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RESUMO
A mucormicose é uma infecção oportunista, comum em
pacientes diabéticos ou imunocomprometidos. Tem quase
sempre localização órbito-rino-cerebral, pulmonar ou gastrointestinal e raramente o diagnóstico é estabelecido em
vida. Este trabalho é o relato de um caso de mucormicose,
que se destaca por apresentar-se como uma úlcera palatal
decorrente de um comprometimento órbito-rino-cerebral e
sinusopatia secundária em uma paciente diabética em cetoacidose. O objetivo desse trabalho é chamar atenção para a
mucormicose no diagnóstico diferencial das úlceras de palato duro e para a necessidade de se fazer um diagnóstico preEndereço para correspondência:
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coce da doença na população de risco para que um tratamento de urgência seja instituído.

ABSTRACT
Mucormycosis is an opportunistic infection, occurring
mostly in diabetics and immunocompromised patients. The
most common types are the orbito-rhino-cerebral, pulmonary and gastrointestinal. In most cases, the diagnosis occur
after death. This study reported a case of a patient suffering
of diabetes with ketoacidosis and a palatal ulcer as a presenting manifestation of mucormycosis and a secondary
sinusitis. The objective is to point out that mucormycosis
should be included in the differential diagnosis of hard palate ulcers for the early recognition of this disease in at risk
population in order to start an urgent treatment.

INTRODUÇÃO
A mucormicose ou ficomicose ou zigomicose é uma
infecção aguda e grave causada por fungos da ordem
Mucorales-classe Zygomycetes1,2,3. A população de risco
para a doença é composta principalmente de pacientes imunodeprimidos e diabéticos descompensados por cetoacido-
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se, de qualquer idade e de ambos os sexos 3,4,5,6,7 .
Mucormicose com localização em palato é rara e se caracteriza por lesão granulomatosa e úlcero-necrótica8,9,10. A
principal porta de entrada é a via respiratória (inalação de
esporos), podendo ocorrer também pela via oral (alimentos
contaminados) e cutânea (solução de continuidade), com disseminação por via hematogênica e localização quase sempre
orbito-rino-cerebral, pulmonar e gastrointestinal3,7. As manifestações clínicas variam de acordo com a localização, assim
podendo-se encontrar: rinorréia sanguinolenta e fétida, dor
facial, drenagem de pus pela órbita, miningoencefalite (forma
orbito-rino-cerebral), bronquite ou pneumonia inespecífica,
febre, expectoração, hemoptise, dispnéia, dor torácica (forma
pulmonar), dor abdominal intensa, diarréia sanguinolenta
(forma gastrointestinal)3,7. O dignóstico é confirmado através
de exame anátomo-patológico a partir de material de biópsia, cultura e exame micológico direto que identificam o
fungo3,4. O tratamento baseia-se na administração de anfotericina B, sendo que a anfotericina lipossomal é tão efetiva
quanto a convencional, embora possua menor nefrotoxicidade e reação à infusão12. A cirurgia endoscópica nasossinusal
para o desbridamento dos tecidos envolvidos pode ter um
importante papel no manejo desses pacientes, embora o prognóstico se mantenha reservado11,12,13,14,15.

cia. Foi feita abertura dos seios etmoidais anterior e posterior e esfenóide com ampliação do óstio do seio maxilar à
esquerda que apresentava uma pequena quantidade de secreção hialina e processo inflamatório intenso da mucosa.
Durante o ato cirúrgico verificou-se necrose extensa de
cavum à esquerda, sendo feito debridamento do local. O
material recolhido na cirurgia foi enviado para exames de
microscopia e cultura, além do anátomo-patológico com a
hipótese de mucormicose. O diagnóstico foi então confirmado pela pesquisa direta e pelo exame anátomo - patológico
e iniciado tratamento com anfotericina B e vancomicina.
Foi realizada TC de seios paranasais dez dias após a
cirurgia que revelou imagens hiperdensas em todos os seios
paranasais à esquerda em T1.
Nas avaliações otorrinolaringológicas posteriores a
paciente evoluiu com secreção nasal à esquerda intermitente, associada à perfuração de palato mole. Com a evolução do
tratamento as lesões de palato começaram a demonstrar sinais
discretos de granulação. Aproximadamente quinze dias após
o ato cirúrgico a paciente apresentou trismo com necessidade de alimentação através de sonda naso enteral durante três
dias, melhorando a seguir. A evolução da paciente transcorreu de forma desfavorável, devido ao difícil controle dos
níveis glicêmicos com piora progressiva do estado geral. No
49º dia de internação a paciente evoluiu com rebaixamento
do nível de consciência, insuficiência renal, coma e óbito.

APRESENTAÇÃO DO CASO CLÍNICO
Paciente do sexo feminino, branca, 13 anos de idade, institucionalizada, diabética tipo I, foi admitida na Clínica de
Moléstias Infecciosas (CMI) através do Pronto Socorro do
Conjunto Hospitalar de Sorocaba, evoluindo há dois dias
com quadro de queda do estado geral, febre, rigidez de nuca,
sonolência, celulite periorbitária à esquerda, dor em topografia de seios maxilares, cacosmia objetiva e odor fétido
em cavidade oral. A partir do terceiro dia de internação foi
solicitado interconsulta a otorrinolaringologia que passou a
acompanhar o caso juntamente com a CMI. Há uma semana antes da internação estava em tratamento de um quadro
de rinossinusite aguda com amoxicilina, sem melhora.
Ao exame físico apresentava-se em regular estado geral,
desidratada +++/4+, febril, eupnéica, e com auscultas pulmonar e cardíaca sem alterações. Exame abdominal sem
anormalidades. Havia sinais flogísticos presentes em região
ocular esquerda com pupilas fotorreagentes bilateralmente.
À rinoscopia anterior apresentava secreção amarelada em
fossas nasais. À oroscopia apresentava úlcera necrótica
extensa em palato duro e mole à esquerda. A otoscopia não
apresentava anormalidades.
Foi iniciado então tratamento com ceftriaxone e clindamicina e realizada tomografia computadorizada (TC) de seios
paranasais, revelando pansinusite à esquerda. Após quatro
dias de internação a paciente evoluiu com diminuição da
acuidade visual e da mobilidade de globo ocular esquerdo,
com ausência do reflexo luminoso pupilar à esquerda, segundo avaliação oftalmológica. Decidiu-se, então, pela realização de uma cirurugia endoscópica nasossinusal de emergên-

DISCUSSÃO
Trata-se de um caso de mucormicose órbito– rino – cerebral, com extensão para seios paranasais, cavum e palato
causando destruição severa e necrose dos tecidos, em paciente jovem, com diabetes melitus tipo I descompensada por
cetoacidose, de difícil controle. Tais dados concordam com
a literatura, visto que a mucormicose é uma infecção fúngica rara, embora de fácil reconhecimento em pacientes imunodeprimidos e diabéticos descompensados com cetoacidose, de qualquer idade e de ambos os sexos1,2,3,4,5,6.
Mucormicose com localização em palato é rara e se caracteriza por lesão granulomatosa e úlcero-necrótica8,9,10. No
entanto o tipo de lesão em palato que a paciente apresentava aliada às demais manifestacões clínicas não deixou dúvidas quanto ao diagnóstico. O qual foi confirmado não só pelo
quadro clínico quanto pelo exame anátomo-patológico de
material colhido do palato e seios paranasais, durante a cirurgia, e a necrópsia (Figura 1).
Os fungos têm predileção por vasos sanguíneos causando tromboses com infartos ou então embolias17, o que foi
visualizado no corte histológico da hipófise (Figura 2).
Nem sempre a cultura é positiva para o fungo16. Nesse
caso houve crescimento de Monilia s.p na cultura, embora
o exame micológico direto tenha revelado a presença do
Mucor. O diagnóstico inicial da doença é difícil e raramente estabelecido em vida segundo a literatura7,18, mas, devido à rápida intervenção cirúrgica, que se deu no quarto dia
de internação, foi possível promover uma melhora do qua-
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dro clínico inicial e estabelecer o diagnóstico ainda com a
paciente internada. Além disso, de acordo com a literatura,
a cirurgia endoscópica nasossinusal para o debridamento dos
tecidos envolvidos, pode ter um importante papel no manejo desses pacientes11,12,13,14,15.

CONCLUSÃO
A mucormicose é uma infecção que acomete geralmente pacientes imunocomprometidos e em especial diabéticos, e embora apresente baixa prevalência tem uma alta taxa
de mortalidade (60-80%). Embora a doença raramente acometa o palato ela não deve ser desconsiderada no diagnóstico diferencial das lesões de palato, principalmente em
pacientes de risco. O diagnóstico precoce é essencial para
o início do tratamento, que se baseia na administração de
anfotericina B e desbridamento cirúrgico e controle da doença de base, embora o prognóstico seja muito reservado.
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Figura 1 - Corte histológico de lesão de palato duro revelando a presença de hifas de mucor e co-infecção por monilia s.p (H & E: 250x)

Figura 2 - Corte histológico de hipófise revelando extensa
necrose isquêmica, sem reação inflamatória (H & E: 200x)
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acabaram determinando insuficiência renal, coma e óbito.
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