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INTRODUÇÃO  

Paracoccidioidomicose é uma infecção sistêmica grave, 
causada por um fungo dimórfico, Paracoccidioides 
brasiliensis. A inalação de conídios no ar  é geralmente a forma 
de aquisição da doença, podendo se manifestar de inúmeras 
maneiras e acometer virtualmente qualquer órgão (COELHO, 
et. al, 2015). A odinofagia, disfagia, dispnéia, disfonia, perda 
ponderal, febre e tosse podem apresentar-se como os primeiros 
sintomas da doença. Tabagistas e/ou etilistas, assim como 
homens acima dos 40 anos são os mais acometidos, período 
este que compreende o auge da capacidade produtiva dos 
pacientes (COSTA et al., 2013). A paracoccidioidomicose 
(PCM) é considerada a mais importante micose profunda da 
América Latina. Nas últimas décadas, com o surgimento de 
novos métodos diagnósticos de imagem, constatou-se que o 
envolvimento do sistema nervoso central (SNC) é bem mais 
frequente do que se admitia, ocorrendo em torno de 12,5% dos 
casos de PCM e chegando, em alguns estudos, até 36% dos 
casos (PEDROSO, et. al, 2009). 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 

O trabalho se justifica pela importância de difundir a 
paracoccidioidomicose, cujo envolvimento do Sistema Nervoso 
Central (SNC) tem sido mais frequente do que se admitia, 
embora escassa. Além das informações acerca da 
neuroparacoccidioidomicose ainda serem notavelmente 
fragmentada e baseadas em relatos de casos raros.  

OBJETIVO 

O estudo tem como objetivo, relatar o caso de uma paciente 
portadora de paracoccidioidomicose pulmonar/cerebral.  

DELINEAMENTO 

O presente trabalho caracteriza-se como um estudo descritivo 
do tipo observacional, no qual as informações foram obtidas 
por meio de revisão do prontuário e entrevista com os médicos 
do serviço de neurologia do Hospital São José do Avaí 
(Itaperuna – RJ), responsáveis pela paciente.  
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RELATO DO CASO 

Paciente feminina, moradora de rua, usuária crônica de drogas 

lícitas e ilícitas, há 4 meses começou a apresentar 

sintomatologia inespecífica como tosse produtiva, rouquidão, 

anorexia/disfagia, as quais levaram a sua internação no hospital 

de seu município (Porciúncula – RJ). Com a progressão dos   

sintomas foi transferida para o Hospital São José do Avaí 

(Itaperuna –RJ) para investigação mais detalhada. Após 1 mês, 

iniciou um quadro neurológico associado, no qual a paciente 

foi encaminhada ao serviço de neurologia. Paciente trouxe de 

hospital de origem exames para HIV, sífilis, hepatite B e C 

todos não reagentes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

Evolução diagnóstica 

Quadro inicial 

§  Cefaleia intensa 
§  Ataxia importante generalizada 
§  Agitação psicomotora  
§  Desorientação de difícil classificação 
§  Incoordenação fonação 

Exames de 
Imagem  

§  TC – múltiplos nódulos pulmonares e 
nódulo no hemisfério cerebelar E 

1º Hipóteses 
diagnóstica  
 

§  Metástases  

2º Hipótese 
diagnóstica  

§  Tuberculose 
§  Aniquilada por BAAR no líquor e 

escarro -  negativo 

Exames  
§  Biópsia do nódulo cerebelar  e estudo 

anatomopatólogico com presença de 
leveduras com gemulações múltiplas 

Diagnóstico 
§  Paracoccidiodomicose 
§  Tratado com anfotericina B  
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DISCUSSÃO 

O diagnóstico da patologia baseia-se no quadro clínico e na 

identificação do P. brasiliensis no exame anatomopatológico 

das lesões. No relato de caso descrito, houve raridade na 

apresentação clinico-radiológica propiciando investigação de 

diagnósticos diferenciais. Lesões encontradas no início do caso 

são semelhantes a outras doenças, como tuberculose, a qual 

teve sua hipótese levantada inicialmente.  

A literatura descreve os nódulos pulmonares como os achados 

radiológicos mais comuns, como os apresentados pela paciente 

em questão, o que torna a tomografia de  tórax uma importante 

abordagem diagnóstica. 

Corroborando com a literatura, a paciente é procedente de 

região endêmica para P. brasiliensis, tabagista, etilista e 

usuária de drogas ilícitas. Em contra partida, é do gênero 

feminino com acometimento do SNC discordando das 

estatísticas. 

 

 

 

O tratamento foi em âmbito hospitalar e optou-se pela 

anfotericina B, via intravenosa, devido a infecção fúngica 

potencialmente grave, após a excisão cirúrgica do abscesso 

cerebelar. A manutenção medicamentosa, bem como o 

acompanhamento médico até a melhora clínica do quadro, foi 
seguido, como sugerem alguns autores, evitando o surgimento 

de sequelas incapacitantes. 
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