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FUNDAMENTAÇÃO/INTRODUÇÃO 
Infecções por Aspergillus sp são importantes causas 
de morbi-mortalidade, principalmente em 
imunocomprometidos, sendo o pulmão o órgão 
predominantemente envolvido. O aspergiloma 
hepático é extremamente raro, principalmente em 
pacientes imunocompetentes. Os achados 
radiológicos não são típicos, podendo inclusive 
simular condições como neoplasias primárias ou 
metástases. Um número crescente de estudos vem 
mostrando a ocorrência de aspergilose em 
pacientes imonocompetentes, diferente do padrão 
típico que acomete principalmente pacientes 
imunocomprometidos.  

OBJETIVO 

Relatar caso clínico de aspergilose hepática como 
etiologia de dor abdominal em paciente 
imunocompetente.  

DELINEAMENTO E MÉTODOS 
Revisão de prontuário e entrevista com paciente 

RESULTADOS  
Mulher, 28 anos, com história de diarreia aquosa 
acompanhada de muco e sangue por 05 dias e 
febre.  Evoluiu com dor abdominal de forte 
intensidade principalmente em hipocôndrio direito 
e fossa ilíaca direita. Negou queixas urinárias, perda 
ponderal, uso de drogas ilícitas, exposição sexual de 
risco e comorbidades. Ao exame, estado geral 
comprometido, hipocorada, desidratada; abdome 
doloroso à palpação, principalmente em 
hipocôndrio direito e fossa ilíaca direita. 
Ultrassonografia mostrou fígado de dimensões 
normais com imagem ovalada de baixa 
ecogenicidade (2,2 cm) no lobo direito. Tomografia 
(TC) de abdome total: fígado com várias imagens 
nodulares, a maior na topografia do segmento IV, 
medindo 2,3 x 2,1 x 2,0 cm, sugestiva de implante 
secundário ou processo infeccioso. Parasitológico de 
fezes apresentou Entameba coli. 



RESULTADOS  

Realizou tratamento empírico para abscesso 
amebiano com Metronidazol com melhora do 
quadro e posterior alta hospitalar.  Reinternou 07 
meses após primeiro tratamento para investigar 
novo quadro de perda ponderal de 3 kg em 03 
meses e dor abdominal semelhante a anterior. Em 
nova investigação, TC de abdome evidenciou 
formação expansiva de contornos lobulados e 
limites mal definidos no segmento V do fígado (4,1 x 
3,3 x 2,7 cm), sugestiva de abscesso fúngico, e várias 
lesões nodulares hipodensas, mal definidas, 
esparsas no parênquima representando múltiplos 
abscessos. Sorologias para HIV e hepatites 
negativas. Realizou biópsia hepática, com laudo de 
Aspergillus sp. Iniciou tratamento com Anfotericina 
B durante 07 dias, seguida de Voriconazol 
400mg/dia durante 14 dias após regressão de lesões 
em TC de abdome de controle, e Itraconazol após 
laudo de biópsia. Foi acompanhada em nosso 
ambulatório com progressiva melhora clínica. 
 

Imagem 1: Ultrassonografia evidenciando nódulo hepático 
hipoecóico, sem vascularização ao Power Doppler. 

Imagem 2: Tomografia 
evidenciando nódulo 
hepático com realce central 
intenso nas fases tardias 
com halo hipodenso 
periférico 
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Aspergilose é uma complicação grave, com 
prognóstico reservado em pacientes 
imunocomprometidos. Aspergillus tem 
propriedades de disseminação hematogênica, 
usualmente são observadas lesões em outros 
órgãos, geralmente o pulmão. Em estudos 
retrospectivos, o fígado pode ser acometido em 
cerca de 15% dos casos,  quase sempre secundário a 
uma disseminação pulmonar¹,2. No presente relato, 
não houve evidência de doença pulmonar, o que 
definiu o diagnóstico como aspergiloma hepático.  
Na literatura foram descritos outros quatro casos 
semelhantes de aspergilose primária do fígado3,4 na 
última década. Não há consenso sobre o 
tratamento, entretanto, o voriconazol e a 
caspofungina são recomendados como primeira 
linha para aspergilose invasiva e refratária5,6, alguns 
especialistas sugerem ressecção cirurgica 
combinada ao tratamento clínico. Devido ao fato da 
nossa paciente apresentar múltiplas lesões, o 
tratamento cirúrgico não foi indicado. 

DISCUSSÃO CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aspergilose hepática é afecção rara, que deve ser 
considerada diagnóstico diferencial com abscesso 
hepático de etiologia bacteriana ou amebiana em 
pacientes imunocompetentes com dor em 
hipocôndrio direito. 
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