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TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS GRANULOIJIAS
BTASTOMICóTICOS ENCEFÁIICOS

Guilberto MINGUETII (f)

RESUMO

São apresentados ? casos de paracoccidioidomicose com envolvimento encefá-lico, nos quais a tomografia computadorizada (TC) mostrou a presença de granu_
lomas intraparenquimatosos únicos ou múltiplos. São discutidas as caracterÍsticaÈ
radiológicas dos granulomas blastomicóticos através da TC, a utilizaçã"o deste mé-todo de investigação clínica no diagnóstico precoce das lesões e o seu uso na moni-torizaQã'o do tamanho e número das lesões em pacientes sob terapêutica exclusiva-mente clÍnica.

Paracoccidioidomicose ou Blastomicose Sul-
Amerieana é uma infecção granulomatosa crô_
nica causada pelo fungo dimórfico, isto é apre_
senta se na forma filamentosa quando cultiva-
d-o à temperatura ambiente e na forma leveduri_
forme quando cultivado à temperatura de B?"C,
denominado Paracoccidioides brasiliensis. A
doença foi inicialmente descrita no Brasil em
1908 por LVTZ13 e mais precisamente definida
por SPLENDORE 1e em 1910. Foi, contudo, so_
mente em 1930 que o fungo recebeu a d.enomi.
nação de Paracoccidioides brasiliensis, graças
à participaçáo de Á-T.MEIDA 1. A doença é endê_
mica na América do Sut e México. porém. sua
maior incidência se faz no Brasil, particular-
mente nos estados de Sáo paulo, Rio d.e Janei-
r'o, Minas Gerais, Goiás e paraná. O microrga-
nismo usrlalmente infecta o ser humano atra-
vés da via nasal ou oral causando lesões granu-
lomatosas nas membranas mucosas da boca,
faringe e nariz. Destas fontes primárias de ino-
culaçáo ocorre disseminação via circulação lin-
fática ou sanguínea para o pulmão, fÍgado, ba-
ço, ossos, supra-renais, rins e outros locais,
além do sistema nervoso central. O primeiro
caso de envolvimento cerêbral na paracoccidioi-
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INTRODIJçÃO

domicose foi descrito no Brasil por pEREIR.A
& JACOBS 1r em 191g, sendo esta uma mani-
festaçáo relativamente rara da doença. euan_
do ocorre envolvimento encefálico, os sinais e
sintomas mais importantes são cefaléia. náu.
seas, vômitos. edema de papila, crises convul-
sivas, hemiparesia ou mesmo hemiplegia, alte_
rações do comportamento e da consciência.
No sistema nervoso central, o F. brasiliensis
produz uma reação granulomatosa dentro do
parênquima ou mesmo nas meninges, sendo es_
ta última de ocorrência bem mais rara. Esru-
dos anátomo-patológicos 1z definem os granu-
lomas encefálicos como lesões bem individua-
iizadas cotn uma zona central de necrose con-
tendo grande número d.e fungos rodead.os por
infiltrado celular que inclui células epiteliói-
des, células gigantes, linfócitos e células plas-
máticas. O líquor em geral é límpido e sua
pressão é normal. A contagem das células do
Iíquor pode ser normal ou discretamente ele-
vada e a proteÍna varia do normal até acima de
200mg/o/0. A glicose e os cloretos são normais.
O exame a fresco do líquor raramente mostra
o P. brasiliensis. O teste de fixação do com-
plemento em geral é positivo, porém o diagnós-
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tico de certeza, ocorre somente com a demons.
ffaçâo do P. brasiliensis nas lesões ulceradas
ou nas secreções, através do exame histopatoló-
gico.

Na presente década, a tomografia computa-
dorizada cerebral revolucionou a Neurologia
mundial como um método não invasivo, rápi-
do, fidedigno e de alta precisão diagnóstica.
Este extraordinário sistema que permite a vi-
sualização imediata das lesões intracranianas
sem qualquer risco para o paciente e sem â
necessidade de internaçáo foi idealizado por
GODFREY N. HOUNSFIELD e, engenheiro ele-
trônico inglês, Prêmio Nobel de Medicina em
19?9, cujo grande mérito foi a utilização do
computador como elemento centralizador dos
complexos mecanismos relacionados à tomogra-
fia computadorizada. A aplicação da TC é vasta
e sua precisão diagnóstica é indiscutível. Em
todo o mundo, a utilizaçá,o racional da TC tem
auxiliado bastante no diagnóstico das lesões ce-
rebrais de todas as etiologias, incluindo-se aque.
las de origem infecciosa, como no caso da neu-
¡ssisfi¿s¡soss +,t+, abscessos ss¡sþr'¿is s'ls, . srn-
piemas s, granulomas tuberculosos e meningi-
tes. O uso da TC nos granulomas blastomicó-
ticos. contudo, não tem merecido destaque da
literatura mundial pois é bem conhecido o fato
da existência de raros casos de paracoccidioido.
micose nos Estados Unidos da América do Nor-
te e na Europa, mas sem relatos de ocorrência
encefálica. Em nosso país, antes da era da
tomografia computadorizada o diagnóstico e o
seguimento dos pacientes com envolvimento en-
cefálico eram baseados na angiografia cerebral,
ventriculografia e na evoluçáo clínica dos pa-
cientes. Os procedimentos cirúrgicos, embora
com elevado índice de mortalidade, eram co-
¡¡g¡5 2,3,?,10,12,18,27 ¿ em Um grande númerO de
casos o diagnóstico definitivo só era possível
através do exame pós-morten.

PACIENTES E MÉTODOS

Durante o período de novembro de 19?9 a
junho de 1982 foram selecionados no Serviço
de Tomografia Computadorizada do Autor 7 pa-
cientes com paracoccidioidomicose portâdores
de lesões granulomatosas encefálicas compro-
vadas pela TC. Cinco destes pacientes apre.
sentavam envolvimento sistêmico da doença,
Iesões de pele, mucoSas ou ganglionares cujo
exame histopatológico revelou a presença do
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F. brasiliensis (Tabela I). O raio x de tórax
foi também sugestivo de paracoccidioidomico-
se nestes casos. TC de seguimento foi realiza-
da em todos os pacientes, antes e depois da te-
rapêutica clínica, à exceçáo dos casos 5, 6 e 7
(Tabela I). O caso 6 apresentava lesáo em fos-
sa posterior responsável por grande hidrocefa-
lia. Neste caso foi indicada cirurgia, mas o pa-
ciente foi a óbito no pós-operatório imediato.
Os pacientes 5 e 7, fora,m também submetidos
a cirurgia, mas náo foram realizadas TC* de
controle. Os pacientes foram examinados em
um tomógrafo computadorizado modelo "Del-
ta Scan 25" para cabeça, matriz 256X256, usan-
do'se 1301(v.e 30 mA, à exceção do paciente n.'
1 (Tabela I) que foi examinado em um tomó-
grafo computadorizado modelo EMI 7020, ma-
triz 1B0X1B0, 130 Kv, 28 m.4,. Os cortes tomo-
gráficos foram obtidos em planos paralelos à
linha órbito meatal com espessura de 8mm
quando pesquisadas lesões ao nível cerebral.
Para fossa posterior, foram obtidos tomogra-
mas de Bmm de espessura com ângulo de -20'

em relação à linha órbito-meatal. Os pacientes
foram examinados antes e após o uso de con-
traste iodado (75m1 de Vascoray ou B0 ml de
Itrypaque M). O contraste foi injetado em bo'
lus e o exame reiniciado 3 a 5 minutos após.

RESULTADOS

A Tabela I mostra um resumo dos ? casos
estudados. No tópico referente aos sinais e

sintomas, foi dada ênfase apenas aos mais sig-
nificativos. Como pode ser constatado pela Ta-

bela I, a idade dos pacientes varia de 40 a 52

ânos. Com referência ao sexo, observa-se que

os pacientes examinados eram todos do sexo
masculino. Os granulomas foram observados
na região temporal superficial (4 granulomas),
regiáo taiâmica (2 granulomas), região fron-
tal (1 granuloma), parietal (2 granulomas), oc-
cipital (1 granuloma) e na fossa posterior (3
granulomas).

PeIa TC os granulomas blastomicóticos
apresentam-se como lesões de baixos valores de
atenuação (20 a 30 Unidades Hounsfield - H)
em sua parte central: a unidade Hounsfield foi
estabelecida considerando-se a água como ten-
do valor zero, osso compacto como nível refe-
rencial mais alto (+1000) e o ar como nível
referencial maÍs þaixo (-1000). Após injeçáo
endovenosa do contraste. oþserva.se sem,ore
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acúmulo do mesmo na periferia da lesão que
adquire aspecto anular. Os valores de atenua_
ção da área que acumula contraste se eleva em
geral para 55 a 65H. A lesão em geral é ro.
deada por área de mais baixos valores de ate-
nuação que representa o edema peri-focal o
qual, contudo, nunca é suficientemente grande
para produzir importantes d.eslocamentos das
estirutulas cerebrais. Hidrocéfalo importante
esi.ava'þresente em dois casos sendo qu; nestes
câsos aÞ lesões encontravam-se ao nível do he-
misfédo cerebelar esquerdo produzindo com_
prgssão e deslocamento contra.lateral do quar-
to ventrículo pelo efeito massa das lesões.

coNcLUSÃO

Na tomografia computadorizada cerebral o
diagnóstico específico da natureza do tumor é
baseado principalmente nos dados expostos na
Tabela II. A análise dos casos apresentad.os no
presente trabalho sugere que o granuloma blas_
tomicótico apresenta-se na TC como uma lesáo
de aspecto arredondado, de localizaçáo variável,
sem sinais de neoformação ou destruição óssea,
pequena quantidade de edema peri_focal, discre_
to efeito massa e seu comportamento frente ao
contrasfe é tÍpico e se caracteriza pelo ',acúmu,
lo èm ahel", isto é, ocorre acúmulo do contras-
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TABELA II
Tomografia Computadorizada: fatores que auxiliam no

diagnóstico especÍfico da natureza dos tumores

qalaEnto óbito no pós-cpe¡arório.
cr¡l¡rgi@

Aspectos morfológicos (cÍsticos, sólidos, etc.)
Compodamento frente ao conltaste
Localização

Grau de edema peri-focal

Presença ou não de calcificaçõs
Efeito massa

Neoformâção ou destruiçáo óssea

Dados da história clÍnica

Não obti.dos

[e somei]te na periferia da lesão, deixando seu
centro livre do acúmulo do contraste. É bein
sabido que na TC as lesões que acumulam con_
traste em forma de anel podem representar abs_
cessos s,ta, gliomas 8,20, metástases 11 ou raramen_
te, meningiomas 6 e infartos ou hematomas em
fase de resolução. TaÍs Iesões, contud.o. apre_
sentam pela TC câracterÍsticâs que as definem
como tal e que facilitam o diagnóstico diferen-
cial das lesões ocupando espaço. Abscessos, por
exemplo, em geral possuem uma área central
de valores de atenuação mais baixos (15-1gH),
do que os granulomas blastomicóticos (20 B0H).
A parte central do aþscesso representa pus e
nela não penetra o contraste. Na fase de pós-
contraste, observa-se acúmulo do mesmo so_
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mente na periferia dos abscessos. Este acúmu-
Io, porém, revela um envoltório fino e liso, isto
é, sem irregularidades no seu contorno. Os
abscessos só não acumulam contraste na peri-
feria durante a fase de cerebrite. Seu efeito
massa, contudo.. é acentuado em qualquer fase
graças a grande quantidade de edema peri-fo-
cal que está presente nestes processos inflama-
tórios. Uma boa parte dos abscessos apresenta
ainda aspectos de multiloculação. o que não é

observado nos granulomas, Os gliomas de cres-
cimento rápido (gliomas malignos), graus III
e IV da classificação de l{ernohan, acumulam
contraste em 1000/o dos casos e, em uma gran-
de maioria, o acúmulo se faz de forma anular.
O anel dos gliomas malignos, contudo, é irregu-
lar, de espessura variável, com acúmulo em
intensidade diferentes nas diferentes porções do
anel, podendo ter expansões excêntricas. A
parte central representa necrose que pode ter
comportamento sólido ou cístico e na qual
não penetra o contraste. Os gliomas malignos
apresentam acentuado efeito massa e grande
quantidade de edema peri'focal. Os gliomas de
crescimento lento, graus I e II da classificaçáo
de Kernohan, também chamados de gliomas
benignos, apresentam comportamento diferen-
te. Os astrocitomas grau I apresentam-se à TC
como áreas de valores de atenuaçáo semelhan-
tes ou inferiores ao do parênquima cerebral cir-
cundante. Estas lesões nunca acumulam con-
traste e inexiste edema peri-focal. O astroci-
toma grau II apresenta baixos valores de ate-
nuação em sua zona central, com discreto acú'
mulo do contraste na periferia (950/o dos casos),
pouco edema perifocal e mínimo efeito massa.

As metástases podem ser simples ou múlti-
plas e isto pode gerar dificuldades diagnósticas
nos casos de granulomas múltiplos. As metas-
tiíses podem apresentar acumulaçáo homogênea
do contraste, isto é, em toda a sua superfície
ou em forma anular. De qualquer modo, acú-
mulo do contraste ocorre em 900/o dos casos de
metástases. O edema peri-focal é significativo
em 820/o dos casos e o efeito massa pode ser
mínimo ou acentuado, dependendo da nature-
za e das dimensões das metástases.

Os meningiomas são lesões que na TC apre.
sentam, na fase pré-contraste, valores de ate-
nuação superiores aos valores de atenuação do
parênquima circundante em ?0 a 800/o das vezes
e que em quase 100% dos casos apresentam
acúmulo homogêneo do contraste, isto é, em
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toda a sua superfície. Apenas em raras oca-
siões ocorre acúmu,lo do contraste somente na
periferia dos meningiomas confelindo-lhes as-
pecto anular. O efeito massa dos meningiomas é

discreto dada a própria rrabrreza evolutiva de
crescimento lento destas neoplasias benignas.
Temos visto, contudo, meningiomas de dimen-
sões gigantescas cujo efeito massa obviamente
é bastante significativo. O edema perÍ-focal em
geral é discreto a não ser nos casos de locali-
zaçáo frontal ou naqueles associados a crises
convulsivas recentes.

Quanto ao acúmulo do contraste pelos gra-
nulomas blastomicóticos, deve'se ressaltar que
em TC a injeção do contraste iodado resulta
num aumente' do conteúrdo intravascular do
iodo o qual, por acúmulo na área da lesão, pro-
duzirá. uma alteraçáo da atenuação dos fótons
do raio x alterando as características da ima
gem de forma a facilitar o diagnóstico das dife-
rentes patologias. O acúmulo do contraste na
área da lesão depende loasicamente da neo-vas-
cularização extravasamento tecidual pela perda
da auto-regulação local, quebra da barreira he-
mato-encefálica e pelo aumento do metabolis-
mo local. No caso dos granulomas blastomicó-
ticos, é provável que principalmente os três úl-
timos destes fatores sejam responsáveis pelo
tÍpico acúmulo de contraste em forma anular
observado nos mesmos. Desta forma, quando
em nosso país observa-se através da TC uma
lesáo que acumula contraste em forma de anel
deve-se sempre incluir na lista de hipóteses
diagnósticas a possibilidade de uma lesão gra-

nulomatosa a qual, em nossa expe¡iência, inclui
não somente o granuloma blastomicótico como
também granulomas tuberculoso-'s e toxoplas-
móticos que serão assuntos pâra um próxi-
mo trabalho.

Nos casos apresentados no presente tra-
balho, a clínica dos pacientes associada aos
achados lalooratoriais e às TC" de controle é
que puderam servir de guia para o diagnóstico
etiológico das lesões encefálicas. Isto sugere
que o especialista em tomografia computadori-
zada deve manter-se o mais informado possível
sobre a história do paciente, achades clínicos
e laboratoriais, numa perfeita sintonia com o
paciente como um todo, sem o que a possibili
dade de erro diagnóstico com as lesões de ou-
tra origem que também acumulam contraste
em forma de anel seria muito grande. Os
achados sugerem também que em casos de pa-
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