
 
 
 
 
 

 OLIVEIRA, GKL1 ; SCHARFF, IC1; ANDRADE, RN2; WEBBER, LR2; MARQUES, SMVC3.  
 1 Médica  Residente em Clínica Médica  do Hospital Regional de Cacoal. 

2 Acadêmica de medicina da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal. 
3 Médica dermatologista Preceptora do Programa de Residência  em Clínica Médica do Hospital  Regional de Cacoal. 

 

Micetoma é uma infecção granulomatosa crônica 
progressiva da pele e do tecido subcutâneo, de distribuição 
mundial, com prevalência menor que 0,01:100.000 no Brasil. 
Habitualmente é causada por organismos saprófitos que 
vivem no solo ou em plantas e são inoculados 
traumaticamente através da pele dando origem a duas 
principais formas: eumicetoma, causada por fungos, 
principalmente por Madurella sp, e actinomicetoma, por 
bactérias filamentosas superiores.  

 

Relatar o desenvolvimento de eumicetoma em um paciente 
agricultor. 

 

Estudo de relato de caso de um paciente atendido em uma 
unidade de atenção básica em Rondônia. A fonte de consulta 
foi o prontuário do paciente e bibliografia específica. 

 

Registrado e atendido em um ambulatório de clínica médica 
da rede pública de Cacoal, Rondônia, neste ano de 2015, o 
paciente é homem pardo, de 49 anos, agricultor, natural de 
Minas Gerais, e radicado atualmente em Nova Lacerda no 
Mato Grosso. Há aproximadamente 20 anos, apresentou 
edema e dor na região dorso-medial do pé esquerdo que 
aumentaram progressivamente, evoluindo com surgimento 
de fístulas que drenavam secreção serosanguinolenta. Em 
2010 apresentou lesão com características e evolução 
semelhantes em região maleolar medial direita.  Ao exame 
físico, notou-se tumefação no dorso do pé esquerdo (figura 
2) e em região maleolar medial do pé direito, com presença 
de múltiplas fístulas (figura 1). À expressão drenaram 
secreção serosanguinolenta e grãos. No exame 
histopatológico, cortes histológicos corados à Hematoxilina-
Eosina mostraram presença de tecido de granulação e 
hiperplasia pseudoepiteliomatosa da epiderme com 
ausência de neoplasia e/ou processo inflamatório crônico 
granulomatoso. Ao exame micológico, observaram-se grãos 
com tamanho maior que dois micrômetros, claros com 
algumas hifas finas hialinas e septadas. Os grãos semeados 
em meio Agar sabouraud/cloranfenicol e incubados a 36°C 
por 11 dias deram crescimento a Madurella sp.  

 

Firmado o diagnóstico, foi iniciado o tratamento com 
Itraconazol e agendado retorno para acompanhamento 
ambulatorial. Paciente relatou melhora das lesões após início 
do tratamento, porém não voltou à unidade de saúde para 
seguimento. 

 

As primeiras descrições científicas de eumicetoma surgiram 
na Ìndia no século XIX, na região de Madura. O primeiro caso 
no Brasil ocorreu no Ceará em 1981 (LACAZ, 1981). É causado 
por organismos saprófitos, sendo que os principais são os 
fungos  Madurella sp; são filamentosos, de crescimento 
lento,  compostos por um micélio denso (AHMED et al, 
2004), com elevada sensibilidade a Itraconazol (VAN DE 
SANDE et al, 2005). Este relato de caso apresenta-se em 
concordância com a literatura científica que descreve a 
evolução do eumicetoma como lenta e progressiva, cuja 
primeira consulta médica pode levar até 12 anos da 
inoculação (VALDES et al, 2014); caracterizada por uma 
tríade clássica composta por edema, drenagem por fístulas e 
extrusão  de grãos (MURRAY, 2004) e que, em mais de 70% 
dos casos, situa-se nos pés, mãos, braços, pernas e dorso (EL 
MUTTARDI et al, 2010) com predominância no sexo 
masculino (VALDÉS et al, 2014). 

 

Frente ao quadro dermatológico semelhante ao do paciente, 
faz-se necessário o exame complementar com avaliação 
laboratorial para certeza do diagnóstico e para perfeita 
condução do caso. 
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