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Criptococose é uma infecção fúngica sistêmica, cuja forma cutânea
primária é rara e secundária à disseminação hematogênica da forma sistêmica.
A criptococose cutânea primária (CCP) apresenta lesões exclusivamente
cutâneas, identificação do Criptococos neoformans por biópsia de pele ou
através de cultura, sendo rara na ausência de comprometimento da imunidade.

INTRODUÇÃO

OBJETIVO

Descrever um caso de CCP em indivíduo portador de Lupus Eritematoso
Sistêmico (LES) em uso de corticoterapia.



Homem, 43 anos, com diagnóstico de LES há 19
anos, em uso de prednisona 20 mg/dia, apresentou
quadro de 2 lesões bolhosas em membro inferior
direito que evoluíram para ulcerações dolorosas, de
bordos mal delimitados, de fundo granular (Figura 1).

O exame anatomo-patológico da lesão
evidenciou numerosas leveduras na derme,
fracamente coradas pelo hematoxilina-eosina (Figura
2A), com estrutura capsular evidente após coloração
mucicarmin (Figura 2B), além de presença de células
gigantes e infiltrado linfo-plasmocitário, compatível
com C. neoformans. Hemoculturas, tomografia
computadorizada de tórax e de crânio; liquor com
cultura, pesquisa do antígeno capsular criptocócico e
Tinta da China foram todos negativos, descartando o
acometimento sistêmico.

Iniciado o tratamento com anfotericina B, na
dose de 1 mg/kg/d por 14 dias, seguido por
fluconazol 400 mg/d por 11 meses até cicatrização
das lesões (Figura 3).

RELATO DE CASO

Figura 2- Histopatológico de pele

Figura 1- Lesão ulcerada



CCP é uma infecção raramente identificada
em pacientes com LES. Identificamos quatro casos
na literatura desta associação, e este é o primeiro
relato no Brasil. Nestas situações o principal fator
de risco é a imunossupressão, como o uso crônico
de corticoides pelo nosso paciente.

Este relato alerta os clínicos para identificação
de infecções oportunistas atípicas, em pacientes
usuários crônicos de corticoide que se
apresentam com celulite e lesões ulceradas que
não respondem à antibioticoterapia empírica.
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Figura 3- lesão cicatrizada


