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IntroduçãoIntrodução

• A histoplasmose clássica (HP) é uma infecção causada pelo fungo termo‐
dimórfico, Histoplasma capsulatum var. capsulatum.

• Grande parte dos estudos sobre HP se concentra na descrição das
microepidemias.p

• Os surtos epidêmicos decorrem da movimentação de agrupamentos humanos
em pequenos ambientes com terreno rico em fungos, pois os mesmos
encontram‐se nas camadas mais superficiais do solo e sua propagação dá‐se pelaencontram se nas camadas mais superficiais do solo e sua propagação dá se pela
dispersão no ar das suas partículas. Essa condição acaba por favorecer a
contaminação simultânea dos indivíduos.
E l t d i ã bi t t i d d t i• Em geral, o tempo de exposição aos ambientes contaminados determina a
gravidade da doença.



Epidemiologia

Fonte: CDC-Yellow Book, 2006.

Fonte: Guimarães et al. Braz. J. Microbiol. 2006; 37(1): 7-13.



Mecanismo de Infecçãoç

Via área superior
(inalação de propágulos fúngicos)

↓
Alvéolos pulmonaresp

↓
Linfonodos hilo-mediastinais

↓
Corrente sanguínea

ManifestaçõesManifestações clínicasclínicas dada HPHP::
• Forma assintomática
• Forma pulmonar aguda
• Forma pulmonar crônica
• Forma extra‐pulmonar disseminadaForma extra pulmonar disseminada

Fonte: http://adam.about.com/encyclopedia/001082trt.htm



ObjetivosObjetivos

C fi ê i d idê i i ló i ê i d• Confirmar, na ausência de evidências micológicas, a ocorrência de
microepidemia de histoplasmose em um grupo de adolescentes
que visitou caverna localizada no Município de Arapeí, São Paulo,que visitou caverna localizada no Município de Arapeí, São Paulo,
Brasil, empregando‐se ensaios imunológicos.

• Avaliar o desempenho das reações de imunodifusão dupla em gel
de agarose e immunoblotting no diagnóstico precoce da
hi t lhistoplasmose.



Material e MétodosMaterial e Métodos

• No mês de outubro de 2007, o LIM/BM/IAL‐SP recebeu 35
d d (amostras de soros provenientes dos casos suspeitos (31

adolescentes com idade entre 14 e 16 anos e 4 adultos com idade
entre 22 e 45 anos)entre 22 e 45 anos).

• Uma segunda remessa composta por 30 amostras de soros foiUma segunda remessa, composta por 30 amostras de soros, foi
enviada ao laboratório no mês seguinte.

• Os soros foram avaliados por ID e IB para pesquisa de anticorpos
anti‐H. capsulatum.



Resultados e Discussão
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Resultados e DiscussãoResultados e Discussão

• Observou‐se que 51% dos soros analisados na 1ª remessa e 100% dos avaliadosq
na 2ª remessa houve reatividade frente às frações H e M, marcadores
sorológicos da doença aguda

H (108H (108--120 120 kDakDa))

M (70M (70 9494 kDakDa))M (70M (70--94 94 kDakDa))

Fonte: Guimarães et al. Braz. J. Microbiol. 2006; 37(1): 7-13.



Conclusões

• Na ausência de evidências micológicas os métodos sorológicos• Na ausência de evidências micológicas, os métodos sorológicos
foram fundamentais na confirmação da microepidemia de HP
no Município de Areias, SP.

• A confirmação dos resultados obtidos por IB na primeira
remessa ocorreu por meio da detecção da soroconversão,

d ili é i i ífi IDquando se utilizou uma técnica mais específica, como a ID.
• As características geo‐climáticas das cavernas situadas no

município de Arapeí SP propiciam um micro ambiente favorávelmunicípio de Arapeí, SP propiciam um micro‐ambiente favorável
ao desenvolvimento de H. capsulatum, com risco potencial de
infecção aos visitantes.



Conclusões

• As informações aqui apresentadas corroboram com os dados da literatura e
revelam claramente que a ocorrência de microepidemias ou micro surtos derevelam claramente que a ocorrência de microepidemias ou micro surtos de
HP estão relacionados ao novo padrão de turismo, ou seja, indivíduos que
buscam no ecoturismo/espeleologia uma nova forma de lazer.

• Nesse caso, sugere‐se como medidas preventivas, que os órgãos de saúde
alertem tanto a população como as agências de viagem, que organizam
atividades voltadas ao ecoturismo ou lazer rural, sobre a necessidade do uso
de máscara ao adentrarem nas cavernas.

• Ao mesmo tempo, deve ser informado que a coleta ou retirada e o
transporte de solo, pedras, plantas e animais não são recomendados, uma
vez que se constituem potenciais fontes de infecção além de danificarem ovez que se constituem potenciais fontes de infecção, além de danificarem o
ambiente e ecossistema.


