoLp, A., Genital and secondary lesions in the mouse infected
with toxoplasma by vaginal route, IV — J. Neuropathol. 8 Exper.
Neurol., 10:1, 1951.

É mister lembrar que a piremetamina (Oaraprim) possue ação
tóxica sobre o sistema hematopoiético, sendo, portanto, necessários
exames hematológicos.

CowEN, D. e WoLF. A., Experimental congenital toxoplasmosis. V — Lesions
in the offspring of mice infected with toxoplasma by vagina! route.
Observations on an associated hepatic injury, J. Neuropathol. 6 Exper.
Neurol., 10:142, 1951.

Associa-se o ácido fólico ao Darapim, com o fito de obviar
efeitos colaterais sobre a crase sangüínea.

FEDOROWtCHT, apuí? ABREU FlALHO, S., Op. Ci'f.

REFERÊNCIAS
ABREU FtALHO, S., Toxoplasmose ocular, Ed. Ouvidor, Rio de Janeiro, 1953.
AOAMS, R.D., DENNY-BROWN, D. e PEARSOn, M., Diseases of muscles,
Paul B. Hoeber, New Yorik, 1953.

FELDMAN, H.A. e SABIN, A.B., Skin reaction to toxoplasmic antigea in people
of different ages without known history of infection, Pediactrics,
4:798, 1949.
FELDMAN, H.A. e MtLLER, L.T., Serological study of toxoplasmosis prevalence Am. J. Hyg., 64: 320, 1956.
pRENKEL., J.K., Dermal hypersensitivity to toxoplasma antigens (toxoplasmins)
Proc. Soe. Exp. Biol. & Med., 68: 634, 1948.

AMATO NETO, V. COTRtN, J.X., LAUS, W.C. e GoMBS, M.C.O., Nota SÔbre

o encontro de toxoplasma yondá' em sangue destinado à transfusão,
Rev. Inst. Med. Trop., S. Paulo, 5:68, 1963.

H'ERTtc, Sarcosporidia in the myocardium of a premature infant. Report of a
case, Am. J. Pathol.. 10: 413, 1934.

ARANTES, J.B., Toxiplasmose. Evolução do toxoplasma canis no Sistema
Nervoso do pombo e as tesões por ele produzida. Brasil Méd.,
28:144, 1914.

JACOBS, L. e LuND, M.N., Hemaglutination test for toxoplasmosis, J. Parasito],
43: 308, 1957.
KAYHOE, D.E., JACOBS, L., B&YE, H.K. e McCuLLOUGH, Acquired toxoplasmosis: Observation on two parasitollogically proved cases treated
with Pyremethemine and triple-sulfonamides, New Engl. J. Med.,
257: 1.247, 1957.

ARANTES, J.B., Infecções experimentais pelo toxoplasma. II — Novas localizações deste protozoário. III —- A bipartição é o seu único processo de multiplicação, Brasil Méd., 28:373, 1914.

- 29 LANGE, C., Klinische und Pathologisch-anatomische Mitteilungen neber Hydrocephalus chronicus congenitus und acquisitus, Zeit f.d. ges. Neurol. u.
Psychíat., 120:433, 1929.
LELONG, M., Congênita] toxoplasmosis, ;'n Human toxoplasmosis. VIII Inter.
Congress of Pediatrics, Copenhagen 1956, Munksgaard, 1960.
LEVADITt, C., SANCHES BAYARRL V., LEPtNE, P. e ScHOEN, R., Etude sur

l'encephalo-myélite provoquée par lê toxoplasma cunícuR Ann. Inst. Pasteur,
43: 673, 1929.
MAGARiNOs ToRRES, C., Sur une nouvelle maladie de l'homme caracterisée par
Ia presente d'un parasite intracellulaire, três proche du Toxoplasma
et de IBncephalitozoon dans lê tissu niusculaire cardiaque^ lês muscles
du squelette, lê tissu cellulaire sous-cutané et lê tissu nerveux, Compt.
Rend. Soe. Biol., 97: 778, 1927.
MELGREN, J., ALM, L. e ^JES.-LER, A., The isolation of toxoplasma from the
human placenta and uterus, Acta Pathol. et Micróbio). Scand.,
30: 59, 1952.
NicOLLE, C. e MANCEAU, L., Sur une infection à corps de Leishman (ou
organismes voisines) du gondi, Compt. Rend. Acad. Sc., 147:
763. 1908.
PlNKERTON, A. e WstNMAN, P., Toxoplasma infection in man, Arch. Pathol.,
30; 374, 1940.
REMtNGTON, J.S., JACOBS, L. e KAUFMAN, H.E., Toxoplasmosis in the adult,
New Engl. J. Med., ;262: 237, 1960.
RfCHTER, Meningo-encephalo myelitis neo-natorum; anatomic report of a case,
Arch. Neurol. 6 Psychiat. (AMA), 36: 1.085. 1936.
RoEVER BONNET, H., Infiuence of a few fluid media on toxoplasma parasites,
Trop. Geograph. Med., 12-71, 1960.
SABtN, A. B., Toxoplasmic encephalitís in children, JAM A., 116: 801, 1941.
N, A.B. e FELDMAN, H.A., Dyes as microchemical indicators of a New
immunity phenomenon affecting a protozoon (toxoplasma), Science,
108: 660, 1948.
, A.B. e OtiTSKY, P.K., Toxoplasma and obligato intracellular parasi'
tism, Science, 85: 336, 1937.
SAB!N, A.B. e WARREN, J., Therapeutic effectiveness of certains sulfanamides
on infection by intracellular protozoon (toxop)asma) Proc. Soe.
Exper. Biol. ô Med., 51: 19, 1942.

SEXTON, R.C.. EYLESS, D.E. e DinnAM, R.E., Adult toxoplasmosis, Am.
J. Med., 14: 366, 1953.

SPLENDORE, A., Um nouvo protozoa parassita de conigli: incontrato nelle lesion
anatomiche dune malattia che ricorda in molti punte il Kala-azar
dell-homo, Rev. Soe. Sc., São Paulo, 3:109, 1908.
ViAL e BEGUIGNON, apud Progressos da medicina, I.Q.F. Schering. Rio, 1962.
WELT.NGPELD, R.P., RowE, J. e EYLE,, D.E., Treatment of toxoplasmosis
with Pyremethamine (Daraprin) and triple sulfonamide, Ann. Int.,
Med. 44: 557, 1956.
WENK3N, apuei ABREU FiALHO, S., Op. Cit.

WOLF A e CowEN D., Granulomatous encephalomyelitis due to on Encephalitozoon. Éncephalitozoic incephalomyelitis, Buli. Neurol. Inst.,

N.Y. 6:306, 1937.

FUNGOS E SISTEMA NERVOSO

FUNDAMENTOS DE MICOLOGIA ELEMENTAR
A)

ESTRUTURA, REPRODUÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS FUNGOS

Fungos ou cogumelos são vegetais rudimentares, constituídos
simplesmente de fafo, organização simplificada, sem diferenciação
em raiz, caule, folhas, flores e frutos . São vegetais desprovidos
de clorofila, incapazes de sintetizar seus alimentos a partir do COz
e HgO, com auxilio da luz solar, sendo portanto .seres heterotrópicos. Como conseqüência, os cogumelos são saprófitos ou parasites.
O estudos dos cogumelos constitue objeto da Micologia.
Os cogumelos estão compreendidos em 3 divisões da Classificação Botânica de ENGLER e GiLG, a saber:
l ^) Divisão — Schizophyta.
2^) Divisão — Phytosarcodina ou Myxomycetes.
119) Divisão — Eumycetes.
&r/H.zop/;yfa: — Na primeira divisão, a classe dos
ceies apresenta a ordem Ací:'no?nycefa?es, onde as famílias
nornycefaceae, .Sfrepfofnyceíaceaie, Dermaíop/:;7.aceae e
naiHiaoeae abrangem os cogumelos da divisão ( quadro I ) . A familia .AcííninoTnycefaceae, com seus dois gêneros Acíinomyces e
AíocarJ:'a, representa verdadeiro elo de transição entre bactérias e
cogumelos . Têm interesse médico neste grupo somente os gêneros
.Acf:no77!t/ces, Nocarcfía e -SfrepfOTnyces. Estes cogumelos da primeira divisão da classificação acima mencionada apresentam caracteristicamente, micélio extremamente fino, com l micro ou menos
de diâmetro.
Aíyxomycefe.s: Na segunda divisão da classificação de EcLER
e GiLG, estão os Aíyxomyceíes, representados por organismos cons-
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tituidos de massa plasmática (plamódio), que só se segmenta em
células isoladas no momento da reprodução. Sua posição sistemática é controvertida; alguns Autores julgam ser eles melhor classificados entre os protozoários. Não tem interesse médico.
Os cogumelos da primeira e segunda divisão da classificação
de ENGLER e GiLG recebem, por vezes, a designação de Pseucfoynycefes, em contraposição aos jEnmyceáes ou cogumelos verdadeiros, que representam a 11^ divisão desta classificação.
Rumí/ceí^-s: Nos Eumycetes (Eumicetos), o ^afo, diferencia-se
em aparelho vegetativo, que é denominado 7n:'cé/;b, e -aparelho de
reprodução ou encárpío. Quando o cogumelo não possue aparelho
de reprodução, diz-se que é formado de mareio esférif.
Quando todo o aparelho vegetativo se transforma em órgão
de reprodução, diz-se ser o micélio AoZocárpto, em contraposição à
denominação de eucárpico, quando apenas parte do micélio se diferencia para a reprodução. Micélio holocárpico ocorre principalmente nas formas unicelulares.
O micélio, ou aparelho vegetativo dos cogumelos, pode ser
filamentoso ou gemulante.
O micélio filamentoso pode se apresentar com septações (paredes transversas dispostas a intervalo) ou então ser constituído de
filamentos contínuos. Desse modo, nos Eumicetos o micélio filamentoso pode ser sepRatfo ou cenocíffco. A um segmento de micélio
filamentoso chama-se /n^a.
O micélio gemulante é constituído de células arredondadas,
ovóides ou ligeiramente alongadas, crescendo e se reproduzindo
assexuadamente por gemulação ou brotamento. Representa o micélio das leveduras e pode ter ou não reprodução sexuada. As colônias que produzem apresentam-se macroscòpicamente pastosas.
Em alguns .EtíTTHcefos com micélio gemulante, as células resultantes do brotamento não se destacam das células que lhe deram
origem; alongam-se e produzem novos brotamentos. Tem-se, assim,
uma verdadeira rede ramificada de células alongadas, que dão a
impressão de filamento. A um segmento deste
chama-se
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A reprodução dos EHfníeefos pode ser sexuada ou assexuada.
A reprodução sexuada é denominada reprocfucáo per^effa, reservando-se a denominação de repnx?Hpáo ímper^efía àquela que se
processa assexuadamente.
Os elementos da reprodução denominam-se esporos. Quando
os esporos estão encerrados no interior de células especiais, chamam-se enofo-sporos, enquanto que ecío^poros ou exosporos são
aqueles nascidos da superfície livre de elemento celular fértil.
Os ectosporos de origem assexuada são: talosporòs, hemisporos, conidias e aleurias (Quadro H).
Chamam-se faío.sporos os esporos formados diretamente do
talo, ou seja, de células morfològicamente indistinguíveis do micélio. Existem 3 diferentes tipos de talosporos: blastosporos, artrosporos e clamidosporos. Z%Mfo.sporo é designação dada aos esporos
resultantes de gemulação . ^rfrogpo-ros são esporos resultantes da
simples fragmentação de hifas, do que resultam células muitas
vezes cilindroides, de paredes algo espessas. C/aw:'cfosporos são
células derivadas do micélio, que se tornam maiores, com o citoplasma mais concentrado e com paredes grossas. Podem ser terminais, laterais ou intercalares conforme sua posição em relação à
hifa de que se originam. São esporos de resistência, capazes de
suportar condições ambientais desfavoráveis.
/fe/nísporos são esporos que se formam de uma célula fértil
especial, o profoconàAb. Este último é alongado e possue estrangulamento anular sub-terminal.
ConfJtas são esporos originados de hifas bem diferenciadas,
denominadas confAb^bros. Estes conidióforos podem ser, por vezes, altamente desenvolvidos e assumir aspectos característicos,
como ocorre em y4spergí%i3.
Aleurias são esporos intimamente ligados ao micélio de origem,
do qual só se separam por desagregação do mesmo.
A reprodução assexuada é também feita por endosporos contidos no interior de aparelhos especiais — os esporá,n%?;b.s, que são
estruturas alargadas, que se desenvolvem na parte terminal de
filamento chamado esporangió/oro. Os esporos contidos no esporângio são os esporanj:b.sporo.s. Estes esporos são libertados pelo
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rompimento da chamada /nem&rana per:cfia/. A porção termina! do
esporangióforo, que se projeta no interior do esporangio, é denominada cofumeía.
A reprodução sexuada se realiza por zigosporos, cosporos,
basidiosporos, ascosporos, etc. Resulta da fusão do núcleo de
gametas e subseqüente divisão de redução dos cromosomas. São
produzidos menos freqüentemente e menos abundantemente do que
os esporos resultantes da reprodução assexuada. Muitas vezes, os
esporos de origem sexuada ocorrem somente em determinado
"habitai» ou em presença de determinados fatores ambientais.
Em a!guns Zín/n:cefo^, os gametos de sexos diferentes são
encontrados no mesmo íaío, e tais fungos são denominados Aomoíáf;'co.s. Em muitos casos, as células que se vão fundir devem derivar de fafos diferentes, sendo o cogumelo chamado Aeíerofá/rco.
Por vezes, os gametos que se fundem são morfològicamente
idênticos ([yogamfa), enquanto que em outros cogumelos as células
sexuais são diferentes em morfologia (Aeíerogamía).
A reprodução sexuada também pode ser cumprida através de
ejfro^pcvos ou en&xsporos.
Os esco.sporo.s formados no interior de células especiais denominadas ascos, são endosporos de origem sexuada.
Os &asícf;b.yporos são ectosporos sexuados, que se desenvolvem
a partir de estruturas em forma de clavas, chamadas &a.s;'(itoR.
O 2%wporo é um ectosporo de origem sexuada, formado a
partir de gametos de morfologia idêntica, enquanto que o cosporo,
resulta da união de gametos diferentes quanto à morfologia.
A divisão Humycefes (M^ da classificação de ENGLER e GiLc)
está repartida em 4 classes. Estas, caracterizadas pelo tipo de
reprodução que apresentam os fungos, são:
Phycomycetes (Ficomicetos)
Basidiomycetes (Basidiomicetos)
Ascomycetes (Ascomicetos)
Deuteromycetes ou Ftmg: Lnper/ecf: (Deuteromicetos
ou Fungos Imperfeitos) .

Os T?Krofn:cefos, Ra^:í^iom:ceíos e Ascc<fn:ceío.s são fungos
perfeitos, isto é, possuem reprodução sexuada conhecida.
Os DeHíeromfce^os ou Ftmyos ímper^eífos abrangem os cogumelos, dos quais não se conhece a reprodução sexuada, constituindo,
pois, uma classe artificial, provisória para muitos fungos . A grande
maioria dos cogumelos patogênicos para o homem se incluem entre
os .Fundos ímper^etfos.
Os .Fico/n:ceíos caracterisam-se pela reprodução sexuada, por
meio de cosporos ou zigosporos e pela reprodução assexuada,
através de esporangiosporos . Seus filamentos são conociticos ou
contínuos, ao contrário dos filamentos septados encontrados em
todas outras classes de ^tzmfceroj.
Os .Basicf:o/n;'cefos reproduzem-se sexuadamente por basidiosporos; não têm interesse parasitológico.
Os Ascomicetos realizam sua reprodução perfeita através de
ascosporos .
B)

ECOLOGIA DOS FUNGOS

Sendo vegetais heterotróficos, os cogumelos não sintetizam
alimentos orgânicos.
A grande maioria dos fungos são saprófitos. Muitos destes
cogumelos produzem vários tipos de enzimas capazes de decompor
substâncias orgânicas complexas. Sua distribuição é vastíssima,
pois crescem e se multiplicam nos mais diversos substratos, sendo
aptos a utilizar como alimentos os mais variados compostos orgânicos, desde que também tenham presentes os elementos minerais
necessários. Na realidade, na natureza, raros são os substratos
que podem estar livres de ataque dos fungos.
Embora alguns cogumelos saprófitos não sejam exigentes
quanto às necessidades nutricionais, outros requerem, para desenvolvimento, amino-ácidos e fatores de crescimento.
Os fungos podem também ser parasites facultativos ou obrigatórios de outros vegetais e parasites de animais.
Nenhum cogumelo é parasito obrigatório do homem, pois normalmente são saprófitos, que só ocasionalmente se tornaram
parasites.
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C)

VARtAÇÃO E DtMORFtSMO DOS FUNGOS

o
Cá

Os cogumelos, como aliás todos os organismos vivos, estão
sujeitos a variações morfológicas e fisiológicas.

W

J Sg

Cultivos do mesmo fungo, em meios artificiais da mesma
constituição, mostram variações de cor, textura e crescimentos das
co!ônias, bem como na produção e tamanho dos esporos, e até mesmo
em certo grau de atividade bioquímica. Com maior razão, as
colônias crescidas em meios de cultivos diferentes apresentam
também variações que podem ser mais marcantes, embora reversíveis. Por outro lado, variações irreversíveis ocorrem nos chamados
/ntifan&5, induzidas por ação dos Raios X, Raios ultra-violeta, etc.
Às vezes, as mutações ocorrem espontaneamente.
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Certos cogumelos patogênicos apresentam, nos tecidos parasitados, morfologia diversa daquela que assumem na natureza ou
nos meios artificiais mantidos à temperatura ambiente. A esta
ocorrência denomina-se
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QUADRO II
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Dado o objetivo desta publicação, serão abordados aqui tão
somente os aspectos mais gerais referentes às micoses profundas.
í Terminat
t Intercatar

Ectosporos assexuados
Hemisporos

MICOSES EM GERAL. DIVISÃO, PATOGENIA, PATOLOGIA,
DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA
O termo mícose foi primeiramente usado por VíRCHOW, em
1858, para designar as doenças causadas por fungos.
Existem cerca de 2 dúzias de micoses humanas causadas por
aproximadamente 50 espécies diferentes de cogumelos.
Algumas micoses tem distribuição geográfica definida, tais
como a Blastomicose Sul-Americana, a Blastomicose Norte-Americana e a Blastomicose Queloidiforme. Outras, peio contrário,
são encontradas em quaisquer áreas do globo. Existem ainda micoses que parecem ser limitadas, pelas condições do solo ou do clima,
a áreas que possibilitam o crescimento e sobrevivência do fungo
responsável, tal como ocorre com a Coccidioidomicose.
De várias maneiras podem ser classificadas as micoses. Sob
o ponto de vista médico, parece ser mais prático e importante subdividi-las em micoses superficial e pro^Hnc?a.s.
As micoses superficiais abrangem as infecções limitadas às
camadas epidérmicas da pele e mucosas, podendo comprometer
unhas e pêlos. Não produzem reações granulomatosas, não geram
anticorpos circulantes e nelas é reconhecida a possibilidade do
contágio inter-humano.
As micoses profundas não se limitam ao comprometimento das
camadas cutâneas superficiais, pois afetam também tecidos e órgãos
mais profundos, gerando reações granulomatosas e produzindo
anticorpos circulantes. Não existem evidências epidemiológicas de
serem as micoses profundas transmitidas pelo contágio interhumano.

Nos últimos anos, vêm se tornando mais freqüentes os registros de infecções produzidas por fungos considerados como não
patogênicos, ou por aqueles de reconhecida baixa patogenicidade.
Uma relação estreita tem podido ser estabelecida entre o aparecimento destas infecções micóticas e o uso de cortico-esteroides,
drogas citostáticas e antibióticos com especificidade bacteriana.
Surgiu assim a designação de oo^urnefos oporfufHsfa^ para estes
agentes, uma vez que a incidência das micoses por eles produzidas
ocorre também em relação com a existência de doenças graves,
predisponentes, tais como leucemia, linfomas, anemia aplástica,
diabete, agamaglobulinemia, etc . Cabe assinalar que é lícito também
considerar os fungos reconhecidamente patogênicos como oporftí7H5fa.s. Com efeito, é conhecida a alta freqüência da associação de
Criptococose com linfomas, o aparecimento de Actinomicose cérvicofacial após extrações dentárias, bem como o fato inconteste que as
micoses profundas assumem formas bem mais severas nos indivíduos portadores de doenças graves, nos debilitados, e naqueles em
uso prolongado de corticoesteroides ou citostáticos. Sabendo-se
que os agentes das micoses profundas são normalmente fungos
saprofitos, que seu parasitismo no homem é acidental e que muitas
vezes as infecções que produzem se curam espontaneamente, é
legítimo supor que a doença só ocorre em indivíduos com precárias
defesas imunitârias. Neste sentido, também os cogumelos considerados patogênicos são oportunistas.
A penetração, no hospedeiro, dos fungos que produzem micoses profundas pode se processar por inhalação (via aerógena),
por inoculação direta através de traumatismo (via tegumentar) ou
por ingestão (via digestiva) . A progressão e disseminação destas
infecções se faz por continuidade, contiguidade, por via canalicular
(respiratória e digestiva), via linfática e hematogênica.
Os fatores que permitem a um fungo, normalmente saprófito,
tornar-se patogênico, não são ainda bem conhecidos. É possível
que seus sistemas enzimáticos lhes permita adaptar-se às novas
condições de vida. Muitos deles mudam de morfologia nos tecidos
parasitados (dimorfismo) .
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As micc?cs profundas produzem tipicamente granulomas bem
evidenciados ao exame histopatológico. Como o granuloma
não é tipo de reação inflamatória exclusiva dos fungos, e as reações
tissulare.3 originadas por um mesmo agente podem ser de múltiplos
aspectos, é óbvio que o parasito deverá ser caracterizado para
que se determine a natureza micótica da doença. De regra, os
cogumelos são facilmente evidenciados em histopatologia, devido
ao seu tamanho, morfologia e propriedades tintoriais. A coloração
pe!a hemaíoxüina-eosina, na maioria das vezes, é suficiente para
evidenciar o fungo. O ácido periódico-Schiff (PÁS), dando ao
parasito uma coloração avermelhada, facilita entretanto o diagnóstico, embora não seja útil no caso de ^4cr:nomyc-e5 e NocarJta,
que são me'hor evidenciados pela coloração de Gram. As impregnações pela prata são mais úteis como método de triagem inicial
na observação e a coloração pe!o mucicarmim de MAYER diferencia
CrypfococcH.s de outros fungos, porque o mucopolisacarídio de sua
cápsula é bem corado por este método.
O diagnóstico positivo nas micoses profundas é feito pela
evidenciação do germe responsável pela infecção micótica. Tal
evidenciação é obtida pelos exames micológicos e histopatológicos.
Consiste o exame micológico em exame microscópico direto, cultivo
e inoculação em animais sensíveis de laboratório.
As reações imunológicas (intradermoreações, reações de precipitação, aglutinação e fixação de complemento), além de constituírem métodos auxiliares no diagnóstico, têm .indiscutível valor
na avaliação prognostica, quando executadas periodicamente nos
doentes. As reações de imunofluorescência são úteis no diagnóstico. O diagnóstico presuntivo de uma micose profunda baseiase nos dados epidemiológicos e na análise clínica do doente.
A terapêutica das micoses foi extraordinariamente enriquecida
nos últimos 15 anos com a descoberta de 4 novos antibióticos e,
pelo menos, 2 agentes quimioterápicos realmente úteis. Com efeito,
a nistatina, a anfotericina B, a griseofulvina, o antibiótico X-507-C,
dos Laboratórios HoFFMANN-LA RocHE, a stilbamidina e a 2
hidroxi-stilbamidina representam conquistas notáveis para a terapêutica das infecções micóticas.

A anfotericina B, antibiótico produzido pela 5írepíO7nyce$
hoc?osH.y, primeiramente isolado do solo da Venezuela, é o mais
efetivo dos antibióticos antifúngicos de uso corrente. Ê indicado
na Histoplasmose, Blastomicose Sul-Americana, Blastomicose
Norte-Americana, Criptococose, Candidíase, Esporotricose, bem
como na Aspergilose e Ficomicose.
A nistatina é específica para Candidíase (Monilíase), a griseofulvina para Dermatófitos, a penicilina para a Actinomicose, os
compostos sulfamidicos para a Blastomicose Sul-Americana, Nocardiose e micetoma por Nocaní:a.
O novo antibiótico conhecido pela sigla X-5079C é útil na
Histoplasmose, Blastomicose Norte-Americana, Esporotricose, e
Aspergilose.
A stilbamidina e seu derivado menos tóxico, a 2 hidroxi-stilbamidina, tem indicação no tratamento da Blastomicose NorteAmericana e produz resultados razoáveis na Criptococose.
A antiga terapêutica com iodeto de potássio, por via oral, ou
o iodeto de sódio, endovenoso, continua sendo útil na Esporotricose
e nas formas cutâneas desta doença, constituindo mesmo a medicação de escolha.
MíCOSES DO SISTEMA NERVOSO
O Sistema Nervoso (SN) pode ser sede de lesões micóticas.
Seu comprometimento é sempre secundário e decorrente da disseminação hematogènica, ou da extensão por continuidade de uma
lesão de outra localização, geralmente orbitária. É óbvio que as
micoses do SN são micoses profundas e, como tal, apresentam
as características que já foram previamente assinaladas.
Em apenas duas doenças — a Criptococose e a Cladosporiose — o comprometimento do SN é a regra, e por isso têm sido
elas denominadas neurotrópicas, denominação aliás criticável. Era
todas as outras micoses profundas, só ocasionalmente ocorrem
lesões de meninges ou do parênquima nervoso. É evidente que as
manifestações neurológicas serão aquelas decorrentes da sede e
da extensão do comprometimento do tecido neural.
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Na Nocardiose, Candidíase, Criptococose, Coccidioidomicose,
Histoplasmose, Blastomicose Sul-Americana, Blastomicose NorteAmericana, Cromoblastomicose e Cladosporiose, as lesões do SN
são conseqüentes à disseminação hematogènica, enquanto que na
Actinomicose, Picomicose, Aspergilose e Micetoma e!as decorrem
da extensão, por continuidade, de !esão primitiva com outra localização. Na Esporotricose, ambos os mecanismos podem ser responsabilizados .

Nos tecidos parasitados, o cogumelo se apresenta como células
redondas, gemulantes, medindo 4 a 20 micro de diâmetro, circundadas por longa cápsula gelatinosa, característica . O exame microscópico direto do sedimento do LCR., com tinta nanquim, revela
com facilidade o organismo e sua cápsula. Tem significado epidemiológico o fato de serem isolados freqüentemente CrypíococcíM
n^o^or/náns de acumulações de fezes de pombos, em pombais ou
locais de permanência destas aves.

Noções sucintas a respeito de cada uma destas infecções
micóticas serão expostas neste capitulo, excessão feita à Blastomicose Sul Americana. Esta última, dada a importância que
assume no Brasil, como a mais freqüente micose profunda, será
objeto de um capítulo especial.
CRIPTOCOCOSE
,S:'non:fn:a — Torulose, Blastomicose Européia, Micose de
Busse — Buschke.
<É micose sub-aguda ou crônica, causada pelo
ormáns (Toru/al /Hsrofyífca), que comumente se inicia como
infecção primária dos pulmões, podendo se disseminar por via hematogènica para vários órgãos e mais especialmente para o SN .
Ocasionalmente, tem .sido demonstrado, em autópsias, a existência de lesão nodular solitária dos pulmões, sem que haja comprometimento de quaisquer outros órgãos. Por outro lado, a lesão
pulmonar pode ter existência transitória, cicatrizar ou tornar-se
diminuta, mesmo em casos fatais de Criptococose do SN. Observam-se, porém, em alguns pacientes, lesões pneumônicas extensas.
No SNC . , a infecção é crônica, produzindo sinais e sintomas
de processo intracraniano ou meningítico.
A duração da doença pode variar de alguns meses até vários
anos, com períodos de remissão clínica.
Esta infecção tem vasta distribuição geográfica . É encontrada
com freqüência em pacientes com linfomas, leucemia, .sarcoidose
ou em uso prolongado de corticoesteroides.

A anfotericina B constitue a medicação de escolha, podendo
ser utilizada também, com alguma eficácia a 2 hidroxi-stilbamidina .
CLADOSPORIOSE
Micose causada pelo CVadosporitim ír:c/:oK?es, produzindo, de
regra, abcesso cerebral. Em alguns casos, o encontro de lesão
pulmonar sugere que a lesão primária ocorre nos pulmões.
Casos tem sido descritos na Europa, África, América do Sul
e América do Norte, mostrando vasta distribuição geográfica para
esta infecção.
As lesões do SN podem ser bem limitadas ou consistirem de
múltiplos abcessos cerebrais. Tem ocorrido casos de meningite
f ibropurulenta .
Nos tecidos parasitados, o fungo se apresenta como filamentos
septados e também elementos arredondados, com paredes de coloração castanho escura.
Nenhum medicamento tem se revelado útil no tratamento desta
doença. Quando as lesões são bem localizadas, a retirada cirúrgica é a terapêutica aconselhada.
ACTINOMICOSE
Micose crônica, causada por um organismo anaeróbio (microaerófilo) — o Acffnomyces í-sraeM — produzindo tumoração endurecida e fístulas, donde se escoa pus e grãos de cor branco amarelada. Os chamados grãos são colônias de parasites e representam
emaranhado de filamentos muito delgados (l micro de diâmetro),.
Grampositivos.
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As formas clínicas da doença são: a cérvico-facial, a torácica,
já abdominal e a tóraco-abdomina!.
O parasito é normalmente encontrado em saprofitismo nas
cáries dentárias e criptas amigdalinas de pessoas sadias.
A forma cérvico-facial surge, com freqüência, relacionada com
as extrações dentárias ou traumas da mandibula e maxilares.
Pode, mais raramente, por extensão, atingir a órbita, os ossos
cranianos, meninges e cérebro.
A actinomicose tem sido descrita em todos os continentes.
O tratamento de escolha, da doença, é feito com penicilina,
embora os compostos de sulfa, a terramicina, o cloranfenico! e a
estreptomicina sejam também úteis na terapêutica.
NOCARDIOSE
Micose primariamente dos pulmões, _ causada pela NocarJ/a
M/es, podendo disseminar-se por via hematogênica a vários
órgãos, mas tendo certa predileção pelo SNC, onde se manifesta
com lesões piogênicas do cérebro e meninges.
O parasito é um actinomiceto aeróbio, Grampositivo, parcialmente alcool-ácido-resistente, apresentando-se sob forma de filamentos ramificados, finos, com não mais que l micro de diâmetro.
As reações histopatológicas nesta doença não diferem daquelas
observadas nas infecções por bactérias piogênicas.
Na Nocardiose, o cérebro é a sede mais comum de lesões
secundárias resultantes da disseminação hematogênica. As meninges podem estar comprometidas, porém dificilmente se obtêm culturas a partir do LCR.
O parasito já foi isolado do solo. São conhecidas infecções
espontâneas em animais.
A doença tem larga distribuição geográfica. O tratamento de
escolha efetua-se com os derivados sulfamidicos, embora a estreptomicina e a aureomicina sejam também úteis na terapêutica do
Nocardiose.

COCCIDIOIDOMICOSE
Micose causada pelo Coccz'J:'oM?es Mnm:íi'.s, produzindo quase
sempre uma infecção primária do aparelho respiratório, de regra
benigna e autolimitada, podendo raramente constituir-se em
doença crônica, grave e disseminada aos mais diversos órgãos.
Em autópsia, cerca de 25% das formas disseminadas mostram
comprometimento das meninges. A meningite causada pelo Cocc:cf:o:cfc.s :?nm:Yf.s é extremamente grave.
O parasito é dimórfico e em culturas artificiais mostra-se sob
a forma filamentosa, reproduzindo-se por artrosporos. Nos tecidos
parasitados, o fungo se apresenta como estruturas esféricas,
medindo 20 a 60 micra de diâmetro, não gemulantes, de paredes
grossas e contendo no seu interior numerosos pequenos endosporos,
que são liberados pela rutura da célula que os encerra.
O fungo tem sido isolado do solo e se conhecem infecções
espontâneas em animais.
A forma disseminada, progressiva, da doença, é mais comum
em pacientes do sexo masculino, de raça negra e amarela.
A doença é endêmica em certas áreas desérticas da América
do Norte e América do Sul.
A anfotericina B é poderosa arma terapêutica nos casos severos
desta infecção.
HISTOPLASMOSE
Micose causada pelo Nfsíopfa,s?n,a cap.su?arH7n, produzindo
uma infecção primária, benigna, do aparelho respiratório, que pode
ser assintomática, aguda ou crônica; é raramente doença grave,
disseminada, comprometendo os mais diversos órgãos. É uma
micose intracelular do sistema reticulo-endotelial.
Pode ocasionalmente comprometer o SN, onde abcessos cerebrais têm sido referidos.
A coexistência de Histoplasmose disseminada com leucemia,
doença de Hodgkin, linfossarcoma e sarcoidose é estatisticamente
significativa,

— 48 O fungo apresenta dimorfismo. Em cultura artificia], à temperatura ambiente, apresenta-se filamentoso, reproduzindo-se por
meio de pequenas conidias e estalagmosporos, que são espécies
maiores, apresentando na superfície projeções espiculadas. Nos
tecidos parasitados, sua morfologia é a de células gemulantes,
ovaladas, com 2x3 micra de diâmetro. Em meios artificiais, enriquecidos e mantidas a 37°c, o cogumelo assume o mesmo aspecto
que na forma parasítica.
7V:sfopfa5ma capsu/aíum tem sido isolado do solo e de locais
onde há decomposição de fezes de galináceos e morcegos. Este
fato tem significação epidemiológica e é conhecida a infecção de
pessoas expostas a inhalação de poeiras de velhos galinheiros
abandonados ou de cavernas. ,Infecções espontâneas em animais
são conhecidas, mas os galináceos não são susceptíveis à doença.
Histoplasmose já foi descrita em cerca de 30 países, significando que sua distribuição geográfica é bem vasta. A Anfotericina
B e o antibiótico X-5079C são! efetivos. na terapêutica desta
doença.
BLASTOMICOSE NORTE-AMERICANA
Micose crônica, causada pelo ZMa-sfom[/ce.s G?er?naft'fta!es, produzindo quase sempre infecção primária do aparelho respiratório,
podendo disseminar por via hematogênica para os demais órgãos,
poupando entretanto, de regra, o trato digestivo.
O tegumento cutâneo e os ossos são as sedes mais freqüentes
de lesões secundárias. Lesões do SN. são encontradas em cerca
de um terço dos casos de disseminação. Meningite e abcessos cerebrais e medulares foram registrados. O comprometimento das vértebras pode produzir compressões medulares.
O cogumelo é dimorfo, e nos tecidos parasitados se apresenta
como células arredondadas, com membrana espessa e refráctil,
dando a< impressão de duplo contorno, medindo S a 15 micra de
diâmetro; reproduz-se por gemulação simples. Este blastosporo
apresenta uma base larga de conexão com a célula que lhe origina.
Em culturas artificiais, mantidas à temperatura ambiente, o cogumelo
assume um aspecto filamentoso, reproduzindo-se por meio de
conidias arredondadas ou piriformes.

O fungo já foi isolado do solo. Muitos casos de infecção
espontânea em animais têm sido registrados.
A distribuição geográfica da doença é limitada à América
do Norte, com poucos casos assinalados na América Central e
região mais setentrional da América do Sul.
A Anfotericina B, as diamidinas aromáticas (stilbamidina e
2 hidroxi-stilbamidina) e o antibiótico X5079C são os medicamentos de escolha para esta infecção.
ESPOROTRICOSE
Micose sub-aguda ou crônica, causada pelo 5porofric/Mim
, usualmente produzindo lesões da pele, tecido celular subcutâneo e gânglios. Traduz-se clinicamente como gomas que aparecem no trajeto de uma linfangite. Raramente a lesão primária
tem sede no aparelho respiratório e também raramente a Esporotricose é uma infecção disseminada.
Só ocasionalmente o SN é comprometido nesta doença, quer
através de disseminação hematogênica, quer como resultado da
progressão, por continuidade, de lesão de outra localização.
O parasito é dimórfico; nos tecidos humanos é dificilmente
evidenciado, embora seu cultivo seja obtido com facilidade.
Na forma parasítica, o fungo apresenta-se como células arredondadas ou alongadas, medindo de 2 a 5 micra de diâmetro e
reproduzindo-se por gemulação.
A doença tem distribuição geográfica muito vasta. O cogumelo
já foi isolado da natureza em inúmeras ocasiões.
O tratamento com iodeto de potássio por via oral, iodeto de
sódio endovenoso, Anfotericina B, antibiótico X-5079C, diamidinas aromáticas são efetivos na esporotricose.
CROMOBLASTOMICOSE
Sfnonímía — Cromomicose, Micose de LANE e PEDROSO.
É uma micose crônica, causada por variedade de cogumelos
dermatiáceos, produzindo lesões da pele e tecido celular subcutâneo. Raramente pfeta p SN,
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Fungos dermatiáceos são Deuteromicetos de coloração castanho escura.
PAfafopAora pec?roso:, um dos agentes da cromoblastomicose,
tem sido isolado de poucos casos apresentando abcesso cerebral.
Dificilmente poder-se-ia explicar tais lesões, a não ser como conseqüência de disseminação hematogênica.

pessoas que apresentam graves doenças metabólicas, principalmente diabete severo, e também em pacientes com insuficiência
renal, em oligúria.

O tratamento da cromoblastomicose não é satisfatório; nos
casos com alterações orgânicas do SN, nenhuma medicação demonstra ter utilidade real.
CANDIDÍASE
Impropriamente chamada monilíase, é micose causada por
diversas espécies de Cancf;'cfa. Comumente, produz micose superficial, porém na candidiase generalizada, compromete vários órgãos,
inclusive o SN.

A terapêutica deverá ser dirigida à correção da doença predisponente, associada ao uso de Anfotericina B ou antibiótico
X-5079C.
ASPERGILOSE
Micose profunda, causada por algumas espécies de .<4.sper%?;7/Hs.
Produz mais comumente lesões pulmonares.
Alterações nervosas podem surgir em seguida à lesão orbitária,
que se inicia nos seios nasais. São acometidos, via de regra, pacientes com doença predisponente grave.
Comumente, o Asperg^J/tis /Hfn;yafns e o A. /Vat^Hs são os
agentes etiológicos.

Canc?:'í?a a/òfcans é o mais freqüente agente etiológico desta
infecção, embora C. parapsífosí.?, C. ym/fier/nanc?:, C. froptca/:'R
e C. sfeZ/afaz'cfea possam também ser responsáveis pela doença.

No tratamento, deverão ser usados o Anfotericina B ou o
antibiótico X-5079C.

A candidiase do SN ocorre geralmente como infecção secundária, complicando outras doenças graves.
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ASPECTOS NERVOSOS DA BLASTOMIOSE
SUL-AMERICA
O termo blastomicose, pela primeira vez usado por BuscHE
(1898), presta-se à confusão, pois nele se incluem muitas infeccões
que nada têm de comum, quer no aspecto patogênico, quer no
micológico. Seu uso justifica-se pela falta de termo mais apropriado.
O prefixo blasto indica os organismos que se reproduzem pela formação de blastosporos, embora alguns fungos, sem este tipo de
reprodução, tenham sido incluidos no termo blastomicose. O sufixo
micose significa simplesmente doença causada por fungo, mas
alguns emprestam este significado aos organismos que produzem
micélios na sua fase evolutiva.
Ainda mais, micològicamente, o nome genérico Blastomices
se prende a um tipo de fungo (B. dermatitidis), agente da blastomicose norte-americana ou doença de GíLCHfHST. A semelhança
micológica da B. brasiliensis e do B. dermatitidis faz com que
alguns usem a expressão blastomices, indiferentemente, embora
outros usem para a B. brasiliensis os termos Paracoccidioides,
Aleurisma ou Lutziomices. E há ainda outros autores que julgam
ser micològicamente incorreta a denominação Blastomices, para
qualquer uma das duas formas referidas.
Alguns micologistas acham que o nome blastomicose deveria
ser reservado para a variedade européia, também conhecida com
a denominação de torulosis, criptococcosus ou doença de Busse
Buschke, por isto que a sua reprodução se faz exclusivamente por
gemulação, sem exibir a fase de micélio. Ainda outros preferem
para esta variedade a denominação de criptococus neoformans.
A inclusão da coccidioidomicosis entre as blastomicoses se
justificaria para alguns autores, que supõem se fazer a reprodução
por blastosporos, o que todavia não é geralmente aceito.
O termo chromoblastomicose não se aplica para esta espécie
de fungo, pois que na sua fase patogênica tissular não há formação

^- 5? -^
de blasto, peio que seria preferível a simples denominação de
chromomicosis. Raramente o /:;'3íop/a37Ha cap3Hf.3fH?n é incluído no
termo blastomicose, em que pese a sua reprodução por blastosporos na fase patogênica tissular. O mesmo se pode dizer do
<S^oroínc/:H/?! c/rencA:'. Entre as micoses superficiais, a monilíasis
(Cândida albicans) também se reproduz pôs blastosporos e outras
formas estruturais. O .Pííí/ro^porn/n opa/e apresenta o mesmo tipo
de reprodução. As enfermidades produzidas por estes organismos
todavia, com raras exceções, são incluidas no grupo das blastomicoses. (l).
Entre nós, PLORiANO DE ALMEIDA apresentou uma sistemática
ampla de blastomicose, considerando três grupos:
a)

grupo de formas de levedo;

^) grupo coccidioidico;
c) grupo cromoblastomicose. Estes grupos a b r a n g i a m
número grande de doenças micóticas, tornando deste modo confusos os conceitos étio-patogênicos, micológico e clínico. Isto levou
ÁREA LeÃo et. ai, em 1950, a apresentar nova sistemática, reunindo as blastomicoses em quatro grupos:
]°) blastomicoses propriamente ditas;
2") parablastomicoses;
3*?) pseudoblastomicoses;
4ò) cromoblastomicoses, incluindo no l" grupo a blastomicose
européia (torulose, criptococose) e as oidiomicoses, incluindo nas
parablastomicoses as doenças de Jorge Lobo (micose queloidiana),
como forma clínica de blastomicose sul-americana. Posteriormente,
R. D. AzuLAY (1950) apresentou uma classificação até hoje
seguida, conservando os três grupos principais, propostos por
ÁREA LEÃo — Segundo AzuLAY, o conceito de blastomicose deve
ser o de doenças granulomatosas, de etiologia variada, porém causadas por cogumelos que têm um aspecto comum — forma arredondada na vida parasitária, não sendo necessário apresentar
reprodução por gemulação. Para o mesmo autor, poder-se-ia classificar as blastomicoses em três grandes grupos:

1°) blastomicoses propriamente ditas —
granulomatosès
causadas por cogumelos que, além de apresentarem forma arredondada na fase parasitária, conservam esta forma também em
cultivo e reproduzem-se sempre por brotamento em ambas as fases
— é a criptococose ou blastomicose européia.
29) parablastomicoses — são granulomatosès causadas por
cogumelos que, na fase parasitária, são arredondados e dividem-se
por brotamento, porém, em cultivos artificiais à temperatura ambiente, não conservam a forma arredondada nem se reproduzem por
gemulação. Neste grupo se enquadram:
a)

blastomicose norte-americana ou doença de Gilchrist;

&) blastomicose sul-americana ou micose de Lutz;
c) blastomicose queloidiforme ou micose de JORGE LOBO;
c?) histoplasmose ou micose de SAMUEL DARLiNG;
3°) Pseudoblastomicoses — granulomatosès causadas por
cogumelos que se apresentam arredondados na vida parasitária,
porém jamais se reproduzem por gemulação. Neste grupo se
incluem: l"?) coccidiomicoses ou micoses de Posadas Wernicke;
2"?) rinosporidioses ou micoses de Seeber; 3 -- cromoblastomicoses ou micoses de PEDROSO e ÜARRiON.
A tendência atual, em que pese a crítica que já fizemos sobre
blastomicose, é para admitir como blastomicose «strictu sensu»
apenas os tipos: sul-americano ou simplesmente blastomicose de
AooLF Luiz; norte-americana (doença de Gilchrist ou doença de
Chicago); queloidiano ou queiloidiforme (doença de Jorge Lobo)
e a cromoblastomicose, melhor denominada cromomicose (doença
de PEDROSO CARRtON, dermatite verricosa) . Há ainda uma
tendência atual a omitir o termo blastomicose, descrevendo os
autores apenas as doenças eponimicamente, etiològicamente, etc.
Peitas estas considerações, a nosso ver oportunas, consideraremos neste trabalho apenas a blastomicose sul-americana.
Identificada por LuTZ (1908), SPLENDORE (1912), ALMEIDA
(1930), traz a sinonímia desses três autores — Doença de Luiz
— SPLENDORE — ALMEIDA. Amplamente espalhada na América

do Sul, América Central e México (Blastomicose Sul-Americana),
sua importância médíco-social lhe confere posição de relevo entre
a tuberculose, a lepra e a sifilis. Enfermidade parasitária, endêmica, de alta incidência rural, é determinada por um fungo dimórfico -- paracoccidioides brasiliensis — assume no estado patológico ou meio artificial de cultura,, a 37, forma arredondada ou
esférica com membrana birrefringente, de duplo contorno e diâmetro variável, em mícras; no meio ambiente, mostra-se em forma
filamentosa. Reproduz-se por gemulação (exesporos únicos ou
múltiplos, acolados à membrana da célula). A cultura, assim como
a inoculação em animais de laboratório, obtém-se com dificuldade;
a inoculação intra-testicular determina, no animal, orquite específica, que não se generaliza. Modo de transmissão obscuro, provável origem exógena e vida saprofítica na terra e vegetais. Sua
alta incidência nas populações rurais imputa-se ao hábito de limpeza da boca com fragmentos vegetais. Ignora-se a possibilidade
de contágio inter-humano e infecção espontânea. A contaminação
se pode dar por via tegumentar (lesão traumática), via digestiva,
via aerógena (inalação). Existiria uma forma imuno-biológica
assintomática, surpreendida pela prova de intra-dermo reação com
antígenos específicos. A disseminação no organismo se faz por
via linfática e hematogênica. As formas clínicas expressam-se numa
dualidade: Tegumentar e/ou Sistêmica, com alta incidência para
a cavidade oral e os pulmões (80%), com ou sem participação ganglionar e dos vários órgãos e sistemas, entre os quais se inclui o
Sistema Nervoso Central.
A parasitose acomete o encéfalo, predominantemente o parênquima cerebral, e, em ordem decrescente, o cerebelo e o tronco
encefálico. A meningite, que ocorre, fundamentalmente, na base
do cérebro, assemelha-se à tuberculose, no aspecto clínico, liquórico e anátomo-patológico. A incidência da agressão do parênquima ou da meninge varia com a casuística apresentada. Raramente são afetadas as meninges do canal raqueano; não se tem
referido lesão específica do parênquima medular. O aspecto histoiógico se evidencia pelo granuloma único ou múltiplo, no encéfalo,
de tamanho variável, com zonas de necrose caseosa ou gomoide
(aspecto por vezes de abcesso), onde se identifica o fungo, livre

ou fagocitado por histiocitos. Fibras colágenas e fibroblastos envolvem o granuloma e o definem precisamente na substância nervosa.
Edema, degeneração e hiperplasia observa-se habitualmente nos
neurôneos e glia; não raro, processos de endarterite obliterante, a
explicar a lesão necrótica. Nas meninges, a reação inflamatória
se pode mostrar em forma granulomatosa ou difusa. Tal aspecto
histológico, comum a todos os processos micóticos e bacterianos,
não permite o diagnóstico etiológico, que só é feito com a identificação do fungo. As lesões nervosas são sempre secundárias, a
partir do foco primitivo referido, através as vias linfática e sangüínea. Embora se associem elas, geralmente, a de outros órgãos, de
modo extenso ou reduzido, exceções têm sido anotadas de lesões
únicas deste sistema (Sistema Nervoso), em tudo semelhante ao
que pode ocorrer com a tuberculose do adulto (cicatriz da lesão
primária e persistência do processo metastático) . É de notar-se
também que formas generalizadas da enfermidade podem deixar
indene o Sistema Nervoso.
As formas nervosas da blastomicose, desde a referência inicial
de PEREIRA e JACOBS (1919), têm sido objeto de várias publicações ulteriores. A pesquisa neurológica, como regra geral em patologia, opera sempre) o milagre de oferecer em profusão, o que se
busca e investiga com modéstia. A forma parenquimatosa, em
especial o granuloma único, oferece a maior importância neurocirúrgica, mas, igualmente, as formas parenquimatosas, com granulomas múltiplos, e, em especial, as formas encefaliticas e meningoencefalíticas, exigem diagnóstico precoce pela esperança que
oferece hoje o armamentário terapêutico.
Resumiremos, na classificação abaixo, a bibliografia apresentada, pelos vários autores que se têm ocupado do assunto:
a)

Casos neuro-cirürgicos:

l -^— RiTTER (3) 1948) — dois casos, simulando tumor cerebral, com etiologia especifica comprovada; um deles é ulteriormente
contestado por Paglioli et.al., que lhe atribui etiologia à Cândida
(peça comprovada); o outro caso apresentava granuloma específico
no cerebelo, removido e curado.
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II — GAMA e MAPFEi (4) (1954) — um caso de tumor
cerebral, com achado do granuioma específico (paracoccidiodes
brasiliensis), !oca!izado no lobo frontal direito.
III — J. PORTUGAL PiNTO et a!. (5) (1959) — um
caso de tumor cerebral com síndrome Bravais-Jacksoniana e
abcesso cerebra!, na região parieta! direita, com achado de granuioma blastomicótico.
IV — Lem e PiMENTA (1960) (6) — um caso clinicamente suspeito e comprovação da peça cirúrgica.
V — MARTiNEZ et a! (1960) (7) — um caso de localização cerebelar e comprovação neuro-cirúrgica, com presença do
parasito.
VI — RAPHAEL e PEREIRA (8) ,(1962) — um caso de
etiologia suspeita e comprovação neuro-cirúrgica.
VII — TENUTO et ai. (1962) (9) — um caso comprovado etiològicamente.
VIII — PELiciANO PiNTO (1962 (10) — um caso com
síndrome Bravais-Jacksoniana esquerda, sem hipertensão intracraniana e presença do granuioma específico na região rolândica
direita, em paciente com blastomicose (referido em Congresso) .
IX — CoUTlNHO, M. (11) — um caso apresentando granuioma da região parietal direita? (referido em Congresso).
X — WALTER PEREtRA et ai. (12) (1965) — nove
casos — 1°) (referido anteriormente por Tenuto) suspeita de
abcesso da região fronto-parietal esquerda e identificação do
parasito; 2°) suspeita de tumor hipofisário e achado de granuioma
específico nos hemisférios cerebrais; 3^) suspeita diagnostica de
hematoma do lobo fronto-parietal esquerdo e comprovação etio!ógica do material cirúrgico; 4") abcesso do hemisfério cerebelar
direito, com material negativo ao exame bacterioscópico e à cultura; 5°) suspeita de tumor da região parieta! direita, sem comprovação específica do matéria! cirúrgico, mas positivo ulteriormente à necrópsia; 6?) abcesso do hemisfério cerebelar esquerdo,
com matéria! positivo; 7*?) (referido por Raphael e Pereira)
— abcesso da região temporal direita, revelando-se positivo o
exame do matéria!; 8°) granulonias P&s regiões fronto-parieta.!

- 61 esquerda e hemisfério cerebelar do mesmo lado, com positividade
do material recolhido; 9") — granulomas da região têmporo-parietal esquerda, com exame histo-patológico positivo.
XI--AçucENARAPHAEL (13) (1965)—-umcaso(13)
de tumor da região têmporo-parietal direita e comprovação da peça
cirúrgica; o caso número 12 é também cirúrgico, com suspeita angiográfica de tumor parietal direito, revelando no ato cirúrgico edema
e congestão do cérebro; os demais casos do autor são de comprovação clínica e referidos abaixo.
XII — J. PORTUGAL PiNTO et ai. (14) 1966) — três
casos — l*?) granuioma blastomicótico de localização parietal.
As investigações posteriores não evidenciaram a porta de entrada
do parasito. Não havia sinais radiológicos de comprometimento
pulmonar. 2°) Volumoso granuioma blastomicótico do 111° ventriculo, em paciente com lesões difusas pulmonares, que o estudo
posterior mostrou ser de etiologia blastomicótica. 3°) Granuioma
multilocular, blastomicótico, localizado profundamente na região
fronto-parieta! direita. No estudo anátomo-patológico deste caso,
inclui-se o relato pormenorizado da necrópsia. (Casos apresentados
à 111^ Reunião da Academia Brasileira de Neurologia) .
XIII — J. R. PORTUGAL (15) (1966) — um caso que
parece ser único na üteratura mundial. Paciente de 47 anos, branco,
apresentando neuralgia paroxística do ramo maxilar esquerdo e
parestesia na hemi-face esquerda. Surgem ulteriormente insensibilidade na face esquerda e crises dolorosas intensas, irradiando-se
para o ramo oftálmico esquerdo e ouvido esquerdo. O exame mostrava diminuição da rima pa!pebra!, paralisia e anestesia total do
trigêmeo à esquerda, hipoacusia esquerda, diminuição da força
muscular do membro inferior esquerdo, com prova de Mingazini
positiva, reflexos musculares universalmente vivos. O ato cirúrgico
revelou a existência do gânglio de Gasser e o exame histológico
a presença de granuioma paracoccidioidio. Resultado operatório
excelente. (Caso ainda não publicado) . Co-autores, Lisboa Miranda e C!ovis de Oliveira.
XIV — J. R. PORTUGAL (16) (1966) - - um caso opetado com síndrome de hipertensão intracraneana e líquor positivo,
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com presença do parasito, sem achado de granuloma cerebral, evidenciando, o ato cirúrgico, a presença de gJioblastoma do lobo
frontal.

tagem de casos neurológicos, na casuística de cinqüenta e cinco
enfermos de blastomicose, é de 11%.
c) Casos de necrópsia:

&) Casos de comprovação clínica:

I — GuRGEL (21) 1920) — lesões cerebrais, sem
exame histológico, em paciente com blastomicose.

I — PEREIRA e JACOBS (2) (1919) — epilepsia e %c?e^:'c#p motor em paciente com blastomicose.
II — LACAZ et ai. (17) (1947) — um caso de sindrome
mieloradicular, com dissociação albumino-citológica do líquor e
resposta satisfatória ao tratamento sulfamídico.
III — CANELAS et ai (18) (195!) — dois casos com
sindrome medular, dissociação albumino-citológica e hipoglicorraquia (um referido por Lacaz et ai., e outro por Lima) .
IV — CuNHA et ai (19) (1955)
provação imunológica e terapêutica.

um caso com com-

V — FAVA NETO (20) (1961 — seis casos com localização nervosa, em casuística de trezentos doentes.
VI — AçucENA RAPHAEL (13) (1966) — catorze casos
— 19) paraplegia com distúrbio esfincteriano e impotência;
2°) queixas subjectivas, sensitiva e motora; 3<") déficit motor;
4^) algias e exaltação reflexa; 5?) hiperreflexia; 6°) distúrbios
pupilares; 7°) ataxia sensitiva; 8v) queixas subjectivas; 9?) «Je^:c#» motor e distúrbios reflexos; 10°) distúrbio de consciência,
com desorientação, alteração da sensibilidade e dos r e f l e x o s ;
H?) cefaléa, tonteira; 12°) e 13"?) (casos cirúrgicos já referidos);
M^) síndrome de hipertensão intra-craniana, tratado medicamente
com anfotericina B. Os doentes estudados por este autor beneficiaram-se de um modo geral com o tratamento médico (sulfa e
anfotericina B) e foram exaustivamente^ examinados no aspecto
liquórico, de onde ressalta a importância das provas imunológicas
e do proteinograma (determinação da globulinorraquia gama, elevada em grande número de casos, e em relação com as demais
globulinas do líquor, geralmente nos limites normais). A percen-

II — AZEVEDO (22) (1949) — três casos de lesão do
S. N. C. em onze doentes com a forma generalizada da doença.
III — MAFFEI (23) 1943 — um em quarenta casos de
blastomicose com lesões meníngeas específicas.
IV — GoNZALEZ e BociNO (24) (1944) — um caso
de meningo-encefalite com dissociação albumino-citológica no líquor
e lesões específicas no cérebro e hipófise.
V — PRADO et ai. (25) (1946) —- um caso com síndrome tumoral e granuloma específico (hemisfério cerebelar) e
aracnoidite da cisterna magna.
VI — SAMMARTINO
cífico do cerebelo.

VII — PiALHO
encéfalo.
VIII — AuN
belar .

(27)

(26)

(1947)

(1949)

granuloma espe-

caso dê granuloma no

(28) (1957) — caso de localização cere-

IX — DEL NEGRO (29) (1961) — sete casos com lesões
neurológicas, em cinqüenta e seis necrópsias de blastomicóticos.
X — DoMlNGUEZ (30) (1961) — aspectos anátomopatológicos insólitos da neuroparacoccidioidomicose.
PiNTO LiMA (31) (1952) e Del Negro (1960), no Departamento de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, apuraram oito casos de lesão do
S. N; C. em oitenta e oito autópsias de blastomicose sul-americana
(9,99%). Pereira et ai- ,(32) (1965), em revisão anátomo-patológica de cento e quarenta e cinco casos da parasitose, no mesmo
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Departamento acima referido, registraram catorze casos com lesões
do S.N.C. (9,65%):
Leptomeningite basai
Leptomeningite basa] — raqueana . .
Leptomeningite basa! — convexidadc
Granulomas encefáiicos sotitários . . .
Granulomas encefáiicos múttiplos ....

3
l
l
5

casos
caso
caso
casos
casos

Destes casos, nove foram localizados no parênquima encefálico, com a seguinte distribuição:
Granulomas solitários:
— Cérebro (região parietal esquerda)
— Bulbo
— Ponte
— Cerebelo (hemisfério direito)
— Cérebro (região parietal direita)
Granulomas múltiplos:
— Cérebro (regiões frontal e temporal direitas e parietal e
occipital esquerdas) e tálamo esquerdo.
— Cérebro (ambos hemisférios)
— Cérebro (região fronto-parietal esquerda)
— Cérebro (região fronto-parietal esquerda) e
(hemisfério esquerdo) .
J)

cerebelo

Casos de comprovação liquórica do parasito:

I — LEVY et ai.

(33) (1959) — um caso.

II — AçucENA RAPHAEL (1966) — um caso (número 15),
com cultura positiva, mas sem confirmação em três outras, sucessivas, de novas amostras do material.

Como acabamos de ver na análise bibliográfica, o diagnóstico
positivo da neuroblastomicose é feito pela identificação do cogumelo
no exame histopatológico, cultura e inoculação em animais de laboratório. O diagnóstico presuntivo assenta-se num trinômio cujas
partes ou termos se integram pelo quadro clinico, a epidemiologia
e o exame neurológico, com provas laboratoriais. Assim, os sinais
clínicos que associam, predominantemente, o acometimento da cavidade oral e os pulmões (80% dos casos), com ou sem participação ganglionar ou de outros órgãos e sistemas, induz-nos compulsòriamente ao exame neurológico, alertando-nos sobremodo as
queixas do enfermo, neste particular, e os sinais que por acaso
se externem em fenômenos de «Je^:c:í» (paralisias, anestesias, etc.)
ou de irritação (crise Bravais-Jacksoniana, dor radicular, etc.) ou
de liberação (exaltação de reflexos, reflexos patológicos, automatismos, incontinência emocional, hipercinesias, etc . ) , síndrome de
hipertensão intracraniana, acometimento de nervos cranianos e ou
raquianos. Em neurologia, a história nos fornece o diagnóstico
etiológico e as síndromes nos dão o diagnóstico topográfico. Lembremo-nos de que o Sistema Nervoso dispõe de poucos meios ou
formas de expressão, não raras vezes, estereotipadas, aos agentes
nociceptivos .
O exame do liquor impõe-se sempre, ressalvado o perigo de
descompressão súbita, em caso de hipertensão intracraniana ,(hernia-transtentorial), precedido ou substituído por exames de contraste (angiografia, ventriculografia) nestes casos. Neste exame,
sobressai a dissociação albuminocitológica, nas formas parenquimatosas, e a pleocitose, no acometimento das meninges. A presença
do fungo é excepcional, como vimos anteriormente. As reações
imunológicas (reação de fixação de complemento e reação de precipitação) não representam ainda, para o diagnóstico, um elemento
de valor, por falta de padronização. Lacaz et a!., s estudando as
micoses do sistema nervoso, no aspecto neurológico, sorológico e
liquórico, concluem pela inespecificidade de tais reações com os
antígenos empregados na época . Sabe-se que as reações de fixação
de complemento, com antígeno polissacarídico do fungo, revela, no
soro, títulos elevados, nas formas graves ou de evolução, o que
se pode refletir no liquor, pela franquia da barreira hemato-liquó-
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tica, diminuindo deste modo o valor para o diagnóstico neurológico.
Contudo, alguns autores acreditam que a ocurrência de titulo
positivo, muito superior ao do soro, é compatível com a formação
de anticorpos específicos no S. N. C. e esta positividade seria maior
nas formas meningoencefalíticas e medulares. De qualquer modo,
o desacordo dos trabalhos, neste particular, traduz, certamente, a
diferença de tipos de antígeno e técnica utilizada.

rada, pleocitose liníocitária predominante e discreta, hipoglicorraquia, hipoclororraquia.

Outro aspecto interessante no líquor, a considerar-se, é o que
diz respeito ao proteinograma, em especial à elevação do teor de
globulina gama (13). Tal achado, por si só, pouco significa,
pois traduz meramente a existência de processo inflamatório do
S.N.C.; níveis acima de 20% são valorizados por MATiAR e
ScHMíDT, para este diagnóstico (inflamatório), despresando os
níveis baixos, pois a sua presença no soro sangüíneo se faz sentir
também no líquor em função da permeabilidade da barreira hematoliquórica. O cotejo da hiperglobulinorraquia gama com as outras
frações proteicas do líquor; poderiam, em estudos mais apurados,
fornecer-nos elementos para o diagnóstico diferencial desta parasi,tose com outros processos inflamatórios do S.N.C., como sejam,
a !ues, a tuberculose e a cisticercose. Na neuroblastomicose, alguns
autores têm encontrado hiperglobulinorraquia gama com níveis
praticamente normais ou ligeiramente elevados das demais globulinas. Diminuição do teor de betaglobulina se vê na neurocisticercose; de albumina e beta-globulina, na neuro-tuberculose, e da
albumina, na neurolues, com teor elevado de globulina gama.
Também nos quadros de hipertensão, as neoplasias, segundo Spina
França, não determinam, em geral, alterações importantes do perfil
eletroforético. Ainda mais, o comportamento do proteinograma,
nesta parasitose, poderá nos levar também a um critério de valor
na apreciação terapêutica e prognostica, visto como alguns autores
têm verificado a influência do tratamento na normalização das
frações proteicas referidas, acompanhando a evolução clínica. Esta
mesma influência tem sido referida também no que diz respeito às
reações imunológicas do líquor (AçucENA RAPHAEL).
As demais alterações encontradas no líquor são menos significativas e se fazem sentir em alguns casos por hipertensão mode-

O prognóstico da neuroblastomicose modificou-se, no sentido
favorável, sob a influência terapêutica da sulíadiazina e da anfotericina, esta última mais eficaz quando usada por via parenteral era
soro glicosado a 5%. Reações colaterais indesejáveis podem ocorrer
com este medicamento, o que restringe seu emprego aos casos em
que esteja contra indicada a sulfadiazina.
Além da terapêutica pelos derivados sulfamídicos e anfotericina B, têm sido preconizado por alguns o emprego de; outras
drogas, tais como a pentamedina (sem resultado), a 2 hidroxiestilbamidina, P. A.S. (sem resultado), a fulgicidina (sem resultado).
Têm-se empregado também vacinas, hormonioterapia (apue? Lacaz)
e, finalmente, o tratamento cirúrgico.
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ESQUÍSTOSSOMOSE

ESQUISTOSSOMOSE
A extensa distribuição geográfica das helmitoses, com suas
múltiplas repercussões no organismo humano, tem preocupado sanitaristas, parasitólogos e clínicos, que vêem nestas afecções fonte
perene de depauperamento do homem.
Na verdade, não existem verminoses inofensivas, eis que todas
encerram potencial agressivo multi-direcional, em condições de, por
mecanismo vário, levar à invalidez ou à morte seu inerme, hospedeiro .
São praticamente constantes as concomitâncias nervosas no
curso das parasitoses, nalgumas das quais os fenômenos neuro-psíquicos ocupam destaque no quadro clínico.
De acordo com os A. A., até a banal eníerobío^e pode condicionar sintomas de instabilidade emocional- insônia, complexos de
inferioridade — e masturbação; a ascancí:ose é responsável, às
vezes, por distúrbios psíquicos, meníngeos, paraplégicos e convulsivos; a frtcoce^aíose determina convulsões; à esfrongíVotcfose são
imputados sinais análogos aos da mielose funicular, enquanto a
fríqui^ose é susceptível de provocar ostensivas manifestações neuromusculares, de ação mecânica ou toxêmica. Nessa ordem de citações, não se olvide a íentase, com a impiedosa devastação mio-neural desencadeada por sua larva, o cMf;'cerco, e, por fim, o esqniíossoma, cuja infestação no gênero humano é flagelo conhecido desde
os tempos faraônicos.
DEFINIÇÃO
Entende-se por esquistossomose nervosa, ou neuro-esquistossomose, ao conjunto de sinais e sintomas neuro-psíquicos condicionados pela ação do helminto, em algumas de suas etapas evolutivas,
sobre o tecido neural.
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NOTA HISTÓRICA
O conhecimento da bilharzíase humana remonta à época das
pirâmides, havendo RtiFPER identificado, no rim de múmia egípcia,
da XX dinastia, ovos calcificados de 5cA:.sfo.s.5o7na Aaefnafo&MiTn
( Sch . h . ) . Em escavações arqueológicas, foram encontrados papiros
com sugestões terapêuticas sobre a hematúria do Vaie do Nilo,
doença sabidamente provocada por uma das espécies do temível trematódio (Sch. h. ) .
Â BiLHARZ (1851) coube o mérito da identificação inicial do
parasito sanguícola e de seus ,ovos espiculados . Trabalhos posteriores de MANSON, MARTíNEZ, CASTELLAN], LETULLE e outros complementaram as investigações originais, cabendo a PiRAjÁ DA StLVA,
com seus estudos morfológicos (1909), e a Fm, com suas pesquisas de necrópsia (1911), a comprovação das idéias de LeiPER, concernentes à dicotomização do gênero &r/Hsfosso/na nas espécies
manson: e AaeTnafoÍHH/n.
Numa série de memoráveis pesquisas, LuTZ (1910-1919) descreveu as furco-cercárias, analisou a biologia do helminto e, por
fim, apontou seus hospedeiros intermediários.
Na Ásia, onde prevalece a variedade /apon/cnm, o conhecimento
clínico da infestação precedeu a descoberta do agente causai, sendo
a doença inicialmente mencionada por Füjii, em 1847. Naquela
região orienta!, a parasitose é também conhecida pela denominação
epônima de doença de
BIOLOGIA DO PARASITO
Em termos genéricos, são fundamentalmente semelhantes os
ciclos biológicos das três espécies mais conhecidas de esquistossomaO germe é platelminto digenético bi-sexuado, isto é, necessita
de dois hospedeiros para realizar suas etapas evolutivas (o caramujo
e o homem) e possui sexos diferentes, o que o distingue dos demais
trematódios. O macho apresenta canal ginecóforo, onde se aloja a
fêmea, sobretudo durante a cópula.
Os ovos do verme, levados por via hematogênica ao lume intestinal ou à parede vesical, e eliminados nas dejeções e micções, dão
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origem, em condições propícias (salinidade da água, etc.), ao
embrião (eclosão miracidiana), chamado miracídeo, que constitue
a forma infectante do seu hospedador intermediário, o caramujo;
a contaminação deste ocorre nas águas estagnadas, canais de irrigação, lagoas, poços e riachos, isto é, nos locais de seu domicílio
natural. A poluição das águas tem sido também verificada em
piscinas e até nos reservatórios destinados ao abastecimento das
cidades onde a parasitose é endêmica.
O molusco é, pois, uma das vítimas do esquistossoma, que, na
sua fase larvária, ou de miracídio, localiza o invertebrado a uma
distância de até 86cm., e deste se aproxima, infectando-o. Ao
cabo de trinta e poucos dias, estão formados, caso favoráveis as
condições, as furco-cercárias, as quais logo abandonam o planorbídeo, permanecendo vivas e ágeis, nas águas, por cerca de 96 horas.
A penetração das cercárias no organismo humano processa-se
ativamente através da pele, máxime nas pregas ou rugas cutâneas;
a invasão se verifica mediante ação mecânica ou de fermentos histólíticos, elaborados pelas glândulas cefálicas da larva. Alcançado
o derme, constituem-se os esquistossômulos, os quais, por migração
sangüínea, vão ter ao sistema venoso da área esplâncnica, onde
encontram condições ideais de sobrevivência e desenvolvimento. Só
vingam os germes que alcançam a veia porta: os outros invasores,
cerca de 80%, são destruídos por mecanismos defensivos.
O trematódio adulto tem, assim, por habitáculo, o sistema
porta, e seus afluentes, onde pode viver longos anos, produzindo
ovos viáveis.
Na maturidade sexual, macho, e fêmea deslocam-se para as
veias terminais e sub-terminais das mesentéricas e peri-vesicais,
onde se preparam para a cópula e postura; ai permanecem, em
^abraço constante e idílio permanentes* (BARROs). A união machofêmea é, por assim dizer, prolongada, constituindo modelo de monogamia e fidelidade conjuga!.
Fala-se em postura tópica quando a deposição dos ovos ocorre
na submucosa intestinal ou na parede vesical; será tida por ectópica
si se processa em outros locais, como, por exemplo, nas proximidades do Sistema Nervoso Cenfraf (S. N, C.).
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No que respeita à participação do S. N. C., existe curiosa
diferença de comportamento entre as três espécies do parasito: o
/:ae?nafoí<:Hrn compromete exclusivamente a medula; o manson: afeta
o encéfalo e a medula, com maior tropismo para esta, e o j!apontcHrn
demonstra preferência para; o encéfalo.
Das espécies conhecidas do platelminto digenético, o
o mtainsont e o /apon:cnm são importantes agentes patogênicos, enquanto outras variedades só eventualmente parasitam o
homem. As três espécies citadas guardam semelhanças em seus
ciclos biológicos e em .seus efeitos patogênicos, porém exibem diferenças morfológicas no estado adulto, nas características dos ovos,
das larvas e, por fim, na variedade do caramujo eleito para intermediário .
Segundo trabalhos recentes, a espécie /!a:emaío&:Hm compreende as sub-espécies botais, mafíAeí, :'nferúa?afH/n, curasse?!: e sp:nc?a?:'.y, abrangendo a man^ort: os tipos ro(%arnt e roJeníorum. Tais
variedades infestam, de ordinário, roedores, cabras, carneiros, etc.,
e só ocasionalmente podem ser transmitidas ao homem. É insignificante, portanto, a importância epidemiológica dos referidos
vermes.
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
A bilharzíase é afecção de notável transcedência mundial na
atualidade, não só pela sua alta prevalência entre os povos, senão
também pela gravidade das suas manifestações e complicações.

^. 2 — Cido biológico do ScA^ossoma man^ont no hospedeiro intermediário (gênero BíompAa^rfa) e no homem; no quadrante superior esquerdo
os vermes adultos, tal como são encontrados no meio sangüíneo, isto é, «em
abraço constante e idílio permanente».

ÍÉ endêmica em várias regiões da África e América. A estimativa de STOLL (1947), sobre a incidência da afecção em 39
milhões de indivíduos, está francamente superada pelas avaliações
recentes, que calculam em 200 a 300 milhões o número de infectados em todo o mundo. No Brasil, a doença foi introduzida pelos
escravos africanos, havendo, atualmente, cerca de 6 milhões de
parasitados, a maior parte dos quais localizada nos Estados do
Nordeste, na Bahia e em Minas Gerais. A Guiana holandesa
representa também importante foco de contaminação. Na Europa,
apenas o sul de Portugal e Espanha constituem núcleos epidemiològicamente válidos.
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A espécie /aponícum prepondera nos países orientais, principalmente na bacia do Yangtze e em certas áreas das Filipinas.
A hematobiose é comum no Vale do Nilo, desde tempos imemoriais, estendendo-se, praticamente, a todas as restantes áreas
do continente africano e ilhas da sua costa leste. Em certas zonas
do Egito, quase toda a população alberga o germe, enquanto nos
países maometanos o ma! tende a alastrar-se, por força de práticas
religiosas, que aumentam a poluição das águas e, conseqüentemente,
favorecem a difusão da doença.
ANATOMIA PATOLÓGICA
A unidade histopatológica fundamental da mansoniose é representada pelo granuíoma MAar.z?óf:co per;ot%íar, no qual o característico ovo com esporão ocupa o lume de pequena veia ou se implanta nos tecidos adjacentes. Sobre ele se aglomeram, em disposição concêntrica, células inflamatór-ias, cuja densidade e tipos
variam conforme o momento evolutivo da lesão.
Ã medida que se cronificam as alterações flogisticas, cresce o
número de fibroblastos, que acabam por encarcerar o ovo, já agora
inviável e calcificado, num halo de tecido fibroso. São constantes
e extensas as lesões vasculares de caráter obstrutivo.
As variações anatômicas dependem de diversos fatores, como
-a intensidade da infestação (número de furco-cercárias penetrantes,
reação imunológica, localização das formas evolutivas do esquistossoma, reinfestações, concomitâncias mórbidas, estado geral do
paciente, etc.).
Sendo parasitose de orientação polidirecional, vários órgãos
da economia participam do processo, inclusive o miocárdio, onde
;á se observou a presença do granuloma especifico (JAFFÉ,
LAMPE, etc.).
Existem interessantes casos de miocardite esquistossomótica
na literatura brasileira.
A invasão do cérebro pelo Sch.j., seu natural agressor, pode
ser difusa ou focai. Na primeira eventualidade, constituem-se os
r
que se disseminam pelo parênquima; na

segunda hipótese, formam-se grandes massas granulomatosas, com
aparência anatômica e clínica de tumor. Noutras oportunidades,
organizam-se aglomerados de pequenos nódulos na corticalidade
cerebral. A presença de células astrogliais gigantes (células de
Alzheimer, tipo II), observada nos casos inveterados, com patentes
alterações do fígado, pode exprimir grave insuficiência da giândula,
sendo, assim, independente da contaminação do tecido nervoso
pelos ovos parasitários.
A julgar pelo autorizado depoimento de FAUST e MELENEY,
coube ao investigador nipônico YAMAGWA, nos idos de 1889, o
registo pioneiro de alterações morfológicas do cérebro humano por
ovos de Sch. j., depositados no manto cerebral.
Em 1905, TsUDODA e SmMAMURA demonstraram a localização de ovos bilharzióticos na superfície dos hemisférios cerebrais,
na cápsula interna e nos gânglios basais, em doente com diarréia
crônica, hemiplegia e crises jacksonianas.
Em seguida, vieram à estampa numerosos trabalhos, como os
deHoUGHTON (1910), PERGUSON (1930), MULLERC STENDER

(1930), Cnu (1931), SmMiozu (1935), ApRicA e Cnuz (1936),
DAYe KENAWI (1936), EGAN (1936), EDGAR (1936), GREENPIELD

e col. (1937), BAYOUMt (1939), Hopp e col. (1939), Vrruc e
cols. (1941), EsPiN (1941), relativas a observações em que se
patenteou a desova no encéfalo e medula espinhal.
Da cuidadosa análise desta casuística, ressalta, como frisaram
KANE e MoST, o notável tropismo da espécie japonícum para
a região encefálica e das espécies manscm e Aaemaío&tHm para a
medula espinhal.
Das sub-espécies conhecidas, eventualmente capazes de parasitar o homem, não se conhece complicação nervosa.
Os envoltórios meningeos, inclusive a dura, participam do
processo inflamatório, através da formação de granulomas típicos.
Histològicamente, a lesão, também chamada psendo-ru^ércH/o
ou yranH/onta í?e corpo esfraH/:o, possue raros ovos; no caso de
apenas um, este fica cercado por halo de fibroblastos, em disposição
radiada, ou parcialmente capturado por célula gigante.
Nos focos recentes, o exsudato peri-ovular é abundante em
células, com predominância de eosinófilos, e pobre em fibras colágenas, sendo do tipo linfoçitário e plasmático os elementos celulares
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dominantes; os eosinófilos e neutrófilos estão quantitativamente
reduzidos nas inflamações crônicas.
As modificações anatômicas do tecido medular e suas raízes
são idênticas às do encéfalo. Além do granuloma, apura-se também
reações inflamatórias, sem o ovo espiculado, juntamente com processo degenerativo ganglionar. Não é incomum a observação de
vários ovos, dispostos em fileira ou rosário, no interior de vasos
sangüíneos, ou a presença destes no parênquima, sem reação mesodérmica (BuoziLOViCH e cols).
Conforme a intensidade da perturbação inflamatória, assinalam-se pequenos focos de desmielinização e vascularite necrotizante, com hemorragia, amolecimento ou necrose.
O aspecto histológico da lesão pode ser idêntico ao da encefalite ou mielite necrótica, consecutiva ã tromboflebite. Muitas das
alterações morfológicas são atribuídas aos efeitos tóxicos dos ovos
sobre o parênquima nervoso, mas em contados casos (BuoztLOViCH,
1964), este não provoca reação mesodérmica.
Segundo AoYOji (apue? SiLVA, R.), também no sistema autônomo foram verificadas alterações específicas da parasitose.
PATOGENIA
São diversas as hipóteses tendentes a explicar a localização
dos ovos bilharzióticos no Sistema Nervoso.
Segundo TsuNNODA e ScmAMAMURA, os ovos, deitados pelo
platelminto nos locais comuns de postura, atravessariam os capilares do fígado e pulmão, ganhando a circulação arterial e, assim,
alcançando o neuraxe.
Para DrAMANTis (1928), as cercárias se transformariam em
vermes adultos nas veias de visinhança do local ectópico.
Alguns A. A. invocam, para esclarecer a desova ectópica, a
persistência do buraco de Botai, pelo qual os ovos do parasito
chegariam à circulação sistêmica sem franquear a barreira pulmonar
Para FAUST, o sistema venoso raquiano, com suas amplas
conexões com as veias do crânio e da cavidade tóraco-abdominal,
constituiria a via natural de deslocamento dos ovos em direção às
vênulas do cérebro e da medula.
Das hipóteses em vigor, a teoria da migração do verme até
as proximidades da zona de postura ectópica é a que reúne maior
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número de defensores (GREENPiELD e PRtTCHARD, SpEtGEL, etc.) .
Segundo ela, a fêmea prenhe se deslocaria no sentido contrário à
corrente sangüínea, atingindo locais distantes do seu habitáculo
natural, depositando então os ovos nas vênulas de regiões remotas,
inclusive do encéfalo e medula raquiana.
GREENFtELD acredita no embolismo, em vista da disseminação
de ovos nos lobos cerebrais, porém sustenta que, no caso de grande
massa granulomatosa, poliovular, isolada e circunscrita, é cabível
a deposição :'n 3tfH, por fêmea alojada no seio durai. RAPER julga
possível, dadas as conexões venosas abdomino-raquianas, o deslocamento da fêmea prenhe até o canal espondíleo, ocoirendo então
a desova ao nível da medula ou de suas raízes.
Pela hipótese da migração, portanto, o trematódio atingiria
as proximidades do S.N.C. mercê as ligações entre os sistemas
porta, cava e perivertebral (de acordo com as cruciais demonstrações de BATSON, favorecido ainda pela hipertensão venosa
portal e outros fatores menos importantes (biópsia reta!, etc.).
Em abono da tese, mencione-se a presença, posto que excepcional,
de vermes adultos na veia cerebral média, na oftálmica e no seio
sagital.
Para aqueles que admitem a neuro-esquistossomose sem a
presença do granuloma característico, poder-se-á invocar o papel
das toxinas elaboradas pelo verme, o qual ainda dispõe de complexo sistema de transferases, aptas para a catalização da síntese
da acetilcolina. Dada a importância desta substância e de sua
esterase no funcionamento do tecido nervoso, é de concluir que
alterações nesses mecanismos são suscetíveis de provocar distúrbios, tais como os apurados na forma nervosa da parasitose. Demais
disso, também concorre para a alteração neural a histamino-oxidase,
produzida pelo helminto.
SINTOMATOLOGIA
De acordo com o ciclo evolutivo do parasrto no organismo
humano, a sintomatologia clínica, de caráter sistêmico, visceral e
neuro-psíquico, pode ser dividida em três períodos ou ciclos: l —
penetração das cercárias através da pele ou mucosas, com ulterior
migração para as vênulas da parede intestinal, da bexiga e do
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fígado; 2 — postura e extrusão dos ovos; 3 de reparação.
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O primeiro ciclo corresponde a fenômenos locais cutâneo-mucosos (prurido, ardência, etc.), ligados à ação mecânica ou histolítica das furcos-cercárias, e à manifestações constitucionais (febre,
astenia, inapetêncla, etc.), brõnquicas, articulares, musculares, consecutivas à progressão hematogênica da larva, em demanda do seu
domicílio natural, no sistema venoso da região abdomino-pelviana.
Nesta fase, que ocorre pouco tempo após a exposição, forma-se
característica erupção urticariforme, seguida de diarréia ao final
do período.
Já então podem surgir fenômenos nervosos, traduzindos por
;'rrí'faM;Waífe, esfadb.s con^usíona^s e <ie/:ranre.s, reações meihfnyeas
e ps:cone:iró*rMra,s, cuja duração e intensidade dependem do grau
de contaminação, do estado geral e da personalidade pré-mórbida
do paciente.
Na segunda fase, ligada à deposição e extrusão ovular no
lume intestinal ou vesical, preponderam a diarréia profusa, mucosanguinolenta, e a hematúria, conforme a espécie em causa.
Na mansoniose e na forma japônica, existem abundantes ovos
nas dejeções, há febre, eólicas, hepato-esplenomegalia, anorexia e
emagrecimento. Neste período pode sobrevir disseminação hemotogênica de ovos, com sua implantação nos pulmões, baço, fígado,
supra-renais, rins, miocárdio, Sistema Nervoso, etc.
Na hematobiose, são menos ostensivos os sintomas, que se
exprimem por fenômenos urinários, com manifestação constitucional
de pequena monta.
Nesta segunda fase, as repercussões neuraM são de /MpersensfMicfaí/e aos alergenos do ovo e de espo%!apáo nufráríona/.
A terceira etapa corresponde, no que se refere ao tecido nervoso, à formação do yranu/bma pen^pH/ar, o qual determina, no
encéfalo, na medula ou nas raízes raquianas, conforme a topografia
e extensão lesional, manifestações de cunho ?ne!nfa/, fMofor, sens:'ríuo, sensorta/ ou áHfonófn:'oo.
Dicotomizando as alterações encefálicas da bilharziose em
ctrúrgAras e ,náo cfrútyícay, verifica-se, pelo estudo dos casos publicados, que a ce^éía é comum às duas modalidades, oferecendo,
em alguns exemplares, sugestivo significado topográfico, Para

e MosT, a ce^aMgia constitue a mais freqüente manifestação
da esquistossomose encefálica.
Nas chamadas formas cirúrgicas da helmintose, predominam
sintomas de hipertensão intracraniana, ou de caráter focai, de acordo
com a área nervosa onde se localizam as massas granulomatosas:
ept7eps:'a.s, generalizadas ou parciais, AefHíp/epias, a/a.s:'as, espasf:'a, parada nucJear ou racft'cn/ar de nervos cranianos,
opfa, arnaurose, Je^efros catmpímé^r/coJA etc.
Do ponto de vista mental, são comuns os estados de Jesorre confusão, !rr:Ya^:/fíiaJe, /!:'pocondrta, prosrracão, ma^M,
a, diminuição da afencáo e da /ne/nóría, etc., inclusive estados
. Em certa epidemia, por exemplo, foram dominantes, na esfera psíquica, os desvios da personalidade e manifestações
esquizóides, enquanto no âmbito neurológico prevaleciam Aeyn:p/egía e afaques /acA:son;knos.
Nos estados agudos da infestação, observados sobretudo na
fase invasiva e de extrusão ovular, dominam a sintomatologia
fenômenos ence^)a%t:'co.s e menfnyeos, de caráter toxêmico.
A localização do granuloma no parênquima encefálico não
implica, necessariamente, em sintomas clínicos . Vale citar, a propósito, a experiência de GeLFAND, concernente à presença de ovos
espiculados em 28 cérebros, de pacientes com esquistossomíase visceral, dos quais apenas um exteriorizava sinal clínico referente ao
Sistema Nervoso; ALVES (,apuJ BiRD, op. c%.), do mesmo modo,
assinalou ovos em 40 de 150 cérebros de africanos falecidos por
causas várias; somente um deles apresentava complicação nervosa
(epilepsia) .
De igual modo, já se tem verificado a existência de ovos no
tecido medular sem qualquer expressão clínica (BuoziLOVtCH e
cols . ) .
Na realidade, nenhuma das manifestações acima enumeradas
serve ao diagnóstico etiológico, visto a inespecificidade dos sintomas . Nem mesmo* a noção epidemiológica, aliada à positividade
das reaçes biológicas e à demonstração de ovos nos excretas, ou
através da biópsia reta! ou hepática, tem condíçes suficientes para
formular, em termos inequívocos, o diagnóstico de esquistossomose
intracraniana.
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O exame do liquor não tem outro significado senão o de refletir processo inflamatório do neuraxe ou de suas cobertas, através
de pleocitose (com ou sem eosinofilia), aumento do teor protêico,
variação do perfia! eletroforético e da curva coJoida]. Em circunstâncias excepcionais, é possive] o isolamento dos ovos com esporão,
no sedimento liquórico, conforme registo de CARMiCHAEL e de PERSiGAN-YocoRE (apue? RoDRiGUES DA SiLVA). A reação de fixação
do complemento, no liquido céfalo-raquiano, constitue importante
elemento de suspeição para o diagnóstico da neuropatia biüiarziótica. O teste é positivo em cerca de 90%, na fase inicial da parasitose. Nos casos inveterados, com ou sem reinfestação, os resultados diminuem para 50%. Das provas auxiliares, é uma das de
maior valia para o reconhecimento da neuro-esquistossomíasc.
Os demais métodos (craniograma simples e contrastado, eletroencefalografia, angiografia) não possuem valor probante com
respeito à etiologia do processo encefálico.
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Presentemente, a propedêutica neurológica é pobre em meios
para o reconhecimento etiológico da afecção.
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Considera-se rara a localização de ovos de esquistossoma no
parênquima medular. Quando tal ocorre, estão em causa as espécies
matfMon;' e hematóbia.
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A mielopatia, ou radículomielopatia, resultante da invasão do
órgão pelo ovo do parasito, foi inicialmente estudada, em termos
anatômicos, por FERGUSON, em 1913.
A segunda observação pertence a MuLLER-STENDER (1930),
que relataram o caso de um doente, com "mielite dorso-lombar».
Posteriormente, vieram a lume as comunicações de DAY-KsNAWY, de BAYOUMi, de EsPJN, eíc., totalizando, até l .964, 30 casos
comprovadamente autênticos.
As manifestações clinicas da mielopatia bilharziótica dependem
da topografia do processo. Comumente, são os segmentos, lombosacros e suas raízes os comprometidos, dada suas conexões com o
sistema venoso pelviano.
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No Brasil, há ainda 2 casos de mie!opatia esquistossomótír.á:
um, apresentado no Congresso de Neurol. Psiquiat. Hig. Menta]
(1962, Belo Horizonte), e, outro, na II" Reunião da Academia
Brasileira de Neurologia (1964; Rib. Preto), este pelo Dr. Clovis
de Oliveira.
O quadro clínico principia por sensação dolorosa e parestética, de distribuição radicular, seguida de fraqueza, perturbações
esfincterianas, alterações deficitárias da sensibilidade e atrofia
muíscular .
Nem sempre, porém, a localização medular dos ovos parasitários provoca sintomas clínicos, conforme assinalam GELFAND
(l caso) e BuoziLOViCH — cols. (2 casos) .
O tempo de evolução da doença varia em proporção com o
caráter anatômico das lesões. Nas formas mielíticas, a instalação
da parap!egia opera-se em curto prazo, ao passo que nos processos
compressivos, de tipo pseudo-tumoral, a evolução pode prolongar-se
por semanas, meses ou anos .
Em vista da predominância lombo-sacra das !esões medulares,
máxime na metade dorsal, a paralisia é de caráter Hácido, com
abolição dos reflexos e acentuada amiotrofia.
No período de estado, a mielopatia pode ser confundida com
várias outras entidades, como a mielose funicular, a siringomielia.
a esclerose iatera! amiotrófica, as compressões tumorais, etc.
Depende ainda de estudos a correlação entre miopatia (localizada ou generalizada) e bilharziose. O registo de casos da espécie
(MANSOUR e ReKSE) é de ordem a suscitar reflexões.
PATOLOGIA CLÍNICA
Para investigação subsidiária, são de importância a raquiceatese lombar, a prova de Queckenstedt-Stookey, o exame citológico
e bioquímico do liquor, a prova de fixação do complemento e a
pesquisa de ovos parasitários no sedimento. A mielografia tem
lugar quando se suspeita de processo compressivo.
Paralelamente, devem ser realizadas as seguintes provas comolementares. pesquisa de ovos do helminto no exame coprológico,

í-ectosigmoidoscopia, biópsia retal, intra-dermo-reação (antigenõ
preparado de cercárias), reação circumoval, reação cercariana, teste
da imobilização do miracídio, teste da hemoaglutinação, prova da
aglutinação cercariana e imunofluorescência.
Segundo o parecer de KAGAN, a exclusão da bilharziose só
pode ser considerada quando forem negativos a prova cutânea, a
biópsia reta! e dois ou três exames coprológicos (técnica de enriquecimento ou concentração).
Nas infestações pelo Sch.h., o exame urinário e citoscópico têm
particular valor.
PROGNÓSTICO
Nos casos de evolução aguda, com grave comprometimento
medular, é reservado o prognóstico <xquod valitudinem». Nos exemplares com sintomatologia compressiva, a remoção da massa granulomatosa pode oferecer substancia] recuperação, restando apenas
pequenos sinais deficitários, consecutivos ao dano medular.
TRATAMENTO
(J tratamento das implicações nervosas da helmintose requer
certas especificações, a saber: tempo de evolução da doença, intensidade e caráter das manifestações clínicas, estado geral e imunitário do paciente, reinfestações e concomitâncias mórbidas.
Nas formas pseudo-tumorais da parasitose, resultantes de aglomerados na cavidade craniana ou no canal raquiano, a medida
fundamental consiste na extirpação cirúrgica do foco agressivo.
Nas formas clinicas, do tipo encefalítico ou radículo-mielitico, o
tratamento específico, idêntico ao do parasitismo extra-nervoso,
compreende o emprego de substâncias esquistossomicidas, em doses
adequadas, sob constante assistência médica, em razão dos efeitos
hepato/ e neurotóxicos dos preparados existentes.
Até pouco tempo, o quimioterápico de maior atividade era o
fáríarb eme?;'co (tartarato antimonial de sódio ou potássio), usado
em solução de 0,5 a 2%, por via venosa, na posologia inicial de
Sm!, em dias alternados, acrescido de 4 ml em cada injeção, até

o máximo de 20 m! por aplicação; a terapêutica era dada por concluída quando alcançava o total de 320 ml da solução.
Há outros esquemas terapêuticos, bem como medidas colaterais, destinadas a atenuar os efeitos tóxicos da substância em
apreço.
Em vista das manifestações secundárias freqüentemente observadas com os antimoniais trivalentes e as tioxantonas, bem como
de suas restritas propriedades anti-esquistossomóticas, procurou-se
ensaiar novas substâncias químicas, capazes de satisfazer as exigências de boa tolerância e de ativa ação sobre o trematódio
sanguícola.
Dos trabalhos preliminares com o Ciba 32 644-Ba (nitrotiazol).
realizados com os rigores de praxe, resultaram várias conclusões,
entre as quais a de que o produto, dependendo da dose, atua
primeiramente sobre a postura do verme, desenvolvendo, em
seguida, efeito esquistossomicida, matando primeiro a fêmea
(Sch.m.).
A experiência recolhida até o presente sugere preferível a
aplicação da droga na posologia de 25 mg,/Kg/dia. em duas
tomadas diárias, pelo prazo de sete dias. De acordo com esta
orientação, obtém-se cura parasitológica (desaparição dos ovos nas
fezes e na biópsia retal) em cerca de 80% dos casos, e grande
redução da infestação nos restantes.
Todavia, a substância não está isenta de efeitos tóxicos, sobretudo no Sistema Nervoso e nas gonadas. Tais efeitos podem ser
graduados em mínimos, de intolerância, alérgicos e tóxicos.
As principais manifestações tóxicas do produto são em número
de três: ! — alterações do EEG; 2 -- inibição transitória da
espermatogênese; 3 — distúrbios neuropsíquicos. Estes são de
intensidade variável: cefaléia insônia, irritabilidade, convulsões,
confusão mental, agitação psicótica, impulso suicida, etc. Nas foimas
hepato-esplênicas, é maior a propensão para o aparecimento de fenômenos neuro-mentais e alterações eletroencefalográficas, sendo conveniente a profilaxia desta situação mediante medicação adequada
ou redução da dose do nitrotiazol. De qualquer forma, as alterações tóxicas são reversíveis. Numa palavra, o Ciba 32'644-Ba

constitue o mais promissor de todos os esquistossomicidas até agora
utilizados «in anima nobilb.
Os sintomas neuro-psíquicos exibidos pelos pacientes medicados pelo .AynM/iar (nome comercial do Ciba 32644-Ba) devem
ser considerados com apuro, pois o que se atribue à droga pode
simplesmente decorrer da ação local ou toxêmica da parasitose, ou
ot
expressar a encefalopatia resultante de grave insuficiência hepática.

Em Porto Rico, o caramujo Marísa cornuanefís está sendo
usado pela sua voracidade predadora sobre a desova do B:bmp/:a/ari!a e pela atividade devoradora sobre a vegefação submersa e
flutuante, onde de regra se colonizam os transmissores.
De todos os programas destinados à erradicação do mal, a
educação das populações, combinada com providências de engenharia, acima numeradas, parece o de maior eficácia.
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AMEBÍASE CEREBRAL

AMEBf ASE CEREBRAL
é o afortunado termo que engloba e define o conjunto de manifestações clínico-anatômicas determinadas pela ação
patogênica da Enfá?noe&a /nsfoíyfíca no organismo humano.
Apenas esta espécie logra parasitar tecidos humanos e de raros
outros mamíferos, já que as variedades ranarum e fn^a^ens selecionam, para hospedeiros, indivíduos tipicamente de sangue-frio,
como batráquios e répteis.
Os três citados agentes assemelham-se bastante na morfologia e na atividade mórbida, diferindo-se apenas na qualidade do
vertebrado a que, biològicamente, se distinam .
Tem-se por pacífico ser a .Enfamoe^a Atsfo/yfíca (E. hist.)
o único agente, da classe, de comprovada atividade patogênica para
o homem . Contudo, a literatura nos dá notícia de quadros mórbidos,
de feitio neuropático, gerados por outras espécies do gênero, como,
por exemplo, os doentes de POWLER e CARTER, e de BUT,
nos quais o vetor foi a y4caní/:afnoe&a ^p. , e os de DERRICK e
KERNOHAN e cols., que tiveram como elemento etiológico a
Certo que a amebíase constitui doença primária e predominante do tubo entérico, máxime dos segmentos cecal e reto-sigmoideano; contudo, em caráter eventual, consegue o germe colonizar-se
em outras áreas da economia, como no fígado, na pele, na região
pleuro-pulmonar e até mesmo no tecido cerebral, colorindo assim
a clássica sintomatologia digestiva com fenômenos pertinentes ao
comprometimento daquelas estruturas.
RESENHA HISTÓRICA
Foi LÕSCH quem primeiro estudou a ameba patogênica, ao
isolá-la das dejeções diarrêicas de habitante de São Petersburg.
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Apesar das investigações anatômicas e experimentais que então
desenvolveu, somente depois dos trabalhos de KARTULis, o?e HtAVA
e de CouNC!LMAN e LAPLEUR (apuj PAUST e RussBLL), é que
se obteve convicção do significado do parasito no determinismo de
certos tipos de disenteria.
A denominação de jEnfamoe&a M.sfo/yf:ca foi cunhada por
ScHAUDiN, a quem, outrossim, se confere o mérito da descrição das
propriedades diferenciais entre o protozoário e a ZfnfaTwe&a co/r,
considerada inofensivo comensa] do intestino grosso.
Malgrado a precariedade de informes históricos, relacionados
com a participação do Sistema Nervoso no complexo sintomático
da parasitose, atribui-se a MoREHEAD a descrição do primeiro
caso de abscesso cerebral amebiano, seguindo-se, a largos intervalos,
os trabalhos de KARTULis, de IzAR, de CoLLAR e KENDALL, de
5WARTWELDER e MCGILL, de ORBISON e cols, de LENSHOEK e cols,

de PüWELL e NEAME, de LoMBARDO e cols, entre outros, todos enfatizando a notável raridade de concomitâncias nervosas na configuração sintomática da doença.
Os exemplares realmente autênticos de lesões meningo-cerebrais, de origem amebiana, não alcançam meia centena, a julgar
pelo depoimento de LoMBARDO e cols.; neste total, não estão incluídas as observações em que o exame anatômico ou o cultivo do material foi incapaz de evidenciar o parasito em causa.
Em nosso meio, são igualmente escassas as publicações pertinentes. De acordo com SENA, a bibliografia brasileira contém
apenas três relatos de neuro-amebíase, um de sua autoria e as
outras de LoRDY e de AoAm e cols.
Do exposto, conclui-se que, em verdade, é excepcional a localização intracraniana da E. hist., cujo tropismo se limita, quase
sempre, às vísceras abdômino-torácicas.
BIOLOGIA DO PARASITO
Vários são os estágios por; que passa o protozoário no seu
ciclo biológico: trofozoito, pré-cisto, cisto, metacisto e trofozoito
metacistico.

Os trofozoitos ativos, catalogados em grandes e pequenos,
conforme as variações dimensionais, exibem ágeis movimentos em
tneio favorável, graças à formação de pseudópodos característicos.
Vivem eles, por algum tempo, no lume dq intestino, onde, em
simbiose com bactérias, obtêm condições ideais de sobrevivência e
multiplicação, É importante a associação da ameba com a flora
bacteriana, pois o protozoário serve-se do sistema enzimático respiratório destes microorganismos para realizar suas próprias trocas
metabólicas. O poder patogênico dos trofozoitos sofre oscilações,
em correspondência com circunstâncias locais, climáticas e até
mesmo segundo os hábitos alimentares do indivíduo parasitado.
O enquisíamento do germe ocorre em situações adversas do
meio entérico, ou ecológico. Na modalidade cistica de resistência,
subsistem até que, involuntariamente ingeridos, de mistura com
líquidos e alimentos, atingem o intestino delgado, onde se transformam em trofozoitos metacísticos, de reconhecido poder infectante. Carreados com a matéria fecal, chegam ao ceco, onde encontram, quando em contacto com a mucosa ou com as criptas da
região, a "primeira oportunidade para colonização^ (PAUST e
RúsSELL) . Opera-se, destarte, a invasão da parede entérica, mediante secreção de substâncias líticas, por parte do parasito. Formam-se, assim, as lesões erosivas, com a sua competente exteriorização clínica. Daí, por via hemática, ascende o germe a outros
órgãos, entre os quais o encéfalo.
EPIDEMIOLOGIA
A amebíase é parasitose de ampla distribuição geográfica, com
prevalência nas áreas tropicais e subtropicais.
No continente americano, pode ser encontrada desde o Alaska
até o extremo sul argentino, preponderando nas populações de
baixa educação sanitária. Em outras terras, varia muito a incidência, chegando a 98% em certas comunidades egípcias, conforme
se provou através de repetidos exames coprológicos.
A contaminação do homem se processa mediante ingestão de
líquidos e alimentos poluídos com a forma cística da ameba disentérica; os trofozoitos são ordinariamente destruídos pelo suco
gástrico.

Os cistos contaminantes podem-se manter viáveis até 30 dias,
desde que satisfatórias as condições do meio.
O contacto direto entre pessoas doentes, ou apenas portadoras, pode representar importante fonte de disseminação do ma!,
como se verifica em orfanatos, asiles, prigões e outros promíscuos
aglomerados humanos.
As moscas desempenham também significativo papei na transmissão da parasitose.
PATOGENIA
A principa] conseqüência patológica da E. hist. consiste na
necrobiose do tecido parasitado pelos trofozoitos ativos. Mediante
fermentes histolíticos, o protozoário digere a mucosa intestinal,
formando ulcerações de variável profundidade e extensão.
Alguns fatores concorrem para favorecer o parasitismo intestina], como a quantidade de trofozoitos ativos, a reduzida motilidade
de algumas áreas do colo, a presença de bactérias necessárias à
sobrevida da ameba e, por fim, o índice patogênico do germe.
Em certas oportunidades, o microorganismo contamina o
fígado, o peritônio, a pleura e o pulmão. Noutras raras ocasiões,
irrompe no tecido cerebral, levado pe!a corrente circulatória.
A via hematogênica de propagação, através da qual se formam
núcleos metastáticos à distância, obriga a ameba a transpor a rede
capilar dos pulmões antes de atingir o tecido nervoso. Ainda mais,
dispõe o parasito, para alcançar a cavidade craniana, das comunicações entre as veias abdominais, os plexos raquianos e as veias
e seios intracranianos, segundo ficou demonstrado nas cruciais
investigações de BATSON.
Nas lesões nervosas ditas reacionais, não se consegue isolar
o protozoário do material necrótico do parênquima, nem nos exsudatos meníngeos. Admitem os A.A. que, nestes casos, as alterações anatômicas meningo-encefáiicas decorram de processo reacional de hipersensibilidade. Segundo Machado, tá] é o mecanismo
patogênico das perturbações ópticas e estato-acústicas, assinaladas
em alguns casos de amebíase.

Fíg. 3 — A7te&ía.se. Locaiização inicial do parasito
no ceco e na área reto-sigmoideana. Propagação do
germe, por via hemática, ao fígado (abcesso); daí, por
contiguidade, ao putmão (abcesso) e, novamente por
disseminação hematogênica, ao cérebro, com formação
de abcesso e de lesões difusas, meningo-corticais.

- iói ANATOMIA PATOLÓGICA
São sobretudo de caráter necrótico as lesões cerebrais da
parasitose.
As alterações morfológicas, geralmente secundárias ou concomitantes a idêntico processo ao nível do fígado ou do pulmão, ora
se restringem a um único foco, de variável dimensão, ora se disseminam pelo parênquima, comprometendo também as meninges, de
modo) difuso ou circunscrito.
As lesões anatômicas da amebíase têm início numa diminuta
área de necrobiose, onde se observa exsudaío leucocitário, com
liquefação central e zonas petequiais. Constitui-se, assim, um foco
insulado de encefalite supurada aguda, ou microabscesso, o qual
progride, à custa da desintegração do tecido nervoso, até atingir
proporções anormais e, desse modo, interferir no funcionamento
do órgão.
Na fase aguda, o processo supurativo acha-se cercado por halo
edematoso, enquanto no período de estado observa-se a formação
de cápsula conjuntiva fibro-colágena, de espessura variável. Limitado e isolado o centro inflamatório, o edema reduz-se e acaba
por desaparecer.
O substrato anatômico do abscesso amebiano, como, aliás, de
todas as formações supurativas, apresenta aspectos histológicos
diferentes conforme a época em que é examinado.
Na fase inicial, de necrose, a microglia desempenha importante
papel fagocitário, os vasos da região estão congestos e o tecido
nervoso perifocal edemaciado. No período de delimitação, há hiperplasia astrocitária e aparecimento de fibroblastos. Numa terceira
etapa, verifica-se grande proliferação fibroblástica, que culmina por
circunscrever a zona de liquefação central. No período de estado,
ou de reparação, o foco é pobre em elementos leucocitários, os vasos
sangüíneos são numerosos e a área de necrose encontra-se invadida
por elementos oriundos do tecido de granulação.
Formas amebianas, trofozoíticas ou císticas, podem ser ocasionalmente assinaladas no material desintegrado ou nas paredes do
abscesso. Em algumas oportunidades, o parasito é confundido com
fagocitos, em vista da sua dimensão e aparência globular.

A ausência do germe no matéria! supurativo não invalida, de
plano, o diagnóstico, pois se conhecem muitos exemplares em que
as alterações encefalíticas se constituíram mercê mecanismo reativo
de hipersensibilidade.
Quando é ostensiva a participação das meninges, estas se
apresentam espessadas, opalescentes, com abundância de vasos e
ricas em infiltrados mesoblásticos. O aspecto histopatológico é
indistinguível das meningites piogênicas, e só pela identificação da
ameba, no exsudato, se consegue determinar a etiologia do processo.
Nem sempre os danos anatômicos se completam segundo o
esquema referido. O desenvolvimento do abscesso, assim como sua
multiplicação e distribuição nos hemisférios cerebrais, está sujeito
à interferência de múltiplas forças, como o estado geral do paciente,
a virulência do germe, as concomitâncias mórbidas, a via de acesso
e o tratamento quimioterápico prévio.
CLÍNICA
Desde KóRNER que se divide em quatro etapas a evolução
clinica dos abcessos encefálicos. No caso da neuro-amebtase, entretanto, as determinantes sintomáticas têm o seu "debut» ainda na
fase intestinal da afecção, quando os fenômenos clínicos se traduzem por cefaléia global e persistente, com prevalência matinal, por
dores musculares, de feitio neurálgico, nos quatro membros, por
lumbago, insônia, depressão mental e hipomnésia. Tais manifestações, de evidente inespecificidade. exprimem apenas impregnação
tóxico-infectuosa do organismo.
Quando o tecido nervoso é diretamente comprometido, através da difusão hematogênica de um foco visceral extra-intestinal,
os sintomas encefaltticos dominam o quadro clínico, podendo, inclusive, assumir caráter evolutivo fulminante. Em geral, nessa fase,
a temperatura é febril, acompanhada de calefrio, fadiga, anorexia,
sonolência ou irritabilidade, cefaléia, rigidez de nuca e exaltação
de reflexos.
Durante esse período, ou logo apôs, aparecem sintomas focais,
como afasias, hemiplegias, monoplegias, hemianopsias, convulsões
jaksonianas, etc., indicativos de depressão funcional ou lesão ana-
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tómica de áreas cerebrais. Em alguns casos, as implicações meningocerebrais se acham mascaradas ou obscurecidas pelas graves repercussões sistêmicas da infecção amebiana.

de hipertensão intracraniana, sendo suficiente a extração de lOcc
do líquido.

A ruptura do abscesso, no espaço subaracnóide ou no ventrículo
adjacente, provoca imediata e fatal meningite purulenta.

A contagem citológica varia de 5 a 50 elementos, sendo mais
elevada na fase invasiva da neuro-parasitose. A extensão do processo ao ventrículo ou ao espaço subaracnóide aumenta o número
de células, em cuja fórmula ora predominam linfócitos, ora polimorfonucleares. Constituída a cápsula do abscesso, reduz-se acentuadamente o "quantum» celular.

Perturbações mentais, como compreensão lenta, sonolência e
atenção débil, são constantes, havendo NtELSEN considerado o <:slow
cerebration& como sintoma típico de abscesso cerebral.

Os protídeos totais apresentam-se aumentados, e a glicose em
taxa habitualmente normal. As curvas coloidais são normais quando
a taxa proteica não é elevada.

Pelo que se viu, são inespecíficas as complicações meníngeas
e encefálicas da amebíase, cujo diagnóstico constitui mera surpresa
de necrópsia ou dimana da comprovação da parasitose em sua
localização pleuro-pulmonar ou hepática.

O diagnóstico imunológico da parasitose consiste na demonstração de anticorpos específicos, de fácil consecução quando o
germe se encontra em estreito contato com o hospedeiro. A prova
de fixação do complemento é freqüentemente positiva nas formas
abscedadas da afecção (cérebro, fígado, pulmão) .

Numa etapa posterior, surgem sinais de hipertensão intracraniana, a qual pode levar o paciente à morte através de compressão
bulbar ou de hérnia hipocampal.

PATOLOGIA CLÍNICA
Somente a evidenciação da entameba patogênica no tecido
cerebral ou no exsudato meníngeo tem força de lei para o estabelecimento do diagnóstico de neuro-amebíase.
A comprovação da doença, na sua localização hepato-pulmonar, autoriza a filiação dos sintomas intracranianos, porventura
existentes, à mesma etiologia.
Nas formas disentéricas da amebiase, impõe-se a pesquisa do
germe através de reiterados exames coprológicos, corado o material
pela hemateina férrica (Método de DiAMOND ou de pREtTAs) ou
por meio de verde rápido (Método de LAWLESS).
Nas formas constipantes da parasitose, predominam os cistos
amebianos, cuja comprovação se faz pelo método da concentração,
ou então administrando purgativo salino, de pH em torno de 8.0,
a fim de desalojar parasites presentes na mucosa intestinal.
O exame do liquor representa uma das pedras angulares no
diagnóstico de processo supurativo intracraniano. A colheita do
material deve ser realizada com cautela, principalmente na vigência

RADIODIAGNÓSTICO
O estudo radiológico simples do crânio (convencional, estéreo
e tomográfico) não contribui para a evidenciação etiológica da
neuro-amebíase. As películas contrastadas (gás ou líquidos opacos)
prestam-se ao reconhecimento do abscesso, não porém na sua determinação causa!. Demais disso, sendo os abcessos usualmente de
dimensões reduzidas, nem sempre os métodos radtológicos contrastados são eficazes para a comprovação do processo intracraniano.
E. E. G.

O estudo eletroencefalográfico deve ser incluído na rotina
exploratória, em vista do seu valor como meio de localização e,
às vezes, de identificação patológica da lesão. A anormalidade
característica consiste no aparecimento focai de atividade de!ta. Nas
mãos de PENNYBACKER, o método gráfico ofereceu precisa informação, quanto à natureza do processo, (não amebiano), em H casos
num total de 20, e quanto à topografia, em 16 casos.
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PROGNÓSTICO
Nos espécimes com lesões meningo-cerebrais difusas ou polifocais, o prognóstico geralmente é infausto. A mesma assertiva ê
válida para o abscesso solitário, de dimensão considerável. São
raros os casos com sobrevida, mesmo quando se procede ao tratamento médico. Da mesma forma, a combinação da terapêutica
médica com procedimento cirúrgico (extirpação do abscesso) não
oferece perspectivas alentadoras, a julgar pela análise das publicações consultadas.

P°tüt.iü<, M. e CARTEü, R.F., Acute pyogenic meningitisprobably due to Acanthamoeba sp.; a preiiminary report., Britsh. Med. J., 546:740, 1955.
IZAR. G., Epicriso ai primo caso di amoebiasi cerebrate rescontrado in Itália,
Minerva Med., i, 314, 1932.
KARTUUS, apt"? FOWLER, M. e CARTER, R.F., op. c^.
KERNOHAN, J.W.. MAGATH, T.B. e SCHLOSS. G.T., apud FOWLER, M. e
CARTER, R.F., Op. C!f.
KORNHR. O., apt!CÍ PORTUGAL, J.R., op. cií.

LENSHOEK, C.H., BAUMANN, C. e WtELENGA, D.K., Braini abscess due to
Entamoeba histolytica, Arch. Chir. Neerl., 10:34, 1958.

TRATAMENTO
Dos agentes amebicidas empregados na terapêutica das formas
extra- intestinais da parasitose, a emetina liderou o armamentário
até 1948, sendo então gradualmente substituída pelo fosfato de
cloroquina.
Recentemente, a terapêutica antiamebiana viu-se enriquecida
com novas e potentes substâncias, de fácil aplicação e de baixa
toxicidade.
Entre os modernos amebicidas, as N,N'-bis (dicíoracetil) diaminas (Falmonox R) ocupam posição de relevo, em vista de sua
seletiva propriedade antiamebiana e da sua boa tolerância. O
quimioterápico mostra-se eficaz na dose de lOOmg três vezes ao
dia, durante uma semana.
Nos casos de abscesso cerebral, impõe-se, juntamente com a
terapêutica médica, a extirpação cirúrgica da lesão.
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MACHADO, O., Aspectos clínicos da amebíase, Trib. Med., 321. 12, 1966.
MAZA, De La e GuzMAN, A., Abscesso hepattco amebiano, abscesso pulmonar
amebiano, abzcesso cerebral amebiano, peritonitis y meningitis amebianos en ei nino, Re v. Chi!. Pediat., 24:421, 1953.
MOREHEAP, apua FOWLER, M. e CARTER, R. F., Op. C!f.

NfELSEN, J.M., Symptomatology of otogentc abscess of the temporal lobe,
Arch. Neurol. Psychiat. (AMA), 29:670, 1933.
ORBisoN, J.A., REEVES, N., LsBDHAM, C.L. e BLUMBERG, J.M.. Amebic brain
abscess, Medicine Balt., 30:247, 1951.
PBNNYBACKER, )., Abscess of the brain, ia Feiling, A, Modem trends in Neurology, Londres, Butterworth Co., 1951.
PORTUGAL, J.R., Clinica dos abcessos cerebrais, J. Brasil. Neurol., 1:25, 1949.

REFERÊNCIAS

PowELL, S.J. e NEAMB, P.B. A case of amoebic abscessi, Britsh Med. ).,
2:1.136, 1960.

BATSSON, O. V., The function of vertebral vein and their rói in the sprcad of
metastases, Ann. Surg., 112:138. 1940.
BUT. C.G., Primary amebic
274:1473, 1966.

meningo-ertcephaiiti^

New

Engl. J. Med.

Coi,t.AR, P. e KsNDALL, D., Cerebral amodbiasis treated w!th emetine, Lancei
2:17, 1947.
DERRÍCK, E.H., apud FOWLER, M. e CARTBR, R.F., op. c;'f.

, E.C. e RussBL, P.P., Clinicai Parasitology, Philadetphia, Lea Fcbtger.
1964, 7' ed.

RoBIES, C., Absceso amibiano de! cérebro, Rev, Med. Hosp. Gen. Méx.,
5:261, 1943.
SíHAUDIN, apud PAUST, E. C. e RUSSELL, R. F., op. cíf.

SENA, P.G., Aspectos anatomo-clínicos das Parasitoses do Sistema Nervoso,
Neurobiologia, 26:115, 1963.
StVARTZWELDER, J.C. e McGILL, apud PAUST, E.C. e RUS.-ELL, P.F., op. cíf.

TAKARO< T. e BoND, W.M., Pleuropulmonary, pericardial and cerebra! complications of amebiasis, Int. Abstr. Surg., 107:209, 1948,

CISTÍCERCOSE

CISTICERCOSE
A cisticercose ou ladraria representa doença parasitária determinada peta ação patogênica do cisticerco nos tecidos humanos
e de outras espécies animais.
O agente causa! da infestação é a larva da Taenía .so^Hm
Linnaeus 1758, conhecida desde Rudolphi pela denominação de
CysÍKrercHN ceNu^oyae. Em circunstâncias excepcionais, a parasitose pode originar-se da invasão do organismo pelo embrião da
!T aien;a saginafa Goeze (C. íxwís) ou da tenia do carneiro (Multicepá multiceps Leske 1780) .
A cisticercose constitue, pois, enfermidade resultante da fixação, crescimento e ulterior enquistamento, no hospedeiro, da forma
larvária das tênias. Enquanto o verme adulto tem por domicilio
o tubo digestivo (intestino delgado), o cisticerco aloja-se, de preferência, nos músculos, no tecido sub-cutâneo, no Sistema Nervoso
Central e no globo ocular, determinando características alterações
anatômicas e variadas manifestações clínicas, cujo matiz depende
da intensidade e localização das vesículas parasitárias.
NOTA HISTÓRICA
Atribue-se a Rumler (1858) o mérito da observação do primeiro exemplar humano com sinais nervosos imputáveis ao cisticerco, que o A, descreveu como resultantes de pústulas da duramater. Pouco depois, Paracelso mencionava caso idêntico, com
crises convulsivas. Todavia, foi preciso chegar-se ao tempo de
MALPíGHi, HARTMAN e KoENiGSBERG para se entrever a natureza
parasitária daquelas formações.
GARRIDO e LoRENZO afirmamque, bem antes, em 1558 e 1560,
RoNNA e PANAROLUS assinalaram a vesícula em cérebro de epilépticos, tendo Pallas alcunhado a larva de 7aen?a
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Em nosso meio, deve-se a MiGUEL PEREIRA (1905) o trabalho
pioneiro a respeito da localização neural da larva. Não obstante,
Monteiro Salles, em festejada tese, contesta a referida prioridade,
citando Simões Correia como o precursor da questão.

a neurocisticercose era considerada autêntica curiosidade patológica .
Não dispomos de algarismos fidedignos sobre a disseminação
da doença nos diversos grupamentos humanos, porém sabe-se que a
condição subsiste e prevalece mormente entre os povos sem proteção sanitária adequada, e habituados ao consumo de carne suina
contaminada por cisticercos viáveis.

Sobem agora a mais de centenas os artigos, monografias e
documentários versando os diversos aspectos da neurocisticercose.
R das mais destacadas a contribuição brasileira ao estudo das
formas anátomo-clínicas da neuro-parasitose, cabendo destaque
especial, entre outras, as publicações de Pupo e cols., de PiNHEJRO
e MELLO, de BROTO, de Canelas e o relatório oficial de Pupo ao
í Congresso Pan-Americano, realizado em Lima, Peru.
Ã medida que se multiplicam os trabalhos sobre o problema,
deixa a neurocisticercose de constituir mera surpresa de necrópsia,
passando a interessar neurólogos e sanitaristas, que se empenham,
na hora atual, em esmiuçar a sintomatologia e em estabelecer planos
de profilaxia e terapêutica, capazes de erradicar a helmintose.
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
São as regiões da orla equatoriana e as de civilização ainda
incipiente as que exibem maior índice de infestação.
Nos territórios centroeuropeus, parece elevada a freqüência
da parasitose, conforme depoimento de STEPIEN e CHOROBSK. A
julgar por certos testemunhos, também na Rússia a afecção é prévalente. Na Alemanha, a incidência da ladraria cerebral é estatisticamente significativa, apresentando-se na proporção de l caso
para 125 tumores intracranianos.
No continente asiático, é comum sobretudo na China e índia.
Na África, é mais freqüente nas áreas do sul e em Madagascar.
Nas Américas, a infestação prepondera no Brasil, Chile e
México, sendo considerada rara nos Estados Unidos, embora se
registrem, ultimamente, alguns exemplares naquela federação.
O repatriamento de contingentes militares, provindos de regiões
sub-desenvolvidas, onde rebanhos suinos contaminados e ausência
de medidas sanitárias concorrem para o incremento do mal, explica
o aparecimento de casos da espécie em locais onde até pouco tempo

É curioso assinalar a raridade da afecção entre isrealitas e
mulçumanos, proibidos que estão, por dispositivos religiosos e
sanções aos infratores, a alimentar-se de carne de porco, o veiculo
natural do cisticerco.
BIOLOGIA DO PARASITO E TRANSMISSÃO DA DOENÇA
O cisticerco, que encarna a forma larvária das tênias, é, como
se disse, o agente determinante da afecção parasitária denominada
cisticercose.
Pertencentes à ordem dos Platelmintos, as tênias são vermes
de corpo longo e achatado, com várias segmentações ou proglótides,
cuja forma e tamanho dependem da variedade do helminto considerado (T. áo/ãzm, T. sagfnara, os cestódios que elegem o homem
para hospedeiro definitivo).
Em determinada fase do ciclo biológico do verme, observa-se
a eliminação de proglótides maduros, juntamente com as dejecções,
para a tênia soNum, ou independente destas, no caso da variedade
sagmafa; os anéis, repletos de ovos ou embrióforos, rompem-se no
solo, liberando estes, que permanecem viáveis por muitas semanas.
A partir desse momento, está constituído o núcleo de contágio do
homem e de outros animais.
Três são os mecanismos pelos quais se processa a contaminação
humana: hetero-inf estação, auto-infestação interna e auto infestação
externa.
Na primeira eventualidade, o contágio se realiza através da
ingestão de alimentos poluídos com excretas contendo embrióforos;
a cutícula destes é então digerida pelo suco gástrico, liberando-se,
assim, os embriões hexacantos, que atravessam a parede entéríca,
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passando aos vasos linfáticos e venosos, de onde, por disseminação,
vão à intimidade dos tecidos, principalmente o setor interfascicular
dos músculos, o Sistema Nervoso Centra!, a região sub-cutânea
e o vítreo; aí se fixam e se tornam hidrtópicos, formando então o
cisticerco, ao fim de 3 a 4 semanas.
Na chamada auto-infestação interna, verifica-se a regurgitação
de proglótides, os quais passam ao estômago, por força de violentos
movimentos anti-peristá]ticos, sofrendo os ovos a ação lítita dos
fermentes gástricos, com libertação dos embriões.
Por fim, na auto-infestação externa, o indivíduo se contamina
ingerindo inadvertidamente os próprios detritos fecais, com embrióforos.
Ao contrário do que sucede com outros cestódios (T. ec/nnococcH^), o fígado e os pulmões não oferecem condições propícias
à ladraria.
O cisticerco, alojado na intimidade dos tecidos, apresenta
vulgarmente forma ovóide, com membrana translúcida, cheio de
líquido cristalino (água, albumina, sais, leucomainas), tendo cabeça
e colo invaginados na vesícula. Nessas condições, pode manter-se
ativo por muitos anos ou morrer e se desintegrar. Quando localizados em espaços abertos, livres de pressão, como no sistema
ventricular encefálico, desenvolvem por gemulação numerosas vesículas-filhas, tomando o conjunto a aparência de cacho; tal é o
C. naí^e/niO-su-s Zenker 1822, capaz de deslocamento ativo por meio
de movimentos amebóides.
A morfologia do cisticerco pode sofrer, pois, alterações, He
acordo com a estrutura do tecido onde se localiza: lenticular, esféfica, mutilocular (racemosa), etc.
PATOLOGIA MORPOLÓGICA
Através da disseminação hematogênica, os embriões da tênia
alcançam o Sistema Nervoso Central ou suas cobertas serosas,
tiansformando-se então em vesículas parasitárias, de paredes transparentes e tamanho variável, contendo em seu interior a larva do
helminto.
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O número e a topografia dos cisticercos no S.N. variam
amplamente, mas pode-se afirmar que são mais freqüentes no
encéfalo, principalmente ina superfície dos hemisférios cerebrais
(convexidade e base), nas cavidades ventriculares ou nas cisternas
basais. Em algumas escassas oportunidades, o cisto hidrópico se
encontra inserido no parênquima medular ou apenso às raízes da
cauda eqüina.
A sua notória preponderância na região meningo-cortica!
decorre provavelmente da natureza física do tecido, isto é, da sua
consistência mais ou menos gelatinosa, sua rica vascularização e os
variados acidentes de superfície; tais circunstâncias, criando condições oportunas ao parasitismo, favorecem a implantação e o desenvolvimento do germe. Nos sulcos intergirais e nas malhas frouxas
da pia-aracnóide, encontram os cisticercos atmosfera apropriada
ao crescimento, como acontece na região basilar, no vale silviano
e em outras grandes cisuras, nas quais a vesícula toma com freqüência a forma racemosa.
Os ventrículos são também ponto de eleição para a larva, principalmente a fossa rombóide. SATO, por exemplo, em 128 casos,
observou a localização ventricular 48 vezes. Acredita HENNEBERG
que os embriões penetram no neuraxe através dos plexos coróides,
o que justifica plenamente a freqüência da cisticercose ventricular.
A medula, pelo contrário, proporciona menores possibilidades
de infestação, quiçá em vista da sua estrutura compacta, da conformação externa praticamente sem depressões, do pequeno volume
do órgão, do seu menor suprimento sangüíneo e, por fim, de sua
localização distante dos plexos coróides, por onde o embrião teria
acesso ao Sistema Nervoso.
Histològicamente, as vesículas cisticercóticas possuem três
camadas características: quitinosa, germinativa e parenquimatosa;
o conhecimento da natureza e disposição dessas lâminas é de absoluta importância porque, nos parasites acéfalos, somente a identificação dos estratos capsulares permite o diagnóstico. As dificuldades são ainda maiores nos casos da larva morta e necrosada,
requerendo-se então, do patologista, cuidadosa investigação a fim
de reconhecer os restos parasitários.
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No interior da vesícula, existe líquido cristalino, destinado à
nutrição do organismo; quando elaborado em quantidade superior
às necessidades do germe, acumu!a-se progressivamente no cisto,
que se distende, dando origem a uma grande bolsa hidrópica, ou
ensejando a formação de várias excrescências, que levam à constituição da forma multilocular ou acinosa.
Conforme a incidência do corte histológico, pode-se observar
as ventosas e os acúleos característicos da larva.
A ação patogênica do parasito sobre as estruturas nervosas
obedece a dois mecanismos principais: l — efeito mecânico, proporcional ao volume e à localização da vesícula; 2 — efeito tóxico,
perifocal e à distância.
A localização do cisto nas proximidades dos pontos de estreitamento do sistema ventricular, provocando bloqueio definitivo ou
intermitente da circulação liquórica, é bom exemplo da ação mecânica do germe. No que respeita aos efeitos tóxicos, estes se exercem
no parênqúima, nas leptomeninges, no epêndima, nos vasos, etc.
A reação com que o tecido nervoso se opõe à implantação da
vesicula consiste na formação de cápsula protetora, destinada a
isolar o agressor e restringir seus efeitos patológicos. O citado
envólucro protetor compreende três camadas concêntricas, a saber:
19) interna, composta de células epitelióides, linfocitos e
macrófagos;
29) média, integrada por fibras colágenas;
33) externa, formada por plasmócitos, eosinófilos, vasos sangüíneos e elementos gliais astrocitários. A estrutura nervosa circundante mostra-se modificada, com fenômenos degenerativos ao
nível dos neurônios, processo de desmielinização da substância
branca, proliferação glial e infiltração de células redondas.
Os vasos da região comprometida exteriorizam alterações proüiferativas da íntima, hipertrofia da média e infiltração de células
redondas na adventícia; estas lesões parietais, de pan-angeite,
podem culminar na obliteração do vaso, condicionando focos de
amolecimento.
ÍÊ grande a participação das leptomeninges no processo reacional, máxime na forma meningo-cortica! e na variedade racemosa
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da fossa craniana posterior. Nestes casos, são freqüentes as aderências e hiperplasia da pia-aracnóide, que assume aspecto gomoso,
com b.Jqueio correlato da circulação liquórica nas cisternas basais,
fibrose dos vilos aracnóides, encarceramento de nervos cranianos
e obstrução do orificio de Magendie e dos recessos laterais de
Luschka. A ependimite granular representa outra alteração anatômica bastante freqüente.
No risco geral, o quadro morfológico da neuro-cisticercose
encefálica assemelha-se ao da paralisia geral, a ponto de justificar
trabalhos consagrados exclusivamente ao diagnóstico diferencial
das duas entidades, quando não se consegue demonstrar o cisticerco
ou os espiroquetas no exame anatômico.
Conforme frisam Puro e cols., tem capital importância, para
a gênese das lesões, a "idade da infestação e particularmente o
fato de o cisticerco estar vivo ou morto», "pois este último determina, por sua ação tóxica — fato este integralmente aceito pelos
Autores — efeitos muitíssimos mais nocivos^.
A morte do cisticerco e sua posterior desintegração agravam
as reações perifocais e à distância, por força da intensidade dos
efeitos tóxicos da vesícula em deterioração. O processo de involução do cisto termina com a formação de nódulo granulomatoso
fibro-glial, incaracterístico, às vezes com impregnação calcárea
perceptível no écran radiológico.
Embora infreqüente, a literatura especializada nos dá notícia
da distribuição de vesículas parasitárias na medula espinhal, nas
meninges raquianas ou nas raízes da cauda eqüina.
WESTPHAL e WALTON foram os primeiros a estudar casos
da espécie. A KiMPTON se atribue o mérito da extirpação cirúrgica
do primeiro caso intramedular de cisticerco racemoso; em seu tra^
balho, KtMPTON cita a observação de MERCUR, que teria removido
vesícula de cisticerco da medula, durante investigação de necrópsia.
Um exemplar com sintomas de compressão medular foi estudado
por BüSE, enquanto MONTEIRO SALLES menciona o encontro flósmortem de vesícula localizada no parênqúima medular. Outras
publicações relativas ao tema foram estampadas por RADAUE, por
SCHLESINGER, por BERTRAND — Cols., por RoCHAS-CuADRA, por
LlMA COSTA — cols., por CANELAS e por GRANES.
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Casos expressivos, com larvas nas meninges raquianas ou
aderentes à cauda eqüina, foram divulgados por DAZZI VERGA, por
MORAWIECKA, por HENNBBERG e por HlRTZ.
SINTOMATOLOGIA
Todas as tentativas de sistematização das manifestações clínicas da neuro-cisticercose tropeçam em dificuldades quase insuperáveis, mercê o extremo polimorfismo sintomático da grave afecção.
De fato, vários são os fatores que concorrem para a multiplicidade dos fenômenos nervosos, entre eles a localização das vesículas (meníngea, cortical, ventricular, parenquimatosa, cisterna!,
radicular, mista), a quantidade das larvas, que vai de apenas uma
a centenas, as suas dimensões (de 2mm a mais de lOcm para a
forma racemosa), a viabilidade e as reações focais e à distância,
com as quais o tecido nervoso reage à infestação.
Apesar dos reconhecidos impecilhos que estorvam qualquer
tentativa de ordenação anátomo-clínica da neuro-cisticercose, são
várias as classificações propostas, louvadas sobretudo nos aspectos
clínicos ou topográficos da parasitose. Assim são, por exemplo,
as de Pupo — cols, TRELLES-ÍAZARTE, Ia RtVA, etc.
Da nossa parte, julgamos factível ordenar a neuro-cisticercose
da seguinte forma:
19) Intracraniana: a — meningo-cortical; & — cisterna!;
c — parenquimatosa; 6? — ventricular; e — mista.
2") Intrarraquiana: a — meningea; b — radicular; c — pá^enquimatosa (intramedular); d — mista.
33) Mista.
A localização meningo-cortical é das mais freqüentes, sobressaindo-se clinicamente por fenômenos focais, de colorido diverso,
como crises convulsivas generalizadas ou de tipo jacksoniano,
monoparesias, afasias, perturbações sensitivas e sensoriais, alterações psíquicas, etc. Tais manifestações, isoladas ou em grupos,
exprimem o efeito patológico do granuloma parasitário sobre o

córtice cerebral, agravadas pela reação íibroblástica das meninges
e dos vasos da região.
Nas formas cisternais, as vesiculas estão alojadas nos remansos liquóricos existentes na base do encéfalo, como na cisterna
pontina, na quiasmática, na interpeduncular, na cisterna magna.
Nesses espaços subaracnóides, o cisto pode assumir aparência racemosa, condicionando quadros clínicos nos quais, ao lado de sintomas de hipertensão intracraniana, se apuram fenômenos cerebelares ou ponto-cerebelares, hemianópsicos, oftalmoplégicos, etc.
A sintomatologia das formas parenquimatosas é, por definição,
polimorfa. Aqui se inscrevem os distúrbios cerebelares, infundíbulotuberais, dos núcleos basais e cápsula interna, do ístimo do
encéfalo, etc., Já se assinalou, inclusive, vesícula larvária incrustada
na sela turca (RiBE PORTUGAL).
Nas cavidades encefálicas, máxime no IV ventrículo, os cistos
embrionários apresentam geralmente prolongamentos arborescentes,
o que lhes valeu a denominação de racemosos. Nesta eventualidade,
podem provocar bloqueios à passagem do líquido céfalo-raquiano,
com a correspondente síndrome de hipertensão intracraniana, desacompanhada de qualquer outro sinal. Foi BRUNS quem estabeleceu,
em primeira mão, o tripé sintomático da cisticercose ventricular,
composto de cefaléia, vômitos e vertigens, sobrevindos em caráter
acessual; a observação foi posteriormente confirmada pelos A.A.,
que consideram significativos da parasitose, nesta localização, as
crises agudas de hipertensão intracraniana, condicionadas pelas
mudanças de posição da cabeça e capazes, até, de provocar morte
súbita.
Não se conforma apenas a esta fenomenologia a clínica da
cisticercose encefálica, pois a literatura pertinente dá conhecimento
de casos com distúrbios extrapiramidais, tálamo-hipotalâmicos,
endócrinos, apopletiformes (relacionados à patologia vascular) ou
exclusivamente) psíquicos.
As formas medulares ou radículo-medulares figuram entre as
mais raras expressões da afecção. A sintomatologia assemelha-se
à síndrome de compressão da medula espinhal, inclusive com bloqueio do cana! raquiano, ou então assume aspecto idêntico à tabes
ou à meningo-mielite.
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RADIOLOGIA
O estudo radiológico do crânio constitue um dos métodos
auxiliares para o diagnóstico presuntivo da doença. Vesículas calcificadas, dispostas sem sistematização, podem ser registradas na
pe!ícu!a radiológica, em contadas oportunidades, e somente nos
casos inveterados. CANELLAS, por exp., encontrou caicificações
intracranianas em apenas 19,2% da sua casuística, e Pupo em
49 de 220 exemplares.
Os cisticercos intramusculares calcificam-se com mais facilidade
do que os encefálicos, circunstância que levou BRAsiLSPORD a concluir que, se as vesículas não forem radiològicamente visíveis nos
músculos, não o serão definitivamente na cavidade craniana.
A angiografia cerebral contribue apenas para evidenciar hidrocefalia interna resultante do bloqueio liquórico gerado pelo cisto
iarvário.
O emprego de contraste gazoso, com o propósito de visibilizar
os ventrículos e as cisternas basais (ventrículografia e pneumoencefalografia), representa valioso subsídio para o diagnóstico topográfico da lesão parasitária, quando esta se localiza nas cavidades
naturais dü encéfalo ou nos espaços subaracnóides da base. O
contorno do cisticerco pode então mostrar-se claramente delineado
no interior dos ventrículos.
É elemento importante para a interpretação a variação topográfica da sombra cística, em radiografias sucessivas; tal fenômeno
teria explicações na facilidade com que as vesículas, livres nos
espaços ventriculares, sofrem deslocamentos em muitos sentidos,
ativos, de caráter amebóide, ou passivos, conforme a posição da
cabeça do doente. Aliás, a progressão da larva nos tecidos é particularidade devidamente considerada pelos estudiosos, havendo
LEUCKART declarado que já «se tem visto (o cisticerco) formar
trilhas e caminhos cobertos de exsudatos na superfície cerebral*.
Nas formas oculares, por ex., a observação direta comprova movimentos espontâneos de migração da larva, que salienta e invagina
o scoje.y, como a tatear o ambiente.
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ELETROENCEPALOGRAPIA
Como é óbvio, não são específicas as alterações da bioeletrogênese cerebral na parasitose em questão. Nos espécimes com hipertensão intra-craniana, verifica-se predomínio bilateral e difuso de
ondas de baixa freqüência, enquanto nos processos localizados o
distúrbio elétrico pode guardar paralelismo com a lesão focai.
Pato digno de menção é a grande mutabilidade do traçado,
quando repetido em várias oportunidades.
Importa acrescentar, por outro lado, que muitos indivíduos,
altamente infestados, exibem normalidade no registro elétrico.
PATOLOGIA CLINICA
No capítulo do diagnóstico da neuro-cisticercose, as manifestações clínicas cedem passo às investigações bioquímicas, notadamente o exame do líquido céfalo-raquiano.
Certamente que a biópsia de cistos subcutâneos, o exame
coprológico e a intradermo reação representam etapas de valor na
indagação etiológica, mas nenhum processo sobreleva, em significado
diagnóstico, as pesquisas realizadas no líquor.
A síndrome liquórica da cisticercose do neuraxe e sua meninges se exterioriza, em resumo, por moderada pleocitose linfomononuclear, pequena elevação do teor protideo, positividade das reações
das globulinas e da reação de fixação do complemento para o cisticerco, e curva coloidal do tipo parenquimatoso.
A demonstração do organismo no líquor, ou de fragmentos
da membrana cistica, que poria fim as incertezas, é fato absolutamente excepcional, sendo poucos os afortunados pesquisadores que
surpreenderam restos de película ao exame microscópico. Ao que
sabemos, apenas HARTMANN, CASTEX, MAGGi e MoRAWíCKA, tiveram esta rara oportunidade.
No que se relaciona com a citologia, os elementos variam
numericamente de algumas unidades a dezenas ou centenas. Rs:LE!N — cols. dão cifras de 5 a 500. A presença da eosinófilos é
enfatizada por CANELAS e por Rjzzo, entre outros. Rizzo declara
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de valor crucia] o encontro de eosinófilos, comparável, em importância diagnostica, à presença de bacilos de Koch no escarro de
tuberculosos.
O perfil protêico revela elevação da gama-globulina, diminuição da beta-globulina e ausência da pré-albumina.
Alguns patologistas, como NiETO (citado por ReE!LEiN-cols),
têm comprovado acentuada diminuição da glicorraquia, e até mesmo
ausência do hidrocarbonado (LoPEZ ALBO e cols., cit. por jREiLEíNcols.), porém a maioria não empresta valor à dosagem do glicideo.
As reações coloidais dão geralmente curvas de floculação nos
tubos das zonas central e esquerda, indicadoras do comprometimento do parênquima. Não é rara a positividade da reação de
WASSERMANN.
O momento fundamenta] para o diagnóstico reside na evidenciação de anticorpos específicos, cuja importância foi encarecida,
entre nós, por LANGE.
A prova do desvio do complemento para cisticercos (reação
de WsiNBERG) é a etapa principal da pesquisa, embora se apresente
positiva em alguns casos de neuro-lues. Daí o apuro a se exigir
para a interpretação de exemplares em que as reações de WASSERMANN e \VE!NBBRG se apresentem simultaneamente positivas. Para
o deslinde é mister empregar antígenos purificados para a reação
de WsiNBERq.
A negatividade desta prova não implica, necessariamente, na
inexistência de neuro-cisticercose, pois, como pondera BROTTO, a
localização parenquimatosa da ]arva, sem contato com as meninges,
impede a produção e derrame de anticorpos no ]íquor.
Em síntese, os elementos liquóricos mais capazes para a determinação etiológica da parasitose consistem em eosinorraquia e positividade da reação de Weinberg.
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Nas formas hipertensivas, resultantes da localização das larvas
nos ventrículos ou cisternas, cabe recorrer à neuro-cirurgia. Nas
modalidades pseudo-tumorais, com volumoso granuloma fibro-gliocisticercótico no encéfalo ou medula, é indispensável a sua remoção
cirfúrgica, desde que possível.
Nos processos hipertensivos insuscetíveis de correção, ou meningite basilar adesiva, recorre-se freqüentemente à drenagem ventricular paliativa.
Além do tratamento médico sintomático, vg., a prescrição de
drogas anticonvulsivas nos casos indicados, empregam os A. A.
quimioterápicos, corticoesteróides e antibióticos, com alguns resultados positivos. Entrje os primeiros, as sulfas ocupam posição de
destaque, principalmente as de ação lenta, dada à sua relativa facilidade em transpor a barreira hemato-cerebral e a persistência de
efeito nas 24hs. Dos sulfamídicos, os preferidos são a sulfametoxipiridazina e o sulfisoxazol, administrados nas doses de estilo, por
períodos de 20 dias, por 10 de descanso, durante 6 meses.
Os corticoesteróides são úteis para debelai) ou minimizar as
reações f logísticas próprias da parasitose. O esquema de administração é idêntico ao das sulfas, no que respeita ao tempo de uso.
Ainda no arsenal terapêutico da neuro-cisticercosie, conta o
médico com a estreptomicina, o extrato etéreo de feto macho, a pirimetamina, o diclorofeno e alguns derivados clorados de substâncias
organo-fosforjadas.
As me!horas obtidas com os medicamentos enumerados se
retratam inicialmente nas manifestações neuro-psíquicas, só mais
tarde logrando modificar a forma liquórica patológica.
PROGNÓSTICO

TRATAMENTO

Depende, em substância, do grau da infestação, da localização
das vesículas e da magnitude das lesões inflamatórias.

Na elaboração de esquemas terapêuticos de combate à doença,
há que se cogitar, preliminarmente, da modalidade anátomo-clínica
da parasitose em pauta.

Nas formas ventriculares e pseudo-tumorais, a extirpação do
germe, quando radical, oferece perspectivas satisfatórias. Nos processos convulsivos unifocais, o prognóstico é favorável.

— 124 —
Todavia, os casos de infestação maciça, com ostensiva participação meningo-encefálica, são habitualmente graves, com grande
índice de letalidade.
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GRANES, R. R. e BECKER, P. F. L., Cisticercose intramedular, Arq. Netlfo-psiquiat., São Paulo, 21:286, 1963^
HARTMAN e STERTZ, apud REINLBtN, J. M. A. e COls., OO. C:7.
HENNEBERG, aptKÍ WATERHOUSE, R., op. cff.

PROFILAXIA
A primeira providência, nesse sentido, deve consistir na melhoria das condições de criação e trato dos rebanhos suinos, bem como
na fiscalização rigorosa dos estabelecimentos que comerciam com
a carne de porco, a qual será inutilizada para o consumo, quando
infestada. Em seguida, estabelecer programas de educação sanitária das populações, em especial dos habitantes da zona rural,
alertando-os para os perigos de contaminação através da ingestão
da carne comprometida ou de legumes e frutas lavados em águas
poluidas com embrióforos. Finalmente, instituir campanha de
combate à teniase, por meio de tratamento precoce, encarecendo
aos portadores os perigos de potencial infestação endógena.

HlRTZ, apud BROTTO, W., op. c#.

ISAUSTI, T., Cisticercosis cerebral, Neuropsiquiat., 3:269 1950.
KRAUS, W. C., A case of cyst within the spinal cord, Brain, 30:533, 1907.
KnwrON, A. R., Cysticercu^ racemosus (Taenfa solium)
cord, Surg. Gyn. Obst., 30:198, 1920.

infection of spinal,

KOENISBERG, apud GARRH3O, J. A. e LORENZO, A. A., op. cíf.

LANGE, O., O liquido cephalo-rachidiano na cysticercose do Systema Nervoso
Centra!, Rev. Neuro!. Psychiat., São Paulo, 2:52, 1936.
LEUCKART, apud WATERHOUSE, R., op. CtY.

LtMA CosTA, A., F]GUE]REDO, H. B. e SERRA, J. P., Cisticercose do Sistema
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DOENÇA DE CHAGAS

DOENÇA DE CHAGAS
Universalmente conhecida pela denominação eponímica de
Doença de Chagas, a tripanossomíase americana constitue grave
afecção parasitária, de acentuado tropismo para o Sistema Nervoso
e miocárdio, tendo como agente infectante o T*rypano5som,a cruz;,
transmissível ao homem e outros animais por hemipteros hematófagos da sub-familia dos triatomideos.
A parasitose possue múltiplas expressões clinicas e ampla distribuição geográfica no continente americano, estendendo-se da
Patagônia ao México, com prevalência em terras brasileiras, argentinas, venezuelanas e uruguaias, de onde, aliás, promana a maior
parte da contribuição mundial ao estudo do problema.
NOTA HISTÓRICA
Embora represente endemia de grande importância médicosocial na América Latina, o conhecimento científico da infecção data
de pouco mais de meio século, cabendo ao pesquisador brasileiro
CARLOS CHAGAS o merecimento da descrição original da doença,
do seu agente etiológico e do modo pelo qual se processa a contaminação. A descoberta de CHAGAS, englobando aspectos clínicos e
parasitológicos da entidade, não tem similar nos anais da medicina,
constituindo um dos momentos culminantes da história das revelações cientificas.
Comissionado para o combate ao paludismo, em Minas Gerais,
pôde CHAGAS examinar, nos idos de 1907, o conteúdo intestinal de
reduvídeos hemofágicos, logrando encontrar, neles, alguns microorganismos flagelados, com caracteres morfológicos de critídeas;
pela inoculação do material, em macacos, obteve o aparecimento,
no sangue periférico, de abundantes protozoários, dotados de fia-
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de 5c/n.?o?rypanHr?! cru^:', em homenagem ao sanitarista OswALDO
CRUZ.
Na mesma ocasião e locai, verificou CHAGAS, no sangue de
indivíduos doentes, a existência de parasites flagelados, morfològicamente idênticos aos protozoários anteriormente observados;
desta maneira, estabelecendo a unidade bio-anatômica de ambos
os agentes, credenciou-se descobridor de nova condição mórbida,
por todos conhecida pelo nome de Doença de Chagas.
isolando inicialmente o parasito, estudando depois a biologia
do inseto transmissor e, por fim, analisando a afecção no homem e
em animais de laboratório, conseguiu o investigador patrício o singular mérito de esmiuçar todos os aspectos da parasitose, fato
considerado inédito nos anais da pesquisa biológica.
Aos trabalhos iniciais de CHAGAS, seguiram-se outras importantes publicações, como as de GASPAR ViANNA (parasitologia e
patologia), GUERREtRO e MACHADO (diagnóstico laboratorial),
EzEQUiEL DiAS (hematologia), ViLLELA (clínica), RocHA LiMA,
MAGARiNOS TORRES (patologia), etc. Do exterior, vieram as fundamentais contribuições da M.E.P.R.A. (MAZZA), de RoMANA,
de NiNO, de TAUCE e de outros, completando-se, destarte, o ciclo
dos conhecimentos epidemiológicos, clínicos, patológicos e imunológicos da protozoose chagásica.
EPIDEMIOLOGIA
0 estudo epidemiológico do mal baseia-se nos seguintes
critérios:
1 c) índice triatoma-tripanossõmico;
2°) exame clínico;
3<?) xenodiagnóstico, reação de fixação do complemento e
eletrocardiografia.
O índice triatoma-tripanossõmico representa bom sinal de contaminação domiciliar, porque o artrópodo parasitado é o agente
eficaz da transmissão da doença.
A despeito da distribuição dos triatomídeos interessar considerável área do continente americano, a doença prevalece em certas
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zonas, onde algumas espécies vectoras se adaptaram à habitação
humana das áreas rurais. O inseto silvestre também é efetivo na
difusão da parasitose, embora em proporção pequena, quando cotejado com triatomídeos domiciliares ou peri-domiciliares (galinheiros,
pocilgas, etc.), entre os quais são particularmente ativos o T*r:aío?na
in^e^rans e o 7?ac&MH.s pro?:.YH.s, sobretudo o primeiro.
BIOLOGIA DO VECTOR
Os transmissores naturais da doença de Chagas aos animais
suscetíveis pertencem ao gênero reduvídeo e à sub-família dos triatomídeos, de hábitos marcantemente hemofágicos. São artrópodos
hemípteros, encontrados em vastas regiões da América, desde o
paralelo 4! até a Patagônia, podendo ainda ser rastreados na África,
Ásia e Oceania. O Brasil, a Argentina, o Uruguai e a Venezuela
são os países que pagam maior tributo à afecção. Em nossa terra,
somente na bacia amazônica ainda não se registraram casos humanos, embora haja animais silvestres e domésticos contaminados.
As espécies vectoras silvestres não parecem oferecer grande
importância sanitária, embora não se negue possam mudar de abrigo
e modificar hábitos alimentares, como ocorre com o T*naío/na
sord àfa.
O Triatoma fn^esfans é, por excelência, o vector mais adaptado
à vida domiciliar, principalmente na região centro-sul do nosso país,
Bolívia, Uruguai, Paraguai, sul do Peru, Chile e Argentina. Ao
norte e centro do Brasil, encontra-se também o jPansíron%yy/H.s
7ney:síu.s, enquanto no Caribe predomina o RacfnHzs pro/MKi.s.
A atividade hematófoga dos triatomídeos desenvolve-se no
período noturno, sendo as vítimas sugadas de preferência na face
(daí o nome de *barbeiro:>, pelo qual é vulgarmente chamado),
por cerca de 20 minutos; concluído o repasto, o inseto gira 180
graus, recolhe o rostro, e, geralmente, defeca. São os excretas tripanossomíferos que contaminam o animal, porque, depositadas as
dej ecoes na pele vulnerada pela coçadura, ou nas mucosas, sobretudo a ocular, fácil se torna a penetração do germe na intimidade
dos tecidos.

BIOLOGIA DO TRIPANOSSOMA
ú yrypano^owa cruz:', "fons et origo» da parasitose em
apreço, possui duplo ciclo evolutivo. Tanto no invertebrado, como
nos animais homeotermos, o prOtozoário cumpre etapas definidas,
multiplicando-se no interior das células, sob a forma de leishmanias,
e invadindo o sangue, sob a forrna flagelada.
No artrópodo, o micro-organismo realiza o ciclo vital na luz
do tubo entérico, passando por três fases distintas: gástrica, duodenal e retal. A primeira etapa corresponde à regressão à forma
de leishmania, a segunda à fase) de multiplicação e a terceira à
adoção da forma metacíclica contagiante.
Ultimado o ciclo evolutivo no inseto, os parasites metacíclicos
acumulam-se na ampola retal, de onde são expulsos, em mistura
com os excrementos do reduvídeo. Disposto o material contaminado na pele ou mucosa, os tripanossomídeos atravessam ativamente o tegumento e alcançam o S.R.E., ou outros tecidos, ou
invadem a corrente sangüínea e linfática, disseminando-se então na
economia.
A transmissão da doença não se processa apenas pelo mecanisme apontado. A contaminação humana pode ainda se verificar
por via placentária, através do leite materno ou por meio de transfusão de sangue.
O acesso do hemoflagelado às células incita modificações morfológicas na estrutura do germe, pelas quais o parasito toma aparência leishmanióide, multiplicando-se então por divisão binaria.
Concluída a etapa intracelular (pseudo-cistos), os parasites rompem
a membrana da célula, passando à corrente sangüínea ou linfática,
já sob a forma tripanossômica.
Discute-se, ainda, o tempo de duração da fase sanguícola,
mas, na etapa leishmaniforme ou endocelular, o período é de cerca
de cinco dias, podendo o protozoário ser visto em qualquer tecido
ou órgão, com maior freqüência, porém, na musculatura lisa e esquelética, no miocárdio e no Sistema Nervoso.
MANIFESTAÇÕES EXTRA-NERVOSAS
-É amplo o espectro sintomático da doença de Chagas. A
intensidade das manifestações anátomo-clínicas subordina-se a

-p. 4 —Doença de Chagas. Três
hemoflagelados numa lâmina.

Í35
vamos fatores, como a virulência e a estirpe da cepa inoculaJa, o
número de tripanossomas contagiantes, a idade e estado gera! do
indivíduo parasitado, etc.
MAZZA e JoRG desdobram a evolução da moléstia em três
períodos: í — o de fn^ecpão agnJa, com sintomas constitucionais
(febre, prestação, dores, complexo cutâneo ou oftalmo-ganglionar,
ou chagoma de inoculação, perturbações viscerais incaracterísticas,
edema, adenite, etc.); 2 — o de íran.sfcáo, durante o qual se processam sucessivas disseminações hematogênicas, com formação de
lesões viscerais exsudativas (chagomas metastáticos, esquizotripanides, miocardites, lesões nervosas); 3 — o crõmco, no qual o
parasitismo é mínimo e se constituem as lesões fibrosas; expressões
desse período residual geriam as megavísceras e a cardiopatia
crônica.

dade, culminando no êxito leta!, ora benignas e inaparentes, desaparecendo sem deixar seqüelas.
Conseqüentemente, por falta de comprovação anatômica, não
se admite hoje, como se disse, a forma crônica da doença, no que
respeita ao Sistema Nervoso Central.
Sabe-se, contudo, seguramente, que são abundantes e extensas as lesões chagásicas crônicas do sistema nervoso autônomo das
paredes musculares das vísceras ocas, sobretudo o cana! entérico
e o coração.
Conforme estabelece KoEBERLE, não é possíve! explicar as
lesões das fases aguda e crônica por um mesmo fator patogênico.
Pelo contrário, na parasitose estão em causa dois processos patológicos que o citado Autor reputa distintos:

MANIFESTAÇÕES NERVOSAS

19) cfoenca cfe CAaga^, representada pela fase invasiva ou
septicêmica, multiparasitária;

Desde a publicação prínceps de CARLOS CHAGAS, que se alude,
interativamente, à participação do Sistema Nervoso no complexo
sintomático da moléstia.
Da copiosa bibliografia a respeito, desume-se que é indubitàvel o comprometimento mais ou menos pronunciado do neuraxe e
seus envoltórios serosos (leptomeninges), em muitos ca.so.s a^n&ts
da infecção, variando a intensidade e natureza dos sintomas
segundo a topografia das lesões e a virulência da infestação. Em
contrapartida, a chamada forma nervosa crônica, tida inicialmente
como autêntica, não tem hoje a chancela unânime dos A.A., visto
inexistirem documentos abonadores desta modalidade clínica da
íripanossomíase americana.
Tem-se, assim, como certo, a forma aguda, encefalítica, com
exteriorização sintomática ostensiva ou protraida. Com a extensão
do processo inflamatório, observável principalmente na forma remorada ou sub-clínica da neuro-tripanossomiase, era de se conjecturar
a persistência de lesões cicatriciais difusas no encéfalo, mas tá!
circunstância não tem sido registrada.
Admitem os pesquisadores, presentemente, que as manifestações meningo-encefálicas da parasitose são ora de máxima gravi-

2°) paíias c/zagásfcas, decorrentes de alterações residuais do
Sistema Nervoso, próprias do período crônico, sem parasitismo.
ALTERAÇÕES NERVOSAS EXPERIMENTAIS
Sem embargo da afirmação de RocHA LiMA, sobre a excepcionalidade do comprometimento experimental do tecido nervoso pelo
hemoflagelado, constantemente se observam distúrbios neurais induzidos em animais de prova.
Assim é que, pela inoculação do germe, MAGARtuos TORRES e
ViLLAÇA obtiveram importantes alterações inflamatórias no cérebro
e medula espinhal de cães jovens; ViLLELA-ToRRES, depois ViLLELA
e mais tarde ViLLELA e VfLLELA conseguiram provocar paralisias
em cães adultos, pela inoculação de cepa viru!enta do protozoário,
oriundo da infestação natural do tatu. Na mesma trilha, SouzA
CAMPOS logrou patentes lesões nervosas pela contaminação experimental em cães, e ALENCAR e ELEJALDE verificaram alterações
morfológicas de magnitude diversa em cães e camundongos albinos
infectados com o parasito.
As investigações experimentais não se limitaram apenas ao
Sistema Nervoso Central, pois desde KoERBELE que se focalizam
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alterações anatômicas dos plexos nervosos intra-viscerais, traduzidas pe!a redução numérica de gânglios nervosos vegetativos e
correlato afrouxamento do tono e da peristalse das vísceras ocas.
O Sistema Nervoso Periférico, na sua vertente somática, foi
estudado experimentalmente por CoucEtRO, que encontrou, no
ciático de cães contaminados, corpúsculos leishmanióides no interior
de pseudos-cistos, assim como lesões degenerativas das fibras
nervosas.
ALTERAÇÕES NERVOSAS NO HOMEM. PATOLOGIA
Na fase aguda ou septicêmica, são freqüentes as determinações meningo-encefálicas. O próprio CHAGAS, ao reconhecer duas
variedades clínicas do processo mórbido (forma aguda benigna e
maligna), deu especial ênfase à coparticipação nervosa no quadro
gera! da doença, mercê a localização do protozoário nas leptomeninges e na substância cerebral.
As reações inflamatórias do parênquima nervoso foram inicialmente estudadas por GASPAR ViANNA. Demonstrou ele a estrita
vizinhança do foco inflamatório com vasos sangüíneos, que seriam
provavelmente a porta de entrada do hemoflagelado no tecido ner^
voso; evidenciou ainda, aquele A., na área conflagrada e adjacências, a presença de micro-organismos esquizotripânicos, sob a forma
de leishmania, ora livres, ora no interior de células (pseudo-cistos) .
É interessante ressaltar que os investigadores tiveram desde
logo a atenção despertada para a particularidade de que nem sempre
havia comprometimento anatômico do Sistema Nervoso, pois algumas cepas de tripanossomas não o afetavam, enquanto outras o
faziam de modo sistemático, particularmente aquelas provindas do
tatu (fafu,y:!3 not/encínafa).
O neurotropismo das colônias parasitárias provenientes do tatu
foi inicialmente interpretado como resultante de <xraça;> especial,
porém hoje aceita-se o fenômeno como ligado à variação do poder
patogênico das diversas cepas, em conseqüência de vários e complexos fatores.
Num importante trabalho sobre a histopatologia nervosa da
tripanossomose sul-americana, VrLLELA e MAGAMNOS
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demonstrariam a correlação entre lesões anatômicas e manifestações
clínicas, chamando atenção, outrossim, para o fato de o protozoário
não comprometer diretamente os neurônios, parasitando preferencialmente células da astroglia e elementos macrofágicos peri-vasculares.
Em suma, pelo exame macroscópico de chagásicos, vitimados
no curso de manifestações meningo-encefálicas, observam-se hemorragias puntiformes disseminadas irregularmente no córtice cerebral
e gânglios estrio-palidais, aliadas à edema do tecido.
Tais achados, sem qualquer especificidade, denunciam apenas
processo inflamatório agudo das meninges e massa encefálica.
A análise microscópica evidencia infiltração peri-vascular de
células linfocitárias, proliferação histiocitária da adventícia dos
vasos e presença de alguns polimorfonucleares neutrófilos, isto é,
em síntese, processo anatômico denunciador de reação mesodérmica
no tecido nenvoso e leptomeninges. Na intimidade desses focos,
são comuns aglomerados de parasites, de configuração leishmanióide, o que dá o selo patognômonico das lesões. Os corpúsculos
parasitários estão dispersos na substância nervosa ou reunidos em
abundância no seio do foco inflamatório, ocupando o interior das
células neurogliais ou invadindo o espaço peri-vascular.
Contemporâneamente, verifica-se tumefação aguda dos neurônios, alguns dos quais em fase de liquefação, alterações morfológicas da oligodendroglia e clasmatodendrose dos astrocitos.
É generalizada a todo o tecido cerebral a reação inflamatória,
que todavia prepondera no córtice. O tronco e o cerebelo participam igualmente do processo, inclusive a medula espinhal, embora
em caráter mitigado.
Pelos métodos de impregnação argêntica, comprova-se a predominância de elementos microgliais nos nódulos infiamatórios.
As células astrocitárias parasitadas tomam o aspecto característico
de pseudo-cistos.
As alterações histológicas acima enumeradas referem-se à fase
aguda da infecção chagásica. No acmé do processo flogístico, comprova-se destruição neuronal ampla em torno dos pseudo-cistos
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em desintegração. Ocorre a neurolise no período ativo da parasitose, conforme se viu experimentalmente e através do exame do
matéria! humano. É, pois, exata a expressão de KOEBERLE, de que
"o destino do chagásico decide-se na fase aguda da doença». A
forma nervosa crônica é negada atualmente pe!a maioria dos A. A.,
dada a carência da documentação anatômica fidedigna.
No que respeita ao Sistema Nervoso visceral, as publicações
pioneiras de KoEBERLE e NADOR, de BRAstL, etc., põem de manifesto
a sua participação no quadro gerai da enfermidade.
De acordo com as idéias de KoEBERLE, o tcipanossoma destrói,
em boa percentagem, os elementos celulares nervosos das paredes
viscerais, mediante ação de substância neurotóxica liberada do
germe em desintegração. Ainda não se isolou o composto neurolítico alegado pelo Mestre de Ribeirão Preto, porém é inegável o
comprometimento, tóxico ou não, dos gânglios nervosos intra-murais, durante a fase aguda da infecção chagásica.
A contribuição dos A. A., com respeito ao sofrimento do Sistema Nervoso autônomo, na parasitose, impressiona pela riqueza
do material examinado, sendo praticamente impossível citá-los
todos.
O resultado de laboriosos estudos quantitativos e comparativos
leva-nos à indeclinável convicção de que no mal de Chagas ocorre
realmente acentuada lise de neurônios vegetativos parassimpáticos,
integrantes das diferentes vísceras, notadamente do aparelho digestivo e miocárdio. Destarte, abolida ou parcialmente entravada a
função tonígena e coordenadora do plexo mioentérico, desorganizase a atividade peristálttca do órgão, que se dilata e se hipertrofia,.
formando assim o que se convencionou chamar de mega (megaesôfago, megacolo, etc.). Na cardiopatia crônica chagásica, observase degeneração de gânglios parassimpáticos e freqüente presença
de microinfarttos, acreditando os estudiosos que o predomínio simpático, representado por taquicardia, extra-sístoles e fibrilação,
conduz a estado de insuficiência coronária relativa, de origem neurogênica; daí a formação de pequenos infartos, capazes de confluir
em áreas necróticas mais extensas, e as grandes variações do perfil
eletrocardiográfico, habitualmente registrados num mesmo doente.
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Em virtude da necrose isquémica e do processo inflamatório
propagado ao endocárdio, criam-se condições favoráveis à formação
de trombes murais, cujo deslocamento na corrente sangüínea determina infartos em vários órgãos.
A trombo-embolia cerebral da cardiopatia chagásica, entrevista por NusSENZVEtc e cols, constitue patente manifestação anátomo-clínica do comprometimento do coração na moléstica de
Chagas.
SINTOMATOLOGIA
Afecção parasitária de caráter crônico, a tripanossomíase americana apresenta, com relativa freqüência, início agudo, após breve
período de incubação. Na maior parte das vezes, entretanto, não
se consegue determinar a época aproximada da contaminação, dado
que os primeiros sintomas passam despercebidos, ou são de índole
obscura.
Os casos da forma aguda, vulgarmente observados em crianças
naturais das zonas endêmicas, têm sintomatologia nervosa ostensiva,
denunciadora de processo inflamatório difuso do neuraxe e meninges.
Assim, não são uniformes nem típicas as repercussões neuriátricas da infestação, as quais podem evidenciar tão só a participação
cerebral do evento mórbido ou significar sofrimento mais amplo do
tecido nervoso, com franco envolvimento das leptomeninges.
Além das cambiantes naturais da sintomatologia, impostas por
condições individuais (idade, peso, estado geral, imunidade, etc.),
também concorrem para potencializar o quadro clínico a concentração de germes inoculados e seu grau de virulência.
No dizer de CoLARES MoREmA, a meningo-encefalite chagásica
confere "caráter sobremaneira alarmante» ao complexo sintomático
da infecção, que pode, assim, culminar na morte.
Entre os sintomas principais da neuro-tripanossomose aguda,
arrolam-se convulsões generalizadas, do tipo tônico-clônico, irritabilidade ou apatia, rigidez de nuca, vômitos, dores radiculares, sonolência, confusão mental, letargia, estupor e coma,
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A lista é, evidentemente incompleta, por força da extrema variabilidade do conjunto sintomático, o qual, ou passa inadvertido, ou
toma feitio fulminante, com abundância de manifestações clinicas.
Em verdade, é impossível o debuxo da sintomatologia nervosa
da tripanossomíase americana no seu período de efervescência.
Nem sempre, porém, a meningo-encefalite é de prognóstico
infausto. Os fenômenos podem decrescer de intensidade, terminando por desaparecer sem produzir seqüelas. A extinção do
processo inflamatório, observável principalmente na forma atenuada
da neuro-infecção, não parece deixar conseqüências indeléveis, de
caráter ctcatricial.
Enxameiam na literatura especializada as publicações concernentes à forma nervosa crônica da doença, a que CoLARES MoREfRA
alcunhou de "encefalopatia esquizotripanósica». Certas diplegias
cerebrais, algumas hipercinesias, epilepsias e dissinergias, rotuladas
como expressões residuais da afecção, carecem ainda de documentos
anatômicos que lhe dêem validade.
As encéfalo e mielopatias crônicas, tidas como de origem chágásica, visto incidirem nas regiões de alto índice endêmico, parecem,
na realidade, representar mera coincidência, com outras determinantes causais, como, aliás, já acontecera com a «tireoidite parasitárias.
Se inexistem documentos probatórios da forma crônica da encefalopatia chagásica, não faltam, por outro lado, elementos e provas
indicadores da cronificação do processo ao nível do Sistema Nervoso Autônomo, integrante das paredes das vísceras ocas, com as
correspondentes alterações anatômicas e funcionais.
Acredita KoEBERLE que a lesão de neurônios parassimpáticos
intra-murais resulte de substância neurolítica liberada no ato da
desintegração do parasito.
As conseqüências da redução quantitativa, acima de certo
limite, do número de neurônios vegetativos parietais, provoca dilatação da víscera oca e abolição da sua peristalse. Constituem-se,
assim, dilatações mais ou menos amplas dos órgãos musculares
ocos, como no tubo digestivo, na árvore brônquica, nas vias büiares
e urinárias, no coração,
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Na cardiopatia crônica chagásica, formam-se com freqüência
trombes murais, capazes de determinar fenômenos embólicos cerebrais, conforme se lê nos trabalhos de NussENSWEic e cols., de
SENA, de NEiVA-ANDRADE e de BADtM, entre outros.
A ocurrência de hemiplegia súbita, ou de qualquer outro fenômeno cerebral focai, em jovens habitantes de zonas chagásicas, deve
levar, o clínico à suspeita de cardiopatia emboligênica, de origem
parasitária.
PATOLOGIA CLÍNICA
Na fase invasiva, as pesquisas de laboratório se destinam, na
maioria, a evidenciar diretamente o flagelado, através do exame
de sangue fresco, de sangue corado, de gota espessa, ou de punçãobiópsia glanglionar ou esternal.
Dos métodos indiretos, arrolam-se o xenodiagnóstico, a inoculação de sangue suspeito em animal de prova e o cultivo de sangue.
No período crônico ou residual da parasitose, são úteis a reação
de MACHADO*GuERRE!RO, aliás de grande especificidade, o teste do
azul de metileno, a hemo-aglutinação passiva de BoYDEN, o método
da imuno-fluorescência e o da inibição, de GOLDMAN.
MANIFESTAÇÕES LIQUÓRICAS
Os estudos relativos ao líquido céfalo-raquiano foram iniciados
por VtLLELA e BiCALHO e continuados por BASSO, por FREtTAS, por
ELEJALDE, etc.

Geralmente, o liquor apresenta-se incolor, com elevação do
teor de protídeos e perfil eletroforético com aumento da fração de
albumina, sem modificação das cifras do contingente das giobulinas.
Demais disso, verifica-se pleocitose e positividade, nos casos agudos,
da reação de MACHADO-GüERREmo, a qual se inativa nos processos
crônicos.
PROGNÓSTICO
Diz ROMANA (1963) que vários fatores convergem para
estabelecer o prognóstico da doença de Chagas, pois a situação de
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um caso agudo, com meningo-encefahte, é substancialmente diversa
da de um infectado latente, surpreendido em inquérito epidemioióyco .
Nas crianças abaixo de 2 anos de idade, com repercussões
meningo-encefálicas e mais de um hemoflagelado por campo, o prognóstico é quase sempre fatal, embora algumas vidas se salvem com
o emprego do Bayer 7.602, nitro-furanos e 8 — aminoquinoleinas.
Nas formas agudas, da segunda infância em diante, sem participação ou com leve fenomenologia nervosa, o prognóstico "quod
vitam» é geralmente favorável.
Numa palavra, o destino ulterior dos chagásicos está direta e
principalmente ligado ao estado anátomo-funciona! do miocárdio.
TRATAMENTO
Apesar dos ensaios terapêuticos da parasitose remontarem à
época dos trabalhos iniciais de CHAGAS, somente a partir de 1936
é que se logrou algum resultado no concernente ao tratamento da
doença; foi nesse ano que MAZZA e cols. reconheceram, num caso
humano, o efeito tripanossomicida do preparado "Bayer 7.602».
As investigações desde então encetadas foram ampliando gradativamente o número de compostos químicos de efeitos especifico
na moléstia, embora ainda, pelas peculiaridades da afecção, não se
possa estabelecer segura interpretação dos resultados.
Entre os medicamentos mais ativos contra o T. cruz:, destacam-se:
1 . Derífacíos çurnofeínicos
a)
&)
c)
c?)
e)

Bayer 7.602 (Ac)
M 3.024 «I.C.I. (Crouzon)
Pentaquina
Isopentaquina
Primaquina

2.
a) Bayer 9.736
&) Spirotrayon.

(As)

3. Der:'yac?o
a) Carbidium
4. Gomposfos nírro^urânfcog
a) Nitrofurazona
&) Furaltadona
c) Purazolidona
5.

purtn:cos
a) Estilomicina

Considerando que o parasito segue dupla etapa evolutiva no
organismo humano (hística e sangüínea), propõe BRENER esquema
terapêutico destinado a combater a infecção durante a fase circulante do flagelado, através da manutenção do quimioterápico em
nível sangüíneo ativo, por tempo prolongado. Os nitrofuranos, por
via oral, na dose de 10 a 30mg/quilo de peso/dia., 50 dias, parecem
de eficácia sobre a parasitemia.
A toxicidade dos derivados furânicos, entretanto, constitue
impecilho de monta ao emprego liberal da droga; habitualmente,
seus efeitos colaterais se exteriorizam por manifestações de polineuropatía .
Ancorados em alguns conhecimentos da bioquímica do germe,
como o da utilização de metabólitos histamínicos e purínicos para
o seu normal desenvolvimento, procura-se atualmente empregar
substâncias competidoras da histamina ou bloqueadoras do metabolismo purínico do flagelado, como a estilomicina (mais propriamente, o seu derivado aminocleosídeo), de ação experimental evidente sobre as formas de leishmania. A associação do aminonucleosídeo com a primaquina parece interessante, embora o primeiro
desses compostos possa determinar graves manifestações nefróticas.
Conforme sublinha RASSi, é mister padronização raciona! para
o tratamento específico da enfermidade. Dentre os critérios de
avaliação dos resultados terapêuticos, a demonstração do parasito
é elemento fundamenta!, particularmente o xenodiagnóstico repetido
a intervalos regulares.
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PROBLEMAS NEUROLÓGICOS EM MALARIOLOGIA
O estudo da evolução do pensamento médico, a respeito de
determinada questão, constitue um dos meios mais úteis para o
pleno conhecimento do tema em pauta. Como na afirmação do
poeta GóETHE, a história de uma ciência é, per se, a própria ciência
No que tange à malária, a narrativa das lutas desenvolvidas
pelo homem, no propósito de lhe desvendar os mistérios, apresenta
conotações romanescas, entremeadas de episódios épicos e fases de
cepticismo e desalento.
Vem de longa data a suposição de que as febres palúdicas
eram provocadas por insetos; entre os aborígenes das índias, África
Central e América do Sul, vigorou amplamente essa intuitiva noção,
mas, somente a partir de 1879, cristalizou-se a idéia da transmissão
do mal por artrópodos, graças sobretudo à influência dos trabalhos
de PATMCK MANSON! sobre o ciclo biológico da Fiaria ^ancro^fz'
no mosquito Ct^ex.
Na seqüência de eventos, credita-se a ALPHONSE LAVERAN o
mérito da descoberta do parasito da malária (l 880), em meio à fria
indiferença de ilustres malariologistas italianos. Todavia, em honra
à verdade histórica, é imperioso mencionar a investigação pioneira
de MECKEL (1847), relativa à descrição de granulações irregulares,
dispersas em corpúsculos ovóides, existentes nos eritrocitos de um
enfermo falecido no curso de acessos palúdicos. ^Interessa frisar,
neste passo, que a revelação de MECKEL estribou-se no material
do cérebro daquele doente, vitimado provavelmente pela terça
maligna.
A identificação do ciclo biológico do germe no inseto vetor
encerra comovente página de mútua colaboração entre MANSON,
sediado em Londres, e RoNALD Ross, trabalhando nas índias, em
adversas condições.
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Através de inspirada correspondência com seu colega escocês^
defendeu MANSON a analogia do ciclo evolutivo da filaria com o
do parasito da malária, recomendando então a Ross que diligenciasse «acompanhar o flagellumx' no intestino de artrópodos. Assim
procedendo, conseguiu Ross descobrir o ocisto do germe na parede
gástrica de mosquitos anofelinos. A conselho de MANSON, as pesquisas !imitaram-.se à forma aviaria da parasitose, dadas as dificuldades de se praticar estudos «in anima nobili».

OS PARASITOS NA MALÁRIA HUMANA

Depois que MACCALLUM demonstrou ser o flagelo elemento
fertilizante do microgametocito, as indagações a respeito da parasitose sofreram considerável ímpeto, culminando com os trabalhos
de BAsnANELU, BiGNAM! e GRASSi, referentes à importância de
alguns mosquitos na disseminação da doença no gênero humano.
Foi nessa época que PATRtCK MANSON, no aceso de suas discussões,
contaminou experimentalmente o próprio filho com picadas de anofelinos infectados, em Roma, por GnASSt.
Mercê incorreta observação de ScHAUDiN, que afirmara ter
presenciado a contaminação das hematias pelos esporozoitos, por
muito tempo vogou a impressão de que os esporozoitos, inoculados
no homem pelo inseto hematófago, parasitavam diretamente os eritrocitos, onde cumpriam ulterior evolução esquizogônica. Contudo,
os trabalhos científicos destes últimos trinta anos evidenciaram a
existência, na malária humana e de outros mamíferos, de um ciclo
biológico pré e exoeritrocitário. O isolamento, num voluntário, de
formas parasitárias pre-eritrocíticas nas células do parênquima hepáíico, constituiu marco fundamental para a integração de alguns
aspectos clínicos e anatômicos da infecção palustre.
Não deve ficar sem referência, neste breve escorço histórico,
a importante observação de WAGNER JAURBGG, sobre os efeitos
benéficos dos acessos febris da malária na Paralisia Geral e em
outras formas de neuro-sífile. A introdução da malarioterapia, em
certas afecções nervosas, teve ainda o mérito de descortinar novos
horizontes para melhor conhecimento clínico e terapêutico da infecção palúdica.

Na época atual, reconhecem os malariologistas a existência de
quatro espécies válidas de plasmódios infectantes, causadores das
febres intermitentes no homem:
1. P/a.s?7íoJíHfn twax GRASSi-FERLETT] 1890, agente responsável pela malária terça, a mais difundida das febres palúdicas.
2. P/asmoAum yna/.anae LAVERAN 1881, organismo determinante da febre quarta.
3. P?a3?7!OC?:Hm ^a/ctparum WELCH 1897, o mais patogênico
de todos, veiculador da chamada terça maligna ou estivo-outonal,
prevalente nas áreas tropicais e sub-tropicais.
4. P^a3fnoci:'H?n ofa?e CRAic 1900, o menos freqüente e o de
menor virulência entre os plasmódios de ação na economia humana.
Além das citadas espécies, aceitas unânimente como parasites
naturais do homem, mencionam os A.A. o P. /cnow/es;', capaz de
provocar infecções benignas, sendo usado, às vezes, no tratamento
da Demência Paralítica. Não se conhece, todavia, exemplo de contaminação espontânea do homem por essa variedade de hemosporídeo.
Os compêndios especializados inserem, em suas páginas, minuciosas descrições a respeito da morfologia e ciclo vital dos plasmódios, devendo os interessados recorrer a essas fontes, onde a
documentação iconográfica facilita bastante a compreensão do tema.
TRANSMISSÃO' DA DOENÇA
A transmissão da malária ao homem e outros mamíferos efetua-se mediante picada do mosquito infectado, pertencente à família CH?:cic?3e e ao gênero AnopTtefes. Ressalte-se que, por fortuna,
o anofelino é o único artrópodo apto a difundir a malária aos vertebrados, mercê sua atividade hemofágica. O conhecimento das propriedades bio-morfológicas do inseto vetor é de crucial importância
nos programas de erradicação do mal, eis que os culicíneos representam elo fundamental na disseminação do paludismo.
A parasitose pode também ser contraída acidentalmente, através de seringas e agulhas não esterilizadas, ou ser induzida experi-
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mentalmente (investigações, terapêutica da neuro-sífile), por intermédio de injeções de sangue ou plasma recente. Na malária congênita, a infecção propaga-se ao concepto, por via placentária,
sendo necessário, para que se efetue o contágio, algum distúrbio
anátomo-funciona! na circulação materno-fetal.
Assim como na toxoplasmiase e na doença de Chagas, a transfusão de sangue contaminado é meio hábil para a transmissão do
hematozoário; nestas circunstâncias, a infecção no receptor é
benigna e de fácil controle.
PATOGENIA
O ciclo mórbido do paludismo principia quando o anofelino
infectado pica sua vítima, nela inoculando mínima quantidade de
saliva contaminada com esporozoitos. Estes, após permanência de
meia hora na corrente sangüínea, desaparecem totalmente por cerca
de 6-10 dias, retornando então ao meio circulante sob a forma
de merozoitos.
O período de latência entre a contaminação e a eclosão de
sintomas clínicos corresponde à evolução esquizogônica pré-eritrocitária, isto é, ao tempo em que o parasito sofre determinadas transformações no interior das células hepáticas; ao fim de algumas
gerações, novos merozoitos são lançados no sangue, verificando-se
então a invasão dos glóbulos vermelhos.
Nestas células, o hematozoário exibe variada série de modificações estruturais, acabando por rompê-las, despejando no sangue
merozoitos jovens, que irão parasitar outros eritrócitos. Alguns
merozoitos apresentam caracteres sexuais (gametócitos), com ulterior evolução na parede entérica dos culicídeos.
A súbita liberação de novos germes e de pigmentos, juntamente com detritos de hemátias rotas, sensibiliza o organismo hospedeiro, provocando acesso de febre e calefrio. Com a progressiva
invasão e destruição de número crescente de hemátias, não tarda
a declarar-se a anemia, ao tempo em que células reticulares, principalmente do baço, ativam-se na tarefa de fagocitar parasites e
restos celulares, disso resultando esplenomegalia.
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A estagnação de células parasitadas, de pigmentos e de macrófagos nos capilares das vísceras e do cérebro, determina anoxia
tissular, lesão do endotélio do vaso e hemorragias globóides ou
lineares.
A estase sangüínea, observada em capilares do Sistema Nervoso, notadamente no cérebro, resulta de fatores físicos (aglutinação de hemátias, conglomerados parasitários, lesão do endotélio,
acúmulo de mononucleares e macrófagos) e de certas variações
dinâmicas da circulação local, ligadas a reflexos vasculares regionais, de origem local ou sistêmica.
Em essência, as implicações nervosas da malária, sobretudo
da forma perniciosa ou ^aícíparum, estão vinculadas à anoxia anêmica, decorrente da maciça destruição de eritrócitos, e à anoxia
estagnante, vinculada ao bloqueio da circulação capilar por formações trombo-embólicas.
A estes dois importantes fatores patológicos, acrescente-se a
avidez do micro-organismo pelo oxigênio, competindo assim com
a utilização do gaz pelo tecido neryoso. A propósito, vale lembrar
que o efeito terapêutico dos anti-maláricos parece ligado à sua
ação inibitória sobre a respiração do hematozoário.
PATOLOGIA MORPOLÓGICA
Ao exame desarmado, o córtice cerebral mostra-se hiperemiado,
com áreas de tonalidade pardacenta (proliferação capilar e deposição de pigmentos parasitários) . A congestão vascular; estende-se
ao longo do neuraxe, com hemorragias puntiformes, globóides ou
lineares, particularmente na substância branca. Segundo DÜRCK
(.apue? K. WfLSON), fenômenos hemorragíparos podem ser rastreados nas meninges, retina e coroide.
Ordinariamente, as alterações microscópicas da malária nervosa são de três tipos:
1°) Va.scH?are.s: as lesões predominam nos capilares, vários
dos quais estão repletos de hemátias parasitadas, pigmento hematínico, mononucleares e macrófagos; as paredes mostram-se desfiguradas, com descolamentos do endotélio. Hemorragias puntiformes
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são freqüentes na substância branca. Néo-foumação capilar pode
ser vista no manto cerebral e nas leptomeninges;
2ò) G/íaM: observa-se hiperplasia astro-glial e acentuada
atividade da microglia, com fenômenos de satelitose e neuronofagia;
3°) 7VeHro/:a:'.s: as células do parênquima evidenciam alterações isquêmicas, com tumefação, cromatólise, picnose e fragmentação; os axônios e a mielina exibem igualmente perturbações regressivas .
Conforme afiança K. WiLSON, a malária não demonstra predileção especial para qualquer segmento do neuraxe, já que encéíalo, medula, raízes, nervos meninges e sistema autônomo são
imparcialmente» comprometidos.
SINTOMATOLOGIA
Do ponto de vista clinico, a infeccão se individualiza por ataques de febre, calefrio e sudorese, repetidos a intervalos regulares,
de acordo com o tempo de esporulação e segmentação do hematozoário em causa.
As manifestações iniciais da chamada malária cerebral, causada, mas não exclusivamente, pelo P. ^aícfpartzm, ora são agudas,
siderando o doente em curto prazo, ora protraidas, sucedendo-se
os sintomas de modo gradual.
Os fenômenos nervosos podem ser repartidos em generalizados e focais, aqueles resultantes da ação tóxica e anoxêmica da
parasitose, estes decorrentes da obstrução de canalículos vasculares
Nas formas encefaliticas, o processo assume freqüentemente
caráter! de emergência médica, com sinais de irritação meníngea
(cefaléia, vômitos, rigidez de nuca, fotofobia), especialmente nas
crianças e adolescentes, sintomas de embotamento senso- perceptivo e francas manifestações mentais (mania, delírio, letargia,
coma). A localização córtico-subcortical do processo determina
sintomas motores, como convulsões, tremores, mioclonias, ataxia
cerebelar, atetose, singulto, etc., com caprichosa variação no ritmo,
intensidade, localização e características.

O coma do paludismo pernicioso assemelha-se ao da encefa!ite
epidêmica, inclusive pela associação de oftalmo-paresias. Os episódios psicóticos, bastante comuns, acompanham geralmente os sinais
somáticos.
As manifestações focais da doença se exprimem por paralisias
transitórias, afasias, apraxias, hemianopsias, crises jacksonianas,
fenômenos bulbares, etc.
A existência de alterações medulares, de natureza isquêmica,
justifica quadros de paraplegia e quadriplegia, associados ou não
a distúrbios sensitivos e esfinctéricos.
K. \ViLSON alude à presença de paralisias periféricas (polineurite palúdica) e neuralgias, condicionadas pe)a ação tóxica do
processo infectuoso. A participação do Sistema Nervoso Periférico
é habitualmente bilateral, simétrica e simultânea, com predominância
nos antebraços e mãos.
Enumere-se, por fim, perturbações oculares, motora ou sensorial, tida como de provável etiologia malárica, como paralisias,
amauroset e hemorragia retiniana.
Sintomas de caráter estato-acústico, registáveis em alguns
pacientes, devem ser cuidadosamente analisados, pois podem resultar não só da infeccão como também da terapêutica anti-malárica.
Falam os Autores (SptLLER, RussELL e cols) de um tipo de
malária cérebro-medular, de expressão clínica semelhante à esclerose insular, enquanto outros, citados por K. WiLSON, mencionam
formas sintomáticas idênticas à tabes, à siringomielia, à mielite
transversa e à mielite extenso-prpgressiva.
DIAGNÓSTICO
A pedra de toque do diagnóstico da infeccão consiste na
demonstração dos parasites no sangue periférico. Quando impraticável a pesquisa, cabe recorrer-se ao teste terapêutico, usando-se
alguma substância anti-malárica, capaz de abortar as crises febris.
A biópsia esternal pode ser útil para suplementar o diagnóstico
hematológico, embora o processo não seja de uso corrente.
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Outros processos de investigação incluem a fixação do complemento, a melano-floculáção, o método da proteina-tirosina e ã
técnica da imuno-fluorescência (FAT: -Ktluorescent-antibodytechnic^), empregada na identificação da raça parasitária e na avaliação da produção de anticorpos.

A cloroquina é eficiente contra todas as formas sangüíneas
assexuadas, determinando cura radical na forma ^aícrpairum. A
dose de ataque, proconisada pelos Autores, é a seguinte: 0,6g no
início; seis horas depois, 0,3g; em seguida, 0,3g durante três dias.

Apesar) da rica sintomatologia nerrvosa, o exame do líquor é
geralmente normal.
PROGNÓSTICO
No dizer de MERRIT, a mortalidade da malária cerebral atinge
cifras de 30 a 40%, alcançando 80% nos casos em que as convulsões e o coma são fenômenos proeminentes. O retardo nas providências terapêuticas ensombrece o prognóstico.
TRATAMENTO
Conforme acentuam FAUST-RussELL, o tratamento ideal da
malária, ai incluída a forma nervosa, consiste em:
1°) destruir de pronto as formas assexuadas presentes no
sangue circulante;
2ò)

destruir as formas exoeritrocitárias;

3")

destruir os gametocitos.

Conforme vimos, as manifestações nervosas do paludismo
estão intimamente ligadas à anoxia (anêmica e estagnante); destarte;, existem razões patogênicas para se aplicar a oxigenação
hiperbárica (O- a 3 ou 4 atmosferas) nos casos cerebrais da parasitose, especialmente quando houver) coma e convulsões.
A erradicação do mal fundamenta-se no emprego de inseticidas clorados (rociamento das casas da região), associado ao uso
de anti-maláricos sintéticos.
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