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Quadro semelhante de depleção da população celular linfocitária foi encontrado também
no baço e demais órgãos linfóides periféricos,
como amígdalas, placas de peyer e apêndice
cecal.

trition. The;y report the clinical summary

ancl

pathological findings of the cases. Autopsy re.
vealed marked atrophy of the tlrymus and peri_
pheric thymus-dependent lymphoid organs and
the presence of P. carinii in the pulmonary al_
veolus.

COMENTÁRIOS

pneumonia por P. carinii ocorre em pacientes de todas as idades, nos quais os mecanismos imunitários estão deprimidos, quer como resultado de alterações congênitas ou por
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