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Introdução

Sinopse
Os autores apresentam um caso de esquistossomose mansônica
cerebelar, forma pseudotumoral, em paciente de 20 anos de idade
e com manifestações clínicas determinadas pelo efeito compressivo
da lesão granulomatosa: síndrome cerebelar e hidrocefalia
obstrutiva. Tratado com derivação ventriculoperitoneal, exérese
cirúrgica da lesão e oxamniquina 20 mg/kg, apresentou evolução
favorável. A tomografia computadorizada realizada seis meses
após o tratamento mostrou-se dentro dos padrões da normalidade.
Ressalta-se a necessidade do diagnóstico diferencial, em regiões
onde a esquistossomose é endêmica, já que esta neuroparasitose
parece ser mais freqüente do que imaginamos.
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Abstract
Cerebelar schistosomiasis: report of a case
A case of a 20-year-old patient harboring a cerebelar pseudotumoral form of schistosomiasis is presented. Clinically the disease
was manifested by cerebellar syndrome and obstructive hydrocephalus. The patient underwent a ventriculo-peritoneal shunt and
removal of a granuloma through a suboccipital approach. He was
given oxaminiquine 20 mg/kg. His follow up was uneventful and a
CT scan carried out six months after the operation didn’t demonstrate any abnormality. The necessity of a differential diagnosis is
stressed mainly in areas where the disease is endemic since this
neuroparasitosis seems to be more frequent than expected.

A despeito da alta incidência da esquistossomose
mansônica no Brasil (10 a 15 milhões de casos), suas formas
ectópicas não têm sido suficientemente descritas. Faust14
definiu como lesão ectópica da esquistossomose mansônica
qualquer lesão produzida por ovos ou pelo verme adulto do
Schistosoma mansoni, fora da circulação venosa porto-cava,
seu habitat natural. A mais importante das localizações
envolve o sistema nervoso central (SNC), sendo de 20% a
30% a evidência de seu acometimento em pacientes com
esquistossomose mansônica, podendo ocorrer tanto no encéfalo como na medula espinhal.
Na forma aguda da neuroesquistossomose mansônica,
a história médica de quase todos os pacientes não mostra
evidência de fase toxêmica. Na maioria dos indivíduos, o
envolvimento do SNC começa nos estágios iniciais da
doença, quando o paciente ainda é assintomático (forma
não-toxêmica), ou acompanhado da forma intestinal ou
hepatointestinal, havendo evolução lenta e gradual para a
forma crônica com sinais e sintomas mais evidentes.
A motivação do relato deste caso decorre da endemicidade da esquistossomose mansônica, em nosso meio, da
relevância do diagnóstico diferencial de lesões granulomatosas ou pseudotumorais encefálicas e da importância
da divulgação das diversas manifestações neurológicas dessa
afecção.
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Paciente AMR, 20 anos, natural de Araxá, procurou
nosso serviço com história de cefaléia occipital há 30 dias,
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diária, com tonturas e vômitos. Houve uma piora progressiva nos últimos dois dias, ocasião em que nos foi encaminhado. Associadamente, o paciente apresentava dificuldade
para ganho ponderal (com 1,70 m de altura, pesava 48 kg).
O exame neurológico revelou síndrome cerebelar à
esquerda; a fundoscopia era normal. A tomografia computadorizada cranioencefálica (TC) revelou processo expansivo em hemisfério cerebelar esquerdo com efeito
expansivo sobre o IV ventrículo, causando hidrocefalia
obstrutiva (Figura 1). O paciente foi submetido à derivação
ventriculoperitoneal, oportunidade em que se colheu
líquido cefalorraquidiano para exame, que mostrou
pleocitose com 51 células, com padrão linfomononuclear,
acompanhado de hiperproteinorraquia (47 mg %) e de
traços de globulinas. Não foram observados eosinófilos.
Houve um alívio do quadro de hipertensão intracraniana,
permanecendo a síndrome cerebelar. Melhoradas as
condições gerais, foi realizada craniectomia suboccipital
esquerda, encontrando-se tecido de coloração pardacenta,
friável, sem bordas delimitadas, que foi totalmente
removido. O exame anatomopatológico mostrou a presença
de formações granulomatosas que envolviam ovos de
Schistosoma mansoni (Figura 2). Foi instituído, a seguir,
tratamento específico com oxamniquina 20 mg/kg em um
dia, fracionado em duas doses e repetido após três
semanas. Houve uso concomitante de corticoterapia. Após
seis meses, o paciente apresentou-se com exame neurológico normal, aumento ponderal de 12 kg (hoje com 60
kg) e TC dentro dos padrões da normalidade.

FIGURA 1
TC cerebral com contrate: presença de lesão hipercaptante,
irregular, com efeito de massa no hemisfério cerebelar esquerdo,
promovendo desvio do IV ventrículo e hidrocefalia obstrutiva.

Discussão
A esquistossomose mansônica é uma doença endêmica
em várias partes da África e da América Central, causada
pelo Schistosoma mansoni. Esse parasita, vivendo no sistema porta, utiliza-se do intestino do seu hospedeiro para
fazer sua postura, produzindo um conjunto de sintomas
gastrintestinais característicos, conhecidos como bilhardose intestinal. Os ovos podem atingir várias partes do
organismo, com conseqüências, em geral, bastante severas.
As manifestações neurológicas são raras2,25,33, a despeito
de ovos de Schistosoma mansoni terem sido largamente
encontrados em necrópsias de pacientes com forma
hepatoesplênica da doença e disseminação ao SNC, como
córtex cerebral, gânglios da base e leptomeninges 1,2,3,20,24,30.
O cerebelo raramente é acometido 3. A disseminação
mielorradicular é mais freqüente1,2,7,16,19,20,25,26, provavelmente
devida a fatores anatômicos 25,27,30. As crianças são
acometidas em uma proporção menor que os adultos23,26.
A disseminação para o SNC pode ser explicada por:
• embolia do ovo por meio de colaterais venosos ou do
plexo de Batson, determinando reações granulomatosas
disseminadas4,5,14,16,20;

FIGURA 2
Exame anatomopatológico: tecido cerebelar exibindo múltiplas
formações granulomatosas que envolvem ovos de Schistosoma
mansoni. Hematoxilina/eosina 5X/0,12.

• migração da fêmea adulta e sua postura local, justificando a grande quantidade de ovos em território limitado,
com intensa reação periovular1,2;
• presença de fístulas arteriovenosas hepáticas e
pulmonares14,20;
• presença de comunicações anômalas intracardíacas 14.
Os ovos são grandes responsáveis pelas manifestações
clínicas da doença7,8,10,14,25. No caso da forma granulomatosa,
acredita-se que sejam dependentes da presença de ovos
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maduros vivos que, antes de morrer, provocam uma reação
tecidual avascular característica, precursora do granuloma
esquistossomótico, também chamado de nódulo fibroso,
pseudogranuloma ou tubérculo10,11. Os ovos imaturos aparentemente não provocam reações nos tecidos, sendo absorvidos pelos macrófagos circulantes10. Os granulomas
avasculares, formados ao redor de um conjunto de ovos,
podem atingir um tamanho até cem vezes maior3. A resposta
do hospedeiro irá determinar a intensidade da reação
inflamatória, pela presença do ovo ou pela liberação de
toxinas do miracídio contido no ovo.
As forma encefálicas da parasitose podem ser classificadas em:
• agudas, caracterizadas por febre, cefaléia, manifestações
psíquicas, crises convulsivas e sinais neurológicos focais;
• crônicas, que podem ser do tipo epiléptico, com crises
focais ou generalizadas;
• pseudotumorais, com hipertensão intracraniana e sinais
neurológicos.
As formas mielorradiculares foram descritas por Bird5 como:
• mielítica-necrotizante (vacuolização e atrofia medular);
• granulomatosa (reação glial, fibrótica e presença de
ovos);
• radicular (granulomas macroscópicos, reação fibrótica);
• deposição assintomática de ovos.
El Khayat e Girzis13 diferenciam a forma granulomatosa
da necrotizante, na dependência da reação alérgica apresentada; enquanto, nessa última, a resposta alérgica é
pequena, na primeira, a reação alérgica acentuada leva à
formação do granuloma.
Nosso caso apresentava granulomas envolvendo ovos
de Schistosoma mansoni, portanto, com grande reação
imunogênica e incluindo-se, assim, na forma pseudotumoral
cerebelar25,27. De acordo com a literatura consultada, encontramos apenas um caso descrito com comprometimento
cerebelar3 e cujos aspectos cirúrgicos e laboratoriais muito
se assemelhavam aos do nosso caso.
Com relação ao líquido cefalorraquidiano, essa parasitose
apresenta, de modo geral, pleocitose leve ou moderada14 ,
com predomínio linfomononuclear, eosinofilorraquia e
hiperproteinorraquia7,10,18,22,27. Nosso paciente apresentava
resultado semelhante, porém, com ausência de eosinófilos.
O tratamento clínico da esquistossomose mansônica não
oferece grandes variedades de drogas. Atualmente, usa- se
o praziquantel ou oxamniquina associados à corticoterapia15,32. Em nosso caso, optamos pelo oxamniquina 20 mg/
kg por dia, dose repetida após três semanas, devido ao
baixo custo e à facilidade de administração.

Conclusão
Ao relatarmos esse caso, nosso objetivo é chamar a
atenção para a possibilidade do diagnóstico de neuroes-

quistossomose em nosso meio, já que é bem mais freqüente
do que imaginamos 18,25. A presença de pacientes portadores
de ovos sem manifestações evidentes no SNC é de três a
quatro vezes maior que o número de casos sintomáticos1,2,25.
O cerebelo é raramente acometido, sendo o nosso caso, o
segundo relatado, de acordo com a literatura por nós consultada. O tratamento adequado dessa neuroparasitose pode
conduzir à cura do paciente, diminuindo assim a morbimortalidade dessa doença.
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