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Com o surgimento do vírus da imunodeficiência humana, na década de 80, 
infecções oportunistas passaram a tornar-se cada vez mais frequentes, dentre 
elas o Histoplasma capsulatum, responsável por uma infecção sistêmica 
causadora da Histoplasmose, não conhecida antes de 1906. Objetivando 
analisar as mais prevalentes coinfecções encontradas nessa população, foi 
realizado um estudo de corte observacional transversal, onde foram analisados 
os prontuários dos anos de 2014 e 2013 de pacientes soropositivos para HIV e 
acometidos com histoplasmose internados em um hospital de referência de 
Salvador, Bahia. Foram relatados 25 casos de histoplasmose, onde desses 
20% foram de Histoplasmose Pulmonar Aguda, 68% de Histoplasmose 
Disseminada e 12% em que não se teve classificação encontrada no 
prontuário. Casos de Histoplasmose Assintomática e Pulmonar Crônica não 
foram encontrados. Com relação aos aspectos sócio-demográficos, o sexo 
masculino foi o majoritariamente encontrado em 64% dos pacientes, os 
provenientes da capital com 52%, solteiros com 76% e na faixa etária entre 40 
e 60 anos com 50%. Nos casos de pacientes com Histoplasmose Disseminada 
(HD) as principais infecções oportunistas encontradas foram: Candidíase 
(36%), Toxoplasmose (23,5%), Tuberculose (11,7%) e Criptococose (11,7%). 
Já dos casos de Histoplasmose Pulmonar Aguda, a sua maioria foi de Hepatite 
B e HTLV com 40% dos pacientes cada. Um perfil semelhante ao encontrado 
no estudo foi verificado na literatura cientifica destacando o comprometimento 
imunitário encontrado por esse perfil de pacientes. Dificuldades foram 
encontradas no estudo devido ao número de pacientes em que não se foi 
possíveis obter a classificação quanto ao tipo de histoplasmose. 
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