
 

 

 

Tratamento da paracoccidioidomicose com itraconazol em 
comparação com cotrimoxazol 

 
 

Suzane E. R. da Silva1; Anamaria M. M. Paniago2 

 
1Graduando em medicina na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campo 

Grande-MS, Brasil. Bolsista CNPq. Email: xsuzane@hotmail.com 2Coordenadora do Programa de 
Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias - PPGDIP/FAMED - UFMS, Campo 

Grande-MS, Brasil. Email: anapaniago@yahoo.com.br  

 
 
Introdução: O itraconazol é o medicamento de primeira escolha conforme o 
consenso brasileiro de paracoccidioidomicose (PCM), no entanto são poucos os 
estudos comparativos do uso do itraconazol e a droga de segunda escolha, a 
associação sulfametoxazol/trimetoprim (cotrimoxazol - CMX). Objetivo: Avaliar 
efetividade do itraconazol no tratamento da PCM e comparar o tempo para cura 
clínica e sorológica do itraconazol com o CMX. Metodologia: Pacientes com PCM 
atendidos em um único centro entre 2000 e 2014 foram incluídos; e foram 
excluídos os que apresentavam outra doença infecciosa crônica concomitante ou 
que fizeram uso de outro antifúngico. Para a comparação foram selecionados os 
pacientes tratados com itraconazol e um grupo controle de pacientes tratados 
com CMX pareado por idade, forma clínica e gravidade da doença. Resultados: 
De 23 pacientes que iniciaram com itraconazol, 13 (54,2%) concluíram o 
tratamento com sucesso, pois 2 (8,7%) ainda estavam em uso por não 
apresentarem critérios de cura, 4 (17,4%) abandonaram o seguimento e 4 
(17,4%) necessitaram troca de medicamento, 3 (13,0%) por falta do itraconazol na 
rede pública e 1 devido a evento adverso. A efetividade foi de 61,9% (13/21). Para 
análises comparativas foram considerados 11 pacientes do grupo itraconazol (2 
não puderam ser pareados) e 22 no grupo cotrimoxazol.  A mediana de tempo 
para cura clínica no grupo itraconazol foi de 51,0 dias vs 119,5 do grupo CMX 
(p=0,1750) e o tempo para cura sorológica de 449,0 dias vs 651,0 (p=0,29). 
Considerando aqueles que finalizaram o tratamento, nenhum registro de reação 
adversa foi observado no grupo itraconazol contra 8 (36,4%) do grupo 
cotrimoxazol. Conclusão: A efetividade do itraconazol foi comprometida pelo 
abandono do seguimento e pela falta do medicamento na rede. No entanto 
mostrou-se mais seguro que o cotrimoxazol, assim o acesso gratuito ao 
Itraconazol na rede pública deve ser garantido. 
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