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TRATAMENTO DA PABACOCCIDIOIDOMICOSE COM KETOCONAZOT

Mário Cândido de Otiveira GOMES (t)

RESUMO
Dez pacientes com paracoccidioidomicose foram tratados com ketoconazol,
por via oral, na dose de 400 mg por dia, durante 30 dias e,
a seguir, 200 mg num
prazo variável de 10 a lg meses. Tendo em vista a total remissão
d.a sintomato.
logia, assim como a completa regressão das lesões tegumentares, ganglionares
e
melhora acentuada das pulmonares, oito pacientes foram consid.erados .,cura_
clos" e dois "melhorados", conforme os controles micológicos e sorológicos.
os
efeitos colaterais foram praticamente desprezÍveis, mostrando que o
novo anti_
fúngico é um seguro e efícaz medicamento na terapêutica desta micose.

INTRODUÇÃO
Até pouco tempo, o tratamento da paracoccidioidomicose estava limitado ao uso de drogas sulfonamidas e da anfotericina B. Eviden_
temente, nos casos de resistência às sulfas e
nas diversas manifestações de toxicidade do
antimicrobiano, náo existiam opções de escolha.
A introdução dos derivados imidazólicos na terapêutica das doenças fúngicas, tais como o
miconazole, ampliaram a gama de substâncias
disponiveis, facilitando o manuseio e oferecen_
do novas armas terapêuticas. No entanto, tais
substâncias demonstraram sérias limitações, como a baixa absorçáo por via oral e toxicidade
não desprezÍvel por via parenteral 5. A facilidade de administraçáo e os efeitos colaterais
reduzidos tornam o ketoconazol substância de

primeira linha no tratamento da paracoccidioidomicose.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram tratados 10 pacientes com paracoccidioidomicose, sendo oito do sexo masculino e
dois do feminino, com idade variável de 14 a 60
anos. Destes pacientes, quatro apresentavam
a forma tegumentar, três, tegumentar-visceral,
dois, linfático-ganglionar e um, linfático-visceral
(1) P¡ofesso¡ Titular da Disciplina de

(Tabela

I). O tempo de doença

oscilou entre

2

meses e 7 anos, com dois pacientes, apenas sem

medicação antelior.

O diagnóstico da micose foi realizado através de exames clínico e laboratorial, com com_
provação etiológica do fungo por exame direto
e biopsia, além das provas sorológicas d.e fi_
xação de complemento quantitativa e precipi_
tação em tubo, segundo a técnica de FAVA

NETTO7,8.

O keioconazol foi administrado na d.ose
única de 400 mg por dia, após uma das refei_
ções t, durante B0 dias e, a seguir, 200 mg diá_
rios, por um tempo variável de 10 a 1g meses.
com a média de 12 meses.
Todos os pacientes foram tratados median_

te internação hospitalar, com seguimento am_
bulatorial posterior. Exames clÍnicos e laboratoriais forarn realizados, semanalmente. du_
rante a internação e, posteriormente, cada três

meses, incluindo exames sorológicos e testes de
controle de toxicidade da droga, como hemo-

grama, hemossedimentação, mucoproteínas,

creatina, uréia, transaminases, tempo de protrombina, bilirrubinas totais e frações, eletro.
forese de proteínas, amilase, ácido úrico, glicemia, IÍpides totais e frações, fibrinogênio, fos-
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Tratamento de 10 pacientes de paracoccidioidomicose com ketoconazol
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I, além de exames
radiológicos. O mesmo critério foi adotado
após a suspensão do tratamento durante 12
meses de observação. Nenhuma droga antifúngica foi administrada simultaneamente, sendo
o cÏitério de cura baseado na resolução clínica do processo, negativação do exame micológico e das provas sorológicas ("curados") ou
na redução significativa dos testes ("melhorafatase alcalina e urina tipo

dos").

forma de fibroses, foram verificadas em
tro pacientes (n.'s 1, 5, 6 e 7).

O tratamento de

10 pacientes de paracocci-

128

qua-

As reações sorológicas, realizadas cada
meses, foram condensadas na Tabela

do antes, durante e no final da

3

II,

segunmedicação, re-

velando negatividade da fixação de complemento em oito pacientes e redução significativa em
dois; o teste de precipitação em tubo foi positi-

vo em cinco indivíduos, com evolução total
ra negatividade entre 3 e 6 meses.

RESULTADOS

dioidomicose com ketoconazol apresentou 100%
de resultados favoráveis, sendo oito pacientes
considerados "curados" e dois "melhorados",
conforme Tabela I. Os sintomas e sinais relatados antes do tratamento regrediram totalmente em oito indivíduos, num prazo variável
de 2 a 10 meses, persistindo com menor intensidade em dois (casos 5 e 6). A melhora clínica foi observada nos primeiros 30 dias, sendo
mais pronunciadas após 2 a 3 meses, em todos
os casos. As lesões tegumentares responderam
bem nos três primeiros meses de medicaçáo,
seguindo-se as formas linfático-ganglionares (3
a 6 meses) e, finalmente, os pulmonares (5 a
10 meses), conforme Tabela II. Seqüelas, sob a

B

pa-

Os efeitos colaterais foram mínimos, com

um paciente apresentando hematúria. e redução do tempo de protrombina (de 100 para
6t%), após 4 meses de terapêutica, e outro,
aumento da fosfatase alcâlina após 3 meses de
medicaçáo, com regressão total e espontânea

do quadro laboratorial, sem necessidade de interrupção da droga. Nenhum caso de recaída

foi

observado até 12 meses após a suspensão
do medicamento.
DISCUSSÃO

Os resultados, aqui apresentados, confir.
mam a eficácia do ketoconazol no tratamento
da paracoccidioidomicose, sendo totalmente superponÍveis aos relatos de literatura!2,3,4,5,e,r1,
12,13,14,15.
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for 30 days and then, with 200 mg
for periods raging from 10 to 19 months. Having
in mind total remission of symptomatology, as
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well as complete regression of tegumentary,
lymphatic ganglionic lesions with evident improvement of pulmonary involvement, eight patients were considered as "cured" and two "improved", according to mycologic and serologic
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