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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A paracoccidioidomi-
cose é uma doença granulomatosa crônica causada por um 
fungo e acomete principalmente os pulmões e a pele. A clí-
nica é variada e o envolvimento do sistema nervoso central 
(SNC) é raro. Quando não diagnosticada e tratada oportu-
namente pode levar às formas disseminadas graves e letais. 
O objetivo desse estudo foi demonstrar as características 
clínicas da rara apresentação dessa doença. 
RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, 26 anos, 
imunocompetente, apresentava paracoccidiodomicose reci-
divante com envolvimento do SNC.
CONCLUSÃO: Apesar de ser uma doença rara, deve-se 
ter em mente que a neuroparacoccidiodomicose pode atin-
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gir pacientes imunocompetentes. Portanto deve-se fazer o 
diagnóstico e o tratamento de forma precoce.
Descritores: Clínica Médica, micoses, paracoccidioidomi-
cose, sistema nervoso central. 

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Paracocidioi-
domicose is a chronic granulomatous disease caused by a 
fungus and affects mainly the lungs and skin. The clinical 
presentation is variable and the involvement of the central 
nervous system is rare. When we didn´t do the diagnostic 
and treated properly, it can take the poor outcome. The aim 
of this study is demonstrate the clinical characteristics of 
rare presentation this disease. 
CASE REPORT: Male patient, 26 years, immunocom-
petent, report a case of paracoccidioidomicose recidivistic 
with involvement of central nervous system.
CONCLUSION: Although rare, we must think have 
thing to the neuroparacoccidioidomicose it can reach imu-
nocompetent patients. We have to do early diagnoses and 
treatment.
Keywords: central nervous system, Clinical Practice, my-
coses, Paracoccidioidomicose.

INTRODUÇÃO

A paracoccidioidomicose é uma micose sistêmica causada 
pelo fungo B Paracoccidioides brasiliensis1. É considerada a 
oitava causa de mortalidade de doença infecciosa crônica, li-
mitada à América Latina, sendo o maior numero de casos en-
contrado no Brasil, com incidência de 3 a 4 casos/milhão1-3.
A infecção é prioritariamente adquirida nas duas primeiras 
décadas de vida, e as manifestações ocorrem mais frequen-
temente entre 30 e 50 anos, como reativação de foco endó-
geno latente3.
A clínica é variada e o diagnostico definitivo exige o cres-
cimento do fungo na amostra micológica ou histológica2,3.
Quando não diagnosticada e tratada oportunamente, pode 
levar às formas disseminadas graves e letais, com rápido e 

Rev Bras Clin Med, 2010;8:83-85



84

Brum AV, Brum VL, Brum TL e col.

progressivo envolvimento dos pulmões, tegumentos, gân-
glios, baço, fígado e órgãos linfoides do tubo digestivo. An-
fotericina B convencional é o tratamento de escolha para 
pacientes imunocomprometidos, ou que tenham compro-
metimento do sistema nervoso central (SNC)1-3.
O objetivo desse estudo foi demonstrar as características 
clínicas da rara apresentação dessa doença.

RELATO DO CASO

Paciente do sexo masculino, 26 anos, pardo, natural de Ita-
peruna, RJ, trabalhador rural, foi admitido no Hospital São 
José do Avaí (HSJA) com quadro de crise convulsiva associa-
do à disartria e confusão mental. Ao exame físico, as altera-
ções relevantes observadas foram: emagrecimento significa-
tivo, pupilas anisocóricas e fotorreagentes, presença de três 
lesões exofíticas no couro cabeludo (Figura 1), orelha esquer-
da e região anterior do tórax e esplenomegalia (baço palpável 
a 2 cm do rebordo costal esquerdo). 
Em história pregressa relata “micose pulmonar” (sic), não 
sabendo detalhar. Informa que há 10 anos fez uso de ceto-
conazol por dois anos. Em 2005 foi internado neste serviço 
com diagnóstico de paracoccidiodomicose pulmonar tendo 
sido administrado 1,5 g de anfotericina B com resolução do 
quadro. Em 2007, foi novamente internado com pápulas 
endurecidas no dorso, linfadenomegalia bilateral cervical e 
hepatoesplenomegalia sendo confirmada recidiva de para-
coccidiodomicose pela biópsia esplênica sendo então trata-
do com anfotericina B (1,2 g). Apresentou exame de vírus 
da imunodeficiência humana (HIV) negativo e PPD não 
reator. Em 2008, retornou ao HSJA devido à lesão exofíti-
ca no couro cabeludo, sendo novamente identificado para-
coccidiodomicose através da biópsia da lesão e confirmado 
pela sorologia. Foi reiniciado o tratamento com anfoteri-
cina B dose total de 1 g, porém o paciente abandonou o 
tratamento. 
Nesta internação (2009), foram realizados os exames labo-
ratoriais com as seguintes alterações: leucocitose 13900 (10 
bastões e 82 segmentados); VHS 65; TPA 15,2; APROT 
52%; INR 1,4; ureia 25,2 U/l; creatinina 1,5 mg/dL; po-
tássio 2,4 mg/dL; albumina 2,5 g/dL e globulina 2,7 g/
dL. Solicitado tomografia computadorizada de crânio que 
evidenciou massa no 4º ventrículo (Figura 2) e lesão exofí-
tica (Figura 3). O diagnóstico foi de paracoccidiodomicose 
recidivante confirmado pela sorologia com envolvimento 
do SNC.
Iniciou tratamento com anfotericina B lipossomal (1 g), 
apresentando melhora das lesões exofíticas no couro ca-
beludo. Após 17 dias de internação, evoluiu com sepse 
foco pulmonar, sendo encaminhado para a unidade de 
terapia intensiva do HSJA, evoluindo com choque sép-
tico e disfunção múltipla de órgãos e sistemas (DMOS) 
indo a óbito.

Figura 1 – Presença de lesão exofítica no couro cabeludo. 

Figura 2 – Tomografia computadorizada de crânio com contraste 
no corte axial que evidenciou massa no 4º ventrículo.

Figura 3 – Tomografia computadorizada de crânio com contraste 
no corte axial evidenciando lesão exofítica.
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DISCUSSÃO 

A paracoccidioidomicose é causada pelo Paracoccidioides 
brasiliensis que é um fungo dimórfico, capaz de se desen-
volver sob a forma de levedura e micelial. Essas leveduras 
podem apresentar brotamentos que, quando múltiplos, 
conferem ao parasita uma conformação semelhante à roda 
de leme de navio, útil para diagnóstico da doença1-3.
Estima-se que cerca de 10% dos casos ocorra até os 20 anos 
de idade, sendo mais prevalente (cerca de 10 a 15 vezes) no 
sexo masculino3.
Embora a manifestação cutânea seja a mais frequente, a in-
fecção resulta em 75% dos casos, da inalação de conídios 
que atinge os pulmões. Outras áreas de acometimento ex-
trapulmonar incluem: ossos, sistema geniturinário e SNC4.
O envolvimento do SNC é raro, exceto em imunodeprimi-
dos. As manifestações clínicas são secundárias ao processo 
expansivo centroencefálico (paracoccidioidoma), resultan-
do em sinais e sintomas de hipertensão intracraniana e dé-
ficits neurológicos focais1,4-6. 
A tomografia computadorizada (TC) e ressonância nuclear 
magnética (RNM) de crânio sugerem o diagnóstico de neu-
roparacoccidioidomicose, porém, para sua confirmação, é 
necessário estudo microscópico ou isolamento do fungo a 
partir de biópsias ou no líquido cefalorraquidiano (LCR)5,6.
As opções terapêuticas incluem anfotericina B convencional, 
anfotericina B lipossomal, cetoconazol, intraconazol, fluco-
nazol, e os sulfamídicos (sulfadiazina, associação sulfameto-
xazol/trimetoprim), cada uma com indicação específica3.
A anfotericina B convencional é o tratamento de esco-
lha para pacientes imunocomprometidos ou que tenham 
comprometimento do SNC. A anfotericina B lipossomal 
apresenta menor toxicidade, porém com alto custo, sendo 
utilizada em casos refratários à anfotericina B convencional 
e em pacientes renais crônicos com insuficiência renal2,6,7. 
Os critérios de cura são clínicos, radiológicos e imunoló-
gicos: 1) clinicamente observa-se o desaparecimento dos 
sinais e sintomas da doença, incluindo a cicatrização das 
lesões tegumentares, involução das linfoadenopatias e re-
cuperação do peso corporal, podendo persistir sintomas 
residuais decorrentes das sequelas respiratórias, linfático-
abdominais, cutâneas, adrenais e neurológicas que não 
representam atividade da doença; 2) radiologicamente 
existem cicatriciais radiológicas pulmonares em duas radio-
grafias registradas com intervalo de três meses; e 3) imu-
nologicamente haverá negativação dos títulos de imunodi-
fusão dupla ou estabilização do título em baixos valores, 
menores ou iguais a 1:2, observadas em duas amostras de 

soro coletadas com intervalo de seis meses, após o período 
de tratamento recomendado3,7.
No presente caso, o paciente era do sexo masculino e 
tinha 26 anos de idade corroborando com dados epide-
miológicos da literatura. Além disso, apresentou quadro 
clínico sugestivo de paracoccidiodomicose recidivante 
com envolvimento do SNC e após exames laboratoriais e 
radiológicos o diagnóstico foi confirmado. Na escolha do 
tratamento foi levado em conta que o paciente não apre-
sentou boa adesão e resposta aos tratamentos anteriores 
com cetoconazol e anfotericina B convencional. Além dis-
so, por ser um caso de recidiva, optou-se pelo uso de an-
fotericina B lipossomal, apesar do tratamento adequado e 
melhora das lesões exofíticas, evoluiu para óbito, após 17 
dias de internação.

CONCLUSÃO

Apesar de ser rara, a neuroparacoccidiodomicose pode atin-
gir pacientes imunocompetentes. Tem-se que ter em mente 
que doenças com apresentação incomum ocorrem e que 
só é feito o diagnóstico quando se pensam em hipóteses 
e diagnósticos diferenciais, requisitos esses indispensáveis 
para a prática da clínica médica.
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