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METODOLOGIA 
O presente relato faz parte da metodologia de ensino da 

disciplina de parasitologia do ICB/UPE, cujo objetivo é 

proporcionar ao aluno do curso médico a correlação 

entre o conteúdo teórico ministrado e a prática clínica, 

através da observação dos métodos diagnóstico e 

tratamento utilizados. O estudo se refere a um relato de 

caso de um paciente com AIDS, interno no Hospital 

Universitário Oswaldo Cruz, no período do primeiro 

semestre de 2018. 

 

 

Pacientes imunodeprimidos frequentemente apresentam 

incidência de coinfecções. Assim, acometimentos 

secundários ocorrem com frequência, como a 

Aspergilose. Essa infecção fúngica é causada pelo 

Aspergillus spp., fungo de contágio majoritário por via 

aérea e considerado oportunista, uma vez que atinge 

pacientes com imunidade deprimida (1, 3). No caso da 

forma clínica pulmonar, se aloja em lesões 
preexistentes, formando o aspergiloma ou bola fúngica. 
Nesse caso, a fibrose e epitelização, existentes na 

cavidade e em sua periferia, prejudicam a fagocitose 

desses fungos, facilitando, então, sua colonização (1, 4) .   

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
Faz-se válida a continuidade de acompanhamento da doença com 

exames complementares. A importância deles reside no auxílio da 

escolha de uma melhor terapêutica (medicamentosa e/ou cirúrgica) e 

de tratamentos alternativos às infecções oportunistas. Dessa forma, 

então, contribui-se com a  melhoria da qualidade de vida do paciente 
e riscos inerentes à saúde pública são amenizados. 

CONCLUSÃO 

Paciente masculino, 50 anos, com histórico de tuberculose 

pulmonar tratada há 10 anos, com recente agudização do quadro de 

AIDS e apresentando Aspergilose, Ptiríase Versicolor e Sífilis 

terciária. O paciente não apresentou sintomatologia característica 

da doença, como tosse, dispneia ou hemoptise, mas teve quadros 

esporádicos de febre, perda ponderal e astenia. A história pregressa 

conduziu à suspeita de aspergilose ao apresentar uma série de 

infecções típicas do quadro de imunodepressão, como o contágio pelo 

bacilo de Koch e posterior alojamento de Aspergillus spp. em cavitação 

pulmonar decorrente de tuberculose (1, 4). O aspergiloma foi confirmado 

através de tomografia computadorizada do tórax (Figura 1), com 

visualização de massa fúngica no lobo pulmonar superior direito. Essa 

apresentação mais inativa se caracteriza por um quadro clínico 
amenizado na maioria das situações (1, 2, 4).  A análise do caso 

evidenciou a vulnerabilidade do paciente diante da parada de 

medicação antirretroviral devido a quadro de depressão, no trimestre 

anterior ao seu internamento – em março de 2018. Seguindo o 

tratamento de primeira escolha, foi administrado Anfotericina B. Optou-

se por aguardar resposta clínica do paciente, tornando o uso de 

Itraconazol segunda opção e ,assim, evitando-se a adição de mais um 
fármaco em sua conduta terapêutica (1, 3). 

DISCUSSÃO 
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ASPERGILOSE 

Doença causada por 
fungos do gênero 
Aspergillus, que 

habita facilmente o 
ambiente 

Geralmente tem 
apresentação 

assintomática, exceto 
em pacientes com 
comprometimento 

imunológico 

A presença de 
local adequado, 

como uma 
cavitação, pode 

formar o 
aspergiloma ou 

bola fúngica 

 

  

 

Figura 1. Cavitação 

pulmonar em TC de 

tórax do paciente com 

Aspergilose. 
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