Choque misto associado a infecção por Hystoplasma sp em paciente
imunossuprimido: Relato de caso clínico
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A Histoplasmose disseminada é uma infecção fúngica sistêmica causada
pelo agente etiológico Histoplasma capsulatum e amplamente associada ao alto
índice de morbidade e mortalidade em paciente com HIV/AIDS. Esse trabalho
visa relatar o caso de uma mulher que evoluiu com choque misto (séptico e
hipovolêmico) devido à infecção por H. capsulatum. Paciente feminina, 20 anos,
natural de Ruy Barbosa-BA, solteira, desempregada. Apresentou-se à unidade
de Saúde com queixa de que há cerca de 2 meses apresentou lesões máculopapulares eritematosas em membros inferiores e tronco, inicialmente
pruriginosas e pustulares, progredindo com rompimento e manutenção do
aspecto papular/ulcerada, associada a fraqueza, astenia e picos febris
intermitentes, teste rápido para HIV reagente e candidíase oral. No internamento,
evoluiu com pancitopenia grave, com necessidade de transfusão de hemácias,
plaquetas e administração de filgrastim por neutropenia grave, insuficiência
respiratória associada a tosse seca persistente e choque misto (hipovolêmico e
séptico), sendo transferida para unidade de terapia intensiva em uso de droga
vasoativa (noradrenalina), antibioticoterapia de amplo espectro e ventilação não
invasiva. Diante do quadro clínico, levantou-se a suspeita de Histoplasmose
disseminada, sendo iniciada anfotericina B deoxicolato empiricamente e
suspenso antibiótico, e, posteriormente, confirmação microbiológica do
diagnóstico através do mielograma. A paciente apresentou boa resposta ao
manejo do quadro clínico, com alta hospitalar em uso de terapia antirretroviral,
profilaxias primárias e itraconazol. Este caso clínico demonstra a gravidade de
uma infecção disseminada por H. capsulatum e a importância da sua suspeição
precoce para definição das condutas de suporte e tratamento adequado
imediato, diante de sinais de choque séptico e/ou hipovolêmico, principalmente
em pacientes com grau severo de imunossupressão.
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