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INTRODUÇÃO

1. CONCEITOS SOBRE LARVA MIGRANS

A sTndrome de larva Migrans Vtsceral tem como causa a 

presença de larvas de nematÕides de outros mamTferos,que infec 

tam acidentalmente o homem, depois de longa permanencla nas vTsi 

ceras, sem poder chegar ao estádio adulto. Essa impossibilida 

de e a razão da demora dos parasitos nos tecidos e, portanto, 

da gravidade das lesões produzidas,

0 conceito de Larva Migrans Vtsceral não inclui as migra

ções que normalmente fazem os parasitos humanos, como Ascaris

1umbricoi des ou StrongyToides stercoralts, mesmo quando prédu
86

zam um quadro bastante acentuado de pneumonite .

Na Larva Migrans Cutânea, encontra-se migração prolongji 

da e longa persistincia das larvas na pele, mas sem nenhuma evo 

lução nos tecidos do hospedeiro acidental.

Atnda que virias espécies possam estar implicadas como a 

gentes causais da Larva Migrans Visceral, cabe ao parasito do cSo,To- 

xocara canis,a responsabt 1 idade pela generalidade dos casos observa 

dos As larvas de anctlostaraTdeos, As caris sutauTeigOQaeg

cati, CapUlarla hepática, Trichuris vulpis e outros tasbim podem se tor
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nar agentes etiolõglcos dessa sTndrome, embora considerados de 

Importância secundária 7 * 8 * 8 5 * 93$ 121.

Por muitos anos, os clínicos haviam encontrado situações

do comprometimento visceral com leucocltose e hipereosinofllia 
124

. Apesar de os parasitos terem sido encontrados, e conside 

rados como agentes etiologicos em tais circunstâncias, somente 

em 1950, Nercer e cols, descreveram pela primeira vez a pre 

sença da larva de nematõide no fígado de uma criança de dois anos. 

Um ano após, em outro paciente de 15 meses, era demonstrada a 

presença de larvas no exame histopatolÕgico de secções hepãti^ 

cas 10. Como ambos apresentassem ascaridTase intestinal, suge 

riu-se tratar de casos de ascaridTase humana.

Em 1952, Beaver e cols. 6 descreveram três casos com eo 

sinofilia, leucocltose, hepatomegalia, hipertermia e Infecções 

de repetição do trato respiratório superior. Através da biópsia 

hepática, em um dos casos, observaram a presença de uma larva de 

nematõide preservada, sem evidências de degeneração ou autõll 

se. Para a identificação das larvas encontradas nos tecidos, 

administraram ovos embrionados de Toxocara canis e T oxocara ca ti 

a camundongos. Onze dias após a ingestão, encontraram larvas 

no fígado, cérebro e rins, cujo aspecto morfológico erasemelhan 

te às encontradas nos casos humanos, demonstrando serem casos 

de toxocaríase humana. Nessa ocasião, propuseram o termo Lar 

va Migrans Visceral para esse tipo de parasltlsmo no homem e 

também para d1ferenc1a-1a da Larva Migrans Cutânea, causada pe 

la migração na pele de larvas de outros nematóides parasitos 

de animais
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2 . ASPECTOS MORFOLÓGICOS E BIOLÓGICOS DO TOXOCARA CANIS 
(Werner, 1782) Gohnston, 1927.

O Toxocara canis como o Ascaris lumbricoides 5 um hel^

minto nematõide que pertence a famTlia Ascaridae, é um parasj.

to cosmopolita, do intestino delgado do cão.

Os machos são menores, medem de 4 a 6 cm, e possuem sua 

extremidade caudal enrodilhada; as fêmeas medem de 6 a IQcm de 

comprimento, são ovTparas, contêm 27 milhões de ovos,com a po£ 

tura diária podendo atingir 200.000 ovos. A caracterTstica mor 

fologica principal desses parasitos ê a presença de asas cefã

licas, que dão a impressão de ponta de lança ^

-  -  12  
A longevidade dos parasitos e -en media de 4 a 5 meses .

0 ciclo evolutivo do Toxocara canis inicia com a chegada dos

ovos ao meio externo. Estes medem 75-80 micra, são suscetTvels

ã luz solar e â dessecação, mas resistentes a baixas temperatji
12 17

ras e desinfetantes caseiros comuns * . Podem ser estoca

dos em acido sulfúrico 0,1N por muitos meses, permanecendo viã
124 ~veis . Em ambiente com condiçoes de temperatura e umidade

12
adequadas, os ovos permanecem infectantes durante anos .

ApÕs a postura em condições ambientais adequadas, desejn 

volvem-se no interior dos ovos as L-j (larvas 1 ) que são do tî  

po rabditÕide. Apõs 8 a 15 dias,estas larvas sofrem muda no In 

terior do ovo, passando a L2 . Nestas condições passam a ser i£ 

fectantes. Uma vez ingeridos pelo cão, ao chegar no intestino 

ocorre a liberação de Lg* estas invadem a parede Intestinal, 

penetram na corrente sangüTnea do sistema porta, vão ao fTgado



e deste, aos pulmões; passam aos capilares venosos pulmonares, 

veias pulmonares, vão ao coração esquerdo, sendo disseminadas 

por todas as partes do corpo, pela circulação sistêmica. Ao 

chegarem nos capilares a l v eolwes mudam para o 39 estádio evo 

lutivo, L3 ; rompera estes capilares, entrando no interior dos ãj 

véolos pulmonares; aqui sofrem nova muda passando ao 49 esta 

dlo evolutivo, (L4 ). A seguir sobem pela arvore respiratória 

chegando ã epiglote onde devem ser deglutidas. No intestino dei 

gado completam a evolução, constltuindo-se em formas L5 , que 

são os adultos jovens imaturos. Nos hospedeiros normais mascu 

U n o s  (cães machos), as larvas terminam seu ciclo evolutivo.

Nas fêmeas em gestação, as L2 podem atravessar a placen

ta e colonizar no fígado do feto, onde as larvas permanecem en

capsuladas. Após 0 nascimento, as larvas L2 completam a migra

ção (fígado, coração direito, pulmão, brônquios, traqueia) no

curso da qual se transformam em L3 e L^; são Ingeridas e no 1jn

testino alcançam 0 estádio Lg (adulto jovem); crescendo os Õr

gãos genitais, tornara-se maduros e a fêmea fecundada começa a
40 82 99

fazer novas posturas * * .

A transmissão da Infecção para os filhotes ocorre tanto
- - - 105

pela via placentarla, como pela glandula mamaria .

Os ovos Infectantes podem ser Ingeridos per hospedeiros 

paratini cos como roedores, ovelhas, porcos» coelhos, frangos, 

e as larvas do 29 estádio são retidas nos tecidos. Quando 0 cão

Ingere esses hospedeiros-transportes» as larvas vão completar
40 99

a maturidade no trato alimentar * .

5



3. TOXOCARlASE HUMANA (Larva Mígrans Visceral)

A transmissão da toxocaríase humana pode ocorrer de dî  

versas formas:

1 . contaminação direta das mãos com fezes do animal i£ 

fectado;

2 . manuseio de cães recera-natos, principalmente,aqueles 

entre 3 e 6 meses, pois é neste período que ocorre a 

maior incidência de infecção no cão;

3. contato indireto com objetos contaminados com ovos In 

fectantes, tanto em casa como outro local;
9 76

4. Ingestão de terra contendo ovos infectantes * * 
123, 124

3.1. Patologia

ApÕs a ingestão dos ovos contendo o 29 estádio larvario,

esses vão se abrir no intestino delgado, liberando as larvas,

que penetram na mucosa, migram para o fígado, via circulação

porta, e pelos vasos vão aos pulmões, entrando na circulação

sistimica (Quadro I). Quando as larvas excedem o diâmetro do

vaso sangüíneo, rompem os capilares e vão aos tecidos vizinhos.

A maioria dessas larvas torna-se aparentemente Inativa e pode

permanecer viável por muitos anos. Após algum tempo, podem se

tornar novamente ativas e continuar suas migrações. Multas 1 ar

vas ficam encapsuladas pela resposta do hospedeiro e s§o de£

truídas ou, paradoxalmente, protegidas pelo processo capsular 

30, 97, 120
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QUADRO I -  CICLO EVOLUTIVO 00 TOXOCARA CANIS NO CÃO E 
MIGRAÇÃO DE SUAS LARVAS12

CICLO NO C£© 
(COMPLETO}

VERMES ADULTOS 
INTESTINO DEL3AD0

CONCEPTOS INFECTADOS 
COM LAR\AS QUE 

ATtNSEM A MATURIDADE

TRANSMtSSAD
TRAWSPLAŒNTÂWA

MATURIDADE NO 
WTESTINO DEL6AD0

LiBERACAO DE 
LARVAS DURANTE 
A ©ESTAÇÃO

CICLO NO HOMESS 
(INCOMPLETO)

INSERIDOS POR 
OUTRO CÃO

INGERIDOS
POR

CRIANÇAS

DESENVOLVE-SE O 2* ESTÁDIO LARMÁRIO 
OUE PASSA ATRAVÉS DA PAREDE INTESTINAL 
E ENTRA NA CIRCULAÇÃO

LARVA LIVRE 
NA

CIRCULAÇÃO
T

SWDROME
LARVA

MI6RANS
VISCERAL

LARVA LIVRS 
NA

CIRCULAÇÃO

8RANUL0MAS m 
VÁRIAS PARTES 00 

CORPQ, RARAMENTE 
NO OLHO

6RANUL0MAS EM 
VÁRIAS PARTES 
DO CORPO

MIGRAM PftRA 
A/ARIN6E E
eXfk ftfAl UTIAAft

PULMÕES

LARVA UBERAOA 
DO OfcANULOMA

LARVA LIVRE 

CIRCULAÇÃO

3RANUL0MA OCULAR



No homem não i conhecido o tempo em que as larvas perma 

necem vivas. Através de biópsia hepática, seriada em macacos, 

observou-se que as larvas de Toxocara canis, não perderam a i£ 

fectividade, por período de 7 a 10 anos 9 * *5 .

A distribuição das larvas nos tecidos difere considerji

velmente entre os hosped«iros* mas, em geral, os órgãos mais
~ *r 7 9 30

afetados sao fígado, pulmão, cerebro e rins * * , onde se

observa a lesio granulomatosa eosinofílica produzida pela lar

va.

3.2. Manifestações Clínicas

As manifestações clínicas da migração da larva do Toxo

cara cani s no homem vão depender do número de ovos infectantes 

ingeridos. A intensidade e a efetividade da resposta imunolo 

gica do hospedeiro determinarão também a gravidade da toxocat 

ríase no homem Distinguem-se duas entidades clínicas: a

visceral e a ocular.

31 ^  ^
As crianças são as mais acometidas , porim tairibem i ob

31 32
servada em adultos ' .

Nos casos de Larva Migrans Visceral, a geofagia i mais 

importante do que o contato com cães ou gatos, no ambiente fa 

milfar 76. Um paciente com distúrbio psiquiátrico e retardo

mental desenvolveu infecção por Toxocara canis através de geo
73 -

fagia , o que demonstra o papel da contaminaçao do solo com

ovos de Toxocara canis na eptdemiologta da doença.



As manifestações clínicas podem apresentar um amplo es

pectro de sinais e sintomas, que variam desde os indivíduos a_s

sintomáticos até o comprometimento generalizado do cerebro,pu2.

mões, fígado, músculo cardíaco, como o descrito na necropsia de
30

um menino de 19 meses por Dent e cols. .

Na forma visceral, muitos casos permanecem sem d1agnÕ£

tico, por serem confundidos com outras doenças,tais como a Sín

drome Hipereosinofílica Idiopatica, enteroparasitoses e doen 

ças alérgicas 39 * ^ .

9

Ocorrera manifestações inespecíficas do quadro infeccio

so, tais como febre, Irritabilidade, anorexia, palidez e mal es_

. 31, 56, 76, 104, 123, 124tar .

Em recente revisão da literatura, sobre 350 casos, a he 

patomegaHa foi o sinal clínico reais frequente, 74,6%. Outras

alterações digestivas, como dores abdominais, meteorismo, nãu

- 31
seas, vomitos, sao menos referidas .

- - 31
A esplenomegalia é observada em menor numero de casos .

Quando do envolvimento pulmonar, os pacientes apresentam 

tosse, dispnéia, sibilos; radiologlcamente o pulmão apresen

ta Infiltrado difuso 9 * 31 * 56, 76, 104. Nos casos mais graves
- - 13

pode ocorrer insuficiência respiratória aguda .

0 Sistema Nervoso Central pode apresentar granulomas no
-  30 _

cõrtex cerebral, medula õssea e cerebelo . Convulsões recor



rentes, em alguns casos, foram descritas como generalizadas,tô 

nicas ou tônico-clõnicas As tentativas de se associar to

xocariase com epilepsia de causa não-esclarecida,não foram con

clusivas, embora alguns autores acreditem que possa haver uma
, ~ 25 44

relaçao entre ambas * .

~ 31Na revisão feita por Ehrhard e Kernbaum , foram encon

trados 83 casos em 233 (35,6%) com manifestações neurológicas

que incluiam irritabilidade e distúrbios do comportamento. Eni

cefalites, encefalopatias e meningites foram diagnosticadas em

15 casos.

A larva do Toxocara canis ja foi encontrada no miocardio

30 38. Friedman e Hervada relataram um caso no qual havia evi^

dencia circunstancial de miocardite por Toxocara canis, embora

esta possa ser causada pela invasão direta das larvas,por uma

reação de hipersensibilidade ao parasito ou pela facilitação

~ 25de tnfecçoes por outros agentes .

Hã outros achados menos comuns, como o descrito por 
47

Griffiths em um paciente de 22 meses de idade, com quadro 

de dor abdominal, vomitos ocasionais e massa palpável no epigãs 

trio. B laparotomia evidenciou-se um abcesso de músculo reto 

abdominal, cujo exame histológico revelou a presença de granulo 

mas eosinofilicos por parasitos.

As lesões de pele atríbuTdas a toxocarTase incluem u£

ticãria papular 31 * 49 * 76* ,lesões ftemorrlgtcas necroticas

104, “rash" papular fino 38, e ati a presença de nódulos moles 
nas palmas das mãos e plantas dos pês 56, 9 7 .

10



A Larva Migrans Ocular e mais coraura entre 7 e 8 anos de

idade» não sendo necessariamente acompanhada de comprometimen

* , , 97, 98to visceral .

A forma clínica do granuloma ocular por Toxocara canis 

pode ser confundida com o retinoblastoma. Este i um tumor de 

alta incidência nos primeiros anos de vida, tornando-se impor

tante no diagnóstico diferencial, para se evitar a enucleação
- 2 

desnecessaria do globo ocular lesado .

A análise de 40 pacientes, divididos em 3 grupos.com en

doftalmite por larva de nematóide, granuloma de polo posterior,ou

massa periférica inflamatória, reforça também a importância des^

sas lesões no diagnóstico diferencial, com doenças congênitas

114da retina, toxoplasmose e traumatismo ,

Outras formas de comprometimento ocular são lembradas, 

tais como hemorragias retlnianas, retinites, uveites, catara 

tas, ceratites e neurites ^

3.3. Diagnóstico laboratorial

Os exames laboratoriais rotineiros fornecem somente da 

dos inespecíficos para o diagnóstico, como o hemograma, em que 

se verifica leucocitose e eosinofilia persistentes.

Ocorre uma resposta humoral exagerada, caracterizada pe

la elevação das imunoglobulinas IgG, IgM e particularmente da
50 53 83

IgE total * ’ , semelhante ao observado na infecção huma

,  A .  8 5na pelo Ascaris suum .

11



0 aumento dos tTtulos das isoheraaglutininas A e B e ou
~ 57

tra alteraçao encontrada .

Como a larva não completa o seu ciclo no homem, não ha

presença de ovos nas fezes, embora jã tenha sido relatada a pre
15sença de Toxocara canis adultos em uma menina de 16 meses e

1 1 2 116Toxocara cati era outros casos * . Por outro lado, o ex^

me parasitológico de fezes positivo para outras parasitoses,

- - 34nao exclui o diagnostico de Larva Migrans Visceral , pois po

dem coexistir no mesmo paciente, especialmente em nosso meio,
—  —  88 

onde é alta a incidência de doenças parasitarias .

0 diagnostico laboratorial definitivo da Larva Migrans

Visceral e baseado na presença de larvas nos tecidos, cuja

demonstração requer exames minuciosos do material obtido pela

biopsia. A bi-õpsia hepática percutânea é um procedimento j.gre.s

sivo e impõe alguns riscos aos pacientes. Em vista disso, e pe

la dificuldade em se encontrar a larva no material, pois o lo

cal biopsiado nem sempre e o comprometido, a biópsia e executa^

- 97
da com certa relutancia .

Muitas técnicas sorologicas e imunológicas visando a de 

tecção de anticorpos para o diagnóstico de Larva Migrans Visce 

ral forara desenvolvi das,tais como reação de aglutinação, flocu

lação, fixação de complemento, precipitação,imunofluorescincia,
„ - 55, 59, 63, 6 8, 84, 87, 92,

radioimunoensaio e testes cutâneos * * * * » * *

95, 115

12



Muitos utilizam o teste cutâneo cora o antTgeno prepara 

d° de Toxocara canis adultos para avaliação epidemiolÕgica,ape 

sar de terem sido demonstradas reações cruzadas cora outras hel^ 

mintíases 3 - 16- 117• 118. « 0 .

13

Os ensaios imunolõgicos, pela sua especificidade e sen 

sibilidade, têm sido utilizados para a identificação de anticor

pos circulantes ou antígenos no diagnostico de doenças infec
-  1 2 2  

ciosas e parasitarias ,

Utiliza-se atualmente o imunoensaio enzimãtico ou ELISA 

(Enzyme-1inked iramunosorbent assay), pois parece ser um método 

seguro, conveniente e preciso para o diagnóstico rápido ^l»!!^ 

Era princTpio, o imunoensaio enzimãtico é baseado na observação 

de que um anticorpo (ou antTgeno), pode ser ligado covalente 

mente â uma enzima, resultando ura conjugado que retém grande 

parte de sua atividade inuinolõgica e enziraãtica.

Esse processo, comparado ao radioimunoensaio,tem a gran 

de vantagem de utilizar reagentes estáveis, que mantem sua ati^ 

vidade durante meses, e não têm os riscos dos materiais radioa 

ti vos.

A sensibilidade diagnostica do imunoensaio enziraaticofbi
43

de 78Í e a especificidade 92% , quando avaliadas em pacientes

presumivelmente com toxocarTase e testando antTgenos do estádio 

larvãrio.



Uma avaliação epidemiolÕgica criteriosa da doença tor

na-se difícil, pelos obstáculos ao diagnóstico da toxocaríase 
45 Ag

humana ' . Talvez tenha sido este ura dos motivos da falta

de estímulo para o estudo da toxocaríase e para que,ate alguns

anos atra», se acreditasse ser esta uma doença rara no Brasil 
80

Recentemente identificaram-se vãrios casos de toxocaría

se através de anticorpos por reação de fixação de complemento 
34

. A presença de alguns pacientes com hipereosinofilia, leu 

cocitose e exames coproparasitolõgicos negativos,sugerindo Lar 

va Migrans Visceral, nos despertou o interesse pelo estudo da 

doença e pelos métodos disponíveis para o seu diagnóstico.

14



OBJETIVOS
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OBJETIVOS

1. Preparar antTgenos do Toxocara canis, da forraa adulta 

e de estádios larvarios.

2. Executar testes cutâneos por puntura e testar a técni^ 

ca de intunoensaio enzimãtico na detecção de anticorpos 

a antTgenos parasitários.

3. Verificar a sensibilidade e especificidade dos testes 

empregados.



CASUÍSTICA E METODOLOGIA
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CASUÍSTICA e m e t o d o l o g i a

1. CASUÍSTICA

Todos os indivíduos estudados foram submetidos aos me£ 

mos testes e divididos em tres grupos (Tabela 1), assim consti^ 

tuTdos:

a. Crianças com enteroparasitos; eram 30 do sexo feminj_ 

no e 60 do sexo masculino. A idade variou de 8 meses 

a 14 anos, média de 6,6 anos.

Os pacientes foram atendidos no Hospital de Clínicas 

e em três instituições para menores na cidade de Cur[ 

tiba.

b. Lactentes com idade variando de 6 a 17 meses, média 

7,8 meses, 12 pertenciam ao sexo feminino e 19 ao se 

xo masculino;todos estavam em seguimento no Posto de 

Puericultura do Hospital de Clínicas. A escolha dejs 

se grupo deve-se S baixa incidência de enteroparasi^ 

tos nesta faixa etária e ao fato dos anticorpos nva 

ternos, que passaram através da barreira placentaria, 

já terem sido catabolizados e não interferirem no en 

saio imunolõgico.



c. Pacientes cora suspeita de Larva Migrans Visceral com 

eosinofi1 ia prolongada (superior a 30%) e leucocito 

ses associadas à historia de geofagia, contato com 

cães e que apresentavam um ou mais dos seguintes sin 

tomas e sinais: hipertermia, hepatomegal i a e manifej» 

tações respiratõrias como tosse e sibilos. Os pacien 

tes foram atendidos no Hospital de Clínicas, ou pro 

cediam de outros hospitais de Curitiba. Esse grupo 

foi constituído por onze indivíduos, sendo 10 do se 

xo masculino e 01 do sexo feminino.
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TABELA 1 - Constituição dos grupos 

idade e o sexo.

estudados, de acordo com a

GRUPO IDADE F M TOTAL

CONTROLE 7,8 + 0,44 

(6 - 17 meses)

12 19 31

PARASITADO 6,6 + 0,36 

(0,7 - 14 anos)

30 60 90

SUSPEITO 10,7 + 4,90 

(1,3 - 53 anos)

01 10 1 1

Idade = x + s-

( ) » limites

F * Feminino

M = Masculino



Todos os indivíduos forara submetidos a anamnese dirigi 

da para se detectar determinadas associações e também a exame 

fTsico.

Um resumo dos achados clínicos e laboratoriais deste gru 

po i mostrado no Quadro 2. Percebe-se que havia dois adultos 

com suspeita de Larva Migrans Visceral.

2. METODOLOGIA

2.1. Obtenção do espécime adulto e cultura de ovos do Toxocara 
cani s

Nas necrõpsias em cães abatidos no canil da Prefeitura 

Municipal de Curitiba, o intestino delgado dos animais foi 

examinado prontamente, visando a presença de parasitos vivos.

Os vermes obtidos foram lavados e mantidos em soro flsio 

lógico até serem identificados como Toxocara canis.

Com o auxilio de pinça e bisturi realizou-se a microdis, 

secção dos vermes em toda a sua extensão até a liberação das al 

ças uterinas, separando-as das demais partes (cutícula e tubo 

digestivo). As alças foram então dissecadas para a liberação 

dos ovos. Todo processo foi realizado numa placa de Petri con 

tendo formalina a \%> com propriedades germicidas, mas que não 

impede o desenvolvimento dos ovos.
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QUADRO 2 - RESUMO CLINICO E DOS EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES CO« SUSPEITA Dt LARVA MIGSIANS VISCERAL

PACIENTE SINTOMAS Ht> * LEUCÓCITOS EOS I9S IgH IgA I9E COPROPA TESTES CUTfeKOS ELISA
IDADE E CAES GEO HEP ESP ' RX. TCRAX RASITO-
SEXO SINAIS_____________________________ 9/<» x1Q»/|,l t agl ng< mgt UI/ml______________LÕGICO PO LARVA VERME (D.OJ

A.K.S. 
2a 3a 

MASC.

V.A.S. 
2a 7a
msc.
L.F.B. 
2í 8» 
MASC.

ANOREXIA

ASTENIA SIM
PALIDEZ
SIBILOS

FEBRE

TOSSE -

SIBILOS

PALIDEZ

FEBRE

SIBILOS
ESTERTORES

BOtHOSOS

SIN SIN SIN 12,9 48,3 70 1850 131 52 4.100 NORMAL RE SAT I VO *

SIN SIM SJN SIK 10.4 56,0

0,70

0,6)

SIN NAO 12,3 92,0 66 1930 371 112 4.950 * NEGATIVO NAO REALIZADOS 0 ,»

PNEUMONIA
80 1570 360 12,3 1.600 ,gn K T J . «EMTJVO ♦

CIAL

1,81

A.C.C.S. 
1 a 4m 
MASC.

FEBRE

ESTERTORES SIN 
BOlHOSOS

SIN SIN NAO 8.1 37,0
NAO

67 1090 S27 224 NORMAL NEGATIVO
0,66

0,78

L.F. 
la 5» 
MASC.

ANOREXIA
PALIOCZ
FEBRE
TOSSE
ESTERTORES
BOLHOSOS

SIN SIM (00 NAO 10,4 18,3

INFILTRADO
38 <1«) NAO DETECTA INTERSTICIAL NEGATIVO

VEIS PERIHILAR

0,69

F.H.P. 

2a 11a 
MASC.

R.M.J.

28a
FEB.

ANOREXIA
PALIDEZ
FEBRE
TOSSE
SIBILOS

FEBRE

POS-

PARTO

SIN NAO SIN SIK 10,5 41.6 82 §870 114 140 2.300 HORMAL
NAO REA 
LIZADOS 2.30

NAO
SIN RAO KAO NAO 12,1 21,7 52 1165 620 358 KT£C NORMAL NEGATIVO ♦ ♦ 2,2S

A.C.S. 
6a 10m 
KASC.

ANOREXIA
ASTENIA
PALIDEZ SIR
FEBRE
TOSSE
SIBILOS

NAO HAD NAO 13,0 14,3
fStO REA

32 600 110 250 2.400 LI2AD0~ NEGATIVO - 4 3,06

V.A.L.
15a
MASC.

ASTENIA

FEBRE
TOSSE

NAO
NO

RCE
14,5 11,1 26 1734 158 206 2.200 NORMAL NEGATIVO NAO KAUZAOOS 3,70

K.H.M.

53a
MASC.

ASTENIA t NAO NAO NAO 15,2 14,8
NAO NAO REA 

61 69<T*117 100 ' HESATIVO -
DETEC. LIZADO

1,83

E.C.B.
iS  819

MASC.
DIARREIA SIN SIN KSO NAO 11,4 19,2

NAO K A
49 90 459 64 1.4«) “  NEGATIVO ♦

LIZADO
1,35

" Coapronetlnento Intarstlclal dos pulnões; Lesão perwquinatOM c* lobo suporlor esquento.
I Sulftocultor 
& Hfj: Hemoglobina
§ Amostra de soro colMda 7 tw*e* apôs 0 quadro 
** taostra de soro colhida 5 meses apôs 0 quadro.
GEO « GeofagU 
HEP ■ KepatomgalU 
ESP • EsplenooejaHa



A placa de Petri cora os ovos em forraalina a 1% foi leva

da à estufa, ã temperatura de 309C com observações e reposição
- 33diarias, de 1 , 0  ml da formalina ,

A partir do 49 dia foram percebidas alterações no inte

rior dos ovos e em torno do 179 dia observou-se a presença do

39 estádio larvãrio. Por compressão da lamínula sobre a lânn 

na evidenciou-se que as larvas possuíam 2 cutículas caracteH

zando-as nesse estádio, formas infectantes do Toxocara canis

110

As transformações ocorridas nos ovos foram documentadas 

por microfotografia s , realizadas com objetiva de imersão 100x 

e podem ser observadas nas páginas 23, 24, 25 e 26.

22

2,1.1. Preparo do antTgeno de larvas

No preparo do antígeno larvãrio foi seguida a técnica uti^
27 - •

lizada por Cypess e cols. . 0 conteúdo das placas de Petri

foi colocado em tubos de ensaio e centrifugado por aproximada^

mente 5 minutos a 400g. 0 sobrenadante, formalina a 1%, foi

desprezado por aspiração. A parte residual foi adicionadaquaii

tidade liberal de uma solução tampão de biborato de sodio

(PH 8,7).

Apôs a centrifugação o sobrenadante foi desprezado nova^

mente.



FOTOGRAFIA l - Exemplares masculinos (menores) e femininos õe 
Toxocara canis. 

FOTOGRAFIA 2 - Ovos fecundados de Toxocara canis. 



FOTOGRAFIA 3 - Desenvolvimento do ovo apos 4 dias. 

FOTOGRAFIA 4 - Desenvolvimento do ovo ap6s 10 dias. 



FOTOGRAFIA 5 - Ovo infectante 

FOTOGRAFIA 6 - Liberação da larva de 39 estâdio (L3) de Toxocara 
canis. por compressão externa. 



FOTOGRAFIA 7 - La r va de 3Q estâdio (L3) 

FOTJ GRAFIA 8 - Larva de 3Q 2stãciio (L 3) 
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Finalmente foram adicionadosS ml de solução tampão e homo 

geneizado com o homogeneizador de Von Poter. 0 homogeneizado 

foi centrifugado a 2.000 g durante 30 minutos.

0 sobrenadante, com teor proteico de 0,84 mg/dl deternn 

nado pelo raétodode Lowry e cols. 7 0 , foi separado e aliquo 

tado em frascos de 1 ml e congelado a -209C.

2.1.2. Preparo do antTgeno do verme adulto

0s vermes adultos obtidos foram lavados em solução iso 

tônica de cloreto de sõdio a 9%q e triturados num gral de porce 

lana com acetona atê se obter uma massa. Esta massa foi subme 

tida a centrifugação e lavada em quantidades liberais de aceto 

na por três vezes. A final idade era désidcatar o antTgeno,impe 

dindo-o de desnaturar-se por hidrólise enzimãtica e eliminar a 

gordura .

Após a centrifugação, secou-se o pó a 379C. 0 pó foi dj[

luTdo em 20 partes (p/v) de solução tampão de biborato de sõdio

(pH = 8,7), contendo Timerosal.

Após a homogeneização mecânica, o material foi centrifu^ 

gado a 2.000 g durante 30 minutos e a temperatura ambiente.

0 sobrenadante cora teor proteico de 1 , 2 0  mg/ml foi

separado e aliquotado em frascos de 2,0 ml è congelado a -209C.
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2 '2. Colheita de sangue

A venopunção para obtenção de sangue e execuçãodos tes^ 

tes cutâneos foram autorizados previamente pelos pais ou res_ 

ponsãveis pelas crianças. Foram colhidos 10 ml de sangue veno 

so, separando-se 2,5 ml para realização do hemograma e o restan 

te do sangue deixado em tubo de ensaio sem anticoagulante, ã 

temperatura ambiente.

Após a retração do coágulo, o soro foi separado por cen 

trifugação, transferido para recipiente e, em seguida, congela^ 

do a -209C ate ser analisado.

2.3. Testes Cutâneos

Todas as crianças foram submetidas a testes cutâneos com 

os seguintes materiais:

a) Extrato antigênico de poeira domiciliar preservado em 

glicerina, na diluição 1 :2 .

b) Extrato glicerinado do verme adulto na diluição 1:10.

c) Extrato glicerinado do antTgeno larvãrlo na diluição 

1 :5 .

d) Histarai na na concentração de 0,1 mg/ml, ( Histamine 

Phosphate Injection, U.S.P., Eli Lilly and Company, 

Indianapolis, U.S.A.), que serviu como controle pos^ 

tivo para a comparação das demais reações.
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Feita a limpeza local com algodão embebido em éter, foi 

realizado o teste por puntura com agulha 13x4,5ran na face ante 

rior do antebraço e no caso de crianças com idade inferior a 1 

ano, na região interescapular. Foram consideradas positivas as 

reações que produziam papula maior que 4 mm de diâmetro, inde 

pendente do halo de eritema formado, e 10 minutos apÕs a exe 

cução do teste.

2.4. Exames coproparasitolõgicos

As fezes foram recolhidas em recipientes plásticos, lim 

pos, não contendo antisséticos ou preservativos,e encaminhadas 

para analise na Secção de Parasitologia do Laboratório Clinico 

do Hospital de Clinicas.

A presença de ovos ou cistos dos parasitos foi investi^
- 35

gada pelo metodo de Faust e cols. de centrffugo-fl utuação em

solução de sulfato de zinco a 33% e pelo método de sedimenta

- - - 51çao espontanea em agua, de Hoffmann, Pons e Jajier . As fezes

foram examinadas também pela técnica de Rugai, MattoseBrisola

90 -para a pesquisa de larvas rabditoides de Strongyloides ster

coral is.

0 resultado foi expresso em cruzes»após analisar toda a 

extensão da preparação coberta por uma laminula de 18x18 mm.

2.5. Determinações Hematológicas

A leucometria automática foi realizada no Contador Coul^ 

ter modelo Ssr.
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Para a contagem diferencial de leucócitos as lâminas com 

esfregaço de sangue foram coradas pelo corante de May-Grünwald- 

Gierasa.

0 total de eosinõfilos, pela contagem indireta,foi obti_ 

do multiplicando o valor percentual de eosinõfilos na contagem 

diferencial pelo número de leucócitos por yl .

Usou-se uma técnica de coloração seletiva para contagem
- 29 -absoluta de eosinofilos . Os eosinofilos são facilmente iden^

tificados enquanto as outras células são lisadas. 0 sangue é

misturado durante 30 segundos com a solução diluidora para eo

sinofilos, na proporção 1:20, usando-se a pipeta de Thoma.

Ambos os lados da câmara de Fuchs-Rosenthal são preencM 

dos e a leitura é procedida imediatamente. Toda a area do re 

tículo é analisada e a contagem é feita em ambos os lados da 

câmara. Para o calculo foi utilizada a seguinte farmula:

X x 20
N = -j - —̂  = ou N = X x 6,25

N = eosinõfilos por yl 

20 = fator de diluição 

3,2= volume da câmara e 

X 3 média da contagem em ambos os lados da câmara

2.6. Dosagem de imunoglobulinas séricas

A dosagem de imunoglobulinas no soro foi feita pela téc 
- 72nica de iraunodifusao radial utilizando-se placas comerciais



para IgE, LC - Partigen do Instituto Behring e para IgG, IgM e 

IgA placas do laboratório Biolab-Mérieux. Os resultados foram 

expressos em Unidades Internacionais/ml (IgE) ou mg/dl (IgG e 

IgM e IgA).

2.7. Imunoensaio enzimãtico - (ELISA)

Um esquema da reação é apresentado na Figura 1. A ticni^ 

ca de ELISA em fase solida utiliza discos de poliestireno atj[ 

vados com grupos isotiocianatos.

Cada disco foi sensibilizado com 20 yl do antígeno lar

vario em tampão carbonato 0,1M, ptt 9,8 por 18 a 24 hs a 4ÇC sob

agitação continua. A seguir os discos foram lavados com solu

ção salina neutra e guardados a -209C por no mãximo 48 hs antes 

do uso.

Vinte y1 do soro a serem testados foram diluídos em 0,5 

ml de uma solução contendo 6% de albumina bovina; 0,05% de Tween 

20 em salina fosfatada 0,01M e preservada com 0,1% de azida só 

dica. A cada soro diluído adicionou-se um disco revestido com 

o antígeno; os discos foram transferidos para tubos de ensaio 

com dispositivo de sucção a vãcuo.

0s discos foram incubados por 45 minutos a 379C sob agî  

tação contínua e depois colocados em banho de gelo e lavados 3 

vezes com tampão tris NaCl pH 7,5, para se retirar o que não 

se fixou imunologicamente, através de dispositivo automático 

para lavar e aspirar.
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ANTÍGENO 
0 »8CO DE POLIESTIRENO

ANTICORPOS 
PRESENTES NO SORO

ANTISSORO CONJUGADO 
X ENZIMA A AOICÃO 00 S08STRAT0 

ENZIMÁT1C0

neURA I* ESQUEMA OA REAC&> OE IMUNOCNSAIO ENZIMAYiCO (ELISA)



Apõs as lavagens, os discos foram mantidos em banho de 

gelo e adicionou-se a cada tubo 0,5 ml do conjugado enzimatico 

que e soro de cabra anti-imunoglobulinas G e M humanas conjuga 

do com fosfatase alcalina. Os discos foram incubados novamente 

por 45 minutos a 379C sob agitação continua.

Em seguida, os discos foram lavados cinco vezes, como

descrito acima e transportados para outros tubos. Adicionou-se 

1 ml do substrato, que é uma solução contendo 1 mg por ml de 

para-nitrofeni1 fosfato (sal dissõdico hexahidratado),em tampão 

carbonato pH 9,8 contendo cloreto de magnésio 0,0001 M. Incu 

bou-se por 20 minutos a 379C sob agitação contTnua. Interrom 

peu-se a reação enzimatica, adicionando-se duas gotas de solu 

ção de NaOH 3M.

As densidades õticas foram determinadas a 405 mm em f() 

tocolorTmetro de fluxo continuo. 0s resultados foram lidos 

retamente em mostrador digital.

Todo equipamento e reagentes para a técnica de ELISA fo

ram obtidos da Cordis Laboratories. Inc, Miami, USA.

0 antTgeno preparado e a técnica de ELISA foram testados 

em experimento piloto com amostras de soro de trés pacientes 

com Larva Mlgrans Visceral, enviados pelo Dr. Lawrence Glickman, 

da Universidade da Pensilvânia, USA. As densidades õticas foram 

respectivamente 1,03; 2,30 e 1,28, Indicando que o método pode 

ria ser empregado no estudo.
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2.8. Análise Estatística

As medias aritméticas e o desvio padrão foram calculados 

pelas fórmulas:

34

-  -  -  E X  •
Média aritmética x = — 1

Desvio Padrão
E ( X - X ) 2

_

Erro Padrão da Média sdx T T

Para o cálculo da significância da diferença de duas me

dias, foi aplicado o teste "t" de Student, com a correção para

amostras pequenas (N^ + Ng - 2 < 30), onde fosse necessário

106

Para a medida da associação de variáveis, foi calculado 

o coeficiente de correlação linear simples .

A comparação de freqüências foi feita pela distribuição 

do X2 , coro a correção de Yates, quando necessário.



RESULTADOS
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RESULTADOS

1. AVALIAÇflO PONDERO-ESTATURAL

A avaliação pondero-estatural dos pacientes do grupo pa

rasitado, e dos controles, foi feita comparando-se os valores

108obtidos com os valores da tabela de Tanner e cols. e da ta

bela de Babson e Benda \  respectivãmente.

No grupo de indivíduos com enteroparasitos 12, (13,3%)

apresentaram perímetro cefálico abaixo do 39 percentil (Tabela 

2). A estatura estava em média 7,lcm abaixo do 39 percentil 

em 15 casos (16,6%), e abaixo do 509 percentil em 68 casos 

(75,5%). 0 peso estava em média 2,3 kg abaixo do 39 percentil

em 13 casos (14,4%), em 4, estava no 39 percentil; abaixo 

do 509 percentil em 66 casos (73,3%).

TABELA 2 - Distribuição dos indivíduos com relação à estatura, 

peso e perímetro cefálico, avaliados segundo a Tabe

la de Tanner e cols. 108 nnno grupo com enteroparasitos.

ABAIXO 39 39-109 109-259 259-509 509-759 759-909 ACIMA 909

PERÍMETRO
CEFÃLICO

12 22 18 20 08 07 03

PESO 13 12 17 24 16 05 03

ESTATURA 15 14 17 22 12 07 03
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0 grupo-controle era constituído por lactentes eutrõfi^ 

cos, e como era esperado, os valores do perTmetro cefálico, es 

tatura e peso encontravam-se distribuídos entre os limites no£ 

mais (Tabela 3).

TABELA 3 - Distribuição dos casos do grupo-controle com relação

ao peso, estatura e 

bela de Babson-Benda

<» « 
perímetro
1

cefalico, segundo

- 1 s X + 1 s

ESTATURA 10 09 12

PESO 14 09 08

PERÍMETRO
CEFÁLICO 10 13 08

x = media 

s = desvio-padrào

2. PREVALÊNCIA DOS PARASITOS

Entre as 90 crianças portadoras de infecções parasita 

rias, 30% apresentavam poliparasitismo, isto é, virias associji 

ções belmfnticas, seguindo-se em freqüência Ascaris lumbricoi- 

des (23,3%) e a associação de Ascaris lumbricoides com Trichuris 

trichiura também com 23,3% (Tabela 4).

Havia somente um caso de infecção por Entamoeba Histo- 

TTtica e associada a Ascaris lumbricoides.



TABELA 4 - Distribuição dos helmintos entre os casos parasitji 

dos.
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HELMINTOS N9 CASOS %

POLIPARASITADOS* 27 30

ASCARIS

LUMBRICOIDES
21 23,3

A.LUMBRICOIDES + 
T.TRICHIURA

21 23,3

HYMENOLEPIS NANA 11 12,3

TRICHURIS TRICHIURA 06 6,7

STRONGYLOIDES

STERCORALIS
02 2 , 2

ANCILOSTOMlDEOS 02 2 , 2

TOTAL 90 100

* Poliparasitados - Grupo de pacientes com vãrios parasi tos.

A analise da frequência geral das infecções por parasitos 

revelou que Ascaris 1 umbri coi des (65*5%) foi o mais comum, seguin 

do-se do Trichuris trichiura (51,1%). A Giardia lambi ia estava 

associada aos helmintos em 41,1% dos casos (Tabela 5).
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TABELA 5 - Freqüencia geral das infecções por helmintos e pro

tozoirios nos casos parasi tados.

PARASITOS NQ DE CASOS %*

ASCARIS LUMBRICOIDES (Al) 59 65,5

TRICHURIS TRICHIURA (Tt) 46 51,1

HYMENOLEPIS NANA (Hn) 21 23,3

STRONGYLOIDES STERCORALIS (Ss) 15 16,7

ANCILOSTOMlDEOS (Anc) 12 13,3

ENTEROBIUS VERMICULARIS (Ev) 03 3,3

TAENIA SP CTen) 01 1 , 1

GIARDIA LAMBLIA (Gl) 37 41,1

ENTAMOEBA HISTOLYTICA (Eh) 01 1 , 1

TOTAL 90

%* Calculado sobre o total de 90,

3. REMOGRAMA

Os resultados de alguns valores do hemograma e contagens 

de eosinõfilos, nos diferentes grupos são apresentados na tábe 

la 6 ,

Os valores não podem ser comparados entre s i tpo 1 s os gru 

pos são heterogeneos e não foram emparelhados para a idade e 

sexo, podendo esses fatores contribuir para a diferente entre 

os grupos.



TABELA 6 - Resultados de a lguns va lo re s do heraograma nos d ife re n te s grupos estudados.

GRUPO N
VOLUME GLOBULAR HEMOGLOBINA LEUCOCITOS EOSINOFILIA EOSINOFILIA

(*) (9/dl) (xl03/yl) ABSOLUTA/yl RELATIVA(S)

POLIPARASITADOS 27 37,8 + 0,30 
(25,7 - 43,9)

12,6 + 0,76 
(7,7 - 15,6)

10,54 + 0,64 
(5,8 = 19,3)

1213 + 200,5 
(62 = 4.500)

11,5 + 1,72 
(0 = 31)

ASCARIS LUMBRICOIDES 21 36,6 + 1,30 
(17,9 = 45,1

12,1 + 0,49 
(5,2 - 15,2)

10,17 + 0,75 
(4,8 = 16,9)

918 + 234,7 
(62 = 4.300)

9,0 + 1,63 
( 0 = 27)

A.LUMBRICOIDES + T.TRICHIURA 21 37,7 + 0,67 
(31,6 - 42,2)

12,6 + 0,27 
(9.6 = 14,7)

8,94 + 0,45 
(4,6 = 12,9)

1030 + 160,0 
(62 = 2.800)

10,0 + 1,41 
(0 < = 23)

HYMENOLEPIS NANA 11 37,1 +1,11 
(28,9 =42,1)

12,5 + 0,46 
(9,0 - 14,8)

9,16 + 0,94 
(3,2 = 14,3)

622 + 182,1 
(62 = 2131)

7,4 + 1,65 
(1 = 15

TRICHURIS TRICHIURA 06 39,0 + 0,65 
(37,2 = 41,9)

13,1 + 0,35 
(11,7 = 14,3)

9,63 + 1,39 
(7,1 = 16,1)

1290 + 624,0 
(120 = 4.300)

12,1 + 3,91 
(02 = 29)

ANCILOSTOMlDEOS 02 41,9 + 5,86 
(36,2 - 47,8)

12,9 + 0,44 
(12,5 = 13,4)

14,3 + 5,11 
(9,2 = 19,4)

1795 + 857,4 
(940 = 2650)

11,5 + 2,50 
(09 = 14)

STRONGYLOIDES
STERCORALIS

02 40,8 + 1,24 
(39,6 = 42,1)

13,4 + 0,44 
(13 = 13,9)

8,50 + 2,60 
(5,9 : 11,1)

771 i  191,5 
(580 -962)

14,5 + 8,52 
(6 : 23)

TOTAL 90 37,68 + 0,45 
(17,9 - 47,8)

12,6 + 0,17 
(5,2 - 15,6)

9,89 + 0,34 
(3,2 = 19*4)

1015 ± 101,2 
(62 - 4.500)

10,2 ±0,80 
(0 - 31)

CONTROLES 31 34,5 + 0,53 
(29,4 - 41,7)

11,5 + 0,21 
(9,2 = 14,1)

13,69 + 0,72 
(8,5 : 28,1)

309,6 + 80,3 
(0 -"2.300)

2,7 + 0,58 
(0 = 16)

SUSPEITOS 11 40,7 + 1,60 
(49 - 29,9)

12,2 + 0,60 
(9,9 * 16,9)

27,47 + 7,57 *14.439 + 5.555 42,7 + 5,54 
(6,6 - 92,0) (660 =60.720) (10 - 73 )

* Valor obtido indiretamente pela multiplicação de: Leucõcitos (xl03/ul) x Eosinõfilos (%)



41

Entre os lactentes que serviram coroo controle,os níveis 

de hemoglobina foram os mais baixos (11,5 + 0,21 g/dl), porém 

dentro dos limites normais para a faixa etãria; e também o foi 

a contagem de eosinõfilos (309,6 + 80,3/yl). Havia tres deles 

cora percentual de eosinõfilos considerado elevado, respectiva 

mente 8%, 9% e 16$. Era um caso havia a possibilidade de ato 

pia para explicar a eosinofilia de 16%, pois apresentava sensi^ 

bil idade cutânea ao antTgeno do põ domiciliar e antecedentes de 

familiares atopicos. Todos os lactentes tinham exame de fezes 

negativo para hei mintTases.

A média do número de eosinõfilos diminui para 206,0 + 36,9 

quando se retira da casuTstica os três casos com eosinofilia, 

mas para os fins do estudo, eles permaneceram no grupo.

Conforme esperado, ocorreu eosinofilia nos casos paras_[ 

tados, cora contagens variando entre 62 e 4500 eosinõfilos/yl ou 

entre 0 e 31%. Interessante destacar que alguns casos com in 

fecções múltiplas e com estrongilõides que conhecidamente 

provocam as mais acentuadas eosinofilias,não seguiram a regra. 

Por outro lado, o Tri churi s tri chi ura, que não é um parasita iji

vasivo, pode estimular a eosinofilia, confirmando achados ante

. 88 riores .

Nos pacientes que apresentavam suspeita clTnica de toxo

caríase, os valores de volume globular e hemoglobina estavam

dentro dos limites normais. Ocorreu aumento acentuado do numero 

de leucócitos cora a media de 27,47 + 7,57 x 103/yl,sendo seus

limites de 6,6 até 92,0 x 103/yl.



A eosinofilia relativa medi a nesse grupo foi de 42,7 + 

5,54 cora limites de 10 até? 73%. A contagem indireta dos eosi^ 

nÓfilos foi obtida pela multiplicação do percentual de eosinófj[ 

los, pelo número total de leucócitos; obtendo-se média de 

14.439/yl e seus valores limites foram de 660 ate 60.720/yl.

A amostra de sangue examinada foi a mesma a que se apli_ 

cou o teste de ELISA, mas não foi coincidente com a da eosino 

filia maxima observada. A média dos valores máximos de eosino 

filia atingiu 56,6% + 5,69 ou 22.056 + 5.785 eosinÕfilos/pl,en 

quanto a média das maiores contagens de leucócitos foi 34,02 + 

7,41 x 103/yl.

Obviamente os casos suspeitos de toxocarTase apresenta 

vam leucocitose e eosinofilia acentuadas, pois este fato é o 

que fez levantar a hipótese da doença. Apesar de serem grupos 

heterogêneos, percebe-se pela Figura 2 que ha uma diferençasi^ 

nificativa na contagem de eosinõfilos entre os grupos, sendo 

aproximadamente 4 vezes maior nos parasitados do que nos normais 

e igual diferença entre os suspeitos de toxocarTase e parasita 

dos.

4. IMUN0ENSAI0 ENZIMÃTICO (ELISA)

Os resultados do teste ELISA em densidade ótica nos dj 

ferentes grupos estudados são mostrados na tabela 7.

Nos pacientes parasitados os valores das densidades 6ti 

cas variaram de 0,15 a 3,13 Craêdia 1,24 + 0,07).
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FIGURA 2 - Contagem de eosinõfilos e valores de ELISA (D.O.) 
nos diferentes grupos estudados.
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TABELA 7 - Resultados da reação de ELISA nos grupos parasita

dos» controle e suspeitos de toxocarTase.

GRUPO N TESTE
CUTÂNEO*

DENSIDADE ÓTICA
(x + S-)

LIMITES

ASCARIS
LUMBRICOIDES 21 04 1.05 + 0.13 (0.32 - 2.95) p< 0,001

A.LUMBRICOIDES + 
T.TRICHIURA

21 08 1.46+0.15 (0.41 -2.92) p< 0,001

POLIPARASITISHO 27 08 1.33 + 0.15 (0.15-3.13) p< 0,001

HYMENOLEPIS NANA 11 02 1.08 + 0.19 (0.30-2.19) p<0,Ql

TRICHURIS
TRICHIURA

06 01 0.91 +0.19 (0.28-1.29) p < 0,05

TOTAL 90 23 1.24 + 0.07 (0.15-3.13) p< 0,001

CONTROLE 31 0 0.51 +0.03 (0.26-1.19)

SUSPEITO 11 03 1.75 + 0.30 (0.65 - 3.70) p < 0,001

* Reâção positiva ao antígeno do verme adulto.

No grupo-controle os valores foram de 0,26 a l,19(media 

0,51 + 0,03).

Nos pacientes cora suspeita clinica e/ou laboratorial de 

toxocariase, as densidades Óticas variaram de 0,65 a 3,70 (roi 

dia 1 ,75 + 0,30).

A comparação entre os grupos estudados foi feitapelote^ 

te "t" de Student.



As medias dos valores de ELISA encontrados para os casos 

de infecção por Ascaris 1umbricoides, Ascari s 1umbricoides com 

Trichuri s tri chi ura,poli parasi tados e todo o grupo de parasita 

dos»quando comparados à média do grupo-controle,mostraram uma 

diferença significativa (p < 0 ,0 0 1).

Para o grupo cora infecção por Hymenolepis nana e Trichuris 

tri chi ura a diferença entre as medias também foi significativa 

mas a nTvel de 1% e 5%,respectivãmente.

A média das densidades óticas observadas nos casos com 

suspeita de toxocaríase foi significativamente mais elevada do 

que a média do grupo-controle (p < 0 ,0 0 1), entretanto compara 

vel a média das densidades Óticas observadas no grupo de indi^ 

vTduos cora outras helmintTases (Figura 2).

Uma possível relação entre eosinofilia e os valores do 

imunoensaio enzimãtico foi pesquisada, através do teste de co£ 

relação, juntando-se os 90 casos parasitados com os 11 suspei^ 

tos de toxocarTase. Não houve correlação entre essas duas v_a 

riãveis.

Utilizando-se o calculo para o desvio-padrão com limite 

unilateral, obteve-se o valor 0,84 para a densidade ótica que 

correspondesse ao 29 desvio-padrão positivo dos vai ores normais. 

Na Figura 3 é apresentada a distribuição individual dos valores

de ELISA era todos os grupos estudados. Observa-se que, em 54 

(60%) pacientes parasitados, as densidades Óticas eram maiores 

do que 0,84; no grupo cora suspeita de toxocarTase ,8 casos(73%)
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apresentavam valores acima de 0.84, enquanto que entre os la£ 

tentes não-parasitados somente um caso (3%) situava-se acima 

deste limite.

5. TESTES CUTÂNEOS

Os testes cutâneos com o antTgeno do põ de casa foram po 

sitivos em 18,9% dos 90 pacientes parasitados; e com o antíge 

no do verme adulto do Toxocara canis em 25,6% (Tabela 8).

TABELA 8 - Resultado dos testes cutâneos nos 90 pacientes para 

sitados.

‘̂ ^ R E A Ç X O  
A t q T ^ —  ...

POSITIVA NEGATIVA

PO DE CASA 17 (18,9%) 73 (81,1%)

LARVA Zero Zero

VERME ADULTO 23 (25,6%) 67 (74,4%)

No grupo controle, um caso apresentou teste cutâneo poi

sitivo ao po de casa, concomitante ã eosinofilia de 16% no saji

gue periférico. Não houve teste positivo para o antTgeno da

larva, ou ao do verme adulto, do Toxocara canis, em nenhum dos

casos.

Os testes cutâneos foram realizados era 8 dos onze pacj^ 

entes com suspeita de toxocarTase, foram positivos em 3 deles, 

cora o antTgeno do verme adulto. Com o extrato do põ de casa o
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teste foi positivo era 4 dos 8 submetidos ao teste (Tabela 9)

TABELA 9 - Dados laboratoriais dos pacientes com suspeita de 

Larva Migrans Visceral.

LEUCOCITOSE (x 103/pl )

1 1 ,0 - 20,0 ...................  05/1 1

> 20,0   06/1 1

E0SIN0FILIA {%)

20 - 40 ........................  03/1 1

40 - 60 ........................  02/1 1

> 60     06/1 1

IMUNOGLOBULINAS AUMENTADAS

IgM ............ ..............  05/11

IgG ...........................  05/11

IgA ............................ 02/11

IgE ............................ 07/11

ELISA (D.0.)

> 0,84 .  .......................  08/1 1

< 0,84 .... ....................  03/1 1

TESTE CUTÂNEO POSITIVO

Põ ...........................  04/8

Larva .  ........................ O

Verme  ................. . 03/8

RAIO X TÕRAX
Norma 1........................  05/8
Anormal ....................... 03/8
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Para se verificar a participação do estado alérgico nas 

respostas aos testes cutâneos , di vi diram-se os casos conforme apre 

sentassem reações positivas ou negativas aos antTgenos dopõ de 

casa e do verme adulto.

Dos 17 casos cora teste cutâneo positivo ao põ de casa, 

seis (35,3%) apresentaram teste positivo ao antTgeno do verme 

adulto (Tabela 10).

TABELA 10 - Associação entre atopia e reação 

no do verme adulto.

cutânea ao antTge

p ç

V . A ^ ^ POSITIVO NEGATIVO

POSITIVO 06 (35,3%) 17 (23,3%)

NEGATIVO 11 (64,7%) 56 (76,7%)

TOTAL 17 73

PO = antTgeno do põ de casa 

VA = antTgeno do verme adulto

X2 = 0,5 (NflO SIGNIFICATIVO)

A distribuição do X2 para estas freqüências não foi sijj

nificativa mostrando que a atopia não era responsável por uma

reatividade inespecTfica ao antTgeno do verme.

Nenhum dos casos, em qualquer dos grupos, apresentou tes.

te positivo para o antTgeno da larva do Toxocara cani s ; enquan 

to que o teste cora histamina foi positivo em todos os casos,



servindo para testar a reatividade cutânea e como parâmetro pa 

ra a leitura dos demais.

6. RESULTADOS DO 6RUP0 COM SUSPEITA DE TOXOCARÍASE

No grupo de indivíduos com suspeita de toxocarTase, a2 

guns foram encaminhados para investigação e outros tiveram so 

mente analise sorologica. Portanto, a observação não e comple 

ta em todos os 11 casos.

Na Tabela 11 são resumidos os sinais clTnicos mais fre 

quentes destes pacientes.

TABELA 11 - Natureza e freqüência dos sinais clTnicos nos pacj[ 

entes com suspeita de toxocarTase.

50

FEBRE .................................................. 08/11

HEPATOMEGALIA .........................................05/11

ESPLENOMEGALIA .................     03/11

MANIFESTAÇÕES RESPIRATÓRIAS .........................08/11

MANIFESTAÇÕES DIGESTIVAS ............................ 01/11

GEOFAGIA .............................................. 05/09

CONTATO COM C&ES ..................................... 08/09

Oito pacientes do grupo suspeito de toxocarTase apresen 

taram febre, cuja causa não se esclareceu na ocasião. 0 compro 

metimento do trato respiratório caracterizado por tosse, sibi^ 

los e estertores bolhosos nos campos pulmonares apareceu em 8 

dos 11 suspeitos de toxocarTase.
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Considerou-se hepatoraegalia, quando o fígado era palpável 

a 3 cm ou mais do rebordo costal direito,e foi observada em 05 

dos 11 pacientes. Era 1 dos casos (ACCS), no início o pacien 

te apresentava fígado palpável a 2cm do RCD com aumento poste 

rior para 6 cm. 0 baço era palpável em três casos. Apenas um 

paciente apresentou diarreia no início do quadro.

Geofagia era habitual em 5 dos 9 casos questionados.

A história de contato cora cães foi encontrada em 8 ca 

sos, em 2 esta informação não era disponível . Um dos pacien

tes trabalha em criação de suínos.

Na Tabela 9 são apresentados os dados laboratoriais do

grupo.

No hemograma dos 11 suspeitos de toxocaríase, 5 tinham 

leucocitose entre 11,0 x 103/yl e 20 ,0 x 103/p 1 e os demais (6) 

com leucocitose superior a 20,0 x 103/yl, um deles chegou a ní 

veis de 92,0 x 103/y1. Outro dado importante foi a acentuada 

eosinofilia observada:em três casos a percentagem variou de 20 

a 40; em dois de 20 a 60% e em seis pacientes era superior a 

60%, sendo que em um deles atingiu 82%.

0 teste cutâneo cora o antígeno do verme adulto foi posj[

tivo em 3 dos 8 submetidos ao teste. Para o pó de casa,a po

sitividade foi de 4/8.



Os títulos de ELISA em D.O. foram superiores a 0,84 em 

8 dos 11 pacientes.

0 exame radiológico do tÕrax foi obtido em 8 pacientes, 

em 3 dos quais havia comprometimento intersticial dos pul̂  

mões e nos demais, o exame era normal.

Considerando-se os valores normais para crianças brasj^ 

leiras 77, 5 apresentaram IgG acima do primeiro des vi o-padrão pa 

ra a idade; em 5 os níveis de IgM estavam acima do primeiro 

desvio-padrão. A concentração de IgA estava aumentada em dois 

casos e diminuída em um caso. Um dos pacientes apresentava tn 

pogamaglobul i neraia. A IgE estava aumentada em 7 dos 11 suspeî  

tos de toxocarTase.

0 exame parasitolõgico de fezes era negativo por ocasião 

da suspeita de toxocarTase em todos os pacientes; um deles apre 

sentava era exames anteriores Taeni a sp e Tri churis trichi ura 

(Caso L.F.B.) e outro, Ascairis 1 ümfaricoides (Caso F.H.P).

Havia elevação dos tTtulos de isohemaglutini.na$ em dois 

pacientes,dos que foram pesquisados, nos casos F.H.P. e A.C.C.S.

Em um dos casos, o paciente foi submetido ã biópsia he 

pática que revelou a presença de granulomas e intensa reação eo 

sinofTlica, com restos parasitãrios em um dos granulomas.
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DISCUSSÃO

A síndrorae de Larva Migrans Visceral pode ser causada 

por diferentes parasitos animais. Alguns parasitos,cujo hospe 

deiro definitivo é o horaera, tais como Strongyloides stercoralis 

ou 0 Áscari s 1umbri coi des, podem produzir um quadro clinico se 

melhante durante a fase de migração 1arvãria,causando confusão 

di agnõsti ca.

0 diagnostico definitivo é feito pela demonstração e

Identificação da larva nos granulomas encontrados nos tecidos
30 - - -, porem ha dificuldades tecnicas, dada sua pequena dimensão.em

diferençar as larvas denematõides e era localiza-las em órgãos co

mo o fígado ^ ,

Era vista disso desenvolveram-se muitos métodos 1aborato
- - 31riais para o diagnostico sorologico. Ehrhard e Kernbaum em

revisão da literatura citam os tipos de reações freqüentemente

uti1izados, entre os quais o iraunoensani o enzimatico (ELISA).

A precisão diagnostica de qualquer método depende da es_

colha de antígenos específicos da espécie, 0 verrae do Toxoca-
- ~ 31 34ra canis e empregado era muitas reações * .Entre as larvas de

nematõides e o parasita adulto existem determinantes antigêni

cos corauns, raas tambéra antígenos próprios para cada estádio de
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desenvolvimento do parasita * . Oeve ser lembrado que o

estádio adulto não é encontrado no homem,onde o Toxocara canis 

não completa o ciclo evolutivo. Alêm disso» os nematõides pois 

suem antTgenos em comum, e ocorre reação cruzada na determina 

ção da resposta imunolõgica.

Assim sendo, os antTgenos preparados do verme adulto do 

Toxocara canis não são os ideais para se testar a presença de 

anticorpos, na suspeita da Larva Migrans Visceral, pois concor 

rem para a inespecificidade de qualquer ensaio de laboratório.

No presente estudo acompanhou-se o desenvolvimento dos
- - - 33estádios larvarios, segundo o metodo de Fairbairn , para cuĵ

tura dos ovos de Toxocara canis, pois,de acordo com Cypess e
27 -cols. ,o antTgeno obtido dos ovos contendo larvas e considera^

do especifico para a espécie.

94 -r - -De Savigny utiliza o antigeno excretorio-secretorio,

que são produtos de partes anatômicas do parasito como cavida

de oral, anal e poros, obtidos do 29 estádio larvãrio do

Toxocara cani s .

Testes cutâneos intradérmicos foram introduzidos por 

Woodruff e Thacker em 1964, com o verme adulto do Toxocara 

canis. Em 175 indivTduos, dos quais 35 com suspeita clTnica 

de toxocarTase, o teste foi positivo em 11 com a diluição 1:1000, 

e na diluição 1:200 positivo em 14. Entre 85 com enteroparasj^ 

toses, o teste foi positivo em 2 na diluição 1:1000; e em 11 

na diluição 1:200. No grupo-controle houve positividade emqua^

? 7 fi ?
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tro de 55; dois na diluição 1 :1000 e dois na diluição 1:200. 0s 

autores concluem que não ocorrera reações cruzadas em pacientes 

infectados por outros helmintos e nem reações falso-positivas 

em controles não-infectados.

3
Bali e cols. recomendam cuidado na interpretação de 

respostas positivas e negativas aos testes cutâneos, poi s o teŝ  

te positivo,pode não ser especifico ao parasito, do qual o an 

tígeno foi preparado e o teste negativo pode indicar que a car 

ga parasitaria estava abaixo do limiar para a resposta ao teŝ  

te, ou que a infecção tenha ocorrido ha muito tempo.

Nove pacientes com infecção por Toxocara canis comprova 

da pela presença da larva nos tecidos (olho, fígado), tiveram 

reação positiva aos testes cutâneos; nos pacientes com helmiri 

tíases a reação foi positiva em três, dos 122 pacientes(2,5%); 

e no grupo-controle de 156 indivíduos normais, a reação foi po 

sitiva em dois (1,35%)

0s testes realizados em 60 pacientes com enteroparasito

ses foram positivos em dois (um caso com anci1ostomídeos e um

com Tri churi s tri chi ura);apesar de a infecção por Toxocara ca-
118ni s nos cães ser prevalente nessas regiões africanas .

Bisseru 16 era estudos na Malásia, com o antígeno do ver 

me adulto, observou positividade era 5,5% de indivíduos normais.

115 - -Wiseman e Woodruff , aplicando teste cutâneo intrader

raico cora o antígeno do verrae adulto em 189 pacientes, que apre^
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sentavam suspeita de toxocarTase, encontraram reatividade cutâ 

nea em 24 (12,7%).

Experimentos era animais infectados com ovos de Ascaris 

1umbri coi des e Toxocara canis, através de testes cutâneos de 

leitura imediata e por anafilaxia cutânea passiva .mostraram ha 

ver alérgenos comuns entre estes helmintos. Portanto, testes

cutâneos cora antígenos parasitários não têm valor diagnóstico

~ - 54nas infecções por nematoides .

Em nosso estudo, o Tndice de positividade aos testes cu 

tãneos por puntura com antTgeno somático do verme adulto e teor 

proteico de 0,12 mg/ml, foi de 25,6% entre os 90 casos com dj 

versas helmintTases humanas. A positividade foi de 37,5% em 8 

casos com suspeita de toxocarTase testados.

Nenhuma reação positiva foi observada no teste por pun 

tura com o antTgeno larvãrio do Toxocara canis com teor protei 

co de 0,17 mg/ml.

Entre os lactentes não-parasitados que serviram comogru 

po-controle, nenhuma reação positiva foi observada a qualquer 

dos antTgenos parasitários. Portanto, o antTgeno larvãrio 

empregado neste estudo não discriminam os indivTduos que apre 

sentam sensibilidade cutânea por exposição prévia a estes antT 

genos.

Além disso, o Tndice de positividade ao antTgeno do ver^ 

me adulto nas diversas parasitoses foi próximo ao encontrado



nos casos cora suspeita de toxocarTase. Isto indicaria que oco£ 

re reação cruzada de antTgenos somáticos entre os diversos hel̂  

mintos cujo hospedeiro é o homem, e o Toxocara cani s . Outra ex 

plicação para este achado é que estas crianças com enteropara^ 

sitoses poderiam ter sido infectadas anteriormente pelo Toxo

cara canis, uma vez que a resposta imunolõgica pode persistir
27pelo menos por 4 anos .

24Collins e Ivey demonstraram que os extratos de lar 

vas são superiores aos extratos do verme adulto como antTgenos 

para testes cutâneos em cobaias. Porém, em humanos os resulta^ 

dos com testes cutâneos são contraditórios e para alguns auto 

res não tim valor no diagnóstico da toxocarTase

Embora autores afirmem o contrário ^ ® ’^^,os

nossos achados demonstram que com o antTgeno somático do verme 

adulto não ha especificidade, pois provoca reações Imediatas 

em pacientes portadores de diferentes helmintTases; e com o an 

tigeno larvãrio não hã sensibilidade do teste cutâneo,pois não 

provoca reações cutâneas entre os suspeitos de toxocarTase.Ape 

sar da técnica empregada em nosso estudo (puntura) ser diferen 

te da técnica empregada nos outros estudos (intradérmico), as 

concentrações proteicas foram semelhantes. Por serem diferentes, 

as técnicas poderiam ser as responsáveis pelas diferenças nos 

resultados.
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A freqüência de positividade aos testes cutâneos com os 

alêrgenos da poeira domiciliar foi semelhante nos casos com teŝ  

te positivo ou negativo ao antTgeno somático do verme adulto,
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demonstrando que a presença da atopia não era responsável pela 

reatividade cutânea ao verme adulto (X2 = 0,5; não significati^ 

vo) .

Dois atributos particulares distinguem o eosinõfilo do 

neutrõfilo e de outros leucócitos:

a) A habilidade de inativar mediadores químicos libera 

dos dos mastõcitos, e então modular ou diminuir as

reações alérgicas associadas a degranulação dos maŝ
-  20 tocitos e mediadas por IgE .

b) A habilidade de danificar estádios larvãrios de muj

tos parasitas helmintos, especialmente de Schistosoma 
. 20mansom .

Os mecanismos de eosinofilia nas hei mintíases.ainda não es 

tão completamente escl areei dos . Os eosinõfilos podem ser atraídos 

por vários estímulos, através de reações imunolõgicas, ou não, 

como acontece:

1) Durante a reação alérgica imediata ou anafilãtica, 

atraídos pelo fator quimiotãtico da anafi 1 axia(ECF-A) 

e pela histamina, liberados pelos mastõcitos

2) Na estimulação específica de linfõcitos T sensibili^

zados, pela produção de linfoquina com atividade quj
. 4, 5, 74miotatica para eosinofilos .

3) Durante a fagocitose por neutrÓfilos, pela liberação 
de fator quimiotãtico específico para eosinõfilos 
(ECF-N) 6®*6 7 .
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4) Na liberação pelos neutrÕfilos do ECF-N, pela ação 

do ionoforo do calcio A -23187 .

5) Pela ativação do sisteraa de complemento ^ 3 .

6) Pela produção de fatores quimiotãticos pelo prÕprio

parasito, como o recentemente isolado de extratos

preparados de espécies do gênero Ascaris

7) Pelo metabolismo do acido araquidônico pela lipox^

genase com a formação de grupos do ácido hidroxi-ej^ 

cosatetraenffi co (HETE)

Demonstrou-se uma capacidade preferencialde eosinõfilos

humanos, comparados com neutrÕfilos, de se unirem e ocasionj*
- 19 109rem a morte de esquistosomulos revestidos por anticorpos *

Há evidências que os eosinõfilos podem danificar outros helmin

tos como a larva de Trichinella spiralis sugerindo ser uma pro
-  20priedade geral da celula .

A metade do conteúdo dos grânulos dos eosinõfilos é conŝ

tituída por uma proteína de peso molecular aproximado de 10.000

daltons conhecida como proteina básica principal (Major Basic

Proteln). Esta é responsável pelo dano tecidual e parasitário
-  2 0produzidos pelo eosinofilo .

A hipereosinofilia em casos com exames coproparasitolo 

gicos negativos deve fazer lembrar a possibi1idade da toxocaría 

se, embora a presença de enteroparasitose não afaste o diagnõis 

tico, pois ambos podem coexistir no mesmo paciente.
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Dos 350 casos revisados por Ehrhard e Kernbaura , 85%

apresentavam eosinofilia superiora 30% e leucocitose em 84%dos 

casos.

104 ~ -Snyder apresentou revisão de 10 anos de experiencia,

de 20 crianças cora o diagnóstico comprovado de Larva Migrans 

Visceral por biópsia era 10. Um dos pacientes apresentava 120.000 

leucÓcitos/mm3. Nove dos 20 tinham contagens acima de 40.000 

leucócitos/mm3. A eosinofilia acima de 30% foi considerada eŝ  

sencial para o diagnóstico; em 12 casos estava acima de 50%, 

chegando a 90% em um caso.

56Huntley e cols. , estudando 51 pacientes com Larva Mi 

grans Visceral, observaram que todos os pacientes apresentavam leu 

cocitose durante a doença e a contagem total foi acima de 20.000 

células/mm3 era 55% dos pacientes. Dois apresentavam contagem 

total de leucócitos de 97.000 a 150.000/mm3. A eosinofilia de 

30% ou raais foi ura dos critérios para o diagnóstico.

103Sraith e Beaver em 1953 infectaram experimentalmente 

com o raesmo número de larvas de Toxocara cani s duas crianças com 

problemas cerebrais, ura deles com rigidez descerebrada resuj[ 

tante de meningite e que ura mês após a ingestão dos ovos apre 

sentou eosinofilia de 52% cora leucocitose de 24.000/mm3. Após 

13 meses a eosinofilia persistia em 15%.

No segundo paciente, cora defeito cerebral congênito e

tuberculose raediastinal, a contagem de eosinófilos de 3% passou

para 20%. Após 3 meses atingiu 45%, com fígado palpável no re 
bordo costal.
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Chadhury e Saha administrarara 100 ovos embrionados de 

Toxocara canis a um voluntário e notaram aumento do número de 

eosinÕfilos de 5% para 26% no 139 dia, atingindo até 50%. 0 pâ  

ciente desenvolveu tosse .irritativa a noite, mas o autor não 

descreve outros detalhes da infecção experimental.

34No Brasil, Ruy Faria e Rstom descreveram 13 casos de

Larva Migrans Visceral com eosinofilia de 38 a 77%. Ferraz e 
36cols. publicaram outro caso de um menino de 1 ano e 11 meses 

com leucocitose de 44.500/ram3, eosinofilia de 86% e níveis séri/ 

cos de IgE eievados, cuja biopsia hepática demonstrou granulomas, 

restos larvários e intensa infiltração eosinofTlica.

0 grupo-controle do nosso estudo apresentou média do per 

centual de eosinÕfilos de 2,7 + 0,58; nos parasitados a média 

foi de 10,2 + 0,8 e no grupo suspeito de toxocarTase, foi de 

42,7 + 5,54 (Figura 2).

Nos 11 casos-suspeitos,a eosinofilia esteve entre 20 e 

40% em 3 casos, e nos demais acima de 40%, chegando em um deles 

a 82%.

A leucocitose nos lactentes do grupo-controle foi de 

1 3,69 + 0,72 x 103/y1; nos parasitados de 9,89 + 0,34 x 103/yl 

e nos 11 suspeitos de toxocarTase a média foi de 27,47 + 7,57x 103/ 

y1 chegando em um dos casos a 92,0 x 103/p1 .

Observa-se que nos pacientes parasitados ocorreu eosino

filia, porém na suspeita de toxocarTase a eosinofilia é muito 
mais acentuada.

62
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Uraa variedade de anormalidades sorologicas ocorre na Lar 

va Migrans Visceral e incluem hipoalbuminemia, hipergamaglobu 

linemia, precipitínas contra antTgenos parasitários, produção 

de Ig6 e IgM especTficas aos parasitos e elevação nos títulos 

de IgE total 56’ 104.

56Huntley e cols. não encontraram aumento significati^ 

vo nos níveis de IgA em pacientes com Larva Migrans Visceral, 

porém 50% de 36 pacientes apresentavam níveis de IgM significa^ 

tivamente elevados.

83Patterson e cols. encontraram níveis de IgM elevados 

no soro de todos os pacientes cora Larva Migrans Visceral. As 

concentrações de IgG no soro estavam elevadas em 4 de 10 casos.

Em nosso estudo, dos 11 pacientes com suspeita de toxo 

caríase, 5 apresentaram níveis de IgG acima do desvio-padrão 

para a idade; os níveis de IgM estavam elevados em 5 casos. A 

concentração de IgA estava aumentada em dois casos e diminuída 

em um caso. Interessante destacar que um dos pacientes apresen 

tava hipogamaglobulineraia.

Níveis elevados de IgE total são reconhecidos como par

te da resposta imunolõglca do hospedeiro ãs helmlntíases,part^
60 6 5 88 89

cularmente durante a fase larvaria tecidual * * ’ .Pojj

cos trabalhos incluem a dosagem de IgE sérica na investigação
. . 41 , 53, 83da toxocanase .
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0 interesse no estudo da participação de anticorpos re^
c q

gTnicos coraeçou com Hogarth-Scott e cols. . Os autores cor 

relacionaram os nTveis elevados de IgE com a titulação da ana 

filaxia cutânea passiva em macacos. Em 5 casos de toxocaríase 

demonstrada pelo encontro de larvas nematõides em olho enuclea 

do ou biopsia hepática,os nTveis de IgE estavam acentuadamente 

e levados.

8 3Patterson e cols. encontraram concentrações séricas 

de IgE iguais ou maiores do que 900U/ml em 6 de 10 casos com 

toxocarTase.

NTveis elevados de IgE sérica elevados variando entre 60

e 26.400 U/ml e média de 2.990 U/ml, foram observados em 40 cri

anças com diagnóstico clTnico de Larva Migrans Visceral confir
58mado pela presença de precipitinas ao Toxocara .

Em estudo de 4 casos de toxocarTase, nTveis de IgE maio

41res que 500 ng/ml foram observados em 3 casos .

36Ferraz e cols, em caso de Larva Migrans Visceral do 

cumentada por biópsia hepática chamaram a atenção para o aumen 

to da IgE (4.550 U/ml) responsável pelo aumento da fração gama 

observada no perfil eletroforêtico.

A ingestão de ovos erabrionados de Ascaris suum provocou 

era 4 indivTduos uma sTndrome de infiltrado pulmonar, asma e eo 

sinofilia. As manifestações clTnicas eram diretamente propor 

cionais ã resposta imunolÓgica, evidenciada por nTveis elevados
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de IgM e IgE, e eosinofilia, sugerindo a participação de uma
— - SRreaçao iraunologica na patogenese da doença . A resposta íithj

nolõgica pode ter tido também uraa função de proteção uraa vez que

sua intensidade era inversamente proporcional ã carga parasita

ria desenvolvida.

As manifestações clínicas decorrentes da migração larvã 

ria parecem ser uma reação alérgica a antígenos 1arvãrios,pois 

acompanham-se também de elevação nos níveis de IgE e eosinofi 

lia, características das doenças atõpicas. Além dos casos aci
Q C II

ma descritos , hã dois casos de síndrome de Loefler associa

da ã Larva Migrans Cutânea por Ancylostoma brazi1iensis,com in
48tensa eosinofilia e hiperimunoglobu1inemia E . Esta resposta 

foi mais acentuada e prolongada no paciente atõpico.

Os níveis séricos de IgE foram determinados nos 11 casos

suspeitos de toxocaríase através de imunodifusão radial. Esta

técnica é sensível para quantidades de proteínas acima de 1.000
102ng/ml . Excentuando-se um caso de hipogamaglobulinemia, os

níveis de IgE estavam extremamente elevados em 7 casos. Nos de 

mais, a IgE não foi detectável pelo método empregado.

0 paciente L.F.B. havia tido infecção recente por Tri -

churi s tri chi ura e o paciente F.H.P. infecção por Ascaris 1um- 

bricoides, sete meses antes da colheita da amostra de sangue pa 

ra a análise sorolõgica. Sabe-se que ocorre um declínio nas

concentrações séricas de IgE apôs o tratamento das helmintíases
83 89 -* mas ainda assim, não se pode conhecer a contribuição da

enteroparasitose como estímulo para produção de IgE nestes ca 
sos, 1600 e 2300 UI/ml respectivamente.
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0 diagnostico definitivo da Larva Migrans Visceral deperi 

de da identificação das larvas nos tecidos obtidos por biopsia. 

As dificuldades e riscos inerentes ã biópsia e na identificação 

das larvas, estimularam as pesquisas para o desenvolvimento de 

testes seguros para o diagnóstico.

Os ensaios iraunologicos, entre os quais o imunoensaio

enzimãtico, pela alta sensibilidade e especificidade têm sido

utilizados clinica e experimentalmente no diagnóstico de doen
122ças infecciosas, autoimunese outras .

A sensibilidade do ELISA é superior ã da hemaglutinação,

ã da floculação da bentonita e a da difusão dupla em agar,quan

do essas técnicas sorológicas são empregadas no diagnostico de
43Larva Migrans Visceral .

0 imunoensaio enzimãtico parte de duas premissas:

a) o antígeno ou anticorpo podem fixar-se a uma superfí 

cie sem perder sua atividade;

b) uma enzima pode ser ligada quimicamente a um antíge 

no ou anticorpo, sem perder sua atividade catalítica.

A vantagem desse ensaio é ser colorimétrico;o substrato 

cromogênico é incolor antes da estimulação enzimãtica, mas de 

senvolve um produto colorido após a degradação enzimãtica. A 

intensidade do cromõgeno liberado é diretamente proporcional ã 

quantidade de anticorpos presentes na amostra testada. A outra 

vantagem ê que não requer o uso de material radioativo.
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A aplicação do ELISA C^nzyrae-Linked-Iraraunosorbent Assay)

para a detecção de anticorpos antitoxocara no soro, foi intro
27duzida por Cypess e cols, . Foi observado que o Toxocara canis 

continha antTgenos distintos do Ascaris e que alguns antTgenos 

do Toxocara canis erara específicos ao estádio de desenvol vimejn 

to, ou seja, presentes na larva e não no verme adulto e vice- 

versa .

De acordo com esses autores, o melhor antTgeno para o teŝ  

te era o de ovos com larvas no seu interior (ovos larvados) e 

a especificidade do teste dependia da adsorção previa do soro 

a ser examinado com antTgenos de ovos embrionados de Ascaris. 

Outra alternativa seria a adsorção do soro do paciente com ar̂  

tissoro anti-proteTna C reativa humana antes do teste, ou mer 

gulhando as placas de ãgar em citrato-trisÕdico a 5% para dis 

solver os precipitados da proteTna C reativa com o antTgeno de 

ovos larvados.

96 —De Savigny e cols. avaliaram a técnica de ELISA,tes^

tando o soro de indivTduos normais, parasitados e de pacientes 

cora toxocarTase para se determinar a concentração de anticor 

pos especTficos para antTgenos secretários, extraTdos de cultu 

ra "in vitro" das larvas do Toxocara canis.

Em 922 adultos normais, 2,6% tinham nTveis elevados de 

anticorpos especTficos. Os nTveis de anticorpos antitoxocara era 

62 pacientes cora enteroparasitoses encontravam-se dentro dos 

limites de valores observados para os normais. Todos os 13 ca 

sos com suspeita de toxocarTase apresentavam tTtulosde antico£
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pos elevados, cujo valor raêdio era 12 vezes maior do que o dos
96outros grupos (p < 0,001) . Portanto, a ausência de reações

cruzadas deste antígeno secretõrio com antígenos de outros hel̂  

mintos indica que não hã necessidade de adsorção prévia do so 

ro cora antTgenos de outros helmintos.

0 grupo de lactentes não-parasitados , ã exceção de um ca 

so de 6 meses de idade cuja leitura foi 1.19, apresentou leitu 

ras de 0,26 a 0,79 e média de 0,51 + 0,03 (Tabela 7).

Em lactentes de 6 meses espera-se um Tndice de positivi^

-  12 dade sorologica de 0% de acordo com Berrocal , pois anticor

pos IgG que tivessem atravessado a barreira placentaria jã não

seriam detectados. Portanto, a explicação para este valor anor

malmente elevado entre os controles, é que possivelmente deve

ter ocorrido um erro na éxecução do teste.

0s valores de ELISA no grupo de crianças com diversas 

helmintTases variaram entre 0,15 e 3,13 e média de 1 ,24 + 0,07. 

Nos pacientes com suspeita clínica e laboratorial de toxocarTa 

se, os valores de ELISA encontravam-se entre 0,65e 3,70, média 

de 1,75 ± 0,30. Na Figura 3 nota-se a diferença entre a média 

dos valores de ELISA encontrada nos grupos estudados. Entre os 

casos cora enteroparasitoses, 54 (60%) apresentavam valores aci 

ma de 0,84 (.29 desvio-padrão dos valores para o grupo controle). 

Nos pacientes com suspeita de toxocarTase, os valores de ELISA 

estavam acima de 0,84 em 8 (.73%) dos 11 casos. No caso de hipo 

gamaglobulinerala cora concentração sérica de IgG < 100% e delgM 

e IgA não-detectãveis, como era esperado, o valor de ELISA foi
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de 0,69, resultado dentro dos liraites para o grupo-controle.

0 caso A.K.S. apresentava aumento das concentrações sé 

ricas de IgM e IgG, com hiper IgE e teste cutâneo positivo ao 

antTgeno do verme adulto.

0 caso A.C.C.S. foi submetido ã biopsia hepática,que re 

velou a presença de granuloma eosinofTlico a corpo estranho,com 

restos parasitários em um dos granulomas. Os nTveis séricosde 

IgM estavam muito elevados, mas a concentração de IgG era nor 

mal e a IgE não detectável. Além disso, os testes cutâneos foram 

negati vos.

Os valores de ELISA nesses dois casos encontravam-se en 

tre os limites normais. Embora a suspeita clTnica pudesse ser 

fundamentada, os resultados dos exames sorolõgicos não eram con 

dizentes cora os resultados dos demais casos, e poderiam ser de 

correntes da migração extra-intestinal de algum outro parasita 

que não o Toxocara cani s .

A importância do parasitismo no animal tem sido enfati^

zada em estudos epidemiolÕgicos realizados em diversos paTses,

mostrando tratar-se de um problema cosmopolita. Na revisão fej_ 
99ta por Schock de pesquisas realizadasnos Estados Unidos, a

incidência de and!ostomTdfiO, atingiu até 92% dos cães examina

dos. Nesse pais, a incidência especTfica de infecção por To
- - 45xocara canis era cães, e estimada era redor de 20% .
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Era exames realizados para parasitos intestinais em 239

cães foram encontrados 43,5% infectados por Toxocara canis, em

Montreal, Canadá além de outros parasitos que podem everi
121tualraente, afetar o horaera .

No Brasil foi observada uma prevalência de Toxocara ca

ni s de 24,9% era 286 cães examinados na cidade do Rio de Janeiro
37 -. Um levantamento epidemiologico na cidade de Londrina demons

trou que era 158 cães examinados havia 44,3% com infecção por
23Toxocara canis .

As crianças que não se expõem aos dejetos de animais do

raésticos em casa podem estar sujeitas a infecções nos parques

ou "play grounds" freqüentados por animais abandonados ou inad
11vertidamente levados por seus donos .

Em nossa cidade não conhecemos a i nci dência da toxocaría^ 

se era cães e tampouco o grau de contaminação dos locais onde 

as crianças poderiam ser expostas ã infecção. As condições clî  

raáticas de temperatura e umidade em Curitiba são favoráveis a 

manutenção da viabilidade dos ovos do Toxocara canis e poderiam 

sugerir uraa alta prevalência de infecção, justificando a alta 

positividade sorolÕgica dos casos com enteroparasitoses.

Em 800 amostras de solo de locais públicosna Inglaterra, 
1 8Borg e Woodruff encontraram ovos de Toxocara sp.em 24,4% de 

les .

Em uraa comunidade na Pensilvânia 43 indivíduos partio 

parara de ura estudo era que 23 (54,4%) apresentavam soropositiv^
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dade de ELISA para Toxocara, 14 dos quais cora exame copropara 

sitologico positivo. A explicação para o alto índice de posî  

tividade foi por infecção antiga com resposta anamnistica ou 

então, que essa população de baixa nível de higienee condições 

sanitárias precárias apresentasse risco alto para infecção. A 

possibilidade de reações cruzadas foi afastada com a adsorção 

de soros testados cora antígeno de Ascari s s uum. Os indivíduos 

soroposi ti vos não apresentavam evidência clínica de Larva Mi_ 

grans Visceral o que reforça o conceito de observações clínicas 

e experimentais que a maioria das infecções causadas por Toxo

cara sp. são subclínicas ^ .

0 único aspecto comum entre os nossos casos parasitados 

e os casos desta comunidade talvez fossem as condi ções precárias 

de higiene, o que poderia contribuir para aumentar o índice de 

toxocaríase.

Acredita-se que os nossos resultados possam refletir in 

fecção prévia por Toxocara canis, porém os soros testados não

foram adsorvidos com antígeno de Ascari s , conforme sugeremCypess
27 -e cols. ou isto poderia representar simplesmente, reações

cruzadas com outras helmintíases.

Apesar de ser um teste sorolõgico suficientemente sensí 

vel para discriminar indivíduos parasitados, de não parasit^ 

dos, o teste de ELISA cora antígeno de larva de Toxocara cani s 

como utilizado neste estudo não é específico para o diagnõsti^ 

co de Larva Migrans Visceral.
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A outra desvantagem do ELISA para toxocarTase e não ser 

pratico para aplicação rotineira no diagnostico da doença, mas 

de grande valor em levantamentos epideraiolõgicos ou para cen 

tros de referência ^
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RESUMO

A infecção acidental do homem por larvas de nematóides de 

parasitos animais provoca a sTndrorae de Larva Migrans Visceral. 

0 Toxocara cani s e responsável pela maioria dos casos de Larva 

Migrans Vi sceral.

0 diagnostico laboratorial definitivo e baseado na pre 

sença das larvas nos tecidos examinados por biópsia. Em vista 

das dificuldades e riscos inerentes ãs biópsias, varias ticnj. 

cas foram desenvolvidas para o diagnóstico de Larva Migrans Vi_s 

ceral, entre os quais, as mais sensTveis são os ensaios imuno 

1õgicos.

Os objetivos do presente estudo foram: 1) preparar antT 

genos das formas adulta e larvãria do Toxocara canis ; 2) expe

rimentar os antTgenos através de testes cutâneos e da técnica 

de imunoensaio enzimãtico (ELISA) na detecção de anticorpos aos 

antTgenos parasitários; 3) verificar a especificidade e sensi^ 

bilidade dos testes empregados,

Foram estudados três grupos de indivTduos: a) lactentes 

eutrÕficos, não-parasitados (controle); b) crianças com diver 

sas parasitoses (parasitado); c) com suspeita clTnica de 

toxocarTase.



Na ocasião do estudo, nenhum caso do grupo-controle e 

nenhum suspeito de toxocarTase apresentava enteroparasitose.

Os testes cutâneos com o antTgeno larvãrio foram negat^ 

vos em todos os indivíduos estudados, enquanto que com o antT 

geno do verme adulto foram positivos em 25,6% dos parasitados 

e em 37,5% dos suspeitos de toxocarTase, mas negativos em todos 

os casos-controles.

As contagens de eosinÕfilos no sangue periférico foram 

de 309,6 + 80 ,3/yl, 1015 + 101,2/wl e 14.439 + 5 .555/yl ,respec 

tivamente para o grupo-control e ,para os pa ras i tados e para os ca. 

sos com suspeita de toxocarTase.

No grupo-controle os valores do imunoensaio enzimático 

foram 0,51 + 0,03 com limites de 0,26 a 1,19; nos pacientes p£ 

rasitados a média das densidades óticas foi 1,24 + 0,07,com 1^ 

mites de 0,15 a 3,13; nos pacientes com suspeita clTnica e/ou 

laboratorial de toxocarTase a média foi de 1,75 * 0,30, e os 

limites de 0,65 a 3,70. Quando comparada com a do grupo-contro 

le esta média é significativamente mais elevada (p < 0,001),po 

rém quando comparada â média do grupo com enteroparasitose a dj[ 

ferença entre as duas não é significativa.

Quando se analisa a distribuição individual dos valores 

de ELISA, observa-se que 60% dos pacientes parasitados e 73% 

dos casos-suspeitos apresentam densidades óticas maiores do que 

0,84, 29 desvio-padrão positivo dos valores encontrados no gru 

po-controle.
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Portanto, os testes cutâneos coro o antígeno somático do 

verme adulto não tim especificidade, e com o antígeno larvãrio 

do Toxocara canis, não tem sensibilidade suficiente para ter 

valor diagnostico na Larva Migrans Visceral.

Por outro lado, o método de ELISA utilizando o antígeno 

larvãrio, considerado específico para a espécie, é muito sensí 

vel, mas aparentemente sofre a interferência de anticorpos co 

muns a outros helmintos, não discriminando os pacientes infec 

tados por Toxocara canis.
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CONCLUSÕES

1. Os testes cutâneos por puntura com os antTgenos so 

mãticos ou larvãrios do Toxocara canis e nas concen 

trações proteicas empregadas neste estudo não têm va 

lor no diagnóstico da sTndrome de Larva Migrans Vis, 

ceral.

2. 0 raitodo de ELISA embora sendo suficientemente sen 

sTvel, não ê prático para o uso rotineiro na inves^ 

tigação de toxocarTase; alem disso, com os antTgenos 

testados neste estudo, ocorre possivelmente reações 

cruzadas com antTgenos comuns a outros helmintos;ou 

então, que os valores elevados de ELISA nos indivT 

duos com enteroparasitoses, refletissem a resposta 

ã infecção previa por Toxocara ganis.
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ANEXOS



ANEXO 1 - SINOPSE DOS RESULTADOS OBTIDOS PARA CADA CASO DO GRUPO-CONTROLE

SEXO M M M M F M M F F M M M M M M

IDADE(meses) 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7

LEUC 28,1 15,1 11,9 9,0 11,3 14,4 9,3 8,7 14,5 8,5 14,7 12,0 12,2 18,9 11,7

HG 12,3 10,6 11,9 10,3 13,3 9,50 11,7 11,8 11,8 11,2 9,2 10,6 9,9 12,9 11,0

EOS % 01 01 02 01 01 zero 02 02 01 09 02 02 02 01 zero

EOS/yl 130 

TESTE CUTÂNEO

62,5 190 62,5 62,5 ** 150 125 125 480 230 220 180 62,5 -

HIST 5 4 4 4 6 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5

PO DE CASA Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg

LARVA Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg

VERME

ELISA

Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg

D.O. 0.79 0.76 0.56 1.19 0.39 0.70 0.40 0.35 0.51 0.44 0.32 0.32 0.67 0.54 0.47

LEUC = Leucócitos x 103/yl 
HG = Hemoglobina (g/dl)
EOS % - Eosinõfilos
EOS/yl = Eosinõfilos __
TESTE CUTÂNEO (diâmetro da pipula em mm)
HIST = Histamina
D.O. = Densidade Otica



ANEXO 1 (CONT.) - SINOPSE DOS RESULTADOS OBTIDOS PARA CADA CASO DO GRUPO-CONTROLE

SEXO F F M M M F F F M F F M M M F M

IDADE(raeses) 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 16 17

LEUC 11,5 11,4 17,8 18,3 15,8 9,4 9,5 15,5 16,2 13,5 11,9 18,4 16,5 10,6 13,0 14,8

HG 12,5 12,4 12,1 12,2 13,2 13,6 11,3 14,1 10,8 11,0 11,8 11,5 10,9 10,8 12,3 10,5

EOS % 02 02 01 04 03 01 03 03 16 02 06 04 zero 01 01 08

EOS/yl 220 210 62,5 680 370 110 240 380 2.300 210 780 700 - 81 125 1.050

TESTE CUTÂNEO 

HIST 5 5 5 5 4 6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4

PO DE CASA Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg 4mm Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg

LARVA Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg

VERME Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg

ELISA

D.O. 0.42 0.45 0.32 0.30 0.76 0.28 0.75 0.33 0.53 0.50 0.54 0.45 0.26 0.40 0.33 0.71



ANEXO 2 - SINOPSE DOS RESULTADOS OBTIDOS PARA OS CASOS COM ENTEROPARASITOSES

SEXO M M F F M M F M M M M F M M M M M

IDADE(anos) 9 11 8 5 2,5 7 7 3 6 7 10 8 3 10 8 5 8

LEUC 9,5 9,2 5,8 10,3 9,6 4,6 9,1 10,9 8,9 12,9 8,8 8,0 4,9 8,7 7,0 12,2 9,8

HG 9,6 14,7 10,7 12,5 13,4 12,8 12,2 11,4 13,8 12,5 12,6 14,0 11,3 12,9 13,3 13,1 13,9

EOS % 23 03 16 15 09 zero 07 10 09 12 06 07 05 07 06 13 13

EOS/yl 2.200 450 850 1.687 900 2.800 520 1.312 750 1.050 460 480 230 550 380 1.480 1.20C

TESTE CUTÂNEO

HIST 4 6 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 6 4

PÖ DE CASA Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg 5 mm Neg 4mra Neg Neg Neg Neg 4mm 4mm

LARVA Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg

VERME 4ran Neg Neg Neg Neg Neg 5ran 4mm 4im Neg Neg Neg Neg 4mm 5mm Neg 6 mm

ELISA

D.O. 0.41 2.65 1.10 1.16 0.54 0.79 0.78 2.38 1.69 1.65 1.43 0.83 2.92 1.30 1.28 1.27 1.35

PARASITOLÖGICO DE FEZES

Al ++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ ++

Tt +++ + ++++ + ++ ++ +++ + + + + + + + + + +

G1 +++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++

Ev

Al = Ascaris lumbricoides 
Tt = Trichuris trichiura 
Gl = Giardia lamblia 
Ev = Enterobiis vermicularis

UD
r\j



ANEXO 2 (CONT.} - SINOPSE DOS RESULTADOS OBTIDOS PARA OS CASOS C O M  ENTEROPARASITOSES

(1) HEMOGRAMA 

SEXO M M F F

IDADE(anos) 3 7 9 5

LEUC 10,4 9,5 9,0 8,7

HG 14,3 13,2 13,0 11,1

EOS * 23 01 05 20

EOS/yl 2.200 62.5 5.18 1.568

TESTE CUTÂNEO 

HIST 5 5 5 4

PO DE CASA Neg Neg Neg 4mm

LARVA Neg Neg Neg Neg

VERME Neg Neg 4mm Neg

ELISA

D.O. 1.56 1.22 2.47 1.90

PARASITOLÜGICO DE FEZES 

Al +++ ++ +++ +

Tt + ++ + ++

G?

Ev

+
++ ++



ANEXO 2 (CONT.) - SINOPSE DOS RESULTADOS OBTIDOS PARA OS CASOS COM ENTEROPARASITOSES

(1) HEMOGRAMA

SEXO M M F M F F M M M M F M M M

IDADE(anos) 7 11 3,9 5 8 9 6 3 12 11 7 6 4 8

LEUC 13,0 10,2 12,8 6,3 10,8 9,2 9,4 6,7 14,5 9,2 10,0 12,2 7,7 13,3

HG 14,9 14,6 12,9 13,0 12,6 7,7 13,3 12,2 12,3 11,8 12,8 12,7 12,1 15,6

EOS * 18 20 10 17 10 12 28 07 07 26 14 03 - 01

EOS/pl 2100 2100 1200 1020 1100 920 2550 457 1090 2290 2393 437 125 125

TESTE CUTÂNEO

HIST 5 6 5 4 6 4 5 5 4 5 5 5 5 5

PO DE CASA Neg Neg 4ran Neg Neg 4raro 4rara Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg

LARVA Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg

VERME 4mffl 4mro Neg Neg 4hbh Neg Neg Neg Neg Neg 4mn 4mm Neg Neg

PARASITOL06ICO DE FEZES

Al +++ +++ ++ + ++ ++ +++ ++ + ++

Tt +++ + + + + +++ + + + +

Hn + + ++ ++++ +++

Ss + +++ + ++ + ++ ++ ++

Anc ++ + +

G1 ++ + ++ ++ +

ELISA
D.O. 1.49 0.59 0.15 0.76 2.90 1.50 2.61 1.15 1.38 2.01 2.84 1.57 0.68 l.OS



ANEXO 2 (CONT.) - SINOPSE DOS RESULTADOS OBTIDOS PARA OS CASOS COM ENTEROPARASITOSES

SEXO M M M M F F F M M M M M F

IDADE(anos) 14 12 13 10 5 12 6 5 10 7 4 5 4

LEUC 5,8 5,9 12,7 9,2 17,3 9,5 13,8 7,8 10,2 19,3 12,4 7,7 7,7

HG 13,4 13,4 13,7 11,7 13,1 13,0 12,9 12,7 12,4 8,9 12,6 13,6 11,5

EOS % 05 12 10 01 05 19 27 01 06 31 04 08 10

EOS/ul 318 893 1225 256 650 1581 2875 62,5 580 4500 700 550 680

TESTE CUTÂNEO

HIST 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5

PÖ DE CASA Neg Neg 5rarn Neg Neg Neg Neg Neg 4mm Neg Neg Neg Neg

LARVA Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg

VERME Neg Neg 4rara Neg Neg Neg 4 mm Neg 5 mm Neg Neg Neg Neg

PARASIT0LÖ6ICO DE FEZES

Al ++ ++ ++ +++ ++++ + ++

Tt + + + ++ + ++ ++ ++++ +

Hn ++ + + ++ +

Ss ++ ++ ++ + +

Anc + + + +++ ++

G1 ++ +++
Ten ++
ELISA

VO
ai

D.O. 1.27 3.13 2.12 0.66 0.33 0.94 0.59 0.84 1.39 1.23 0.75 1.12 0.94



ANEXO 2 (CONT.) - SINOPSE DOS RESULTADOS OBTIDOS PARA OS CASOS COM ENTEROPARASITOSES

(1) HEMOGRAMA

SEXO F M M M F M M M M M M

IDADE(anos) 6 6 6 7 8 1,3 2 1,10. 1,6 8 5

LEUC 4,8 7,7 6,6 10,8 9,5 12,7 11,0 11,9 9,3 9,3 7,1

HG 13,5 13,6 13,0 15,2 13,1 11,5 7,9 10,8 12,2 5,2 13,8

EOS % 05 08 01 12 14 05 10 07 10 01 08

EOS/pl 220 550 62,5 1300 1330 580 1200 820 850 62,5 568

TESTE CUTÂNEO

HIST 5 5 5 6 4 5 4 6 5 5 5

PO DE CASA Neg Neg Neg 4mm Neg Neg Neg Neg 5 mm Neg Neg

LARVA Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg

VERME Neg Neg Neg 4mm Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg

PARASITOLOGICO DE FEZES

Al + + + ++ + ++++ + + ++ ++ ++

G1 + + + +++ + +++ + ++

Eh +

Ev +

ELISA

D.O. 2.14 0.88 0.73 2.95 0.42 0.79 0.32 0.59 0.79 0.77 1.25

KO
CTi



ANEXO 2 (CONT.) - SINOPSE DOS RESULTADOS OBTIDOS PARA OS CASOS COM ENTEROPARASITOSES

(1) HEMOGRAMA

SEXO F F M F F F M F M M

IDADE(anos) U 4 6 9 6 2 7 2 5 12 2,8

LEUC 16,6 9,6 7,6 11,3 13,8 11,5 14,5 5,0 6,0 16,9

HG 9,8 14,0 11,9 12,6 12,2 12,8 12,1 13,1 13,8 13,8

EOS % 12 01 6 02 19 22 02 - 17 27

EOS/yl 1940 180 737 190 2480 2200 250 62,5 1300 4300

TESTE CUTÂNEO

HIST 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

PO DE CASA Neg 5 mm Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg

LARVA Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg

VERME Neg Neg Neg Neg 4 um 5mm Neg Neg 5mm Neg

PARASITOL06ICO DE FEZES

Al ++ + + ++ ++ ++ ++ +++ + ++

G1 + ++

ELISA

D.O. 0.67 0.55 0.84 1.17 1.31 1.65 0.77 0.72 1.64 1.07

V0



ANEXO 2 (CONT.) - SINOPSE DOS RESULTADOS OBTIDOS PARA OS CASOS COM ENTEROPARASITOSES

SEXO M M M M F M M M F M F

IDADE(anos) 3 12 13,6 8 4 3 2 12 3 5 1,7

LEUC 7,6 3,2 14,3 9,4 12,6 11,7 9,4 6,5 8,5 10,8 6,9

H6 13,0 14,8 13,6 13,0 9,0 12,1 11,0 13,5 12,9 13,0 11,8

EOS % 01 14 08 10 16 06 02 02 13 09 01

EOS/yl 137 500 356 850 2.131 650 160 120 980 900 62,5

TESTE CUTÂNEO

HIST 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5

PO DE CASA Neg Neg Neg Neg Neg 5itïîi Neg Neg Neg 4mm 4mm

LARVA Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg

VERME Neg 4ram Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg 5 mm Neg

PARASITOLÕGICO DE FEZES

Hn ++ ++ ++ + ' +++ + +++ + ++ ++++ ++

G1 +++ + + ++ ++ ++ ++

ELISA

D.O. 0.30 0.67 0.62 1.39 2.16 1.52 0.91 0.61 0.77 2.19 0.75

to
00



ANEXO 2 fCONT.} - SINOPSE DOS RESULTADOS OBTIDOS PARA OS CASOS COM ENTEROPARASI TOSES

HEMOGRAMA

SEXO F M N F F M F H F M

IDADE(anos) 4 7 8 8 8 5,11 12 7 13 12

LEUC 7,9 7,1 7,8 8,2 10,7 16,1 19,4 9,2 11,1 5,9

HG 13,5 14,3 13,2 12,8 13,6 11,7 13,4 12,5 13,9 13,0

EOS % 16 06 12 02 08 29 14 09 06 23

EOS/vl 1200 400 900 120 820 4300 2650 940 580 962

TESTE CUTÂNEO

HIST 5 5 5 5 6 4 5 5 5 4

PÖ DE CASA Neg Neg 5 rara Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg

LARVA Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg

VERME 4mm Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg

PARASITOLÖGICO DE FEZES

Tt + + + ++ ++ +

G1 ++ + + +

Ancs ++ +

Ss + +

ELISA

D.O. 0,85 1 ,29 0,28 1 ,48 1,18 1,42 1,70 0,70 2,60 o,:



ANEXO 3 - SUMARIO DE EXAíCS REALIZADOS NOS CASOS-SUSPEITOS E COMPLEMENTAÇAO DO QUADRO 2

A.K.S. V.A.S. L.F.B.

IDADE 2a 3m 2a 7ra 2a 8ra

SEXO l&sc. Masc. Masc.

DATA 04.04.82 09.07.82 13.04.82 11.10.82 21.10.82 27.10.82
LEUCOCITOS 48,3 31,5 92,0 51,7 56,0 32,8
HEMOGLOBINA 12,9 12,5 12,3 11,4 10,4 11,0
HEMATOCRITO 39,0 38,0 40,0 34,0 33,0 36,0
EOSINOFILOS 70 54 66 73 80 73
EOSINOFILOS 33.810 17.010 60.720 37.741 44.800 23.944

p j ^ j m a s i f a
DE FEZES

NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO TRICHURIS TRICHIURA 
TAENIA SP.

NEGATIVO NEGATIVO

TESTE CUTÂNEO

HISTAMINA 4hbo 5mm

PO DE CASA 4nra NAO REALIZADO 4mm

VER^ 7rara NEGATIVO

LARVA NEGATIVO NEGATIVO

ELISA a) 0,71 0,89 1,81

(D.O.) b) 0,61

100



ANEXO 3 (CONT.) - SUMARIO DE EXAMES REALIZADOS NOS CASOS-SUSPEITQS E COMPIEMENTAÇSQ DO QUADRO 2

R.M.J. A.C.S. V.A.L. E.C.B.

IDADE

SEXO

DATA

LEUCÕCITOS

HEMOGLOBINA

HEMATOCRITO

EOSINOFILOS

eosinOfilos

parasitolOgico
DE FEZES

TESTE CUTÂNEO 

HISTAMINA 
PO DE CASA 

VERIC 
LARVA

ELISA

(D.O.)

28a

Fera.

21,7

12,1
36,6

52

11.284

NEGATIVO

4nmi
6nsn

4nm
NEGATIVO

6a 10n 

Masc. 
20.06.82 

14,3 

13,0 

37,5 

32

4.576

NEGATIVO

4nsn
NEGATIVO

9ran

NEGATIVO

53a

Masc.

08.10,82

14,8

15.2

45.2 
61

9.028

NEGATIVO

4mm

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

08.02.83

6 , 6
16,9

49,0

10
660

15a

Masc.

20.05.82

11,1
14,5

42,2

26

2.912

NEGATIVO

m o  REALIZADO

la 8m 

Masc.

19,2

11,4

33,6

49

9.408

NEGATIVO

4mm

4mm

NEGATIVO

NEGATIVO

2,25 3,06 1,83 3,70 1,35

o



ANEXO 3 (CONT.) - StMRIO DE EXAfCS REALIZADOS NOS CASOS-SUSPEITOS E COMPLEMENTAÇÃO DO QUADRO 2

IDADE

SEXO

A.C.C.S-.

la 4ra 
Masc.

L.F.

Ia5m

Masc.

F.H.P.

2allm

Masc.

LEUCOCITOS

HEMOGLOBINA

HEMATÕCRITO

EOSINOFILOS

EOSINOFILOS

25.11.82

30.8 
9,9

29.9 
32,0 

9.860

13.01.83

37,0

8,1

25,5

67

24.790

20.01.83

18,4

9,3

30,2

03

552

02.12.82

18.3

10.4 

32,8 

38

6.954

15,5

10,1

32,4

34

5.270

11.10.81 20.10.81 

7,8 41,6 
10,9 10,5 

34,0 33,7 
42 82 

3.276 34.112

11.02.

7,8
10,9

-34,0

42

3.276

PARASITOLÕGICO 
DE FEZES NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO ASCARIS LUMBRI 

COIDES (10.10781)

TESTE CUTÂNEO

HISTAMINA 

PO DE CASA 

VERME 
LARVA

4nm

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

4mm

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

POSITIVO 
NÂO REALIZADO

ELISA a) 0,65 0,69 2,30

(D.O.) b) 0,78

102


