
 

INTRODUÇÃO 

A Cerebelite Aguda é uma condição neurológica que surge 

geralmente num contexto infeccioso, pós-infeccioso ou após 

vacinação. Etiologias mais raras incluem a tóxica. A apresentação 

clínica é habitualmente benigna; no entanto, casos graves, com 

compressão do tronco cerebral, podem apresentar coma. A causa 

por Aspergillus sp  proporciona uma síndrome inflamatória rara. E 

a  Endocardite Infecciosa Fúngica é uma doença cardíaca infecção 

microbiana de uma valva cardíaca ou do endocárdio mural e de alta 

mortalidade. 

OBJETIVO 

Relatar um caso de um paciente com CA e EIF por Aspergillus sp. 

MÉTODOS 

Dados de prontuário e literatura relacionada ao tema exposto. 

DISCUSSÃO 

Paciente, 36 anos, sexo feminino, chacareira, oriunda de Pimenta 

Bueno (RONDÔNIA), deu entrada no pronto atendimento com 
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Figura 4. Lesões vinhosas em tronco 

Figura 3. Ulceração Plantar 

história de vertigem, febre e quadros frequentes de cefaleia 

pulsátil em região occipital com irradiação à região orbital 

esquerda. Foi medicada com metoclopramida, sumatriptan e 

dimenidrinato. Recebeu alta, e após 5 dias, evoluiu com 

anormalidades posturais, ataxia, piora do quadro de vertigem 

e vômito. Foi encaminhada a Cuiabá-MT, para assistência 

especializada e investigação do caso. Foi submetida a 

tomografia computadorizada de crânio, na qual evidenciou 

área hipodensa no hemisfério cerebelar direito, confirmando 

infarto cerebelar. E à ressonância nuclear magnética (RNM) 

encefálica, observou-se: os médios focos de hipersinal no 

hemisfério cerebelar esquerdo, condizente com lesões 

hipóxico-isquêmicas, em graus diferentes e relacionadas a 

acidentes tromboembólicos e lesão acompanhada de 

hipersinal com edema do tipo vasogênico no hemisfério.  



 

cerebelar esquerdo, sugestivo de processo inflamatório (FIGURA 

1-2) .O exame ecocardiograma transesofágico (ETE) constatou 

discreta regurgitação mitral, presença de vegetação de 11 mm em 

posição extravalvar, em átrio esquerdo, de aparência translúcida e 

com ecogenicidade semelhante ao miocárdio (FIGURA  3). A 

investigação do líquido cefalorraquidiano (LCR), 

revelou pleocitose (198 CEL/U), mononucleares (94%), 

hipoglicorraquia (47 mg/dL) e proteínas aumentadas (68,5 

g/L). Ao teste de nanquim, verificou-se a existência de Aspergillus 

sp. Paciente iniciou tratamento com anfotericina B 400mg/dia e 

fluconazol 400 mg, alternados a cada 12 horas. Após 10 dias de 

tratamento, a paciente apresentou diminuição de vertigem e 

cefaleia, porem persistindo os distúrbios de marcha. Atualmente 

persiste, apenas, discreto sopro de regurgitação mitral. 

 

CONCLUSÃO 

O presente caso descreveu um curso incomum da EIF no qual não 

foram achados de acometimento embólico de estrutura cerebral, 

apenas cerebelar.   
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A importância deste relato consiste em abordar a ampla 

possibilidade de complicações sistêmicas que o 

fungo Aspergillus sp pode causar bem como enfatizar a 

importância do conhecimento a respeito da clínica, do 

tratamento e das complicações da EIF e CA . 

 

FIGURA 1 – RNM em plano axial demonstrando edema 

vasogênico em hemisfério esquerdo, sugestivo de 

processo inflamatório.  
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FIGURA 2 – RNM em plano coronal demonstrando edema vasogênico 

em hemisfério esquerdo, sugestivo de processo inflamatório.  

FIGURA 3 – ETE evidenciando  presença de vegetação 

em câmara atrial esquerda  .  
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