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A histoplasmose é uma micose invasiva, causada pelo Histoplasma capsulatum. 
O quadro clínico varia desde infecções assintomáticas até quadros graves 
disseminados observados principalmente em pacientes imunossuprimidos. O 
presente resumo relata um caso de histoplasmose gastrointestinal em paciente 
com AIDS. Indivíduo do sexo masculino, 51 anos, casado, pedreiro, residente em 
Porto Velho, RO, procurou UBS apresentando astenia, febre, calafrios, sudorese 
noturna, dispneia, tosse seca, perda ponderal de 8 kg, odinodisfagia e 
epigastralgia. Admitido no hospital de referência CEMETRON em maio/2014 
apresentando mau estado geral, emagrecido, mucosas descoradas, 
adenomegalias cervicais e submandibulares móveis, sem sinais flogísticos, 
monilíase bucal, hepatoesplenomegalia e edema de membros inferiores. Os 
exames laboratoriais apresentaram pancitopenia, colestase intra-hepática, 
sorologia reagente para HIV com LTCD4 de 17 céls e carga viral: 6.458 
cópias/mm3. A endoscopia digestiva alta evidenciou pequena angiectasia de 
corpo gástrico e elevação polipóide de 2º porção de duodeno, e a biópsia foi 
positiva para Histoplasma capsulatum. Tratado itraconazol 200mg/dia e TARV, 
evoluiu com melhora clínica, recebendo alta hospitalar 40 dias após a admissão. 
A histoplasmose gastrointestinal é uma manifestação pouco frequente, que pode 
ser secundária a histoplasmose mediastinal ou no início da forma disseminada. 
As lesões podem ser inicialmente confundidas com doença inflamatória intestinal, 
sarcoma de Kaposi, e neoplasias. A letalidade é elevada nos casos de 
histoplasmose disseminada progressiva não tratados. O tratamento com 
antifúngicos é altamente eficaz, e a taxa de recidiva da doença reduz após a 
introdução coadjuvante da TARV e elevação da contagem LTCD4 acima da 200 
células.  
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