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A Aspergilose é um exemplo de uma micose oportunista provocada por fungos 
filamentosos pertencentes ao gênero Aspergillus. Raramente é patogênico em 
hospedeiros saudáveis com pleno funcionamento do sistema imunológico. O 
objetivo do presente relato é corroborar a necessidade para o diagnóstico precoce 
da doença, o que aumenta a chance do sucesso do tratamento e redução das 
complicações. Paciente feminino, 49 anos, parda, agricultora, sem outras 
comorbidades, relata quadro de dispneia e hemoptise há cinco anos. Procurou 
atendimento médico, sendo submetida à radiografia de tórax, diagnosticada com 
paracoccidioidomicose e iniciando o tratamento com Itraconazol. Houve piora do 
quadro de dispneia, evoluiu com dor torácica e febre acompanhada de calafrios. 
Retornou ao serviço de emergência, onde foi encaminhada ao Centro de Medicina 
Tropical de Rondônia (CEMETRON). Em posterior radiografia de tórax, foi 
identificada uma nodulação escavada em ápice pulmonar direito, com sinal do 
crescente aéreo no interior, sugerindo colonização fúngica da lesão. A Tomografia 
Computadorizada (TC) de tórax revelou derrame pleural bilateral e alterações 
pleuropulmonares nos lobos superiores, sugerindo processo infeccioso ativo 
característico de aspergiloma. A clínica e os exames complementares foram 
compatíveis com aspergilose pulmonar invasiva. O atraso no diagnóstico e 
consequente tratamento tardio aumentou as chances de complicações e a 
paciente aguarda lobectomia. Esse procedimento deve ser considerado em casos 
que não respondem mais a terapia antifúngica, mas a morbidade pós-operatória é 
alta. Dado o exposto, a aspergilose deve ser incluída no diagnóstico diferencial 
em pacientes com sintomas respiratórios, ainda que do sexo feminino, afim de 
realizar o diagnóstico precoce da doença e iniciar o tratamento o mais breve 
possível, evitando assim que a paciente necessite de lobectomia pulmonar, como 
no caso em questão. 
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