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A mucormicose é uma infecção oportunista rara e invasiva causada por fungos da 
ordem Mucorales. Diabetes mellitus descompensado, especialmente com evolução 
para cetoacidose, é um dos principais fatores de risco. O objetivo é relatar um caso 
de mucormicose rinocerebral com evolução adversa. Utilizamos Tomografia e 
estudo anatomopatológico como métodos diagnósticos. Trata-se de paciente 
masculino, 46 anos, previamente hígido, admitido com cetoacidose diabética. 
Apresentava perda ponderal de 8Kg em 15 dias, além de dor em membros, 
prostração e adinamia. No seu 1º dia de internação, com melhora da 
descompensação diabética, apresentou febre, disartria, ptose palpebral à direita, 
diplopia, paresia de língua e disfagia. TC de crânio evidenciou pansinusopatia e 
tênue hipodensidade córtico-subcortical frontal à direita. No 4º DIH, progrediu piora 
neurológica, com ptose palpebral bilateral e oftalmoplegia, sendo evidenciada ainda 
necrose de palato mole. Repetida imagem após 48 horas, mostrando áreas 
extensas hipoatenuantes no lobo frontal e na região núcleo-capsular à direita 
determinando efeito compressivo sobre porção anterior do ventrículo lateral direito. 
Introduzidos Ampicilina e Gentamicina para cobertura de Listeria monocytogenese 
e Anfotericina B, para cobertura de fungos. Paciente evoluiu desfavoravelmente e 
no 12º DIH apresentou rebaixamento do nível de consciência, pupilas arreflexas, 
reflexos córneo-palpebral e oculomotor ausentes. Realizada biópsia de palato, 
sendo confirmado diagnóstico histológico de Mucormicose. Nova TC evidenciou 
hemorragia intraparenquimatosa, hemoventrículo, hérnia de úncus e isquemia de 
tronco. Permaneceu comatoso, fechado protocolo de morte encefálica no 16º DIH. 
O diagnóstico precoce é crucial para a redução da morbi-mortalidade. Este relato 
descreve as manifestações e evolução de um quadro grave, destacando alterações 
que favoreceram o diagnóstico clínico. 
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