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A histoplasmose é uma micose sistêmica causada pelo fungo Histoplasma 
capsulatum, possui características de doença granulomatosa com predileção pelo 
pulmão e órgãos do sistema imune. A infecção humana se dá por via respiratória 
e pode se disseminar por via hematogênica para qualquer órgão ou sistema, 
particularmente para órgãos ricos em macrófagos, como fígado, baço, linfonodos 
e medula óssea. Condições que cursam com imunodepressão podem favorecer a 
disseminação do agente, como AIDS, neoplasias hematológicas, transplantes de 
órgãos, doenças do colágeno e imunodeficiências celulares primárias. O quadro 
clínico característico da infecção disseminada dá-se por febre elevada, anorexia 
intensa, mal-estar, perda ponderal, linfadenopatia generalizada, 
hepatoesplenomegalia, lesões cutâneas e mucosas localizadas ou disseminadas. 
O objetivo deste trabalho foi relatar um caso de histoplasmose ganglionar 
diagnosticado em Porto Velho – RO, com pouca sintomatologia e de 
apresentação clínica similar a outras doenças, sendo revisado o seu laudo 
anatomopatológico e feito revisão bibliográfica em seguida. Paciente L.S.T., 22 
anos, apresentava adenomegalia cervical acompanhada de febre não esclarecida. 
Realizou biópsia de gânglio cervical. Ao exame anatomopatológico foram 
observados três fragmentos de tecido esbranquiçado vinhoso, com aderências, 
firme, elástico, e ao corte observou-se nódulos esbranquiçados. O diagnóstico 
histopatológico foi de histoplasmose em gânglio cervical. Em alguns casos, a 
lesão e os sintomas podem ser mínimos, dando margem para diagnóstico 
diferencial amplo. Febre e adenomegalia cervical abrangem inúmeras doenças 
neoplásicas e infecciosas, principalmente, como a mononucleose, responsável 
pela maioria dos achados deste tipo e considerando-se também a idade do 
paciente. O destaque do relato consiste na realização da biópsia, que 
proporcionou o achado de Histoplasmose, apesar de não ser região endêmica, 
conduta que assegurou o diagnóstico correto. 
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