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1. RESUMO 

A meningite eosinofílica é uma patologia caracterizada pela presença de 

eosinófilos no líquido cefalorraquidiano (LCR), é causada principalmente pelo 

parasita Angiostrongylus cantonensis. Os seres humanos são hospedeiros 

acidentais e apresentarão os sintomas característicos da meningite, além de outras 

manifestações devido a passagem das larvas pelos diferentes órgãos. Para 

diagnosticar esta patologia é necessário que sejam observadas as manifestações 

clínicas, investigar se houve exposição a uma possível fonte de larvas infecciosas e 

confirmar a presença de eosinofilia no LCR. Existem outros meios de diagnóstico 

como o imunodiagnóstico e exames auxiliares como a ressonância magnética 

nuclear. O tratamento consiste em reduzir a inflamação, aliviar a dor e eliminar o 

parasita. Assim o presente trabalho tem o intuito de mostrar a importância do 

conhecimento sobre a doença e o causador da mesma, a fim de evitar a 

contaminação acidental e consequentemente diminuir o surgimento de novos casos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A meningite eosinofílica (MoE) é uma doença aguda causada principalmente 

por parasitas helmintos que migram através dos tecidos e corrente sanguínea e 

invadem o sistema nervoso central (SNC).1 O parasita Angiostrongylus cantonensis é 

apontado como o principal agente etiológico da meningite eosinofílica humana, a 

doença causada será conhecida como angiostrongilíase cerebral, doença de pulmão 

do rato (RLD) ou neuroangistrongiliase.1 Esta patologia é caracterizada pela 

presença de eosinófilos superior a 10 por ml no líquido cefalorraquidiano (LCR) ou, 

pelo menos 10% de eosinófilos na contagem total de leucócitos no LCR.1 

 

3. OBJETIVO 

 Este trabalho tem por objetivo fornecer informações relevantes e atuais 

sobre a meningite eosinofílica e o agente causador desta, assim como a biologia do 

parasita, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento indicado para a infecção. 

 

4. METODOLOGIA 

 O presente trabalho tratou-se de uma revisão bibliográfica constituída de 

artigos científicos das bases de dados eletrônicos LILACS, SCIELO, BIREME, 

PubMed, entre outros, foram selecionados os artigos publicados na última década. 



5. DESENVOLVIMENTO 

 O parasita A. cantonensis é um helminto pertencente a superfamília 

metastrongyloidea, ele apresenta morfologia filiforme com corpo cilíndrico, que se 

afunila nas extremidades nos vermes adultos.3 A diferença de tamanho é uma 

característica a ser considerada para diferenciar os parasitas fêmeas e machos, 

permitindo a identificação apenas na fase adulta, sendo a fêmea mais robusta e 

maior que o macho, podendo medir de 21-35 por 0,30-0,36 mm e 16-25 por 0,25-

0,35 mm, respectivamente.2 

 Os vermes adultos de A. cantonensis vivem nas artérias pulmonares dos 

ratos, local onde as fêmeas ovipõem cerca de 15 mil ovos por dias, que eclodem e 

liberam larvas que são eliminadas nas fezes.4 A infecção do hospedeiro 

intermediário ocorre por meio da ingestão de fezes contaminadas com larvas, ou 

através da penetração da mesma na parede do corpo ou no poro respiratório.4  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os seres humanos são hospedeiros acidentais, contaminados após a 

ingestão do hospedeiro intermediário ou hospedeiros paratênicos.3 As larvas 

ingeridas migram para o sistema nervoso central, onde morrem, ocasionando a 

meningite com eosinofilia característica.3 

O paciente apresentará os sintomas característicos da meningite, sendo o 

principal a dor de cabeça severa devido ao aumento da pressão intracraniana, 

ocasionado pela inflamação, vômito, náuseas, rigidez no pescoço, irritabilidade e 

fotossensibilidade.1 As manifestações neurológicas podem incluir radiculite, 

anormalidades do nervo craniano e ataxia.3 As larvas passarão por diferentes órgãos 

até que atinjam o SNC,  portanto o paciente apresentará enterite, que está 

associada a invasão do trato gastrointestinal, tosse, dor de garganta e rinorreia, 

associada a passagem de larvas nos pulmões e traqueia e alguns sintomas 

inespecíficos da infecção, como por exemplo, febre e mal-estar.1,3 

 Para diagnosticar a angiostrongilíase cerebral é importante que sejam 

observadas as manifestações clínicas, bem como investigar se houve exposição a 

uma possível fonte de larvas infecciosas e confirmar a presença de eosinofilia no 

LCR, pois mesmo em infecções graves, encontrar larvas intactas durante o exame 

microscópico do LCR é raro.5 O imunodiagnóstico é um meio excepcionalmente útil, 

as técnicas de ensaio imunoenzimático (ELISA) e Western blot (WB) podem ser 



utilizadas para detectar anticorpos produzidos em resposta à infecção tanto no soro 

quanto no LCR, são técnicas altamente específicas e sensíveis e identificam as 

bandas antigênicas para angiostrongilíase 29 e 31 kDa.5 O exame de ressonância 

magnética nuclear permite que sejam identificadas anormalidades no cérebro e 

medula espinhal, porém não consegue fornecer um diagnóstico definitivo sem o uso 

de outros métodos laboratoriais.1 

 O tratamento para a angiostrongilíase cerebral consiste em reduzir a 

inflamação, com o uso de corticosteroides orais ou intravenosos.6,1 Diminuir a 

pressão intracraniana, através da realização de punção lombar de forma repetida, 

aliviar a dor com o uso de analgésicos e eliminar o parasita com a administração de 

anti-helmínticos, contudo este último não pode ser aplicado precocemente, pois 

pode intensificar a inflamação e agravar a doença devido a rápida degradação das 

larvas mortas.6 
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