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Introdução 
A paracoccidioidomicose é uma micose 
sistêmica, causada pelo fungo  dimórfico 
P a r a c o c c i d i o i d e s b r a s i l i e n s i s ( P . 
brasiliensis),  afetando membranas mucosas, 
linfonodos, pele e órgãos viscerais (trato 
gastrointestinal, baço e glândulas adrenais). 
Este fungo é encontrado na América do Sul e 
América Central, principalmente no Brasil, 
Argentina, Uruguai, Paraguai e Peru1.  

Objetivos 
Ilustração de doença rara e discussão de 
aspectos histopatológicos e terapêuticos.  

Delineamento/Métodos 
Estudo observacional do tipo relato de caso e 
revisão de literatura. 

Hipóteses diagnósticas iniciais foram 
baseadas na apresentação cutânea: paracocci-
dioidomicose e leishmaniose. Solicitado: 
imunodifusão dupla (IDD) com resultado 
reagente para anticorpo anti-P. brasiliensis 
(Título1/32) e exame histopatológico que 
evidenciou mucosa com espessamento 
epitelial irregular microabscessos (Figura 2) 
o n d e f o r a m o b s e r v a d a s e s t r u t u r a s 
leveduriformes com exosporulação múltipla 
(Figura 3). Prescrito: itraconazol 100mg, 2 
c o m p r i m i d o s a p ó s a l m o ç o e a p ó s 
janta. Paciente retornou 4 semanas após início 
do tratamento referindo melhora importante 
da lesão em lábio. 

Caso Clínico 
Paciente masculino, 47 anos, branco, casado, 
pedreiro com queixa principal “feridas na 
boca”. Relatava feridas em lábio inferior à 
esquerda e mucosa oral há 4 meses, com 
surtos e remissões às vezes completas 
recorrentes neste período (Figura 1). Referia 
também tosse há 2 anos e redução de peso 
nos últimos meses (não sabendo quantificar) 
associado a anorexia. Tabagista, nega 
etilismo. Nega comorbidades. Em uso de: 
amoxicilina (prescrito pelo dentista). Sem 
histórias familiares dignas de nota. Exame 
dermatológico: úlcera rasa de fundo 
moriforme em lábio inferior à esquerda, 
irregular, cerca de 4cm; sem outras lesões 
ativas; dentes em mau estado de conservação. 
Exames complementares: cultura de escarro 
negativa para paracocco, positiva para 
exophila sp, aspergillus fumigatus, cândida 
dubliniensis; radiografia de tórax com 
assimetria hilar, imagem bocelada à esquerda 
e infiltrado reticular difuso, principalmente à 
esquerda.   

Figura 1 – Úlcera rasa de fundo moriforme. 

Figura 2 – espessamento epitelial irregular e 
microabscessos. 

Figura 3 – Estruturas leveduriformes com exosporulação 
múltipla (Coloração de Grocott). 



A imunodifusão quantitativa é o teste com 
maior sensibilidade e especificidade, 97% e 
100% respectivamente,  e  pode ser  utilizado 
para monitorar a resposta à terapia6.  
O  tratamento pode ser realizado com 
itraconazol ou voriconazol oral, por cerca de 6 
a 12 meses. Pacientes com acometimento do 
sistema nervoso central devem ser tratados 
com anfotericina B ou sulfametoxazol-
trimetoprim venoso.   Recidivas são mais 
comuns com as duas últimas drogas7,8,9,10. 

Discussão 
O  P. brasiliensis na sua forma de levedura, 
forma patogênica em infecções de seres 
humanos, é caracterizado por células 
leveduriformes ovais de tamanhos variados 
(4-40 micrômetros), similar a uma roda de 
leme1. 
Em relação a sua distribuição etária e sexual, 
a doença acomete homens e mulheres em 
uma relação de  até 70:1, respectivamente, 
com média de 13:1, com faixa etária de 30 a 
60 anos, possivelmente devido a ligação de 
mo lécu las de es t ro gên io ao f ungo . 
Interessante notar que o ß-estradiol protege 
contra a doença, mas não  contra  a infecção. 
Em  indivíduos  pré-púberes não se observa 
uma diferença entre os sexos2.  
A principal porta de entrada do fungo é a via 
inalatória. Após chegar aos  alvéolos 
pulmonares, uma resposta Th1 se dá e 
controla o desenvolvimento e disseminação da 
infecção na maioria dos   indivíduos. Uma 
resposta Th2 tem sido associada com 
susceptibilidade a doença. Outra possibilidade 
de infecção é através da inoculação do fungo 
nas membranas mucosas (associado 
geralmente a trauma em pacientes que 
mastigam folhas contaminadas) ou através da 
inoculação direta na pele3,4. 
A maioria dos pacientes tem uma infecção 
mista, com envolvimento de diferentes  
órgãos. Na maioria dos pacientes, a doença é 
lenta e progressiva. A forma primária 
mucocutânea acomete cerca de 50% dos 
casos; a t íp ica lesão é uma úlcera 
dolorosa, com bordas irregulares,  pontilhado 
hemorrágico  e fundo  granuloso, chamada de 
estomatite  “moriforme”. Os pacientes podem 
se queixar de sialorréia, rouquidão, odinofagia 
e/ou disfagia.  A forma cutânea primária se 
apresenta com  pápula  e placas  verrugosas  e 
ulceração. Já a forma sistêmica pode 
acome te r pu lmão ( t o s se, d i spné i a , 
hemoptise), adrenal (podendo ocorrer doença 
de Addison em cerca de 3% dos pacientes), 
articulações, olhos, órgãos genitais e sistema 
nervoso central5.  
O diagnóstico se da através da visualização 
microscópica de e lementos fúngicos 
sugestivos do P. brasiliensis ou cultura. 
Métodos sorológicos representam uma boa 
alternativa6. 

Considerações Finais 
O diagnóstico foi firmado pela correlação 
clínica, anatomopatológica e laboratorial onde 
foi possível visualizar os elementos fúngicos 
sugestivos de P. brasiliensis  pelo resultado da 
IDD que possui alta sensibilidade e espe-
cificidade e também poderá ser utilizado para 
monitorar a resposta à terapia. O tratamento 
utilizado, recomendado pela literatura, 
demonstrou melhora já nas primeiras 
semanas, sendo que o mesmo é indicado por 
cerca de 6 a 12 meses. 
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