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A esquistossomose mansônica (EM) permanece como uma importante
doença no contexto da saúde pública brasileira e tem como principais
agentes etiológicos as espécies S. mansoni, S. haematobium e S. Japonicum.
No mundo, ocorre em 54 países, com predomínio na África, leste do
Mediterrâneo, América do Sul e Caribe. No Brasil, acomete 19 unidades
federativas, sendo considerada uma endemia.
A doença, quando atinge a sua forma crônica, está associada a grande
morbidade. Em geral, provoca hepatopatia associada a hipertensão portal,
no entanto, em alguns casos, pode apresentar acometimento renal,
urinário, gastrointestinal, pulmonar e do sistema nervoso central, sendo
caracterizada como uma patologia de acometimento sistêmico.

Paciente do sexo masculino, 37 anos, natural de Sergipe e procedente de
São Paulo, com antecedentes de hipertensão arterial sistêmica e doença
renal crônica dialítica há 5 anos. Admitido na enfermaria de clínica médica
por queixa de aumento de volume abdominal progressivo há 2 anos, com
necessidade de paracenteses de alívio recorrentes, sem investigação
etiológica prévia. Negava história de etilismo.
Iniciada a investigação diagnóstica, foram aventadas possíveis causas para
a ascite e antecedentes patológicos do paciente, buscando uma correlação
clínica, fisiopatológica e epidemiológica dos achados: origem nefrogênica
secundária à hemodiálise, hepatopatias virais, autoimunes, doenças de
acúmulo. Quanto à hipertensão arterial e doença renal crônica, foram
investigadas causas secundárias renovasculares, também não confirmadas.
Devido ao quadro de ascite (Fig. 1), hipertensão portal e pulmonar (Fig. 2)
associadas à epidemiologia positiva, foi prosseguida investigação para EM.
Mesmo com três amostras negativas de protoparasitológico de fezes, Kato
Katz, foi realizada a biópsia de ampola retal, cujo laudo evidenciou ovos
viáveis, não viáveis e calcificados de Schistossoma mansoni (Fig 3 e 4). Foi
diagnosticado EM, com hipertensão portal e hepatopatia crônica,
Insuficiência Renal Crônica devido à provável glomerulopatia causada pelo
parasita e Hipertensão Arterial secundária ao acometimento renal. Foi
realizada a Notificação Compulsória do caso confirmado e o paciente
recebeu tratamento com Praziquantel 50mg/kg em dose única, além de
otimização da terapia medicamentosa para Hipertensão Arterial Sistêmica
com IECA, betabloqueador e diurético, e mantida a terapia de substituição
renal, com encaminhamento para Transplante Renal. Recebeu alta estável e
com melhora clínica para acompanhamento ambulatorial.

A EM tem prevalência endêmica em diversas regiões do Brasil, devendo
sempre ser aventada em pacientes que apresentam ascite e hepatopatia
com sinais de hipertensão portal, além de epidemiologia positiva. Contudo,
por se tratar de patologia com acometimento sistêmico, pacientes
portadores de comorbidades como Síndrome Nefrótica, Insuficiência Renal
e Hipertensão Pulmonar também devem ser corretamente investigados e
tratados. Mesmo que o tratamento adequado da parasitose não impeça a
progressão de determinadas complicações, impede a disseminação da
doença pela diminuição de hospedeiros definitivos.
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Figuras 3 e 4: imagem histológica evidenciando ovos de Schistosoma mansoni
calcificados e viáveis em mucosa retal

Figura 1: Abdome
ascítico, com circulação
colateral evidente.

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

Demonstrar uma doença infecciosa de elevada prevalência em países
subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil, que apresenta
uma miríade de manifestações clínicas, confundindo ou retardando o
diagnóstico quando não investigadas adequadamente.

RELATO DE CASO

DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

BIBLIOGRAFIA

Figura 2: Radiografia de tórax com
aumento da área cardíaca, congestão
pulmonar e dilatação do tronco das
artérias pulmonares.

As manifestações clínicas mais comuns da EM dividem-se em agudas
como a dermatite cercariana e a febre de Katayama, caracterizada por
quadro de febre, mialgia, cefaléia, prostração, dor abdominal e sintomas
respiratórios, e crônicas como as formas hepatoesplênica e
hepatointestinal. Menos frequentes, porém com alta morbimortalidade,
podemos citar as formas renal, medular, cerebral, peritoneal e
colecística3. O diagnóstico é baseado na suspeita clínica e exames
laboratorais, como a constatação de ovos nas fezes (Kato-katz ou Lutz). A
biópsia retal apresenta maior positividade do que o exame parasitológico
de fezes, podendo ser usada para o controle de cura. Os testes
imunológicos estão disponíveis a partir do 25° dia da doença. Os exames
de imagem, com ulstrassom, tomografia, ecocardiograma, são utilizados
para avaliação e diagnóstico das complicações da forma crônica da
doença. A forma hepatoesplênica é iniciada pela inflamação
granulomatosa ao redor do fígado, em fases mais crônicas a hepatopatia
é resultante de estrias fibróticas, causando a hipertensão portal. O
aumento da pressão no sistema porta é o responsável pela
esplenomegalia. Estima-se que 30% dos pacientes com a forma
hepatoesplênica possam desenvolver concomitantemente a hipertensão
pulmonar, mas a incidência é variável. As lesões pulmonares podem
ocorrer por ação inflamatória direta dos ovos, hipersensibilidade aos
antígenos do parasita, com consequente hipertensão pulmonar. O
acometimento renal pela esquistossomose pode ser identificado
realizando-se biópsia renal, com achados de comprometimento
glomerular, associado à deposição de antígenos do parasita nos
glomérulos. A análise pode ser realizada através da microscopia óptica e
através da imunofluorescência.
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