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RESUMO

Os autores relatam a detecção de
4 casos de Aspergilose pulmonar em
pacientes de tuberculose cavitária in-
ternados no Sanatório Juscelino Ku-
bitschek (JK)> através do encontro de
prccipitinas. pela rcaçíío de imunodi-
fusão e em 2 deles pelo isolamento
de Aspergillus furrtigatus em meio de
Sabouraud, a partir do escarro.

INTRODUÇÃO

A Aspergilose é uma infecção
micótica causada por fungos do
género Aspergillus, caracterizada
pela presença de granulomas infla-
matórios em diferentes tecidos2

6,9
Os indivíduos sadios possuem

geralmente resistência à infecção
por espécies de Aspergillus. Gran-
de percentagem dos casos estuda-
dos afetavam indivíduos com me-
nor resistência por terem tubercu-
lose, bronquiectasias carcinomas

do pulmão ou ainda em indivíduos
com debilidade geral. Em 1953,
Hínson, Moon e Plummer5 expu-
seram sua opinião que o Asperpil-
lus se desenvolve saprofítica-
mente no pulmão em cavernas
tuberculosas, sequelas de abces-
sos pulmonares ou qualquer cavi-
dade existente no parênquima des-
se órgão. Também neste mesmo
ano Lageze, e Patin7 contribuinim
para maior ic-^tação dessa opi-
nião, ao publicarem uma observa-
ção em que o Aspergiloma havia
se desenvolvido no interior de uma
caverna fibrosa.

No presente trabalho, faz-se co-
municação de 4 casos de Asperpi-
lose pulmonar, observadas cm tu-
berculosos internados no Sanutó-
rio JK.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi pesquisado anticorpos prc-
cipitantcs anti-Aspergillus cm 170
pacientes no Sanatório J . K . dn
OSEGO e em 13 pacientes do Dis-
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pensário de Tuberculose, sendo
que 126 eram portadores de cavi-
dade pulmonar: Dos pacientes po-
sitivos foi feito cultura do escarro
para isolamento do fungo.

1 . IMUNODIFUSÃO:

Foi empregada a técnica de du-
pla difusão de Ouchterlony em lâ-
minas comum de microscopia.

Anfígeno:

Foi obtido de cultura de Asper-
gillus fiunigatas conforme a téc-
nica descrita para obtenção do an-
tígeno de P. brasiliensis. (1).

Padronizamos a técnica utili-
zando um soro de paciente por-
tador de Aspergilose, comprovado
micologicamente-

2. EXAME MTCOLÓGICO:

Constou do exame dircto do
escarro a fresco e da sua cultura
em 2 tubos no meio de ágar Sa-
bouraud glicosado, deixado cres-
cer durante 10 dias à temperatura
ambiente.

RESULTADOS

Dos 183 soros estudados apc-
ms 4 deram resultados positivos,
demonstrados pelas faixas de pre-
c ;pitação.

Todos os pacientes pertenciam
ao sexo masculino e estavam in-
ternados no Sanatório J .K.

No escarro, destes pacientes
ao exame direto foram vistos
filamentos disseminados por todo
o campo microcópco. Repicado o
material em àgar Sabouraud de-
pois de 5 dias observou-se o cres-

cimento de colónias brancas, at-
godonosas, que microscopicamen-
te, foram identificados como As-
pergillus fumigatus, em dois casos.

Nos outros dois casos os tubos
permaneceram em observação du-
rante 10 dias mas não se obteve o
crescimento do Aspergillus,

COMENTÁRIOS

A aspergilose humana é de
ocorrência rara como se pode ve-
rificar através da literatura. 3, 4,
5. Em nossa casuística obtivemos
um índice de positividade, em
torno de 2,1%, sendo o Aspergil-
lus fumigatus a única espécie por
nós isolada, e como era de se es-
perar, dentre os pacientes com ca-
vernas pulmonares.

Tratando-se de primeira cons-
tatação micológica e imunológica
da Aspergilose em nosso meio,
acreditamos ser importante des-
pertar a atenção dos pneumologis-
tas e alergistas, para a ocorrência
desta patologia entre nós.

SUMMARY

INVESTIGATION ABOUT THE
INCIDENCE OF ASPERGIL-
LOSIS IN CAVITARY TUBER-
CULOSIS IN GOIÂNIA.

The authors relate the detectíon 4
cases of pulmonary Aspergilosis in ca-
vitary tubcrculosis p;itients who wcre
interned at the Juscelino Kubítschek
hospital.

These cases were detected by gel
precipitíne reactions, and two of thern

were also detected by isolation of the
fungus from expectorations.
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