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A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica endêmica causada pelo 
fungo Paracoccidioides brasilienses (Pb). Geralmente ocorre em trabalhadores 
rurais, do sexo masculino e pode afetar qualquer órgão em sua forma 
disseminada. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de PCM disseminada 
com comprometimento pulmonar, ganglionar, cutâneo e do músculo psoas direito, 
diagnosticado em Porto Velho/RO. JAO, 54 anos, agricultor, tabagista, natural da 
Bahia, procedente da zona rural do município. Foi admitido apresentando 
adenomegalia cervical há oito anos, com fistulização há 6 meses e piora do 
quadro, apresentando tosse, lombalgia intensa e passando a deambular com 
dificuldade uma semana antes da internação. Ao exame físico evidenciou-se 
presença de adenomegalia com fistulização em região cervical bilateral, 
submandibular, axilar bilateral e inguinal direita, com presença de secreção 
serossanguinolenta. O exame micológico direto de todos os sítios demonstrou o 
Pb e foi iniciado o tratamento com itraconazol 200 mg/dia. O paciente evoluiu com 
dificuldade de extensão de membro inferior direito passando a adotar posição 
antálgica. Foi realizada ressonância magnética que evidenciou múltiplas coleções 
no músculo psoas à direita. Paciente foi submetido a drenagem do abscesso, cujo 
exame micológico direto também demonstrou a presença do Pb. Após a 
realização do procedimento cirúrgico, o paciente apresentou evolução satisfatória 
e recebeu alta hospitalar após cerca de dois meses, seguindo em 
acompanhamento ambulatorial. O caso relatado demonstra o quão complexo 
pode ser o diagnóstico, quando um local mais incomum do organismo é 
acometido pela PCM. O conhecimento do perfil epidemiológico local, associado à 
anamnese detalhada e a realização de exames complementares adequados 
permitiram que o tratamento fosse instituído oportunamente, com objetivo de 
minimizar eventuais sequelas. 
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