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NOTA TÉCNICA N.º  03 /2016 SES-MT/SVS 
 
 

Inclusão da Paracoccidioidomicose (CID 10 –B41) na notificação compulsória 

de interesse estadual. Orienta sobre a conduta, procedimentos e fluxos. 

 

 

A Paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica causada pelo fungo 

termo-dimórfico do complexo Paracoccidioides spp (Paracoccidioides brasiliensis e 

Paracoccidioides lutzii), endêmica nos países da América Latina, tais como Brasil, 

Argentina, Colômbia e Venezuela 1,2. Predomina nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

do Brasil. Esta micose sistêmica grave em geral evolui para óbito quando não 

diagnosticada e devidamente tratada3. O fungo está presente no solo na forma saprofítica 

e infecta o hospedeiro pela inalação de conídios por via respiratória até os pulmões. Não 

há transmissão homem a homem e de animais para o homem. Ainda é desconhecido o 

período de incubação que pode levar anos até a ocorrência das manifestações clínicas. 

Fatores de risco estão associados com atividades que envolvem o manejo do solo, como 

o trabalho rural, construção civil e atividades afins, em geral indivíduos do sexo masculino 

em idade produtiva, demarcando sua importância como problema de saúde pública 

devido às frequentes sequelas incapacitantes para o trabalho1. Devido aos custos sociais 

e econômicos derivados não só da doença em atividade, como pelo alto potencial 

incapacitante e letalidade e acumulado técnico-científico proveniente de isolados clínicos 

de pacientes de Mato Grosso culminando com a descoberta de nova espécie do fungo 

causador desta infecção fúngica, a Resolução CIB Nº 016 de 07 de abril de 2016, aprova 

a inclusão da PCM no rol das doenças de notificação compulsória de interesse estadual.  

 
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

A doença é constituída por diferentes apresentações de formas clínicas: 

aguda/subaguda (tipo juvenil), crônica (tipo adulto). Costuma evoluir como uma 

infecção subclínica ou assintomática e é confirmada laboratorialmente por exame 

micológico direto e/ou histopatológico. Como uma micose sistêmica pode acometer 

qualquer sítio orgânico como os linfonodos, glândulas suprarrenais, intestinos, sistema 

nervoso central (SNC), sistema ósteo-articular, fígado, baço, próstata, órgãos genitais, 

tireóide, globo ocular, aorta, pericárdio e outros. A forma aguda representa 3 a 5% dos 

casos da doença, observada em crianças e adultos jovens; eventualmente acometem 

adultos até os 35 anos de idade. Caracteriza-se pela baixa frequência, evolução mais 

rápida com presença de linfadenomegalia, manifestações digestivas, 

hepatoesplenomegalia, alterações ósteo-articular e lesões cutâneas. Febre e 

emagrecimento em poucas semanas com sério comprometimento das condições gerais 

do paciente. A forma crônica da PCM é a mais frequente. É responsável por mais de 90%  
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dos casos e apresenta-se principalmente entre 30 e 60 anos, com predomínio do sexo 

masculino. A progressão é lenta e silenciosa, pode levar anos até seu diagnóstico. 

Acometimentos pulmonares estão presentes em 90% dos pacientes.  

A apresentação pode ser restrita a um único órgão (unifocal) ou envolver mais de 

um órgão simultaneamente (multifocal), sendo pulmões, mucosas e pele os sítios mais 

acometidos.  

A avaliação dos critérios de gravidade são subjetivos (leve, moderado e 

grave), podendo variar conforme a análise individual do clínico; considerando o  

comprometimento do estado geral, perda de peso, tipo de linfadenopatia e envolvimento 

pulmonar.  

A febre pouco intensa é irregular, podendo estar associada a outras co-infecções. 

Tosse seca, posteriormente produtiva e dispnéia aos esforços são manifestações clínicas 

pulmonares insidiosas. Em muitos casos, há um paradoxo entre os achados radiológicos 

muito significativos e a escassa evidência pulmonar. Lesões da mucosa oral, faringe e 

laringe são causas comuns, frequentes de consultas ao médico e/ou dentista as quais 

resultam da disseminação hematogênica do foco primário pulmonar. As lesões 

tegumentares da mucosa oral constituem ulcerações finamente granulosas, com 

pontilhado hemorrágico (estomatite moriforme), geralmente acompanhada de sialorréia, 

sangramento, abaulamento dentário e dor. Lesões de palato mole e faringe podem causar 

odinofagia, levando ao emagrecimento e agravamento do quadro geral do paciente e 

lesões da laringe podem causar disfonias. Lesões cutâneas correlacionam-se com 

frequência à maior gravidade do processo infeccioso. O aspecto polimórfico que aparece 

na face e ao redor dos orifícios naturais do corpo como a boca, ânus e nariz podem 

apresentar ulcerações moriformes, verruciformes, nodulares e outras1. Como doença 

sistêmica, a resposta do hospedeiro ao agente infectante consiste em processo 

inflamatório granulomatoso, levando à fibrose e causar, portanto alterações anatômicas e 

funcionais dos órgãos acometidos, particularmente pulmões, suprarrenais e SNC. A 

fibrose decorrente do envolvimento de mucosas e pele pode causar alterações crônicas 

da voz (disfonia por lesão de prega vocal) e obstrução laríngea. As sequelas 

compreendem a insuficiência pulmonar crônica e na forma aguda manifesta-se como 

hipofunção adrenocortical (Doença de Addison), linfangiectasia (síndrome da má 

absorção intestinal e perda de proteínas) e quadros de icterícia obstrutiva1.  

COMORBIDADES 

Comorbidades são frequentes nos pacientes com PCM, destaca-se a tuberculose 
em 5 a 10% dos casos, enteroparasitoses, complicações infecciosas da doença pulmonar 
obstrutiva crônica. Com menor frequência estão a aids, leishmaniose, micoses 
(dermatofitoses, candidíase, cromoblastomicose, esporotricose, histoplasmose clássica e 
criptococose), hanseníase, sífilis e doença de Chagas, entre outros. Em casos de 
doenças não infecciosas destacam-se linfoma de Hodgkin e carcinomas. Nas situações  
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onde o uso regular do tratamento, apresentar resposta insatisfatória devem ser 
investigadas a presença de comorbidades ou sequelas1. 

DIAGNÓSTICO  

Pacientes com presença de doença pulmonar crônica e/ou lesões cutâneas 

crônicas com antecedentes laborais rurais (mesmo em passado longínquo) servem de 

alerta para a possibilidade de PCM.  Observar sinais e sintomas relacionados ao sistema 

respiratório tanto nas vias aéreas superiores (mucosas nasal, oral e laringe) quanto vias 

aéreas inferiores (pulmonares) como tosse, dispnéia, expectoração mucopurulenta, 

odinofagia, disfagia e disfonia, e ao sistema tegumentar como lesões ulceradas em pele e 

mucosas3. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

O diagnóstico diferencial da PCM entre as doenças respiratórias deve ser feito 

com a tuberculose, histoplasmose, coccidioidomicose e sarcoidose. As lesões mucosas 

devem ser diferenciadas da leishmaniose tegumentar, da histoplasmose e das lesões 

neoplásicas e as lesões cutâneas podem se confundir com a esporotricose, 

cromomicose, lobomicose, hanseníase, treponematoses ou com neoplasias de pele. Os 

principais diagnósticos diferenciais na forma aguda (juvenil) são doenças 

linfoproliferativas, histoplasmose, leishmaniose visceral, tuberculose e outras 

micobacterioses3.  

TRATAMENTO 

Quadro 1. Esquema de tratamento da Paracoccidioidomicosea 

Medicamentos Doses Duração do tratamento 

 
 

Itraconazolb 

Adultos: 200mg/dia, após uma das 
refeições principais (almoço ou jantar), 

em uma única tomada. 
 
Crianças: com <30kg e >5 anos, 5 a 
10mg/kg/dia, ajustar a dosec. 

 
- formas leves: de 6 a 9 meses 
- formas moderadas: 12 a 18  

  meses 

 
 
 

Sulfametoxazol/ 
Trimetoprimc 

Adultos: Trimetoprim: 160 a 240mg; 

Sulfametoxazol 800 a 1200mg. VO, de12 
em 12h  

 
Crianças: Trimetoprim, 8 -10mg/kg;  
Sulfametoxazol 40 a 50mg/kg, VO, de 12 
em 12h  

- formas leves: 12 meses,  
- formas moderadas: de 18 a 24  
meses 
- formas graves: 2  ampolas  EV  

de 8 em 8h, até melhora clínica do 
paciente (possibilita uso posterior de 
medicação antifúngica oral). 

Anfotericina B 
Adultos e crianças: 1mg/kg/dia sem 

ultrapassar a dose máxima diária de 
50mg/EV 

- formas graves: de 1,5 a 2g  

  (dose total) 

Fonte: Consenso PCM, 2006
4
. 

a) Ver item critérios de gravidade. Casos graves devem ser encaminhados a centros de maior 
resolutividade. 
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b) Primeira escolha para adultos, com base na facilidade de administração, melhor aderência e 
tolerabilidade. 
c) Crianças que não deglutem cápsulas de itraconazol podem ser tratadas com solução oral de 
sulfametoxazol/trimetoprim, 1 ampola = sulfametoxazol 400mg + trimetoprim 80mg. 
Observação: O itraconazol não pode ser utilizado conjuntamente com astemizol, antiácidos e bloqueadores 
de receptor H2, barbitúricos, cisapride, ciclosporina, didanosina, digoxina, fentanil, fenitoína, rifampicina e 
terfenadina. 

 

Além da terapêutica específica, o paciente com PCM necessita de medidas gerais 

de suporte ao estado de desnutrição proteico-calórica e imunodepressão celular 

geralmente associada à infecção. Desta forma, o repouso, a dieta hiperproteica e 

hipercalórica, associada à suplementação vitamínica, são importantes para obtenção dos 

critérios de cura.  Com frequência o quadro se  agrava pela concomitância do tabagismo, 

etilismo, insuficiência adrenal e outras infecções associadas, características comuns aos 

casos. Sugere-se restrição do álcool e do tabaco1. 

Gestantes: As opções terapêuticas são anfotericina B (sem relatos de efeitos 

teratogênicos). A associação com sulfametoxazol-trimetoprim apresenta segurança após 

4ª semana de gestação (suspender uma semana antes do parto, para evitar a ocorrência 

de kernicterus). Os azólicos não devem ser utilizados pela ação teratogênica1. 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL  

- Exame Micológico Direto-EMD: é o método padrão ouro. Dá-se pela identificação do 

fungo (Paracoccidioides spp) em análise diretamente observado entre lâmina e lamínula 

do esfregaço ou material biológico (escarro, raspado de lesão, aspirado de linfonodos 

e/ou fragmento de biópsia de órgãos presumidamente acometidos). 

- As provas sorológicas: têm importância para o acompanhamento do prognóstico do 

paciente.  

- A solicitação de exames de maior complexidade está condicionada a suspeita clínica ou 

alterações laboratoriais que indiquem comprometimento do SNC, gastrointestinal, 
disfunção adrenal, insuficiência respiratória crônica, lesões ósteo-articulares e outras3.  

 
CRITÉRIOS DE CURA 

Clínico: desaparecimento dos sinais e sintomas da doença, a cicatrização das lesões de 

pele, melhora das linfadenopatias e recuperação do peso corporal. Sintomas residuais 

podem persistir como sequelas da PCM, especialmente respiratórios, linfático-

abdominais, cutâneos, adrenais e neurológicos os quais, não representam atividade da 

doença1. 

 
Radiológico: Padrão estável das imagens cicatriciais radiológicas pulmonares, em 2 

(dois) exames realizados com intervalo de três meses1. 
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Imunológico: Negativação dos títulos de anticorpos detectados pela imunodifusão radial 

dupla (IDR) ou estabilização do título em valores baixos, menores ou iguais a 1:2, 

observadas em duas amostras  de  soro  coletadas  com  intervalos  de  seis meses,  

após o período de tratamento recomendado tanto para o itraconazol como 

sulfametoxazol/trimetoprim1. 

 
* “Cura” é um termo não aplicável aos pacientes com PCM, pela impossibilidade da 

eliminação do fungo, pois os tratamentos apenas diminuem a quantidade deles no 

hospedeiro1. 

 
ACOMPANHAMENTO PÓS-TERAPÊUTICO 

Após o término do tratamento, considerados os critérios de cura, os pacientes 

devem ser acompanhados em ambulatório anualmente, para exame clínico e sorológico. 

A positivação ou aumento do título da reação de imunodifusão dupla pode preceder a 

recaída clínica, justificando a reintrodução da terapêutica antifúngica e o 

acompanhamento do paciente1 (FIGURA 1).  

ABORDAGEM CLÍNICO-LABORATORIAL E SEGUIMENTO AMBULATORIAL 

Quadro 2. Orientação para o seguimento clínico-laboratorial de pacientes sob terapêutica 

Acompanhamento do paciente* Exames complementares 

1ª Consulta 
 

Avaliação geral 

Hemograma, VHS, ALT,AST, δGT, 
fosfatase alcalina, Na, K, sorologia e 
Rx de tórax 

30 dias Consulta de retorno 
Hemograma, VHS, ALT,AST, δGT, 
fosfatase alcalina, Na, K 

60 dias 
 

Consulta de retorno 

Hemograma, VHS, ALT,AST, δGT, 
fosfatase alcalina, Na, K, Rx de tórax 
e sorologia, se necessário ou má 
resposta ao tratamento. 

90 dias Consulta de retorno 
Sorologia e Rx de tórax. Outros 
exames se necessário. 

Retornos a cada 3 meses, 
durante todo o tratamento. 

 
Consulta de retorno 

Hemograma, VHS, ALT,AST, δGT, 
fosfatase alcalina, Na e K.  
Cada 6 meses: realizar sorologia e 

Rx de tórax 

Após interrupção do tratamento, 
retornos semestrais, durante um 
ano.  Após esse período, alta se 
paciente estiver estável e 
mantendo critérios de cura da 
doença. 

Consulta de retorno a 
cada 6 meses (total 
de 2 consultas) 

Exames laboratoriais, se necessário. 

 Fonte: Consenso PCM, 2006
4
. 

 *Figura 1  
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS  

Definição de caso: 

Caso Suspeito: Paciente com uma ou mais das seguintes manifestações, por quatro 

semanas, excluída a tuberculose e outras doenças que cursam com quadro semelhante. 

 Tosse (produtiva ou não) e dispnéia; 

 Sialorréia, odinofagia, rouquidão; 

 Lesão ulcerada na mucosa oral ou nasal; 

 Lesões cutâneas (úlceras, nódulos, placas); 

 Adenomegalia cervical generalizada, com ou sem supuração e fistulização; 

 Criança ou adulto jovem com hepatoesplenomegalia e/ou tumoração abdominal. 
 

Caso Provável: Paciente com sinais e sintomas clínicos compatíveis com 

paracoccidioidomicose e títulos de anticorpos séricos detectados (imunodifusão radial 

dupla - IDR).  

Caso Confirmado: Paciente com sinais clínicos compatíveis com a PCM, do qual foi 

observada a presença de Paracoccidioides spp. no exame micológico direto, cultura ou 

exame histopatológico (em secreção, fluído corporal ou material de lesão). 

Óbito: Serão considerados confirmados os óbitos de pacientes que apresentarem 

manifestações clínicas compatíveis com a paracoccidioidomicose, e onde há 

comprovação laboratorial da presença do fungo. 

Caso Descartado: Caso suspeito com resultado laboratorial negativo para PCM (desde a 

coleta e transporte das amostras tenham sido adequadas) e/ou confirmação diagnóstica 

de outra doença. 

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS 

Notificação: Os casos devem ser notificados, conforme rotina, por meio da ficha de 

Notificação/Conclusão (ANEXO 01) e posteriormente digitados no Sistema de Agravos de 

Notificação (SINAN), conforme diagrama de fluxo (FIGURA 3).  

Investigação Epidemiológica: Caracterização clínica com análise laboratorial e 

preenchimento da ficha da investigação epidemiológica (ANEXO 02), conforme diagrama 

de fluxo (FIGURA 3).  

Obs.: Como a ficha padrão de investigação da PCM ainda não está habilitada para 

digitação no SINAN, a digitação deve ser realizada em formulário do FORMSUS no ende- 

reço eletrônico:  http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=28256 
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Assistência médica ao paciente: A maior parte será em ambulatório. Os casos graves 

devem ser hospitalizados, conforme fluxo (FIGURA 1).  

Qualidade da assistência: Averiguar a capacidade de atendimento adequado das 

unidades de saúde em relação aos pacientes com PCM. Se necessário, utilizar como 

referência o Hospital Universitário Júlio Müller – HUJM. 

Confirmação diagnóstica: Encaminhamento das amostras para o laboratório, 

acompanhadas de solicitação médica, da ficha epidemiológica devidamente preenchida, 

com informações de dados clínicos, da suspeita diagnóstica para orientar o laboratório no 

processo de investigação e identificação do agente.  

Proteção da população: Não há medidas de controle disponível. O tratamento deve ser 

precoce, e a população deve ser informada sobre a doença. 

INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

Realizar investigação em formulário específico (ANEXO 2). 

Coleta e remessa de material para exames: Após suspeita clínica de 

paracoccidioidomicose, coletar material dos casos disponíveis e enviar para diagnóstico. 

Conforme fluxo da (FIGURA  2). 

 
Encerramento de casos 

 O caso é considerado encerrado a partir da análise das fichas epidemiológicas 

considerando os seguintes critérios utilizados para o diagnóstico:  

-  Confirmado por critério clínico-laboratorial: quadro clínico compatível com a doença, 

associado à comprovação laboratorial (micológico direto ou histopatologia).  

 
- Descartado: caso notificado, cujos resultados dos exames laboratoriais, 

adequadamente coletados e transportados, foram negativos, ou tiveram como diagnóstico 

outra doença. 
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FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DO PACIENTE COM PCM 
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CLÍNICA 
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UBS ou HUJM 
(referência) 
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Histopatológico e 

Sorológico 
(realização no HUJM 

ou UBS com 
infraestrutura 

técnica) 

CASO 
CONFIRMADO

OO 

Notificação: 
Vigilância do 
Município ou 
NVEH (HUJM) 

 
UBS ou HUJM 

  (início do Tratamento) 

Após início do 
tratamento: 

RETORNO AO HUJM 
(para acompanhamento 

clínico-laboratorial) 
 

MESES 
 

3 6 9 12 

FIGURA 1 
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FLUXO DE ENCAMINHAMENTO DOS EXAMES PARA PCM 
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P/ diagnóstico: 
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SOROLÓGICO 
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(realização do 
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Fig 

 
ura xxx: Fluxograma 
de atendimento do 
paciente com PCM 

 

U.B.S HUJM 
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(SORO) 

U.B.S HUJM 
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*LI: Laboratório de Investigação  

FIGURA 2 
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CASO SUSPEITO 

ASSISTÊNCIA 

MÉDICA 

U.B.S HUJM 
(AMBULATÓRIO 3) 

NOTIFICAÇÃO (SINAN) 
 

- Núcleo de vigilância Hospitalar 
- Vigilância do Município 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
 

Superintendência de Vigilância em Saúde 
(SVS) 

INVESTIGAÇÃO (FORMSUS) 
 

- Núcleo de vigilância Hospitalar  
- Vigilância do Município 

(ver endereço eletrônico abaixo*) 

Endereço eletrônico do FORMSUS: 

*http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=28256 
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ANEXO 2 

ATENÇÃO:  Esta ficha deve ser digitada no FORMSUS no endereço eletrônico: 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=28256 
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