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Sinopse
A paracoccidioidomicose (blastomicose sul-americana) é
uma micose sistêmica da América Latina. De caráter endêmico
entre as populações de zona rural, a paracoccidioidomicose
(PCM) acomete principalmente indivíduos do sexo masculino,
entre 30 e 50 anos de idade, sendo rara a incidência abaixo
de 14 anos. Sua importância em saúde coletiva está ligada
aos custos sociais e econômicos derivados, não apenas da
doença em atividade, que ocorre em indivíduos na fase mais
produtiva de vida, como também das freqüentes seqüelas
secundárias a esta micose, motivo comum de incapacitação
para o trabalho. Quando não tratada, geralmente evolui para
o óbito. Esta enfermidade se traduz clinicamente pelo comprometimento primário do aparelho respiratório, havendo
freqüentemente lesões do fígado, baço, gânglios e orofaringe
e possibilidades de envolvimento cutâneo ósseo e neurológico,
sendo extremamente raro o acometimento medular.
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Abstract
Paracoccidioidomycosis of the Spinal Cord-Report of Case
The paracoccidioidomicosis (South American
blastomicosis) is a south american systemic mycosis. Pursuing
an endemic characteristic among the countryside population,

the paracoccidioidomicosis (PCM) affects mainly 30 to 50
years-old males, rarely occurring below the age of 14. Its
importance in community health is linked to the social and
economical costs derived not only from the disease in activity,
that affects people in productive age, but also to the frequent
secondary damages, resulting in a common reason for work
incapacity. When not treated, it often causes death. This disease
is clinically manifested by the primary compromise of the
respiratory system, frequently damaging the liver, spleen,
ganglia and pharynx. It can also affect the skin, bones, and
nervous system, but rarely affecting the spinal cord.
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Introdução
Lesões intramedulares causadas pelo Paracoccidioides
brasiliensis são raras. O quadro clinico de lesão expansiva medular é inespecífico e intervenção cirúrgica com fins diagnósticos e
terapêuticos constitui o único método de diagnóstico eficiente. A
maioria dos casos de comprometimento medular relatada em
literatura foi de achados cirúrgicos ocasionais ou de necropsia,
fato justificável apenas quando esta localização é isolada, sendo
habitual a presença do fungo em outros locais do organismo. Este
fato auxilia o diagnóstico etiológico da micose nesta rara localização.

Relato de caso
*

Hospital Tarquinio Lopes Filho – São Luis – MA.
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Paciente S.B.N., sexo masculino, 38 anos de idade, proveniente
do interior de Goiás, região de agropecuária, internado no
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Hospital Tarquinio Lopes Filho, em São Luis, MA, apresentando
queixas de dificuldade de movimentação dos membros inferiores,
sensações parestésicas, dor e perda progressiva da massa
muscular nos referidos membros. Por ocasião, apresentava
quadro de anorexia, retenção urinária e obstipação intestinal,
relatando perda de 8 kg em período de um mês. Como antecedentes patológicos referia doença pulmonar e abscesso na
região parotídea esquerda e paravertebral torácica. A radiografia
do tórax mostrou áreas de condensação para-hilares no lobo
superior do pulmão esquerdo e a ressonância magnética (RM)
da medula torácica apresentava em seu interior imagens
compatíveis com processo infiltrativo, envolvendo região
epidural e musculatura posterior de T7 a T12, lesões nos corpos
vertebrais de T7 e L2, nas apófises espinhosas e lâminas de T11
e T12, além de lesão cística nas partes moles paravertebrais
posteriores da região torácica superior (Figuras 1 e 2). Em virtude
do diagnóstico clinicoradiológico, optou-se pela exérese cirúrgica da lesão, sendo o laudo histopatológico caracterizado como
paracoccidioidomicose de medula espinhal. Iniciou-se, no pósoperatório, o uso de cetoconazol, via oral na dose de 400 mg
durante um mês e como dose de manutenção 200 mg ao dia.
A fisioterapia iniciou-se 30 dias após a intervenção cirúrgica.
Durante o seu acompanhamento ambulatorial, observou-se que,
no terceiro mês pós-operatório, o paciente deambulava sem
apoio e obteve controle esfincteriano anal e vesical.

Discussão
O envolvimento do sistema nervoso central (SNC) na paracoccidioidomicose vem ganhando importância dentro do
espectro de manifestações clinicas da doença. O primeiro
registro na literatura de que o Paracoccidioides brasiliensis
seria também capaz de comprometer órgãos do SNC foi descrito
em 1919, por Pereira e Jacobs, desde então muitos outros estudos têm demonstrado essa forma de apresentação clínica, sendo
que em alguns casos sua freqüência atinge 27,27% dos casos.
O acometimento do SNC na paracoccidioidomicose é mais
freqüente do que se supunha até recentemente. Seu diagnóstico
é particularmente difícil e muitos casos são desvendados
somente após cirurgia e estudo anatomopatológico, devendo
ser incluído no diagnóstico diferencial das meningoencefalites
e tumores do SNC, especialmente nos pacientes provenientes
de áreas endêmicas e com evidências clínicas de infecção. O
tratamento cirúrgico, combinado à terapêutica antimicrobiana
eficaz, deverá ser sempre considerado em lesões localizadas e
expansivas do SNC ou periférico. Por fim, uma evolução favorável está intimamente correlacionada à precocidade diagnóstica
e a correta decisão terapêutica.
A infecção causada pelo Paracoccidioides braziliensis tem
como porta de entrada as vias aéreas, sendo que apenas a minoria
dos infectados desenvolve a doença, dos quais a maioria é
assintomática. A doença ocorre sob duas formas: aguda (em
jovens), com disseminação para o sistema linfático e para outros
órgãos; crônica (em adultos), que tende a ser localizada principalmente nas vias aéreas e pulmonares. A faixa etária mais
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FIGURAS 1 E 2

Lesão nos corpos vertebrais de L1 e L2 e
apófises espinhosas e lâminas de D11 e D 12.

acometida está entre 30 e 50 anos, com predomínio no sexo
masculino. Entre os exames não-invasivos, a RM é superior aos
demais para o diagnóstico da paracoccidioidomicose.
A intervenção cirúrgica é o método mais eficaz para o
diagnóstico eficiente, sendo a confirmação histológica garantia
para a instituição da terapêutica precisa.
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