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RESUMO 

 

Objetivo: relato de caso de um paciente correlacionando os sintomas pulmonares a parasitose intestinal 

também apresentada pelo paciente. Relato de Caso: paciente de 4 anos com quadro clínico pulmonar 

associado a parasitose intestinal e eosinofilia importante. Considerações finais: a infestação parasitária 

constitui a principal causa de Síndrome de Loeffler (pneumonia eosinofilica) e as manifestações clínicas deste 

tipo de pneumonia são inespecíficas, sendo necessário associar anamnese detalhada aos dados clínicos e 

laboratoriais para o estabelecimento de um diagnóstico correto e precoce. 

 

DESCRITORES: Síndrome de Loeffler; pneumonia eosinofílica; parasitose intestinal 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os parasitas intestinais estão entre os 

patógenos mais frequentemente encontrados entre 

os seres humanos
2
. 

No Brasil, bem como em outros países 

em desenvolvimento, parasitas intestinais, 

especialmente os helmintos, constituem grande 

problema de saúde pública, devido sua morbidade 

e extrema dificuldade de serem controlados
4
. 

Algumas destas infestações parasitárias, 

eventualmente, cursam com comprometimento 

respiratório, por vezes de maior gravidade. E por 

se tratarem de situações clínicas menos usuais, são 

geralmente menos cogitadas em termos de 

diagnóstico diferencial, impossibilitando desta 

forma, detecção e terapêutica precoces
4
. 

A Síndrome de Loeffler é o 

comprometimento do trato respiratório associada a 

eosinofilia e alteração radiológica, causada por 

infecção parasitária e reação de hipersensibilidade 

aguda a drogas
6
. 

Segundo Ferreira
2
, poucos e dispersos 

são os estudos sobre enteroparasitoses em nosso 

meio, sendo a maioria realizada em bases 

populacionais mal definidas. 

 

OBJETIVO 

 

Analisar a relação entre clínica de 

sintomas pulmonares e das parasitoses intestinais 

através de um caso clínico de uma criança 

internada na enfermaria de pediatria de Hospital 

escola em Belém-Pa. 

 

RELATO DE CASO 

 

J.M.S., sexo feminino, 4 anos, paraense, 

procedente do bairro do Guamá, Belém, Pará. Foi 

admitida na UTI deste em 15.09.2010, 

acompanhada por um conselheiro tutelar, que deu 

as informações. Permaneceu neste setor por 1 dia. 

Na anamnese há apenas referência sobre quadro de 

febre há 5 dias, tosse e dispnéia, além de uma 

queixa de abuso que foi descartada pelo médico do 

PROPAZ que atendeu a criança e a encaminhou 

para o hospital. Ao exame físico a paciente 

encontrava-se hipocorada e com creptações difisas 

à ausculta pulmonar, sem outras alterações. Foi 

prescrito Penicilina G Cristalina (PGC) e solicitado 

exames (hemograma, EAS, urocultura, PPF, Anti-

HIV, VDRL, BAAR no lavado gástrico e RX-

Torax). 

 No dia seguinte a criança foi transferida 

para a enfermaria onde a mãe referiu que há 7 dias 

da internação criança iniciou quadro de febre, que 

durou por 4 dias, tosse com expectoração hialina e 

diarréia, sendo as fezes líquidas e claras sem muco 

ou sangue. Criança apresentou também queda do 

estado geral e recusa alimentar.  

No momento da admissão na enfermaria 

mãe negava febre, vômitos ou diarréia. Referindo 

apenas tosse e constipação intestinal (2 dias sem 

evacuar). 



De antecedentes pessoais, criança 

apresentava uma internação anterior, com mais ou 

menos 1 ano de idade, devido “infestação por 

parasitas”. De antecedentes de gestação parto e 

nascimento, mãe era G8P8A0, sendo 1 natimorto, 

a criança é a 5  a filha, mãe realizou pré-natal 

incompleto e sem exames, apresentou leucorréia e 

sangramento, parto foi vaginal e domiciliar.  

No desenvolvimento neuropsicomotor, 

criança andou com 2 anos, não fala, não segura 

objetos, necessita de ajuda para alimentar-se e para 

realizar higiene pessoal.  Sobre as condições sócio-

economicas mãe informou que moram em casa de 

madeira, 3 co-habitantes (mãe e 2 filhas), o 

banheiro é externo, não há energia elétrica ou 

coleta de lixo. Há água encanada, porém água de 

consumo não é filtrada ou fervida. Não sabe 

informar sobre os outros filhos (alguns estão em 

abrigos). Não sabe sobre o pai da menor. É 

doméstica e tem renda familiar de 

aproximadamente R$700,00. Recebe bolsa família. 

Ao exame de admissão criança 

encontrava-se em consciente, acianótica, 

anictérica, afebril, eupneica, hidratada, porém 

hipocorada (1+/4+), avaliação de orofaringe foi 

prejudicada, ausculta cardíaca sem alterações e 

ausculta pulmonar apresentando roncos e sibilos. 

Abdome normotenso, indolor, sem  

visceromagalias e com massa móvel. Extremidades 

com lesões de mordedura sem outras alterações. 

De conduta, manteve-se PGC, foi 

prescrito Albendazol e Metronidazol.  

Dos exames admissionais observou-se 

alteração apenas no hemograma que evidenciou 

eosinofilia importante (3159 cels - 27%), EAS com 

presença de 10-15piocitos por campo,  

parasitológico de fezes apresentando Ascaris 

lumbricóides (ovos) e Giardia lamblia (cistos) e 

RX-tórax que apresentou infiltrado peri-hilar e 

hilar difuso (Figura 1).  

 
Figura 1: Rx-torax evidenciando imagem de 

infiltrado hilar e peri-hilar, mais evidente a direita. 

 

Durante a internação menor apresentou 

massa abdominal de concistência amolecida, 

sugestiva de fecaloma. Foi solicitado Rx-

abdominal que evidenciou imagem em miolo de 

pão (Figura 2). Tendo sido prescrito óleo mineral 

e após o uso deste criança apresentou diarréia com 

eliminação de Ascaris sp. 

 
Figura 2: Rx-abdominal evidenciando imagem em 

miolo de pão. 

 

No terceiro dia de tratamento com 

Albendazol (D3/3) e Metronidazol (D3/7), criança 

apresentou melhora do quadro clínico, radiológico 

e hematológico com redução da eosinifilia, tendo 

alta para acompanhamento laboratorial. 

 

DISCUSSÃO 

A eosinofilia pulmonar simples ou 

Síndrome de Loeffler é um infiltrado pulmonar 

migratório associado a eosinofilia em sangue 

periférico e alterações radiográficas
1,6

. 

Descrita inicialmente por Loeffler em 

1932, como uma síndrome relacionada 

principalmente a infecção parasitária causada por 

Ascaris lumbricóides, a eosinofilia pulmonar 

simples pode também ser causada por outros 

parasitas ou ainda, por reação de hipersensibilidade 

a drogas
6
.  

A síndrome de Loeffler representa uma 

pneumonite eosinofílica transitória, por reação de 

hipersensibilidade imediata, decorrente da 

migração pulmonar das larvas de parasitas, 

principalmente os helmintos
5
. 

As lesões pulmonares são transitórias e 

as alterações radiológicas são caracterizadas por 



sombras que variam de tamanho e forma, e podem 

surgir em qualquer um dos lobos pulmonares
3
. 

Outra característica da síndrome de 

Loeffler é o fato da mesma ter uma evolução 

clínica benigna
3
. 

Nos EUA, helmintos intestinais 

associados a Síndrome de Loeffler, tem uma 

prevalência de cerca de 20-67% em crianças de 

comunidade da zona rural do sul do país. Contudo, 

não se tem estatísticas específicas para a 

Síndrome
6
. 

Vale lembrar, que a Sindrome de 

Loeffler pode ocorrer em indivíduos de qualquer 

faixa etária
5
. 

Países de clima tropical e, 

principalmente, aqueles com condições sanitárias 

precárias, tem prevalência ainda maior
6
. 

Os principais agentes causadores da 

Síndrome de Loeffler são os helmintos, dentre os 

quais destaca-se como causa mais comum o 

Ascaris lumbricoides. Contudo, outros helmintos, 

com ciclo de vida semelhante ao do A. 

lumbricoides também podem estar envolvidos na 

etiologia desta síndrome, são eles: Necator 

americanus, Ancylostoma duodenale e 

Strongyloides stercoralis
6
. 

A infecção por A. lumbricoides inicia-se 

com a ingesta de ovos de vermes presentes em 

alimentos contaminados, as larvas liberadas no 

intestino, alcançam a circulação portal, atravessam 

o fígado e chegam a circulação pulmonar, onde 

invadem o espaço alveolar. Neste estágio ocorre o 

desenvolvimento da larva, que é então 

reintroduzida no canal alimentar através da 

deglutição de escarro contaminado. A larva atinge 

então a fase adulta, iniciando a reprodução e a 

colocação de ovos, que irão contaminar o solo e 

consequentemente os alimentos, reiniciando o 

processo
7
. 

O desenvolvimento da infecção por A. 

lumbricoides da ingesta até a maturação do verme 

adulto e eliminação de ovos dura cerca de 18 a 42 

dias e os sintomas, quando presentes, iniciam-se 

após 1 a 2 semanas do contágio
7
. 

Clinicamente, a Síndrome de Loeffler é 

caracterizada por um quadro auto-limitado, de 1 a 

2 semanas. A tosse seca é o sintoma mais comum, 

podendo estar presente também febre baixa, 

dipnéia do tipo asmatiforme, e mais raramente, 

pode ocorrer hemoptise, mialgia, anorexia e 

urticária
5,6

. 

Os sintomas surgem 10 a 16 dias após o 

inicio da infecção, seja a ingesta do ovo ou a 

penetração das larvas, dependendo do verme. 

Deve-se, então, investigar a história social e de 

viagem para áreas de risco neste períod
6
.  

O exame físico pode ser normal ou 

apresentar sibilos e creptações finas à ausculta 

pulmonar. Podendo, ainda, associar-se a 

manifestações extra-pulmonares como 

hepatomegalia, reações meningeas ou erupção 

cutânea prurítica
5
. 

Laboratorialmente, a Síndrome de 

Loeffler é caracterizada por eosinofilia sanguínea, 

contudo, nem sempre esta é muito intensa, 

podendo ficar entre 500-1000 células/mm
3
, 

podendo, mesmo está ausente em alguns casos 
1
.  

Eosinofilia pulmonar também está 

presente na síndrome, no entanto, a avaliação 

histológica do tecido pulmonar não é obrigatória 

para que se feche o diagnóstico
5
. 

O exame parasitológico das fezes, é 

importante, entretanto, na maioria dos casos ele é 

inicialmente negativo, permanecendo desta fora até 

cerca de 8 semanas após o inicio dos sintomas 

pulmonares. Esta negatividade ocorre porque na 

fase pulmonar do ciclo parasitário, os vermes ainda 

estão na fase larvária, e portanto não colocam os 

ovos, que seriam percebidos pelo exame
1
. 

A radiografia de tórax evidencia 

infiltrado alvéolo-intersticial não segmentares, 

transitórios, de caráter migratório, localizados 

preferencialmente na periferia, mas que podem ter 

qualquer localização e ser unilateral ou bilateral. 

Além disso, podem ter forma pequena e 

arredondada ou grande e irregular
5,7

. 

Quando há confirmação laboratorial da 

infecção parasitária, deve-se utilizar drogas anti-

helmínticas como base do tratamento, até mesmo 

para evitar manifestações tardias da parasitose, 

como diarréia, desnutrição, dor abdominal e 

oclusão intestinal
5,6

.  

Corticóide sistêmico também pode ser 

utilizado, e são bastante efetivos na diminuição da 

inflamação celular e da eosinofilia. Neste caso, a 

droga mais usada é a Prednisona
6
.

 

 

 

 

 



SUMMARY 

LOEFFLER SYNDROME 

Ana Cristina Marques Alves; Alessandro Moraes de Sousa e Camila Silva Sanches 

 

Objective: case of a patient correlating the pulmonary symptoms the intestinal parasatism also 

presented by the patient. Case report: patient of 4 years old with pulmonary clinical associated 

the intestinal parasatism and important eosinofilia. Final considerations: the parasitic 

infestation constitutes the main cause of Syndrome of Loeffler (eosinofilica pneumonia) and the 

clinical manifestations of this type of pneumonia is inespecíficas, being necessary to associate 

anamnese detailed to the clinical and laboratoriais data for the establishment of a correct and 

precocious diagnosis. 

KEY WORDS: Syndrome of Loeffler; eosinofílica pneumonia; intestinal parasatism. 
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