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R E S U M O

Os Auto res apresenLam um caso fatal de infecgao miata por Aspergillus e 
Ficomicetos em paciente submetido a transplante renal e tratado com droga imu- 
no-aupresaora, corticnide, antibiotico de largo espectro e radioterapia. Sao apre- 
sentados os achados da necropsia e feitas algumas consideragoes sobre a patoge- 
nese das lesoes encontradas.

I N T B O D O C i O

0  conceito de infecgao por fungos oportu- 
nistas foi pela primeira vez enunciado por 
S eelicer  \ quando, discuLindo as micoses pul- 
monares escreveu: “ a maioria dos fungos in- 
criminados por estaa infecgoes sao francos 
oportunistas que revelam seu carater patoge- 
nico apenas depois de um desiquilibrio bio- 
logico do hospedeiro” . £ste conceito tem sido 
largaraente usado para definir inf echoes gra
ves e mesmo fatais que ocorrem por fungos 
habitualmente saprofitas como o Aspergillus, 
Mueor etc., na vigencia de condigoes patolo- 
gicas ou de terapeuticas que favorecem estas 
infecgoes, Sym m ers 2 define a infecgao opor- 
tunista como “ uma infecgao grave, geralmen- 
te progressiva, causada por roicrorganismos 
com capacidade patogenica limitada ou sem 
rienhuma, em condigoes ordinarias, mas que 
se tornam capazes de produzir doenga grave 
em consequencia de fatores predisponentes sur- 
gidos de outras doengas ou de seu tratamento” .

Nos casos ate hoje relatados os fatores pre
disponentes que mais freqiientemente favore- 
ceram as infecgSes por fungos oportunistas

foram as doengas neoplasicas e sistexnicas dos 
orgaos hemolinfopoieticos tais como leucemias, 
molestia de Hodgkin etc., ou as medidas te
rapeuticas usadas no combate a estas enfermi- 
dades como a radioterapia, o uso de corticos- 
teroides e a administragao de drogas citos- 
taticas. Com o advento da era dos transplan- 
tes quando se usam medidas semelbantes para 
combater as reagoes de rejeigao do orgao 
transplantado por parte do organismo re
ceptor, os lungos oportunistas aorgeai como 
ameaga ao bom resullado da terapeutica pelos 
transplantes, pelo menos enquanto nao se en- 
contra um meio especilico de controle das rea* 
goes de rejeigao.

Tivemos a oportunidade de estudar um 
caso em que ocorreu uma mfecgao miata por 
fungos oportunistas apos transplante renal, 
sendo a infecgao a causa da morte do paciente 
que, do ponto de vista urologico, evoluia 
muito bem. Trata-se do primeiro caso de 
transplante renal com rim de cadaver feito 
no Brasil e realizado pelo Dr. Aureo Jose 
Ciconelli e sua equipe, no Departamento de
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Cirurgia da Faculdade dc Medicina de Ri- 
beirao Pieto da Universidade de Sao Paulo. 
Julgamos oportuna a divulgagao desle caso 
pois o diagnostico destas infecg5es oportu- 
nistaa raramente e feito em vida e como se 
trata de infecgoes serias e quase sempre fatais 
e de tratamento mal conhecido, “ a chance 
de um tratamento bem sucedido dependera 
certamente de um diagnostico precoce e de 
um estudo da sensibilidade do microrganismo 
in vitro e em tempo util”  2. Esta corounica- 
gao tem, portanto, como objetivo principal 
alertar aqueles que se dedicam a terapeudca 
pelos transplantes sobre os perigoa da infec- 
gtio por fungos oportunistas durante o uso de 
medidas imuno-supressoras. Alem diato apre- 
sentaremos aspectos da patologia e da pa to- 
genia das lesoes causadas por estes fungos.

MATERIAL E METODOS

0  material deste estudo provem de autop- 
sia realizada por um de nos (JCPC) em pa
ciente que recebera 105 dias antes um trans- 
plante de rim de cadaver. Para evitar a rea- 
gao de rejeigao o paciente foi tratado com 
Irauran (Azotioprina), corticosteroides e ra- 
dioterapia, alem de receber antibiotico de 
largo espectro como profilaxia de infecgoes 
bacterianas. Os metodos usados foram, alem 
daqueles empregados na rotina macro e mi- 
croscopica da autopsia, o exame de cortes 
histologicos de varios orgaos por meio de co- 
loragoes especiais para fungos como a urotro- 
pina-prata de Gomori, o Indigo-Carmin se- 
gundo Baker e o metodo de Warthin-Starry,

R E S U L T A D O S

Os achados macroscopicos mais importan- 
tes se referiram ao coragao, pulmoes e pleura 
e sistema nervoso central. 0  rim transplan- 
tado nao apresentava sinaia de rcj eigao, ven- 
do-se apenas raros infiltrados linfocitarios in
ter sticla is. A cavidade pleural mostrou pre- 
senga de liquido turvo em quantidade mode- 
rada, bilateralmente. A pleura visceral, jun
to ao hilo do pulmao direito e a serosa peri- 
cardica, proximo aos vasos da base do cora
gao, mostravam-se recohertas por exsudato 
fihrino-purulerto. Os pulmSes pesaram 740 g 
o direito e 620 g o esquerdo e moatravam

areas avermelbadas, de consistencia aumen- 
tada, friaveis e que exsudavam liquido sangui- 
nolento quando espremidas. No apice do lobo 
inferior do pulmao esquerdo via-se uma zona 
de infarto com o vaso ocluido no vertice da 
area necrotica (Fig. 1). A cavidade peri- 
cardica estava parcialmente obliterada por 
aderencias fibrinosas recentes e continha li
quido turvo. 0  coragao apresentava uma 
grande area de necrose comprometendo epi- 
cardio e miocardio na parede posterior e bro- 
da livre do ventiiculo esquerdo. Esta area 
tinha cor amarelada e o tecido ai era friavel. 
(Figs. 2 e 3 ). Ao corte notava-ae a preaenga 
de Tamo ociuido da arteria coronaria circun- 
flexa, ainda em seu trajeto intra-epicardico 
(Fig. 4 ). O encefalo pesou 1330 g e nele se 
notava uma extensa zona de necrose, compro* 
metendo as regioes temporo parietal e occipi
tal do lado direito (Fig. 5 ). No nivel toraco- 
lombar da coluna vertebral bavia um abscesso 
paravertebral que se estendia para o canal 
raquidiano, envolvendo raizes nervosas e com
prometendo meninges com necrose da medula 
a eate nivel.

O exame histologico das lesoes revelou: no 
pulmao, areas de necrose (infarto) com trom- 
bose micotica em ramos da arteria pulmonar, 
produzida por invasao dos vasos por Ficomi- 
cetos (Fig. 6) ; presenga de colonies de Asper
gillus crescendo no lecido pulmonar necrotico 
(Fig. 7) e Aspergiloma intrabrdnquico (Figs. 
8 e 8a). No coragao: trombose micotica de 
ramo coronariano com inlarto do miocardio 
e hifas de cogumelos crescendo no tecido car- 
diaco necrotico (Figs. 9 e 10). No cerebro: 
extensa necrose do tecido cerebral com coloni- 
zagao de Aspergillus e presenga de feixes de 
hifas de cogumelo na luz de vasos arteriais 
cerebrais (Figs. 11, 12 e 13). Na medula e 
raizes nervosas: trombose micotica de vasos 
meningeos e infecgao de raxzea nervosas, ven- 
do-se hifas de Ficomicetos atravessando a pa
rede de vasos (Figs. 14 e 15).

Os ganglios linfaticos e as amigdalas pala- 
tina3 mostram grande depressao da b’nfocito- 
poiese (Figs. 16 e 17).

C O M E N T A R I O S

0  paciente foi tratado no pos-operatorio 
com doses elevadaa de corticosteroides e de
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Fig- 1 —  Corte do pulmfto vendo-se um vaso 
calibroso, ramiflcado, com trombose mlc6tlea. 

ObJ. 2,5 — Oc. 10 —  Prata - Urotropina

Fig. 3 —  Corte longitudinal do coracao onde 
se vfi a necrose desde o eplcirdlo at<5 o 

endoeArdio do V .E .

Fig- 2 — Face posterior do coracao vendc-se 
a zona de necrose atlnglndo a ponta, face 

posterior e borda do V.E.
Fig. 4 —  Corte longitudinal de ramo da ar- 
Mrla coronirla com trombose vendo-se hltas 
de cogumelo em suas paredes e les&o Infla- 
mat6rla no eplnftrdlo (setas). (Obj. lo  —  Oc. 

10, H .E.
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Fig. 5 — Corte transversal do enc££alo, vendo-se Area de necrose cerebral

“ Imuran” , alem de ter recebido radioterapia 
local e de ser tratado preventivamente com 
antibiotico de largo espectro. Embora as do
ses tenham sido progressivamente reduzida 
com o passar dos dias, por volta da quinta se- 
mana o paciente apresentou-se febril e as do
ses dos medicaraentos voltaram a ser adminis- 
tradas de acordo com o esquema inicial (150 
mg/dia de corticoide e 150 mg/dia de Azotio- 
prina), no receio de que estivesse ocorrendo 
uma reagao de rejeigao. Estas medidas redu- 
zindo as defe3as do organismo caracterizam 
bem a infecgao como de tipo oportunista e in- 
dicara, pravavelmente, a epoca em que ocor- 
reu a infecgao.

Aspecto que merece tambem comenlario 
neste caso e aquele relacionado com a pato- 
genese das lesoes. Sao conhecidas as dificul- 
dades de interpretagao dos achados histopa- 
tologicos em sua correlagao com a patogenia 
das lesoes causadas pelo Aspergillus no pul- 
mao *. Nosso paciente apresentava tanto a for
ma bronco-pulmonar como a pneumonia mi- 
cotica necrosante. Na Fig. 8 vemos uma colo-

nia intra-bronquica do fungo e na Fig. 7, o 
cogumelo crescendo em area de necrose do pa- 
renquima pulmonar. Se a infecgao fosse ape- 
nas pelo Aspergillus scriamos tentados a admi- 
tir que a colonizagao intra-parcnquimatosa ti- 
vesse partido da penetragao do fungo atraves 
da mucosa bronquica. No caso presente, con- 
tudo, temos uma Ficomicetose associada e e 
conhecida a capacidade de penetragao dos va- 
sos sanguineos pelos Ficomicelos, Alem disto 
encontramos bifas destes cogumelos penetran- 
do na parede de ramos arteriais e proliferan- 
do no trombo tanto no pulmao como na area 
de infarto miocardico (Figs. 6 e 9). Acre- 
ditamos por isto que, neste caso, a necrose 
pulmonar seja isquemica por Irombose mico- 
tica produzida pela Ficomico9e e que este fato 
tenha favorecido a colonizagao do Aspergillus 
nas areas necroticas. £ste ultimo se propagou 
entao para o cerebro produzindo as lesoes ai 
encontradas. Quanto a lesao da medula espi- 
nbal e das raizes nervosas, responsaveis pela 
paraplegia que o paciente apresentou na fase 
final da evolugao clinica e que tanto desorien-

418

«t*r
.



Fig 6 —  Corte de pulmio onde se ve vaao aangufneo trombosado, cortado longitudlnalmente, con-
tendo hllaa de ficomlcetos no irornbo e em suaa paredes. Ob3. 10 __ Oc. 10. H ,E.

Fig. 7 — ColOnla de Atpergillut em Area de necrose pulmonar. Ob). 40 — Oc. lo. H .E.
Fig. 8 — Aspergiloma intra-brfinqutco em Area de necrose. ObJ. 2,5 —  Oc. 10. H .E .
Fig. 8a — Detalhe da fi"ura anterior, vendo-se formas com conldlos na luz do brflnqulo Ob], 40  

Oc. 10. H .E.
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Fig. 9 — Corte do mlocftrdio vendo-se 4 esquerda musculatura cardlaca necr6tlca e & dlrelta um 
ramo coronarlano eom lnvasfto da cogumelos em suas pared ea e no trombo que enche par- 
ciatmente sua luz. ObJ. 10 —  Oc. 10. H.E.

Fig. 10 —■ Detalhe da flgura anterior vendo-se Iragmento de hit a, provivelmente de Ficomlceto, no 
inioc4rdlo necr6Uco. ObJ. 40 — Oc. 10. Indigo Carmln 

Fig. 1 1 —  Corte do lnfarto cerebral onde se notam hllas de Aspergillus. Em algumas pode-se ver a 
septacao caracteristlca. ObJ. 40 — Oc. 10. Prata - Urotroplna 

Fig. 12— Corte felto na zona de infarto cerebral venao-se eolflnlas de A#pergiUua no tecido necrdtico 
e lnvadlndo ramos arterlais e venosos. ObJ. 10 —  Oc. 10. Prata - Urotroplna



Fig. 1 3 __ corte da zona de necrose cerebral vendo-se ramo arterial contendo hlfas de Aspergilla* em
sua l\3Z. O bj. 40 —  Oc, 10. H . E .

Fig. 1 4 __ Corte de ral2 nervosa lomb&r vendo-ae entre aa flbras nervosas unia grande hifa ramlfl-
tiada e grosselra de Flcomlceto rodeada por ceiulag loflamaMrlas. Oloj. 40 — Oc. 10. H.E.

Fig. 1 5 __ Core de ral2 nervosa lombar onde se v«m hltas de Ftcomicetos tnvadlndo a parede vascular
e crescendo na iuz de vaao sanguineo. Obj. 40 —  Oc, 10. Prata - Urotroplna 

Fig. 16—  zona cortical de g&ngllo llnfitlco lntra-torflclco notando-se desapareeimento de follculos 
IlnffitJcos e rarefac&o de tectdo linf6lde. Obj. 10 —  Oc. 10. H.E.
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Fig. 17 —  Corte de axnlgdala palattna obser- 
vando-ne ausSncia quase completa do tectdo 
llnf&tico sub-epltellaJ. Ot>J. 10 —  Oc. 10. HJ5.

tou oa neurologistas quanto a sua etiologia, 
foram causadas por necrose consequente a 
oclusao vascular pela infeqjao por Ficomicetos 
atraves do abscesso para-vertebral e intra-ra- 
queano, propagado a partir da infecgao 
pleural.

fiste e pois urn caso bastante ilustrativo do 
risco da3 infec^oes por fungos oportunistaa, 
de sua gravidade —  poia que foi sein du- 
vida a causa da morte do paciente —  e dos 
problemas diagnosticos que podem tvazer.

S U M M A R Y

Mycotic infection by opportunistic fungi in a 
case of kidney transplantation using 

cadavcric donor

The Authors describe fatal mixed infection 
by Aspergillus and Phycomicete in a case of 
renal transplantation in which the patient was 
treated with antibiotic, corticosteroid, X  ray 
and immunosuppressors. Considerations are 
made about the pathogenesis of some of the 
lesions found at the autopsy.
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