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Quadro semelhante de depleção da popula-
ção celular linfocitária foi encontrado também
no baço e demais órgãos linfóides periféricos,
como amígdalas, placas de peyer e apêndice
cecal.

COMENTÁRIOS

,4, pneumonia por P. carinii ocorre em pa-
cientes de todas as idades, nos quais os meca-
nismos imunitários estão deprimidos, quer co-
mo resultado de alterações congênitas ou por
fatores adquiridos, tais como linfomas, meca-
nismos iatrogênicos e desnutrição.

Existem evidência,s de que a infecçáo huma-
na e de outros animais pelo P. carinii ocorre
precocemente, permanecendo seu estado latente
até que algum fator desencadeante venha a agirT
(HUGHEST).

Nos quatro casos ora apresentados, já" na
história clínica existem elemento.s que fazem
suspeitar de pneumonia intersticial por P. cari-
nii, fato confirmado, posteriormente, pelas ne-
crópsias.

É importante ressaltar, nestes casos, que
tratavam-se de crianças gravemente desnutridas,
com atrofia do sistema imunitário e que desen-
volveram quadro de gastroenterite aguda, se.
guido por manifestações respiratórias acompa-
nhadas de alterações radiográficas compatíveis
com o diagnóstico de pneumonia intersticial.

O reduzido número de casos de pneumonia
intersticial por P. carinii conhecido em nosso
meio, deve-se mais ao desconhecimento e às di-
ficuldades inerentes ao estabelecimento de diag-
nóstico etiológico que à baixa freqüência de in-
fecção, uma vez que coexistem todos os fatores
conhecidos como desencadeantes do quadro
mórbido. O conhecimento de'sta situaçáo é im-
portante, vma vez que realizado o diagnóstico
com o paciente ainda vivo, poder-se-ia obter
bons resultados terapêuticos com a administra-
ção de trimetoprin 7 (HUGHES 7).

SUMMARY

Pneumocystis carinii pneumonia in malnurished
children. Report of four cases.

The Authors present four cases of Pneumo.
cystis carinii pneumonia associated with malnu-

trition. The;y report the clinical summary ancl
pathological findings of the cases. Autopsy re.
vealed marked atrophy of the tlrymus and peri_
pheric thymus-dependent lymphoid organs and
the presence of P. carinii in the pulmonary al_
veolus.
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