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Introdução: No Ceará há uma elevada frequência da forma disseminada da 
histoplasmose entre pacientes com Aids, mas pouca informação está 
disponível sobre outras formas de apresentação da doença em 
imunocompetentes. Objetivo: Definir a epidemiologia e clínica da 
histoplasmose pulmonar (HP) em pacientes atendidos no serviço de 
referência do Ceará. Método: Foram analisados prontuários de pacientes do 
ambulatório de referência em micoses sistêmicas do Hospital São José do 
Ceará, de 2010-2016. Foi considerada HP: quadros pulmonares confirmados 
por sorologia, cultura ou biopsia. Resultados: Nove pacientes (oito homens 
e duas mulheres) foram identificados, mas somente seis tiveram seus 
prontuários disponíveis. Todos eram homens, com idade 13-58 anos. As 
atividades de risco identificadas foram: construção civil (4) e trabalho em 
granja (1). Cinco nasceram no Ceará e dois residiam em Fortaleza. Todos 
tiveram tosse (dois meses de história) mais produtiva, cinco informaram febre 
(38-39ºC). A metade relatou adinamia, perda de peso e dor pleurítica. Um 
terço teve cefaléia, artralgia e dispnéia. Hemoptise foi queixa de um doente, 
assim como adenomegalia generalizada. Em dois havia alteração a ausculta 
pulmonar. Um tinha hepatomegalia e dois lesões cutâneas. O hemograma, 
(exceto por plaquetopenia em um), a bioquímica renal e a hepática estavam 
normais. Alterações radiológicas eram condensação localizada e infiltrado 
retículo nodular difuso e adenomegalia hilar. Na TC de tórax existiam nódulos 
em todos e gânglios hilares em um caso. Dois trataram para tuberculose 
antes. O diagnóstico foi por biópsia pulmonar (quatro) e sorologia (dois). Dois 
foram tratados com Anfotericina B, o restante tratou com itraconazol por no 
mínimo três meses. Um foi a óbito após hemorragia maciça por ter 
desenvolvido aneurisma arterial pulmonar. Conclusão: HP parece não 
ocorrer em surtos no Ceará, devendo ser investigado nos casos de 
sintomatologia pulmonar persistente nódulos em imagens torácicas. 
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