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CONCEITO Tobago), até que, em 1968, quase seis décadas
depois, Artigas et al.l descreveriam o primeiro
caso brasileiro, originário do Estado de São
Paulo. Na Amazônia, essa parasitose só viria a
ser assinalada 10 anos depois, por Leão et a[l5.
A doença era, até então, considerada extrema-
mente rara, com apenas 12 casos mundiais,
dispersamente registrados. A difusão de seu
conhecimento em nosso país redundou em
inúmeras novas contribuições, que alterariam
consideravelmente esse panorama, resultando
em um notável incremento da casuística e na
caracterização da Região Amazônica como a
de maior concentração mundial de casoslO-l2.

A lagoquilascaríase é uma helmintíase dos teci-
dos determinada por um pequeno nematódeo
denominado Lagochilascaris minor. Caracteriza-
se pelo desenvolvimento de lesões tumorais ao
nível do pescoço, da mastóide ou do ouvido
médio, podendo atingir outros órgãos ou
estruturas vizinhas, inclusive o sistema nervo-
so central e os pulmões. Doença de considerá-
vel potencial de gravidade, tem sua distribui-
ção restrita à América Tropical.

HISTÓRICO

ETIOLOGIAOriginalmente descrita por Leiper em 1909, a
partir de dois casos humanos observados na
Ilha de Trinidad16, a lagoquilascaríase huma-
na permaneceu por muitos anos aparente-
mente restrita a um pequeno número de paí-
ses vizinhos (Suriname, Costa Rica, Trinidad e

Embora existam cinco espécies conhecidas do
gênero Lagochila.scaru, somente L. minor tem
sido associado à patologia humana. Trata-se
de um nematódeo ascarídeo de pequenas
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dimensões (os adultos medem de 5 a 20 mm)
e de coloração branco-leitosa, ruja boca é
guarnecida por três lábios bem desenvolvidos,
separados por interlábios, o que confere à
extremidade cefálica um aspecto bem caracte-
rístico, que lembra o lábio leporino (lagos =

lebre) (Fig. 93-1).

carnívoros silvestres -ao que tudo indica felí-
deos -, albergando o parasita nas primeiras
porções do sistema digestivo ou respiratório,
passariam ovos com as fezes para o exterior,
contaminando o solo. Ovos embrionados inge-
ridos por outros animais silvestres, provavel-
mente do grupo dos roedores, infectariam
esses animais, que desenvolvem formas larvá-
rias encistadas nos músculos, funcionando
como hospedeiros intermediários, obrigató-
rios para a manutenção do ciclo enzoótico
natural. Quando devorados, estes animais car-
reiam consigo esses cistos larvários, infectando
o hospedeiro definitivo e fechando o ciclo. O
homem, o cão e o gato domésticos, quando
infectados, comportam-se como hospedeiros
definitivos acidentais, albergando formas adul-
tas, ovos e larvas do parasita na intimidade dos
tecidos do pescoço ou de estruturas circunvizi-
nhas, onde são capazes de se reproduzir em
ciclos sucessivos (auto-infecção).

EPIDEMIOLOGIA

Ciclo Evolutivo

Felídeos silvestres (ajaguatirica e a onça) estão
entre os grandes suspeitos de serem o reserva-
tório natural do parasita.

Com base no conhecimento acumula-
dO4.5.18.23.26.27.32.34, o ciclo de transmissão pode
ser assim resumido: os hospedeiros naturais,

Mecanismo de Transmissão

o cão e o gato domésticos já foram encontra-
dos naturalmente infectados e são considera-
dos, tanto quanto o homem, hospedeiros aci-
dentais11.

Várias hipóteses já foram aventadas para
explicar o mecanismo de transmissão e a loca-
lização extravagante das lesões no homem e
nos animais domésticos. As mais importantes
são:

a. A de Sprent27, de infecção por ingestão de
ovos embrionados, à semelhança do que
ocorre com o Ascaru l1-lmbricoides, as larvas
perfazendo, obrigatoriamente, um ciclo
pulmonar, de que resultariam outras que,
após o trajeto ascendente pela traquéia, se
fixariam à mucosa da orofaringe, para aí
penetrar, se desenvolver, acasalar e repro-
duzir, dando origem às lesões;

b. A de Fraiha et a[.l°.12, de infecção por via
hídrico-oral, por ingestão de larvas infec-
tantes (L3) em á~a não-filtrada provenien-
te de coleções hídricas contaminadas com
fezes do hospedeiro natural; as larvas, assim
ingeridas, penetrariam diretamente a

Fig. 93-1. Extremidade anterior de espécime adulto de
Lagochilascaris minor Leiper, vista à microscopia óptica.
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muéosa orofaringea, dispensando a realiza-
ção de um ciclo pulmonar;

c. A de Srnith et al.26, de infecção por' ingestão
de larvas encistadas nos músculos e outros
tecidos de animais silvestres.

Fig. 93-3. Larvas de terceiro estágio encistadas em
tecido muscular de uma cutia (Dasyprocta agoutl)
experimentalmente infectada. (Gentileza de Paçô JM e
Campos DMB. IPTSP/UFG.)

Esta última hipótese é hoje a mais acéita,
posto que demonstrada experimentalmente
por Campos et ai.5 e Paçô23 (Fig. 93-2). Segundo
esses autores, as larvas de terceiro estádio que se
liberam dos cistos ao nível do estômago do hos-
pedeiro definitivo, por um tropismo qualquer
ainda não esclarecido, migram, esôfago acima,
rumo às áreas comumente afetadas do pescoço
e circunvizinhanças.

Assim sendo, há indícios de que o homem,
o cão e o gato domésticos se infectam por
ingestão de larvas L3 encistadas nos músculos,
nas vísceras e no tecido celular subcutâneo de
animais silvestres -a cutia, por exemplo -(Fig.
93-3), consumidos crus ou mal cozidos.

Distribuição Geográfica

Parasitose exclusivamente neotropical ocorre
desde o sul do México até o sul do Brasil. Dos
101 casos humanos registrados até maio de
1997, 1 foi observado no México, 2 na Costa
Rica, 2 na Colômbia, 2 na Venezuela, 5 na ilha
de Trinidad e Tobago, 6 no Suriname e 83 no
Brasil. Nosso país detém, portanto, 82,1% da
casuística mundial.

O Estado do Pará concorre com 62,8% (52)
dos casos nacionais (51,5% dos casos mun-
diais); Rondônia, com 10,8% (9), Tocantins
com 8,4% (7), Acre e Mato Grosso com 4,8% (4
cada), Paraná com 2,4% (2) e Roraima,
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Goiás e São
Paulo com 1,2% cada. Apenas cinco casos bra-
sileiros não são originários da Amazônia
Legal, região onde os casos se concentram,
mormente nos vales dos rios Tocantins e

Araguaia (Fig. 93-4).
Todos os casos que temos investigado pro-

cedem de zona rural e têm história de contato
com área de mata. A casuística brasileira inclui
uma criança da tribo indígena Arawetê, do
grupo Parakanã, no sudeste do Pará, e um
índio Guajajara, da aldeia de Colônia, na Pré-
Amazônia Brasileira.

Fig. 93-2. Carcaça de preá (Cavia porce//us) experi-
mentalmente infectado com L. mino/; evidenciando
lesões nodulares subcutâneas, de diferentes tama-
nhos, cada uma correspondendo a uma larva L3 encis-
tada. (Gentileza de Campos DMB e Paçô JM, IPTSP/

UFG.)
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Fig. 93-4. Mapa da distribuição aproximada dos casos
brasileiros de lagoquilascaríase. Em destaque, a
Amazônia Brasileira. Observe-se a concentração de
casos no leste e sudeste do Estado do Pará.

região cervical (em 66% dos casos), ou da mas-
tóide (37%), ou do ouvido médio (29%), rino-
faringe (18%), orofaringe (8%), seios parana-
sais (5%), base do crânio (4%), mento, paróti-
da, glândula submandibular (2%), trompa de
Eustáquio (1%) e alvéolo dentário (1%), po-
dendo estender-se ainda a outros órgãos ou
estruturas vizinhas, tais como o cérebro (7%),
o cerebelo (2%), pulmões (8%) e globo ocular.
Há um caso de lesão na região sacra 17 e na

fossa ilíaca direita, à distância do foco primário
cervical. É apreciável o grau de osteólise obser-
vado ao nível das lesões, favorecendo a pro-
gressão dos parasitas24.

Todos os estágios evolutivos do helminto
(ovos, larvas e adultos) podem estar presentes,
simultaneamente, às vezes em grande núme-
ro, no interior das lesões, o que significa que
ele aí se reproduz (auto-infecção)18.

Do ponto de vista da histopatologia, os
achados fundamentais correspondem a focos
de reação granulomatosa do tipo corpo estra-
nho, e áreas escavadas, de paredes formadas
por tecido inflamatório, também contendo
elementos gigantocitários com restos parasitá-
rios. É freqüente a presença de áreas de infil-
tração eosinofllica. Vermes adultos, larvas e
ovos centralizam essas lesões.

Freqüência

A doença tem atingido pacientes dos 2 aoS 62
anos, predominantemente jovens e crianças,
com 51,5% dos casos ocorrendo na faixa etária
dos 10 aos 19 anos. Mais de 73,3% estão com-
preendidos entre O e 18 anos, justificando o
interesse pediátrico. O sexo feminino tem sido
mais vezes atingido (59,2% dos casos), contra
40,8% do sexo masculino. A doença geralmente tem início insidioso e

apresenta evolução crônica, com períodos de
remissão e recidivas.

As manifestações clínicas variam em função
da extensão e da localização das lesões. Os
quadros mais freqüentes consistem no apare-
cimento de nódulos cervicais, uni ou bilaterais,
de consistência dura, aderentes aos planos
profundos, que posteriormente fistulam, abs-
cedam e às vezes ulceram (Fig. 93-5), drenan-
do secreção serossanguinolenta ou purulenta;
ou de processos de otite supurativa e mastoidi-
te (Fig. 93-6). Além disso, podem ser encontra-
dos quadros de sinusite, amigdalite, manifesta-
ções neurológicas, como síndrome convulsiva,
síndrome cerebelar, paralisia facial periférica

Letalidade

Há registros de, pelo menos, oito casos
fatais9,I9.2I.22.25.29, o que corresponde a uma
letalidade (mínima) de 7,9%.

PATOGENIA

o parasita provoca lesões (nódulos, abscessos e
fistulas) quase sempre situadas ao nível da
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Fig. 93-6. Lagoquilascaríase de ouvido médio e mas-
tóide, com lesões drenando a secreção purulenta atra-
vés de fístula retroauricular esquerda e de perfuração
timpânica (paciente de Leão et ai., 1984).

Fig. 93-5. Nódulo ulcerado de localização cervical
(paciente de Leão et aI., 1985). (Foto cedida por Karla

Tonini.) EXAMES COMPLEMENTARES

Provas Específicas

o diagnóstico é feito, habitualmente, pelo
achado de ovos do parasita na secreção das
lesões, ou de ovos, larvas e adultos em material
delas retirado. Os ovos medem de 63 a 85 Jim
no maior diâmetro, são subesféricos e têm a
casca externa espessa, de superficie marcada
por múltiplas escavações em "saca-bocados",
lembrando na periferia o aspecto de tampinha
de garrafa de refrigerante (Fig. 93-7). É carac-

ou de outros pares cranianos (glossofaríngeo,
vago, espinhal e hipoglosso), e manifestações
respiratórias, que podem evoluir até a insufi-
ciência respiratória.

É comum a história de eliminação ativa e
intermitente de parasitos vivos pelos pertuitos
das lesões, ou através do conduto auditivo
externo, da boca ou das fossas nasais. Convém
não perder de vista que esse dado pode ser
ocultado pelo paciente, por vergonha; e que
em alguns casos pode, efetivamente, não ocor-
rer a eliminação, por longo período, o que
dificulta a confirmação do diagnóstico etiológi-
co, algumas vezes já suspeitado. A ausência de
história de eliminação de parasitas não deve
nunca, portanto, descartar em definitivo esta
hipótese diagnóstica.

Sinais inflamatórios locais são, comumente,
pouco pronunciados. Pode haver reação gan-
glionar satélite. O estado geral em muitos
casos está seriamente comprometido, com
apreciável perda ponderal. Há relato de imu-
nodepressão, relacionada tanto à imunidade
celular, quanto à humoral3.

Fig. 93-7. Ovo de L. mino/; ao microscópio, mostrando
a casca externa escavada em "saca-bocados".
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Nos casos em que o parasita é referido, tra-
zido à consulta ou encontrado nas lesões, con-
vém fazer a distinção com larvas de dípteros
agentes de miíases cavitárias. Uma noção ele-
mentar para que se não confunda a lagoqui-
lascaríase com uma miíase, diz respeito ao
aspecto geral e ao movimento dos parasitas em
questão: larvas de moscas, sendo formas ima-
turas de artrópodes, têm o corpo segmentado,
e seus movimentos são rítmicos, de estica-
encolhe, como de um "bicho-de-goiaba"; lar-
vas ou adultos de Lagochilascaru são vermes
cilíndricos, filiformes, de corpo não-segmenta-
do e movimentos serpiginóides.

1C'lÍsuco da espécie o número de escavações
não superior a 25 na periferia.

Ovos de L. minar podem ser encontrados nas
~ dos paàentes, quando as lesões se abrem
para a luz do trato digestivo, sendo muitas vezes
confundidos com ovos de A. lumbricoides.

Provas Inespecíficas

TRATAMENTO

Específico

Embora constituindo recurso quase sempre
dispensável na lagoquilascaríase, a histopato-
Iogia pode também firmar o diagnóstico etio-
lógico, caso os cortes permitam a observação
da casca externa de ovos, com um número de
~vações compatível com a espécie, ou
de St:cçóes transversais de adultos, mostrando
as aletas laterais que lhes percorrem longitudi-
nalmente o corpo.

O hemograma é incaracterístico, podendo
ha"er desde leucocitose22, até leucopenia19,
toSinofilia (de até 29% em 11.800 leucóci-
tos/mm3) ou, paradoxalmente, aneosinofi-
1ia19.21.

A radiologia tem sido recurso de grande
,-alia para a evidenciação de lesões pulmona-
res (condensações acinares, abscessos), do
(Q;'Ilm (hipertrofia de paredes), do ouvido
médio e dos seios paranasais (velamento), da
D1aSt6ide (esclerose óssea, destruição dos sep-
tos intercelulares, abscessos, osteólise, vela-
roento das células) e, particularmente, do sis-
tema nervoso central (abscessos subdurais,
<t'rebelares ou cerebrais), em que a tomografia
uial computadorizada tem permitido boa
~,'aliação da extensão das lesões.

o tratamento da lagoquilascaríase continua
sendo um desafio. Várias drogas têm sido

empregadas experimentalmente: a dietilcar-
bamazina8.15.34, o tiabendazo13.15.20.21.33, o leva-
miso13.6.7.33, o cambendazolI3.14, o mebenda-
zo13, o albendazo13o, o praziquantel e a iver-
mectina2. Muitos desses fármacos não propor-
cionam bons resultados, principalmente em
termos de cura radical. São freqüentes as reci-
divas, às vezes após meses ou anos de aparen-
te cura clínica, impondo o seguimento dos
casos por longos períodos, dadas as dificulda-
des de avaliação de cura parasitológica diante
de lesões já fechadas.

Em nossa experiência, os melhores resulta-
dos têm sido obtidos com a associação camben-
dazoVlevamisol, em altas doses e por tempo
prolongado. Ambas as drogas causam visível
impacto sobre os parasitas, que abandonam as
lesões alvoroçadamente, sobretudo no primei-
ro dia de tratamento. Preconizamos o empre-
go do cambendazol em doses múltiplas e ele-
vadas: 20 mg/kg/dia, por cinco dias consecuti-
vos, em séries sucessivas, cujos número e inter-
valos não foram ainda satisfatoriamente esta-
belecidos (talvez quatro séries, a interva-
los mais ou menos regulares de um mês); e,
em caso de lesão no sistema nervoso central,

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Quando não existe história de eliminação de
parasias o diagnóstico diferencial deverá ser
feilo com a tuberculose ganglionar cervical,
micobacterioses não-tuberculosas, neoplasias
d.1 região cervical, otites médias supuradas,
mastoidites e sinusites de outras etiologias,
tuberculose pulmonar, paracoccidioidomicose
r; Jclinomicose.
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Apesar do insucesso no tratamento de um
caso pediátrico com a ivermectina (Mectizan,
MSD, comprimidos de 6 mg -não disponíveis
no mercado brasileiro), na dose de 0,4 mg'kg
de peso, dividida em duas tomadas, em dias
subseqüentes (Oliveira MYS, Santos NS,
Maués B, Fraiha H -dados inéditos), a expe-
riência de Bento et al.2 recomenda insistir na
investigação com esse fármaco, desde que
empregado por mais tempo e em doses sema-
nais.

Por sugestão de um desses autores (Motti
EF -comunicação pessoal, 1993), a ivermecti-
na poderá ser utilizada, ainda em caráter
experimental, em dose única semanal de 0,2
mg/kg de peso. Essa dose será mantida até que
haja nítida melhora clínica, definida como
desaparecimento da eliminação de parasitas e
da secreção purulenta, e melhora dos sinais
inflamatórios locais. Após constatada a melho-
ra clínica, o paciente receberá ainda uma dose
mensal, no mínimo por um ano. Só deve ser
considerado clinicamente curado o paciente
que apresentar resolução das lesões externas,
ausência de abscessos profundos, comprovada
por meio de método de imagem adequado, e
negatividade ao teste terapêutico com o leva-
misol ("teste de Leão": administração de I
comprimido de 80 ou 150 mg, de acordo com
a idade, objetivando desalojar parasitas even-
tualmente ocultos na intimidade dos tecidos).
Este teste tem-se revelado eficiente na confir-
mação do diagnóstico etiológico em alguns
casos.

É importante salientar, todavia: qualquer
que seja a terapêutica adotada, devem ser
rigorosamente observados os preceitos da
ética em pesquisa com seres humanos, cons-
tantes da Resolução n~ 196/96, do Conselho
Nacional de Saúde.

30 mg/kg/dia, por cinco dias, com o paciente
hospitalizado e sob cuidadoso controle das
funções hepática, renal, hematopoiética e pan-
creática endócrina. A primeira série será pre-
cedida do uso do levamisol, usado apenas
durante três dias alternados, na dose de 80 ou
150 mg por dia, conforme a idade13.14.

Esses esquemas, sugeridos como tratamen-
to de ataque, têm sido, em geral, bem tolera-
dos. Em alguns casos, porém, condicionam
apreciável alopecia, felizmente regressível à
imediata retirada das drogas.

As lesões regridem rapidamente, às vezes
cedo, sugerindo cura clínica. É sempre aconse-
lhável, porém, a adoção de um esquema de
manutenção, posto ser comum a ocorrência
de recidivas, o que leva a crer que exista uma
forma de resistência natural a esses fármacos
no ciclo do parasita -o ovo, talvez -, responsá-
vel pela reativação do processo de infecção.

Esse esquema de manutenção pode consis-
tir em novas séries do cambendazol ou do
levamisol, repetidas a cada seis meses até que
esteja assegurada a cura radical.

Apesar do êxito alcançado em alguns casos,
na verdade ainda não dispomos de um trata-
mento 100% eficaz, e de curta duração, tudo
levando a crer não havermos alcançado o
esquema posológico ideal para as drogas reco-
mendadas.

A recente demonstração de atividade
antiembriogênica in vitra do albendazol sobre
ovos de L. min0,3° traz uma esperança de solu-
ção do problema de resistência do parasita à
associação cambendazoVlevamisol. O albenda-
zol entraria, então, como um reforço ao esque-
ma de associação, em doses que poderiam ser
as mesmas empregadas na hidatidose (10-15
mg/kg/dia) ou na neurocisticercose (15-25
mg/kg/dia)28.

Em seu experimento, Vieira et al.3o observa-
ram que o albendazol não tem ação larvicida
sobre a espécie, mas impede a embriogênese
de ovos recém-eliminados; justamente ao con-
trário da ivermectina, que tem ação larvicida,
também demonstrada in vitro, e não impede a
embriogênese. Por isso, sugerem eles o
emprego experimental da associação destas
duas últimas drogas como alternativa para o
tratamento da lagoquilascaríase.

Inespecífico

A limpeza cirúrgica das lesões constitui valioso
recurso auxiliar, contribuindo para abreviar a
cura radical.

Deve-se dar, também, especial atenção aos
cuidados nutricionais.
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Em caso de comprometimento do sistema
nervoso central, recomenda-se a hospitaliza-
ção do paciente; e seria aconselhável, talvez,
assumir os mesmos cuidados observados na
terapêutica da neurocisticercose: administra-
ção de corticosteróides, como a dexarnetasona
ou a prednisona, simultaneamente à de anti-
helmínticos, objetivando reduzir os efeitos da
reação inflamatória decorrente da destruição
de parasitas (edema cerebral e hipertensão
intracraniana).

PROFI LAXIA

Uma vez comprovada que a forma infectante
para o homem ,e para os animais domésticos é
a larva encistada nos músculos e em outros
tecidos de animais silvestres, as medidas de
profilaxia deverão visar, sobretudo, a não-
ingestão de carnes de caça (principalmente de
cutia e outros roedores), sem adequada cocção.

Também aqui ressalta-se a importância da
educação em saúde, particularmente na zona
rural, com a recomendação de bons hábitos
alimentares e de higiene geral.
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