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RESUMO

ABSTRACT

O diagnóstico da neuroparacoccidioidomicose (NPCM) é um
desafio ao neurocirurgião. Exames de imagem são importantes
para o diagnóstico e seguimento dos pacientes, porém a
identificação histológica do P.brasiliensis é necessária
para confirmação diagnóstica. Ressonância magnética é
mais sensível que a tomografia computadorizada (TC) ,pois
revela lesões intraparenquimatosas não visualizadas à
TC, particularmente as infratentoriais. Ambos os métodos,
entretanto, fornecem imagens inespecíficas. Achados
radiográficos pulmonares podem auxiliar no diagnóstico já
que os pulmões são acometidos em aproximadamente 60 a
80% dos casos de NPCM. Os testes laboratoriais e a análise
de líquor têm valor limitado. Em áreas endêmicas, deve ser
feito diagnóstico diferencial entre neoplasias, principalmente
gliomas malignos e tumores metastáticos, toxoplasmose,
neurocisticercose e outras micoses.Relatamos o caso de um
homem de meia idade com neuroparacoccidioiodomicose
conduzido, erroneamente, como metástase cerebral múltipla.

Neuroparacoccidioidomycosis (NPCM) diagnosis is a
challenge to the neurosurgeon. Neuroimaging is important
for diagnosis and patient follow up, nevertheless histological
identification of P. brasiliensis is essencial to confirm
diagnosis. Magnetic resonance imaging (MRI) is more
sensitive than computed tomography (CT), as it reveals
intraparenchymal lesions not visualized in CT, particularly the
infratentorial ones. Both methods, however, show nonspecific
features. Radiographic lung findings may also support the
diagnosis, for lungs are compromised in approximately 60
to 80% of NPCM cases. Screening laboratory studies and
cerebrospinal fluid analysis have limited value. In endemic
areas, differential diagnosis must be carried out among
neoplasms, notably malignant gliomas and metastatic
tumors, toxoplasmosis, neurocysticercosis and other mycosis.
We report on a case of a middle-aged man presenting with
neuroparacoccidioidomycosis erroneously initially diagnosed
as multiple brain metastases.
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Introdução
As principais lesões neurológicas provocadas pela neuroparacoccidioidomicose (NPCM) são supratentoriais, sendo os
hemisférios cerebrais os mais acometidos. Dentre as infratentoriais, as cerebelares são mais comuns. Embora o diagnóstico
de NPCM exija grande índice de suspeição, o tratamento clínico é bem estabelecido. Deve ser longo para evitar recaídas,
e depende da gravidade da doença. O anti-fúngico itraconazol
ou a associação sulfametoxazol-trimetoprim são os mais utilizados. Casos graves de paracoccidioidomicose, onde geralmente está enquadrada a NPCM, exigem curso de anfotericina
B, salvo contra-indicações do uso da mesma.
A ressecção cirúrgica está indicada em casos de compressão
medular, de tronco encefálico ou do sistema ventricular, de
hipótese diagnóstica inicial de neoplasia e ineficiência do tratamento clínico. Ainda que seja optado pelo tratamento cirúrgico, a terapia antifúngica deve ser iniciada precocemente.

Relato do Caso
Paciente masculino, 48 anos, branco, agricultor, tabagista e
etilista, evolui no período de 30 dias com confusão mental, cefaléia e hemiparesia direita. Esteve internado em outro serviço, no interior do Paraná, onde foi realizada investigação com
tomografia computadorizada de crânio (TC) e ressonância
magnética (RM) de encéfalo, com diagnóstico de três lesões
expansivas intra-axiais, conforme laudo de exames radiológicos com paciente. As lesões nodulares estavam localizadas no
giro frontal inferior esquerdo, giro pré-central esquerdo e núcleo caudado esquerdo (Fig. 1), apresentando intensa captação
heterogênea de contraste, com extenso edema perilesional e
efeito expansivo. Recebeu alta hospitalar da cidade de origem
após corticoterapia e discreta melhora de nível neurológico
sem tratamento adequado com a justificativa de que se tratava
de doença neoplásica em estágio avançado.

A

B

Figura 1: Em A: RM , corte coronal T1 ,evidenciando lesão expansiva, captante
de contraste após injeção de Gadolíneo, em forma anelar, no hemisfério esquerdo. Em B: RM , corte axial T1 após contraste, evidenciando lesão expansiva,
anelar, em giro pré-central esquerdo.

Após crises convulsivas reentrantes e rebaixamento do nível
de consciência, é admitido em nosso serviço após dois dias
da alta hospitalar em outro estado. Ao exame neurológico
apresentava-se em estado comatoso, com hemiplegia direita,
sem anisocoria. Procedeu-se intubação orotraqueal e suporte
ventilatório imediato. Estável hemodinamicamente. TC crânio
admissional em nosso serviço evidenciou hidrocefalia triventricular aguda (Fig.2), sendo submetido à derivação ventricular externa de emergência.

Figura 2: TC crânio sem contraste evidenciando lesões expansivas hipodensas
em hemisfério esquerdo, edema cerebral subjacente e hidrocefalia.

Durante investigação para possível foco primário de doença
metastática, TC de tórax evidenciou múltiplas lesões pulmonares bilaterais, sobretudo peri-hilares (Fig.3). TC abdômen
sem lesões expansivas ou evidências de aumento visceral considerável. Ausência de lesões cutâneas.
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cunferência (em roda de leme) compatíveis com paracoccidioidomicose.

Figura 3: TC tórax pós contraste evidenciando lesões expansivas intra torácicas
peri hilares.

Após corticoterapia e terapia intensiva para edema cerebral, o
paciente apresentou melhora clínica e neurológica. Em consideração à idade do paciente, acessibilidade às lesões frontais
e o efeito expansivo ocasionado pela lesão de núcleo caudado,
bem como a ipsilateralidade das lesões, optou-se pela ressecção microcirúrgica das três lesões tumorais (Fig.5).

Figura 4: Lâmina tumoral após coloração de Groccot evidenciando achado
característico em “roda de leme”.

Após confirmação histológica, sob orientação do serviço de
infectologia, o paciente fez uso de Anfotericina B na dose de
1mg/kg/dia por 21 dias com melhora importante de sensório.
Recebeu alta hospitalar após 42 dias de internação, com confusão temporo-espacial, hemiparesia direita desproporcionada
de predomínio braquial (II/IV-), em uso de itraconazol 200 mg
por dia pelo período mínimo de seis meses e carbamazepina
600mg/dia e sem sistema de derivação liquórica. Encaminhado para tratamento fisoterápico e seguimento ambulatorial.

Discussão

Figura 5: TC crânio pós-operatória sem contraste.

Os cortes histológicos seriados demostraram parênquima cerebral com extensa necrose de coagulação e infiltrado linfocitário permeado por células histiocíticas e células gigantes
multinucleadas. Nessas, há estruturas arredondadas e sem
coloração à hematoxilina e eosina. Na coloração de Grocott
(Fig.4) estas estruturas mostram-se impregnadas e evidenciam
estruturas esporuliformes, com múltiplos brotamentos, na cir-

Autóctone da América Latina, a paracoccidioidomicose (PCM)
é uma micose sistêmica cujo agente etiológico é o fungo termo-dimórfico Paracoccidiodes brasiliensis. O mesmo apresenta-se na forma filamentosa em cultivos a 20 a 28ºC, e na forma
leveduriforme em cultivos a 37ºC ou em tecidos parasitados. O
fungo vive saprofiticamente em solo úmido, rico em substratos proteicos e com pequena variação de temperatura, havendo
relação com algumas plantações específicas, como os cafezais.
Considerada como doença ocupacional, com a crescente incidência da doença em grandes centros urbanos, a PCM hoje
também é considerada como doença do viajante10.
Acredita-se que aproximadamente 10 milhões de pessoas sejam acometidas na América Latina, das quais 2% desenvol-
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verão formas disseminadas10. Os países que registram maior
ocorrência da doença são Argentina, Colômbia, Venezuela e
Brasil, sendo o último responsável por cerca de 80% dos casos. As regiões mais acometidas no Brasil são Sul, Sudeste e
Centro-Oeste, no entanto, como a doença não é de notificação
compulsória, não há dados específicos sobre sua incidência no
país. Estima-se que, em zonas endêmicas, a incidência de PCM
varie de 3 a 4 novos casos/milhão até 1 a 3 novos casos/100 mil
habitantes/ano12, representando um problema de saúde pública,
com impacto social e econômico. Além de atingir população
economicamente ativa, a doença tem alto poder incapacitante,
e causa elevado número de mortes prematuras, caso não tratada
a tempo.
A principal forma de transmissão é pela inalação de conídios,
podendo também ocorrer por inoculação em caso de acidentes
de trabalho. Não há registros de transmissão inter-humanos. A
infecção ocorre prioritariamente nas duas primeiras décadas de
vida, porém as manifestações clínicas desenvolvem-se entre os
30 e 50 anos de idade, como reativação de foco endógeno latente. Os trabalhadores rurais são os mais acometidos, por estarem em contato direto com o solo. A incidência entre os sexos
é semelhante durante a infância, porém há uma clara diferença
durante a idade adulta, em que os homens são até 15 vezes
mais acometidos que as mullheres. A menor incidência observada no sexo feminino pode ser explicada tanto pelo seu menor envolvimento em trabalhos agrícolas, como pela proteção
conferida pelo estrogênio, que inibe o crescimento do fungo in
vitro2 e sua transformação em leveduras10. Existe frequente associação da PCM com tabagismo e alcoolismo, e, ao contrário
de outras micoses, a PCM não guarda associação com outras
doenças imunossupressoras12.
Atualmente, existem dados indicando relação entre a paracoccidioidomicose e os antígenos de histocompatibilidade (HLA).
De acordo com Paniago9, o HLA-A9 e o HLA-B13 foram verificados em maior frequência entre pacientes com a doença, do
que no grupo controle. No Brasil, a PCM foi 4,3 a 29,2 vezes
mais frequente em pessoas HLA-B40. Há dois mecanismos básicos de defesa contra o P. brasiliensis, a fagocitose e a imunidade celular. Um padrão de resposta predominantemente TH1
e, portanto, com formação de citocinas pró-inflamatórias e
ativação de macrófagos e linfócitos T CD4+ e CD8+, estão relacionados ao controle da infecção, com formação de granulomas que contêm a replicação fúngica, embora possam persistir
formas quiescentes em seu interior. Por outro lado, em pacientes com depressão da resposta TH1, e, portanto, predomínio da
TH2, existe maior ativação de linfócitos B, com hipergamaglobulinemia e altos títulos de anticorpos específicos, que correlacionam positivamente com a gravidade e disseminação da doença. Esses pacientes são mais suscetíveis à doença, evoluindo

com formas mais graves de PCM12,9. A ativação preferencial de
um ou outro tipo de resposta pode ser explicada de acordo com
a quantidade e características dos antígenos inoculados, com o
sítio de infecção e com o perfil das citocinas produzidas pela
resposta imune natural do hospedeiro9.
A partir da inalação dos conídios, ocorre formação do complexo pulmonar primário, constituído por um foco inflamatório
no parênquima pulmonar e outro nos linfonodos de drenagem
regional. Focos metastáticos surgem pela disseminação linfo-hematogênica do fungo. A infecção pode, então, evoluir de
três maneiras: 1. regressão dos focos com destruição do fungo
e formação de cicatrizes estéreis; 2. regressão dos focos com
persistência de fungos viáveis e formação de foco quiescente ou latente; 3. progressão, com desenvolvimento de sinais e
sintomas9.
A PCM pode ser classificada em forma aguda/subaguda, crônica e sequelar. A forma aguda ou subaguda, também chamada
tipo juvenil, predomina em crianças e adolescentes e corresponde a 3 a 5% dos casos. É caracterizada por uma evolução mais rápida, sendo, em geral, um quadro mais grave. As
principais formas de apresentação são linfadenomegalia, manifestações digestivas, hepatoesplenomegalia, envolvimento
ósteo-articular e lesões cutâneas. A forma crônica, ou adulta,
predomina na faixa etária de 30 a 60 anos, no sexo masculino, e em tabagistas. Corresponde a mais de 90% dos casos. A
progressão da doença é lenta e silenciosa. Com uma apresentação geralmente multifocal, os órgãos mais acometidos são os
pulmões e a pele. A forma sequelar é relacionada à fibrose cicatricial que se segue ao tratamento da PCM, podendo ocorrer
fibrose pulmonar, doença de Addison, rouquidão, estenose de
traquéia, dentre outras10.
O padrão ouro para diagnóstico da PCM é identificação histopatológica do P. Brasiliensis por análise de esfregaço ou material biológico. Sorologia específica pode auxiliar no diagnóstico e permite verificar a resposta do paciente ao tratamento,
embora os testes baseados em detecção de anticorpos possam
apresentar reações cruzadas com outras micoses, principalmente histoplasmose e lobomicose6. Marques et. al, 20036,
propõem o uso do teste inhibition-ELISA (inh-ELISA) com
anticorpos monoclonais espécie-específicos para detecção de
gp43, o antígeno mais específico do P. brasiliensis, no lavado broncoalveolar (LBA). Por este ser bastante diluído, o teste
apresenta elevada especificidade e sensibilidade (100%). Seria
possível, dessa forma, o diagnóstico rápido e precoce da PCM,
além da diferenciação entre as formas aguda e crônica. Os testes baseados em imunodifusão geralmente possuem alta especificidade, porém baixa sensibilidade6. Os métodos de imunodifusão dupla, contraimunoeletroforese, imunofluorescência

Cunha MLV, Onuki CA, Neto JFAA, Piekala C, Pletz ALB - Neuroparacoccidioidomicose mimetizando metástase cerebral: relato de caso e revisão literatura.

J Bras Neurocirurg 23 (3): 226-233, 2012

230
Relato de caso

indireta, imunoblot, e biologia molecular também podem ser
empregados.
A PCM tem apresentação clínica bastante variada, sendo importante que se faça o diagnóstico diferencial com várias outras
patologias. Dentre as doenças respiratórias, entram no diagnóstico diferencial a tuberculose, a histoplasmose e a sarcoidose.
As lesões cutâneas devem ser diferenciadas de esporotricose,
cromomicose, lobomicose, hanseníase, treponematoses e neoplasias de pele. Já as mucosas, de leishmaniose tegumentar,
histoplasmose e lesões neoplásicas. Com relação à forma juvenil, deve-se diferenciar de doenças linfoproliferativas, histoplasmose, calazar, tuberculose e outras micobacterioses. Há
relatos de associação da NPCM com outras doenças como tuberculose, AIDS, neoplasias, estrongiloidíase, dentre outros9.
O tratamento da PCM inclui, além de drogas antifúngicas, medidas de suporte às complicações clínicas. O arsenal terapêutico para o P. Brasiliensis compreende os derivados azólicos, a
anfotericina B, sulfamídicos e a terbinafina. Para casos leves a
moderados, sugere-se o uso de itraconazol, na dose de 200mg/
dia por 6 a 9 meses na forma leve, e 12 a 18 meses nas moderadas. A associação sulfametoxazol + trimetoprim (SMT-TMT)
também está indicada nesses casos. Para casos graves, a anfotericina B é recomendada, na dose de 1mg/kg/dia, dissolvida
em soro glicosado a 5%, endovenoso, administrada diariamente ou em dias alternados8. Como alternativa, pode-se adminstrar sulfametoxazol 400mg + trimetoprim 80mg, 2 ampolas de
8 em 8 horas endovenoso até a melhora clínica, para que se
possa iniciar a terapia oral. A SMT-TMT em solução é uma
excelente opção para crianças que apresentam dificuldade em
deglutir comprimidos de itraconazol. O tratamento deve ser de
longa duração para evitar recaídas, e deve ser mantido até a obtenção dos critérios de cura, com base em parâmetros clínicos,
radiológicos e sorológicos.
A primeira vez que foi sugerido o envolvimento neurológico
na PCM foi em 1919, por Pereira e Jacobs. Em 1943, Maffei
relatou o primeiro caso com comprovação anatomopatológica da doença. Atualmente, admite-se uma maior frequência
da neuroparacoccidioidomicose (NPCM), sendo observado o
acometimento do SNC em 9,9 a 27% dos casos de PCM10. São
apontadas diversas razões para esse aumento, como casos assintomáticos, estudos sistematizados do SNC em necrópsias,
investigação neurológica rotineira por exame físico especializado e exames de imagem, e maior utilização de biópsia estereotáxica10,2.
O acometimento do SNC ocorre na fase crônica progressiva da
doença, usualmente a partir da terceira década de vida. Fatores
imunológicos podem favorecer o comprometimento do SNC2,
que pode representar um santuário do parasita, contribuindo

para recaídas em pacientes não aderentes4. A infecção do sistema nervoso pelo P. Brasiliensis é secundária, representando
a disseminação linfo-hematogênica a partir de doença ativa
pulmonar ou de reativação de foco metastático quiescente no
SNC. O acometimento dos pulmões, radiologicamente detectável, é mais frequente nos casos de lesão neurológica que em
outras formas generalizadas da PCM: 61 a 83% dos pacientes
com NPCM apresentam lesões pulmonares, em comparação
com 5% e 3,1% de pacientes com comprometimento ósteo-articular e do tubo digestivo, respectivamente10. Em estudo
realizado por Francesconi4, é relatada frequência de 93% de
comprometimento pulmonar e neurológico concomitantes.
A neuroparacoccidioidomicose é classificada em parenquimatosa, meníngea e mista, sendo a primeira a mais frequente. O
comprometimento medular na NPCM é raro, tendo poucos casos descritos na literatura. Paniago9, em sua casuística, relata
30,8% de casos de comprometimento medular, contrariamente
ao esperado. Granulomas intramedulares, em geral, provocam
compressão da medula espinhal, levando a um quadro mais severo e de rápida progressão. A mielite transversa é outra possível apresentação desse raro tipo de acometimento1. As lesões
medulares predominam nos segmentos torácicos, dado o maior
aporte sanguíneo da região e a disseminação hematogênica do
P. Brasiliensis11.
Há três formas de apresentação clínica da NPCM: meníngea,
meningoencefálica e pseudotumoral. A apresentação pseudotumoral é a de maior incidência, correspondendo a aproximadamente 96% dos casos10. Os sintomas são de lesão expansiva
no SNC, com hipertensão intracraniana: vômitos, cefaléia, e
papiledema. A forma meningoencefálica pode ocasionar sintomatologia semelhante à meningoencefalite tuberculosa11. Com
relação à localização, as lesões supratentoriais são mais frequentes. Pedroso et. al11, realizou uma revisão sistemática dos
casos de NPCM disponíveis na literatura de 1919 a 2007, agregando informações de 257 casos individuais da doença. Nesse
estudo, os locais do SNC mais afetados pelo P. Brasiliensis foram os hemisférios cerebrais (47,6%) principalmente os lobos
frontal e parietal, e o cerebelo (28,8%). O envolvimento cerebelar leva à rápida progressão para HIC12.
De acordo com Pedrosa10, na maioria dos casos de NPCM,
56%, os sintomas neurológicos têm início após os sistêmicos;
em 33%, ocorrem simultaneamente; e, em 21%, antes, como
parece ser o caso relatado. As manifestações variam de acordo
com a localização das lesões: nas intraparenquimatosas, cefaléia e sintomas localizatórios (sendo os piramidais os mais
comuns); e, nas meníngeas, síndrome de meningismo, com cefaléia e rigidez de nuca. Déficits sensoriais, ataxia cerebelar,
paralisia de nervos cranianos, crises epilépticas, distúrbios de
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consciência e de humor, afasia, sinais de hipertensão intracraniana e hidrocefalia também podem ocorrer. A NPCM pode
ser, ainda, assintomática com diagnóstico acidental.
Inespecificidade de sintomas, baixa sensibilidade dos testes
diagnósticos, falta de infecção prévia e ocorrência isolada da
NPCM são fatores que tornam o diagnóstico da NPCM difícil10.
Em casos de comprometimento multifocal, sintomas clássicos
de outros sistemas podem ajudar o raciocínio clínico. Contudo,
o paciente nem sempre relata esses sintomas devido ao quadro
neurológico mais significativo9. Nesse contexto, é importante
a realização do radiografia de tórax, dada a alta frequência de
associação entre comprometimento pulmonar e neurológico11.
Exames laboratoriais complementares podem ser indicativos,
porém, são inespecíficos10. Pedroso et. al.11 relataram que, em
57,2% dos casos de NPCM, o diagnóstico foi estabelecido por
biópsia, sorologia e cultura corresponderam, respectivamente,
a 25,7% e 23,3% dos casos.
O diagnóstico diferencial da forma granulomatosa de NPCM
deve incluir toxoplasmose, neoplasias - particularmente, gliomas malignos e tumores metastáticos - tuberculose, abscessos
bacterianos, neurocisticercose, além de outras micoses como
criptococose e histoplasmose. A forma meningoencefalítica
deve incluir meningoencefalites, particularmente, a tuberculóide2, 7, 11.

À RM, as lesões são caracterizadas por iso ou hipossinal em
T1, hipossinal em T2, com edema periférico e realce nodular
ou em anel após administração de contraste. Apesar da inegável importância da TC, a RM deve ser o método preferido,
uma vez que identifica lesões não visíveis à TC, sendo mais
sensível na identificação de lesões intraparenquimatosas, principalmente as infratentoriais, incluindo cerebelo, tronco cerebral e medula espinhal. Assim, apesar de desvantagens como
o alto custo e a possibilidade de permanência do realce das
lesões pós-contraste por mais de 6 meses após o tratamento13,
a RM permanece superior no estudo e controle do tratamento
de pacientes com NPCM9. Ambas, TC e RM, entretanto, oferecem imagens inespecíficas, sendo necessário o esclarecimento
diagnóstico por outros métodos9. Calcificação pode aparecer
em exames de imagem, mesmo após um período com exames
aparentemente normais. Na série de Francesconi, um terço das
lesões verificadas em exames de imagem calcificou após 23
meses. Assim, a NPCM deve ser levada em conta como diagnóstico diferencial de calcificação cerebral de causa desconhecida em áreas endêmicas de PCM4.

A análise do líquido cérebro-espinhal (LCR) tem baixa sensibilidade e especificidade, e a pesquisa do P. Brasiliensis raramente é positiva, seja por cultura ou exame direto. A depender do
nível de comprometimento das meninges, o líquor pode estar
normal ou alterado. Em geral, é límpido e com pressão normal,
podendo apresentar alterações inespecíficas, como pleocitose
linfomonocitária, proteinorraquia normal ou elevada, glicorraquia normal ou diminuída e cloretos normais9,10. Em geral,
métodos imuno-histoquímicos podem sofrer reações cruzadas,
além de sua positividade não necessariamente implicar lesão
neurológica13. Marques et. al5, em estudo realizado em 2005,
colocam como método diagnóstico promissor o uso do teste
inh-ELISA para detectar os antígenos gp43 e a gp70 no líquor
de pacientes com NPCM, ou ainda, ELISA convencional na
pesquisa dos anticorpos anti-gp43 e anti-gp70 no líquor desses
pacientes. Ambos seriam igualmente sensíveis na detecção da
NPCM. Também são promissoras pesquisas de seqüências genéticas específicas de P. Brasiliensis no líquor9.

O tratamento da NPCM é, em geral, medicamentoso. O uso
de corticosteróides permanece controverso. Há importante
ação da inflamação e do edema na patogênese dos sintomas
neurológicos13, o que justifica seu emprego para tratamento
de edema perilesional e proteção do tecido neural. Contudo,
o uso prolongado de corticosteróides em doenças infecciosas
pode levar à disseminação e agravamento das lesões. A sulfamidoterapia tem sido um dos tratamentos de escolha em casos
benignos, ou como manutenção do tratamento, especialmente
a associação sulfametoxazol e trimetoprim (SMX-TMP). Essa
associação tem boa penetração na barreira hemato-encefálica
(BHE), baixa toxicidade e fácil acessibilidade no país, além da
possibilidade de tratamento por via endovenosa. Como opção
para casos mais graves e casos de resistência ou intolerância
aos sulfonamídicos, pode-se utilizar a anfotericina B. Esse medicamento tem alta toxicidade hepática, renal e cardíaca, e deve
ser usado preferencialmente em regime hospitalar, pois requer,
por vezes, administração intratecal, uma vez que apresenta menor penetração na BHE. Permanecem como parte do arsenal
terapêutico os derivados azólicos. O fluconazol, apesar de sua
menor eficácia em comparação aos demais imidazólicos, está
indicado na NPCM, pois apresenta boa biodisponibilidade e
boa penetração na BHE, ao contrário do cetoconazol.

Exames de neuroimagem são essenciais no diagnóstico da NPCM.
À TC, as lesões da NPCM são hipodensas com halo hipercaptante
em padrão anelar após a injeção de contraste iodado. Com exceção de lesões infratentoriais, detectam-se também de discreto a
intenso edema perifocal e discreto efeito de massa11, 13. Não são
vistos sinais de neoformação ou destruição óssea.

O itraconazol é considerado tratamento de escolha na paracoccidioidomicose, por apresentar alta eficácia, fácil posologia e
diminuir significativamente o tempo de tratamento. Apesar de
não atingir níveis comparáveis à combinação SMZ-TMT no
SNC4, 14, há crescentes relatos de casos bem sucedidos descritos na literatura, possivelmente devido a maior aderência ao
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tratamento, geralmente crônico, em razão da posologia facilitada9, 14. Sugere-se, para tratamento da NPCM, dose de ataque
de itraconazol de 200mg/dia por 1 a 2 meses, e dose de manutenção de 100mg/dia por 6 a 8 meses5. O voriconazol é um
novo antifúngico promissor, possui boa penetração na BHE e
atividade contra o P. brasiliensis in vitro4, 9, 10, 13. De acordo com
Pedroso10, a duração média do tratamento da NPCM foi de 8,2
meses, e o esquema mais empregado foi a associação SMZ-TMP (36,3%).
É muito comum a ocorrência de crises convulsivas no seguimento de pacientes acometidos com NPCM. Sendo assim, é
fortemente recomendado o uso de anti-convulsivantes no tratamento adjuvante. A carbamazepina parece ser o de menor
interação medicamentosa com a terapia anti-fúngica, sendo a
droga de eleição, salvo conta-indicações11,12.
A ressecção cirúrgica é indicada, tendo o paciente condições
clínicas e sendo a lesão acessível cirurgicamente, em casos de
hipótese diagnóstica inicial de neoplasia, compressão medular
progressiva, ineficácia do tratamento clínico, compressão de
tronco encefálico ou sistema ventricular2, 10, 13. Mesmo sendo
optado pelo tratamento cirúrgico, deve ser iniciada precocemente a terapia medicamentosa, pois a manipulação dos granulomas pode provocar disseminação da doença2. A mortalidade
da NPCM é estimada em torno de 53%. Pedroso e col11 verificaram taxa de 44,1% em sua revisão, e uma porcentagem de
38,5% de casos tratados cirurgicamente.
De acordo com Fagundes-Pereyra e col2 , são fatores de pior
prognóstico para NPCM, idade avançada, comorbidades, envolvimento multissistêmico e forma meningo-encefalítica associada à hidrocefalia. A localização das lesões, e não seu tamanho, teria relação prognóstica. A NPCM é uma doença com
alto poder incapacitante, sendo comuns as sequelas. Dentre
os sobreviventes dos casos descritos no trabalho de Pedroso e
col11, 50% deles ficaram com sequelas, sendo as mais frequentes as motoras (28,6%). Francesconi e col4 enfatizam a importância do controle das convulsões e do suporte fisioterapêutico
a pacientes com sintomas neurológicos em qualquer estágio da
doença, seja doença ativa, calcificação sintomática ou sequela
neurológica.

Conclusão
Os altos índices de mortalidade da neuroparacoccidioidomicose levantam a necessidade do desenvolvimento de métodos
diagnósticos eficazes, que permitam o rápido diagnóstico da
doença, evitando sequelas incapacitantes e mortes prematuras.
O uso de ELISA convencional e inh-ELISA para detecção no
líquor de anti-gp43 e gp43, respectivamente, é promissor. O
tratamento deve ser estabelecido precocemente na busca de um
prognóstico favorável.
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