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A cromoblastomicose (CBM) é uma micose crônica, profunda, com acometimento 
da pele e do subcutâneo. O fungo mais comum, Fonsecaea pedrosoi, é 
encontrado na natureza nas plantas e no solo, sendo introduzido no organismo 
através de traumas ou ferimentos. A localização das lesões é, principalmente, nos 
membros inferiores. Os trabalhadores rurais são mais frequentemente acometidos 
por falta de proteção e exposição contínua. A CBM não é uma doença de 
notificação compulsória, e é considerada uma doença tropical negligenciada. O 
objetivo deste relato é apresentar um caso de cromoblastomicose de evolução 
crônica, em paciente portador de Diabetes Mellitus tipo 2, insulinodependente. 
Paciente do gênero masculino, 61 anos, branco, agricultor, em tratamento de 
cromoblastomicose, diagnosticada há 30 anos, portador de DM tipo 2 
descompensado, insulinodependente e evoluindo com insuficiência renal aguda. 
Admitido com piora das lesões hipocrômicas situadas em praticamente toda 
extensão de membro inferior esquerdo, adquirindo aspecto de “couve-flor”, 
variando em tamanho (aproximadamente 8cm) com presença de sinais flogísticos 
em bordas, com tecido cicatricial. Já realizou a modalidade de tratamento físico 
(crioterapia) e quimioterápico (itraconazol, fluconazol, terbinafiana, anfotericina B 
convencional). O paciente foi submetido ao tratamento com anfotericina B 
lipossomal, em doses de 150mg/dia durante 30 dias em 2015, e, mais 
recentemente, há cerca de 60 dias, apresentando melhora significativa. A 
presença de Insuficiência Renal, provavelmente pela presença de DM II 
insulinodependente descompensado, inviabiliza o tratamento com anfotericina B 
desoxicolato. . As formulações lipídicas de anfotericina B são drogas de alto valor. 
Dessa forma, com a presença de DM e acometimento renal, o paciente já deve, 
incialmente, receber uma formulação lipídica. Apesar dos custos, o benefício 
terapêutico é evidenciado em casos como este. 
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