
Crise Addisoniana secundária à paracoccidioidomicose 
disseminada – relato de caso 

Indrodução –   a infecção por 
Paracoccidioides brasiliensis é umas das 
formas mais comuns de micoses pulmonares, 
apresentando-se endemicamente em 
diferentes estados do país. Apesar de raros os 
casos de infecções sistêmicas, uma vez que a 
formação de complexo primário restringe-se 
ao pulmão, nas formas disseminadas 
apresenta extenso espectro de manifestações 
clínicas . Em sua forma mais grave, comporta-
se como uma reticuloendoteliose, com 
intenso comprometimento do tecido 
fagocítico mononuclear, por vezes simulando 
doenças linfoproliferativas sistêmicas de 
origem neoplásica, metabólica e até mesmo 
infecciosa. 

 

Objetivos –  no presente relato, é descrito um 
caso de crise addisoniana secundária à 
infecção por Paracoccidioides brasiliensis 
disseminada com comprometimento cutâneo, 
adrenal e pulmonar. 

 

 

Métodos – relato de caso, com revisão de 
literatura. 
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Relato de caso – paciente, 56 anos, pedreiro, 
deu entrada em hospital terciário com quadro 
de dor abdominal, náuseas e vômitos, 
hipoglicemia e hipotensão desproporcional ao 
quadro clínico e pouco responsiva à expansão 
volêmica. Referia historia pregressa de tosse 
seca, inapetência e perda ponderal 
progressiva há dois meses. Ao exame físico 
notou-se hiperpigmentação cutânea central, 
além de lesão cutânea de bordas irregulares e 
fundo friável de aproximadamente 5,0 x 2,0 
cm em região mandibular à direita associado à 
imagem radiológica em tórax com infiltrado 
intersticial pulmonar difuso, bilateral, perihilar, 
em formato de “asa de morcego”.  

 

Análise de escarro foi positiva para fungos e 
baciloscopia negativa para Micobacterium 
tuberculosis. Exames laboratoriais 
evidenciaram moderada eosinofilia,  
hiponatremia e hipercalemia. Optado por 
tratamento clínico com medidas de suporte e 
reposição de mineralocorticoides e 
glicocorticoides e, concomitantemente, 
tratamento da doença de base com 
sulfametoxazol e trimetoprim. A biópsia da 
lesão cutânea confirmou a presença de 
Paracoccidioides brasiliensis. Paciente evoluiu 
favoravelmente, apresentando melhora clínica 
importante com o tratamento empregado. 
Recebeu alta hospitalar para 
acompanhamento ambulatorial, onde foi 
observada remissão total da lesão cutânea e 
manutenção da boa evolução clínica durante o 
tempo de tratamento domiciliar. 

 

 

 

 

Imagem 1 – lesão cutânea por 
paracoccidioides braziliensis  

Imagem 3 – radiografia de 
tórax à admissão 

Imagem 2 – resolução do quadro 
cutâneo após tratamento clínico 



Conclusões – O diagnóstico de infecções 
fúngicas sistêmicas deve se levado em 
consideração frente a um paciente com 
quadro de hipocortisolismo agudo associado a 
sintomas respiratórios, uma vez que 
configuram, em nosso meio, uma das 
principais causas de insuficiência adrenal 
crônica secundária, além de se apresentar 
como um desafio ao tratamento clínico, com 
chance elevada de evolução para formas 
potencialmente graves e, por vezes, fatais. 
Este é um raro caso em literatura de crise 
addisoniana secundária à uma forma 
disseminada de infecção por Paracoccidioides 
brasiliensis. 
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