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INTRODUÇÃO
Faz parte da complementação da anamnese o interrogatório 

abrangente sobre aspectos diversos: comportamento pessoal, 
hábitos, passatempos, exposição em ambientes incomuns e fa-
tos extraordinários. O futuro profissional, em geral, não está 
preparado para o tipo de análise clínica por não ter, ainda, expe-
rimentado que aí pode estar a chave do diagnóstico. O pacien-
te, da mesma forma, não está advertido sobre as circunstâncias 
particulares que podem estar associadas ao seu padecimento; só 
as referirá se a interlocução for bem conduzida.

No interrogatório meticuloso, respostas surpreendentes se 
ajustam como elos entre o paciente e a doença. Tais informes 
não surgem espontaneamente. É necessário que o aluno, guia-
do pelo professor, seja instado a esmiuçar por detalhes, os quais 
abrirão opções diagnósticas de outra forma insuspeitadas. Con-
firmadas ou não, é fundamental comentá-las, o que enriquece 
o conhecimento clínico.

OBJETIVO
Chamar a atenção para a importância de interrogatório 

abrangente para inscrição no prontuário médico e consideração 
dos diagnósticos suportáveis.

RELATO DO CASO
Homem de 40 anos, peão profissional, empregado especifi-

camente como cuidador de rebanhos, queixa de dor de cabeça 
e confusão mental. Foi admitido por possível síndrome me-
níngea, prontamente afastada. Trabalhara nos estados de São 
Paulo, Paraná e Mato Grosso. Assinalou ao interrogatório a 
preferência alimentar, miolo de boi, sendo a matéria cerebral 

eficiente veículo oral da encefalopatia espongiforme bovina 
(EEB), ligada à epizootia. 

Foram consideradas as antropozoonoses: brucelose, cisticer-
cose, leptospirose, tuberculose de origem bovina, equinococo-
se, toxoplasmose, toxocaríase; ainda assim, o diagnóstico não 
foi esclarecido. Alta foi obtida após melhoria do quadro clínico, 
sem retorno para reexame.

RESULTADO
Além da consideração das doenças relacionadas à ativida-

de profissional, foi debatida a nova variante da Doença de 
Creutzfeldt Jakob (nvDCJ). 

DISCUSSÃO
A preferência alimentar, se não levou ao aclaramento do diag-

nóstico, encaminhou a discussão para a doença da vaca louca 
(DVL), surgida na Inglaterra, em 1986,1 e disseminada por países 
da Comunidade Europeia. Desavisados, britânicos alimentavam 
o rebanho bovino com ração de proteína animal (farinha de car-
caça, reciclada, de carne, osso, sangue e vísceras de ovinos). À oca-
sião, permitira-se baixar a temperatura do processamento indus-
trial, a fim de preservar a qualidade orgânica. A doença dizimou 
rebanhos na Grã-Bretanha, chegando a ser detectada no Canadá 
e Estados Unidos. Gado leiteiro era o mais vulnerável. Centenas 
de milhares de reses apresentaram desordens de comportamento, 
da marcha e da força muscular. Sem meios de cura, definhavam, 
restando a eutanásia. A doença passou à divulgação internacional 
pelo acrônimo BSE (bovine spongiform encephalopathy).

A partir daí, ocorreram casos humanos decorrentes do con-
sumo de vacum derivados; lácteos, carne, produtos industria-

 I Médico livre-docente e professor titular da Universidade Federal de São Paulo — Escola Paulista de Medicina (Unifesp-EPM) (aposentado, em atuação voluntária). Emérito da Cadeira 81 (Adolpho Lutz) e Diretor Científico 
da Academia de Medicina de São Paulo.

 II Professor adjunto doutor da Disciplina de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Paulo — Escola Paulista de Medicina (Unifesp-EPM). Médico do Instituto de 
Infectologia Emilio Ribas. Disciplina de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Paulo — Escola Paulista de Medicina (Unifesp-EPM).
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lizados da mesma origem estiveram sob suspeita de contami-
nação, com riscos para a população da Inglaterra, da Europa 
Central e de países importadores.

O padrão patológico da EEB não está restrito ao ruminante. 
Foram descritas com anterioridade, no humano, não derivadas 
da DVL, a saber:2 1. Doença de Creutzfeldt Jakob (DCJ), a 
clássica [Hans Gerhard Creutzfeldt (1885-1964); Alfons Maria 
Jakob (1834-1931), psiquiatras alemães3]. Conhecida desde os 
anos 20 do século passado, a DCJ clássica é desordem neu-
rodegenerativa de características peculiares. Rápida progressão, 
sempre letal, não vai além de um ano; 2. A síndrome de Gerst-
mann-Straussler-Scheinker (SGSS) assemelha-se clinicamente 
à DCJ; 3. Insônia familial fatal e 4. kuru. Derivada do bovino 
contaminado: 5. nvDCJ. 

Enquanto a DCJ clássica se apresenta à meia idade, a nvDCJ 
se instala no jovem, após período de incubação de 4-6 anos. A 
partir da configuração mórbida, evolui para a morte em poucos 
meses.1 

Elas são caracterizadas por demência, perda da memória, al-
teração da personalidade, alucinações, desordem da fala, ataxia, 
marcha errática, riso sem propósito. São modos de apresentação: 
esporádica ou aleatória, inata, familial, digestória, iatrogênica. 

Descritas em animais: doença debilitante crônica (no 
continente norte-americano observada em cervídeos); ence-
falopatia espongiforme felina; encefalopatia espongiforme 
de ungulados. Scrapie, tremblante du mouton (tremulação do 
carneiro), é identificado nos continentes; na Europa, há mais 
de 200 anos. O animal perde peso, enfraquece, esfrega-se em 
superfícies rústicas, destruindo o pelame. Não sobrevive além 
de meses.2 

Mal similar, entre aborígenes primitivos de Papua, Nova 
Guiné, é o kuru (no dialeto local, “morte que ri”, por exterio-
rizar riso sem razão, incontido). Em cumprimento do ritual de 
canibalismo funerário, os nativos comiam cadáveres dos paren-
tes. Crianças e mulheres eram as mais atingidas. Ora! Porque 
lhes eram oferecidas generosas porções do miolo. Após 1950, 
quando o rito foi coibido, a alta letalidade que dizimava a tribo 
passou à redução.2,3 

O tema deu origem a dois “nobeis” de Fisiologia/Medicina. 
1. Daniel Carleton Gajdusek (1923-2008),4 clínico e pesqui-
sador americano, auxiliado por Baruch Samuel Blumberg, 
ganhou o Nobel 1976, por trabalho sobre kuru, a primeira 
das encefalopatias humanas adquiridas por transmissão. Foi 
provada a transmissibilidade pela inoculação em primatas, os 
quais apresentaram o mal após alguns anos de incubação. 2. 
Stanley B. Prusiner,5 neurologista e bioquímico americano, foi 
ganhador, em 1997, por sua pesquisa sobre a causa, comum, 
das mencionadas encefalopatias.

O bizarro agente não se enquadra entre os vírus, bactérias, 
fungos, parasitas, não possui RNA nem DNA, resiste aos an-
tissépticos, às temperaturas de esterilização, aos raios UV, mas 
é hábil a multiplicação dentro do organismo, desorganizando a 

estrutura do tecido nervoso, prestando-se, ademais, à mutação. 
Trata-se de prion (contração de proteinaceous infectious particle), 
partícula de proteína, infecciosa, transformada em anormal.

Prusiner arrostou a implicância de cientistas que relutaram 
em aceitar sua demonstração, comparada à heresia. Seu currí-
culo é admirável exemplo aos jovens médicos e pesquisadores. 
Gajdusek, ao contrário, é personagem imoral, pois foi conde-
nado por abuso sexual de jovens nativos.

Fato histórico − recontado de Victor Hugo − em meados 
do século XIX:6 ossadas humanas e equinas de força montada, 
do Continente, provenientes das batalhas do imperador fran-
cês, foram remetidas a Yorkshire, Inglaterra, transformadas em 
pó e vendidas em Doncaster como adubo. Estranhamente, no 
mesmo condado inglês foi identificado um foco da nvDCJ, à 
ocasião dos últimos acontecimentos. Elo remoto? Subsistiria na 
pastagem? A causa da doença? O que favoreceria a transmissão, 
por contágio, entre ovelhas...

Doenças priônicas são neurodegenerativas e progressivas. No 
homem, caracterizadas por limitação motora, alteração da fala, 
riso frio, amimia, demência... No cérebro, do animal como do 
homem, instala-se a vacuolização − degeneração esponjosa −, e 
destruição de neurônios. 

DVL, tema congressual, alvoroça estudiosos: pesquisador 
científico, psiquiatra, neurologista, patologista, infectologista, 
epidemiologista, imunologista, geneticista, veterinário, biólo-
go, neurocientista, obviamente, pecuarista. Questão diplomá-
tica, a Inglaterra chegou a responsabilizar a Índia como foco de 
irradiação do mal. A reação asiática foi imediata; gado indiano 
preservado do mal. A área de agronegócio e de industrialização 
de ração animal sofreu efeitos. À ocasião, foi proibida a inclu-
são de miúdos [miolo] no popular hambúrger. Para desfazer o 
mal-estar, ministro inglês e filha comeram hambúrger diante 
da TV.

Diagnóstico de certeza para a espécie humana, em vida, é 
pouco acessível. Biópsia cerebral, método invasivo, tem limita-
ções. Exame neuropatológico, meio viável de diagnóstico.

Pop star da fatalidade, alcunhada por mad Cow, vache folle, 
mucca pazza, rinderwahnsinn, alheia à globalização, impassível, 
a vaca não manifesta interesse idiomático. Sem tradutor eletrô-
nico, sua oralidade permanece... muh-muh.

No Brasil, a probabilidade da ocorrência da DVL é dimi-
nuta. Pasto de braquiária, colonião, capim gordura, ração de 
forragem, soja... nada de proteínas animais, o que a inviabiliza. 
Mas volta e meia fala-se em aftosa.

E a pergunta: além das zoonoses enunciadas, estamos li-
vres de raiva bovina, carbúnculo, hidatidose, listeriose, varío-
la bovina? Momento propício de reestudo da estratégia para 
eliminação das manchas endozoóticas. Pessoal qualificado, em 
número suficiente, de veterinários, biólogos, biomédicos, deve 
ser incorporado aos quadros municipais do país para a inspeção 
sanitária dos produtos de origem animal, para análise de rações 
e alimentos embalados, para a interdição dos abatedouros clan-
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destinos que desovam nas feiras irregulares. Resultantes as con-
travenções da falta de formação profissional, do desemprego, da 
perversa distribuição de renda. 

Trate-se com seriedade da saúde dos quadrúpedes, assim se 
estará cuidando do peão, do lavrador, do consumidor das ruas. 
A ação mais valiosa é sempre a preventiva. Para ser cumprida 
com seriedade.

Conveniente que se examine com rigor sobre a origem e ino-
cuidade de matérias para transplantes e implantes, sobretudo, 
se provenientes de regiões onde DVL esteja em curso.

Bernard Debré, médico, pensador e político francês, expõe 
ponderação de implicação bioética.6 À contemporaneidade, 
a medicina e a indústria farmacêutica teriam proporcionado 
a reprodução kuru-símile. De que forma? Por volta dos anos 
1983-85, hospitais americanos utilizaram em larga escala soma-
tropina − hormônio do crescimento −, obtida de hipófises de 
cadáveres frescos. Adiante, lotes contaminados por prion cau-
saram o que seria a ocidentalização do kuru: DCJ em dezenas 
de crianças! Claro que não se tratou de igual canibalismo [via 
oral], mas do consumo por injeção...

Segue exposta no Quadro 1 uma busca sistematizada nas 
bases de dados eletrônicas Lilacs (Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da Saúde), PubMed, SciELO (Scien-
tific Electronic Library Online) e Scirus sobre relatos de casos 
de DVL ou encefalopatia espongiforme bovina ou doença de 
Creutzfeldt-Jakob.

CONCLUSÕES
No interrogatório do doente, o detalhe poderá servir de viés 

na discussão clínica. Discussões de casos − presentes docentes 
e alunos − com a doença ainda sob investigação, constituem 
forma do ensino na disciplina clínica.

A comunicação sobre a DVL e EEB originou-se da infor-
mação prestada por cuidador de rebanhos, que adoecera com 
sintomas de sofrimento cerebral. Hábito de comer miolo de 
boi deu origem à consideração do tema. Pelo caráter agudo da 

doença e melhora clínica, o campeiro sob observação estaria 
isento de doença por prion; nvDCJ não figurou como primeira 
suspeita de diagnóstico nem foi confirmada, mas prestou-se à 
consideração − de doença priônica −, durante exercício prático 
de educação médica. Contato com rezes e consumo de miolo 
de boi se prestaram à advertência. 

Pela frequência à enfermaria, aprendem, lado a lado, aluno e 
professor. Professor, o aluno mais avançado em idade.
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Base de dado Estratégia de busca Resultado

Lilacs (Creutzfeldt-Jakob Syndrome) OR (Encephalopathy, Bovine Spongiform) OR (Síndrome de Creutzfeldt-
Jakob) OR (New Variant Creutzfeldt-Jakob Disease) OR (Spongiform Encephalopathy Subacute) OR 
(Encefalopatía Espongiforme Bovina) OR (Encefalopatia Espongiforme Bovina) [Palavras] and “CASOS 
JULGADOS” or “RELATOS DE CASOS” [Tipo de publicação]

35

PubMed (Creutzfeldt-Jakob Syndrome) OR (Encephalopathy, Bovine Spongiform).

Limits: Humans, Case Reports

1.200

SciELO (Creutzfeldt-Jakob Syndrome) OR (Encephalopathy, Bovine Spongiform) 10

Scirus (Creutzfeldt-Jakob Syndrome) OR (Encephalopathy, Bovine Spongiform) (“humans”)

Limits: Information types (Abstracts, Articles, Company homepages, Theses and Dissertations); 
Subject areas (Medicine)

4.071

Quadro 1. Busca sistematizada realizada em 30 de setembro de 2010, e resultados encontrados.



Diagn Tratamento. 2011;16(1):5-8.

Encefalopatia espongiforme e príon inseridos em discussão de caso como decorrência do interrogatório meticuloso consecutivo à anamnese8

PALAVRAS-CHAVE:
Encefalopatia espongiforme bovina. 
Kuru. 
Canibalismo. 
Síndrome de Creutzfeldt-Jakob. 
Educação superior.

RESUMO
Contexto e objetivo: Revelações surpreendentes resultam do interrogatório, consecutivo à anamnese, promovendo 
considerações que enriquecem o conhecimento de professor e aluno.
Estudo e local: Ensino curricular de Doenças Infecciosas e Parasitárias na Enfermaria do Departamento de Medicina da 
Escola Paulista de Medicina — Universidade Federal de São Paulo.
Método: Programa para ensino de doutorandos e residentes sobre possíveis diagnósticos de pacientes recém-admitidos, 
com participação dos docentes ativos e dos aposentados, em atuação voluntária.
Resultado: Exemplificação de como um pormenor na história do doente pode ampliar o ensino.
Conclusão: É conveniente proceder interrogatório detalhista que direcione a diagnose.


