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Paracoccidioidomicose (PCM) é uma doença infecciosa sistêmica, com 

distribuição heterogênea no Brasil, sendo considerada rara no norte do país. 

Homem, 46 anos, solteiro, rurícola e proveniente de Buritis-RO. Foi admitido no 

Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em 09/08/2015, com história de cefaleia 

holocraniana, pulsátil, com piora progressiva há 6 meses. Pouca resposta a 

analgésicos simples. Nega fatores de piora, náusea, vômitos, formigamento, 

perda de força nos membros e perda de peso. Alegou uso de analgésicos 

simples e ausência de outras doenças. Sem alterações ao exame físico, foi 

solicitada a RNM do encéfalo que apontou múltiplas lesões expansivas supra e 

infratentoriais. À internação, mostrou-se estável, apenas com cefaleia e 

dispneia noturna. Realizou exames laboratoriais: GGT = 96,5 U/L, triglicerídeos 

537,3 mg/dL, CA125 = 6,25 U/mL, CA19-9 = 15,66 U/mL, AFP = 2 U/mL e CEA 

= 3,43 ng/mL, sorologias para DST e hemograma normais. Realizada cirurgia, 

viu-se lesão compatível com abscesso cerebelar, instituindo-se 

antibioticoterapia. Os exames de escarro revelaram leveduras sugestivas de 

Paracoccidioides brasiliensis, iniciando tratamento com anfotericina B. O 

anatomopatológico evidenciou numerosas estruturas arredondadas de 

tamanhos variados, por vezes, com dupla camada de revestimento, sendo 

assim diagnosticado com paracoccidiodomicose disseminada (em SNC e 

pulmões). Continuou em uso de anfotericina B por 30 dias, teve alta hospitalar 

e continuou acompanhado ambulatorialmente. Por possuir manifestações 

inespecíficas, com quadro clínico insidioso e grave, em sua forma neurológica, 

a PCM deve ser sempre considerada como diagnóstico diferencial em 

patologias respiratórias associadas a lesões expansivas no SNC. 
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