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Resumo Introdução: A Coccidioidomicose é uma infecção fúngica
adquirida pela inalação. Apesar de grande parcela ser assintomática,
manifesta-se principalmente como infecção respiratória. Objetivo:
Identificar os aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos e de
tratamento da Coccidioidomicose por meio de uma revisão sistemática entre os anos de 2015 e 2020. Materiais e métodos: Foi realizada
uma revisão sistemática e integrativa no PubMed e SciELO. Na pesquisa avançada foram utilizados os termos “Coccidioidomicose” e “Coccidioides”. Os artigos foram lidos e compilados em tabelas de acordo
com as variáveis definidas. Resultados: No PubMed foram encontrados
1.611 artigos, após aplicação dos critérios de inclusão foram elegidos
72 artigos dessa plataforma. Desses, após leitura do título e resumo,
foram excluídos 55, restando, assim, 17 artigos para leitura completa.
Na base de dados SciELO foram obtidos 04 resultados, sendo excluídos
3 artigos. Diante dos resultados obtidos, foram elegidos 18 artigos para
compilação da revisão de literatura. A Coccidioidomicose é uma micose profunda que geralmente infecta os indivíduos de forma assintomática e uma pequena parcela desenvolve sintomas que variam entre a
forma pulmonar ou disseminada. O fungo é endêmico de regiões semiáridas, como o Nordeste brasileiro e geralmente acomete profissionais
que trabalham com manipulação do solo. O tratamento se baseia no
uso antifúngicos como anfotericina B e derivados azólicos. Conclusão:
O Nordeste brasileiro é uma região endêmica dessa micose devido à
presença de solos semiáridos. Existe um subdiagnóstico pela falta de
conhecimento da doença, assim como métodos ineficazes de detecção.
O tratamento da fase aguda costuma ser hospitalar com anfotericina B,
itraconazol e fluconazol.
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Abstract Introduction: Coccidioidomycosis is a fungal infection
acquired by inhalation. Although a large portion is asymptomatic, it
manifests itself mainly as a respiratory infection. Objective: To identify
the epidemiological, clinical, diagnostic and treatment aspects of coccidioidomycosis through a systematic review between the years 2015 and
2020. Materials and methods: A systematic and integrative review was
conducted at PubMed and SciELO. In the advanced search, the terms

Aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos e de tratamento da Coccidioidomicose: artigo de revisão

1

Pedro Henrique Freire Carvalho et al.

“Coccidioidomycosis” and “Coccidioides” were used. The articles were
read and compiled in tables according to the defined variables. Results:
In PubMed, 1,611 articles were found, after applying the inclusion criteria, 72 articles from this platform were chosen. Of these, after reading the title and abstract, 55 were excluded, thus leaving 17 articles for
complete reading. In the SciELO database, 04 results were obtained, 3
articles were excluded. In view of the results obtained, 18 articles were
chosen to compile the literature review. Coccidioidomycosis is a deep
mycosis that usually infects the limbs asymptomatically and a small
portion of the symptoms varies between pulmonary or disseminated
form. The fungus is endemic to semi-arid regions, such as the Brazilian
Northeast and generally affects professionals who work with soil manipulation. Treatment is based on the use of antifungal agents such as amphotericin B and azole derivatives. Conclusion: Northeastern Brazil is
an endemic region of this mycosis due to the presence of semiarid soils.
There is an underdiagnosis due to the lack of knowledge of the disease,
as well as ineffective detection methods. Treatment of the acute phase is
usually hospitalized with amphotericin B, itraconazole and fluconazole.
Keywords: Coccidioidomycosis; Systemic ringworm; Amphotericin B.

Introdução
A Coccidioidomicose é causada por
Coccidioides immitis e Coccidioides posadasii, que são fungos endêmicos presentes em
certos locais do continente americano. Esses fungos infectam a população exposta de
maneira assintomática e, em menor proporção, manifesta-se como uma doença auto-limitada do tipo influenza, pneumonia ou,
ainda, na forma disseminada.1 Sob essa óptica, esse fungo é endêmico principalmente
no Sudoeste dos Estados Unidos, Norte do
México e Nordeste do Brasil.
Os primeiros relatos de coccidioidomicose ocorreram em 1978 na Bahia e 1979
no Piauí. Contudo, somente em 1998 o Brasil entrou no mapa geográfico da doença,
após os primeiros surtos de pacientes sintomáticos em dois estados do Nordeste. É
importante destacar que em cinco estados
brasileiros a manifestação dessa micose é
conhecida: Piauí, Ceará, Maranhão, Bahia e,
mais recentemente, Pernambuco.2
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Nessa perspectiva, essa doença é considerada uma das infecções fúngicas primárias
mais virulentas. As espécies de Coccidioides
vivem em regiões áridas e semiáridas, causando principalmente infecção pulmonar
por inalação de artroconídios, uma das formas parasitárias do fungo em forma de esporos que se formam pela separação das hifas septadas, embora outros órgãos possam
ser afetados como Sistema Nervoso Central
(SNC) e pele.3
Por essa doença apresentar diagnóstico
difícil e por não ser de notificação compulsória no Brasil, muitas vezes esse diagnóstico é realizado erroneamente devido ao
diagnóstico diferencial com tuberculose
pulmonar, neoplasia pulmonar e outras micoses como pneumoconiose e criptococose.
Portanto, essa notificação deve ser precisa e
padronizada, com objetivo de determinar o
peso da morbidade na saúde pública e nos
sistemas de saúde. Ademais, vale salientar
que epidemiologia da coccidioidomicose é
crucialmente importante para melhorar a
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compreensão da doença à medida que ela
continua a evoluir ao longo do tempo.4
Os agentes patógenos da doença são
capazes de estabelecer a infecção em hospedeiros imunodeprimidos e imunocompetentes, entretanto, a evolução da patologia é
variável: em mamíferos há maior susceptibilidade para contrair a infecção.
A Coccidioidomicose possui um amplo espectro de manifestações clínicas denotando de sintomas variáveis, podendo
manter-se como uma infecção respiratória
aguda ou progredir de maneira crônica,
disseminando-se para outros órgãos e sistemas. Essa doença é classificada de acordo
com as suas manifestações clínicas, podendo ser pulmonar primária, pulmonar progressiva e disseminada.5
Os fatores de risco associados a essa
doença incluem imunossupressão, gravidez, sexo, defeitos genéticos e raça, sendo as
pessoas de origem afro-americana e filipina
mais frequentemente atingidas.8
O manejo terapêutico contra essa doença é repleto de desafios, pois, além de problemas de toxicidade, existem as barreiras
para o tratamento eficiente utilizando drogas para infecções fúngicas dimórficas. Tais
barreiras incluem resistência natural, necessidade de administração sistêmica, tempo
de tratamento prolongado, falta de metodologia padronizada e otimizada.6
O envolvimento da pele é uma das manifestações extrapulmonares mais comuns
da Coccidioidomicose, contudo, envolve
um amplo espectro de quadros clínicos.
Dessa forma, reconhecê-los é de extrema
importância para um diagnóstico e tratamento rápido e preciso.
Essa pesquisa teve por objetivo traçar
os aspectos epidemiológicos, clínicos, diagSaúde em Revista

nósticos e de tratamento da Coccidioidomicose por meio de uma revisão sistemática e
integrativa entre os anos de 2015 e 2020.

Materiais e métodos
Foi conduzida uma busca sistemática
e integrativa nas bases de dados PubMed e
SciELO. Na pesquisa avançada foram utilizados os termos em inglês: “Coccidioidomycosis” e “Coccidioides”, os quais traduzidos
para o português se referem à “Coccidioidomicose” e “Coccidioides”.
Os critérios de inclusão para leitura dos
resumos foram: a) publicações dos últimos
5 anos, ou seja, publicados entre 2015 e
2020; b) texto completo disponível; c) artigo
com informações epidemiológicas, clínicas,
diagnósticas e/ou terapêuticas; d) pesquisa
em humanos; e) texto em inglês, espanhol
ou português. Os critérios de exclusão foram: a) não adequação ao tema; b) relatos
de casos; c) período de tempo inferior a
2015 e superior a 2020.
Os títulos e resumos dos artigos foram
avaliados de forma independente por dois
revisores que organizaram os artigos de
acordo com as seguintes variáveis: título;
ano de publicação; fator de risco/exposição;
formas clínicas; métodos diagnósticos; tratamento instituído e evolução. Esses dados
foram organizados, interpretados, comparados e discutidos posteriormente.

Resultados
A partir das pesquisas realizadas nas
bases de dados, foram encontrados 1.611
artigos na plataforma PubMed, após aplicação dos critérios de inclusão foram elegidos
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72 artigos dessa plataforma. Desses, após
leitura do título e resumo, foram excluídos
30 por terem focos diferentes ao tema proposto nessa revisão e 25 por serem relatos de
caso, restando, assim, 17 artigos para leitura
completa. Na base de dados SciELO foram
obtidos 04 resultados, sendo excluído 3 arti-

gos, 1 por ser uma pesquisa de interesse da
medicina veterinária e 2 por estarem duplicados da outra plataforma, restando, assim,
01 artigo para análise completa. Diante dos
resultados obtidos, foram elegidos 18 artigos para compilação da revisão de literatura
(Figura 1).

Figura 1 – Desenho do estudo
Foram observados maior prevalência
de Coccidioidomicose no sexo masculino, sem preferência por idade e associado
às ocupações de manipulação do solo. Há
predileção por afro-americanos e filipinos.
As formas clínicas observadas foram: pul-
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monar primária/aguda, pulmonar crônica
e forma disseminada. O tratamento instituído é à base de antifúngicos como anfotericina B e azólicos. As características gerais
das 18 publicações incluídas são expostas
no Quadro 1.
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Discussão
Fatores epidemiológicos
A Coccidioidomicose (CMD) é um tipo
de micose provocada por fungo dimórfico
que exibe duas espécies causadoras de doenças e que são endêmicas no continente americano: Coccidioides immitis e Coccidioides
posadasii.1 Nessa perspectiva, essa infecção
pode apresentar manifestações clínicas assintomáticas ou manifestar-se desde uma
infecção respiratória simples até sintomas
mais graves, podendo se disseminar e afetar
outros órgãos, especialmente a pele e o SNC.2
Sob essa óptica, essa doença se apresenta
como uma das principais micoses endêmicas, ocorrendo com frequência no Sudoeste dos Estados Unidos, México, Argentina,
América Central e do Sul.3 Contudo, focos
endêmicos da doença também foram identificados na região semiárida do Nordeste
Brasileiro como Ceará, Piauí e Pernambuco. A ocorrência descrita dessa micose está
diretamente interligada à biologia específica
dos agentes C. immitis e C. posadasii, os
quais são descritos como microorganismos
de caráter geofílico, habitando preferencialmente áreas desérticas, de clima semiárido,
com baixos índices pluviométricos, extensos períodos de estiagem, elevadas temperaturas, solos alcalinos e vegetação xerófila.5
Nesse sentido, a maioria dos casos notificados no Nordeste brasileiro possui vínculo epidemiológico com o hábito de caça
ao tatu da espécie Dasypus novemcinctus.
No Brasil, é importante destacar que algumas atividades representam maior susceptibilidade de contaminação para profissionais envolvidos com o manejo do solo
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como: agricultores, militares, trabalhadores
de construção, arqueólogos, antropólogos,
paleontólogos e zoologistas.5
Dessa forma, pesquisas demográficas
internacionais relatam que a Coccidioidomicose acomete com maior frequência pessoas do sexo masculino devido à ocupação
com o manejo do solo, porém, não demonstra preferência por faixa etária. Contudo,
é notável que indivíduos com idade mais
avançada sejam propensos a complicações
graves no seu quadro clínico, podendo desenvolver infecção pulmonar crônica.5
Além disso, fatores de risco associados a
essa doença incluem imunossupressão exógena, gravidez, raça, sexo e defeitos genéticos discretos.11 Acresça-se, ainda, que por
meio de um levantamento de dados a CMD
pode possuir predileção racial, observando
que pessoas originárias das ilhas filipinas e
afro-americanas são mais vulneráveis a uma
possível contaminação.3

Formas clínicas
A CMD possui um amplo espectro de
manifestações clínicas, denotando sintomas
variáveis que podem manter-se como uma
infecção respiratória aguda e autolimitada
ou progredir de maneira crônica, disseminando-se para outros órgãos e sistemas. Sob
essa óptica, a CMD é classificada de acordo
com as suas manifestações clínicas, entre
elas: pulmonar primária ou aguda, pulmonar crônica e a forma disseminada.22
Nesse sentido, a Coccidioidomicose
pulmonar primária é a manifestação clínica
mais frequente, podendo ser assintomática
ou sintomática. Desse modo, a maioria dos
hospedeiros apresentam sintomas primá-
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rios que se assemelham aos da gripe, demonstrando sintomatologia composta por
tosse, febre, dispneia, dor torácica e perda de
peso.5 Acresça-se, ainda, que esses pacientes
podem expressar uma reação alérgica devido à formação de imunocomplexos, exibindo sinais no corpo como erupção macular
eritomatosa e eritema nodoso.
Ademais, a forma pulmonar aguda é
responsável pela maioria dos casos, na qual
cerca de 60% desses se dão na forma assintomática que são detectadas apenas por testes
intradérmicos e, geralmente, não necessitam
de tratamento, uma vez que alguns pacientes
desenvolvem cura espontânea entre 30 e
60 dias. Por outro lado, em casos em que a
forma aguda não se resolve após 2 meses,
a infecção torna-se crônica que é caracterizada por formação de lesões nodulares
ou cavitárias com manifestações clínicas e
radiológicas inespecíficas. Sendo assim, é
admissível concluir que a forma pulmonar
progressiva é normalmente crônica, evoluindo a partir de infecções cujos sintomas
se mantiveram constantes devido ao imunocomprometimento em pacientes diabéticos
ou imunossuprimidos.23
Na forma clínica disseminada, a doença extrapulmonar geralmente se desenvolve
por meio da disseminação hematogênica ou
linfática, podendo envolver um ou vários
locais, nos quais os órgãos frequentemente
atingidos são pele, sistema nervoso central e
sistema músculo-esquelético.3 Pacientes em
certos grupos de risco ou com imunidade
comprometida, como discutido anteriormente, também apresentam maior risco de
disseminação.22 Nesse sentido, a progressão
mais deletéria é a disseminação para o SNC,
responsável por causar meningite.
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Além disso, outros sintomas podem
ser observados como dor de cabeça, visão
embaçada, fotofobia, meningismo, declínio
da cognição, alterações auditivas e déficit
neurológico focal. Já na pele, essa mazela
apresenta-se em forma de pápulas, gomas,
fístulas, lesões ulceradas, verrucosas e eritema multiforme, atingindo outros órgãos
com períodos de remissão e recorrência,
mesmo com uso de antifúngico.2
A forma cutânea primária, mesmo que
rara, pode ser provocada pela inoculação
dos artroconídios diretamente na pele, a
qual se dá por meio de trauma na pele com
materiais contaminados com os esporos.
Dessa forma, dependendo do local anatômico da infecção, os pacientes invariavelmente necessitam de antifúngicos prolongados,
com alguns necessitando de intervenção cirúrgica concomitante para desbridamento e
estabilização.

Diagnóstico
Por essa doença possuir características
clínicas semelhantes a outras doenças
como hanseníase, tuberculose ou outras
micoses sistêmicas e não ser de notificação
obrigatória, muitas vezes tem seu
diagnóstico conduzido erroneamente, o que
auxilia mais ainda na sua subnotificação.2
Dessa forma, a Coccidioidomicose deve
ser considerada no diagnóstico diferencial
de uma doença compatível que ocorre em
um residente ou visitante de uma área endêmica, com fito de se obter um diagnóstico correto. Sob essa óptica, os métodos de
diagnóstico atualmente disponíveis para
Coccidioidomicose têm deficiências em relação à precisão e oportunidade, resultan-
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do em um tempo médio para diagnóstico
de 5 meses após a primeira consulta.13
Assim, a análise para a identificação de
CMD é realizada sob diversas formas, podendo ser diagnóstico laboratorial (exame direto, cultivo in vitro, exame histopatológico)
ou por meio de um diagnóstico sorológico
(testes imunológicos), como também por
identificação molecular, avaliação cutânea
e exames inespecíficos (radiológicos e
tomográficos). Além disso, acrescenta-se a
esses métodos o diagnóstico por precipitado em tubo (TP), fixação do complemento
(CF), imunudifusão e ensaios de imunoabsorção enzimática (ELISA).9
Ademais, uma abordagem alternativa é
a detecção de antígenos fúngicos em biofluidos (normalmente soro) via imunoensaio enzimático de antígeno, por exemplo,
anticorpos contra galactomanano fúngico,
um polissacarídeo presente na parede celular do fungo que podem beneficiar na detecção da Coccidioidomicose. Contudo, alguns
estudos constatam dificuldades na identificação desses anticorpos durante os primeiros momentos da infecção, bem como em
pacientes imunossuprimidos. Portanto, a
reatividade cruzada com outras micoses foi
demonstrada em outros estudos, assim, vários testes de diagnóstico podem ser necessários, e a interpretação dos resultados deve
considerar a possibilidade de infecção com
outros agentes etiológicos.
Nessa óptica, o diagnóstico incorreto
leva ao uso ineficaz de agentes antimicrobianos por longos períodos de tempo que
podem acarretar em aumento da morbidade e mortalidade, sofrimento prolongado
do paciente e maior custos de tratamento.
Portanto, o diagnóstico dessa mazela neces-
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sita ser rápido e preciso, pois seu tratamento
deve ser específico a fim de evitar o óbito do
paciente.

Tratamento
De acordo com as diretrizes de tratamento publicadas em 201622, os Coccidioides geralmente são suscetíveis à anfotericina B e aos antifúngicos azólicos in vitro,
porém, as respostas ao tratamento são altamente dependentes dos fatores do hospedeiro, por exemplo, imunocompetência
e raça/etnia, além do local envolvido e da
gravidade da doença.
É importante constatar que nenhum
tratamento é recomendado para coccidiomas assintomáticos que, muitas vezes, são
ressecados durante a busca de um câncer de
pulmão presuntivo. No entanto, pacientes
assintomáticos necessitam de observação
de pelo menos 2 anos para documentar a
resolução da infecção.
O manejo clínico atual de infecções por
patógenos fúngicos dimórficos é limitado a
drogas antifúngicas como a anfotericina B.
Embora disponíveis por via oral, os medicamentos azólicos apresentam problemas de
toxicidade ao hospedeiro e o curso do tratamento é longo para infecções causadas por
esses fungos. Infelizmente, os antifúngicos
equinocandinos melhor tolerados não têm
eficácia contra a fase patogênica dos patógenos fúngicos dimórficos, aumentando a
necessidade de opções de tratamento alternativas ou de segunda linha.6
Como já mencionado, as recomendações
de tratamento antifúngico para Coccidioidomicose dependem da gravidade clínica
da doença e a duração do tratamento pode
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variar de 3 a 12 meses até o tratamento para
toda a vida. As infecções mais mortais incluem meningite ou disseminação para o
SNC e é recomendado que esses casos recebam medicação antifúngica vitalícia.9 Assim,
o fluconazol é o antifúngico mais comumente usado para tratar Coccidioidomicose e é o
tratamento padrão para doenças do SNC.19
Além disso, vale salientar que os tratamentos antifúngicos atuais para pacientes com
Coccidioidomicose progressiva ou com risco
de vida incluem principalmente anfotericina
B e antifúngicos azólicos. A anfotericina B é
recomendada para Coccidioidomicose grave com risco de morte, mas a toxicidade e a
administração intravenosa ou intratecal são
desvantagens significativas. Já os antifúngicos azólicos são geralmente administrados
por via oral e são a base do tratamento de
longo prazo para a Coccidioidomicose.23
Os antifúngicos azólicos diminuem
a síntese de ergosterol ao inibir o esterol,
comprometendo, dessa forma, a integridade
da membrana celular do fungo, acarretando
na morte do microorganismo.19 Ademais, os
cursos de tratamento para qualquer forma
de Coccidioidomicose são prolongados e
devem continuar meses após a melhora, porém, como algumas lesões podem progredir
enquanto outras diminuem, foi desenvolvido um sistema de pontuação que incorpora
sinais e sintomas, culturas, lesões radiograficamente aparentes e títulos sorológicos.21
Uma redução de uma pontuação cumulativa para menos de 50% da linha de base é
considerada uma resposta à terapia.21 Nesse aspecto, as estratégias de tratamento da
Coccidioidomicose variam de acordo com a
gravidade entre pacientes individuais. Algumas novas drogas vêm sendo estudadas para
serem utilizadas no tratamento da Coccidio-
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ides spp., e alguns resultados apresentam um
futuro promissor no combate à doença pelo
uso dos medicamentos triazólicos: voriconazol e posaconazol.23
Sob essa óptica, o voriconazol detém
boa penetração no SNC, sendo recomendado nos casos de meningite causados por
Coccidioides spp. Além disso, vale ressaltar
que a utilização de posaconazol demonstrou eficácia em pacientes com infecções
refratárias.5 Ademais, baseado em sua excelente tolerabilidade, depuração renal linear, interações medicamentosas limitadas
e alta eficácia, o fluconazol tem sido cada
vez mais utilizado no tratamento da pneumonia coccidioidal primária.21 Contudo,
não existem dados claros para confirmar
sua eficácia na pneumonia coccidioidal
primária ou na prevenção da disseminação.
Portanto, a terapia utilizada no combate
da coccidioidomicose apresenta um grande
desafio, sendo essa a seleção de um agente
de resgate quando a terapia inicial falha ou
quando o paciente é refratário.21

Considerações finais
A Coccidioidomicose é uma micose sistêmica adquirida por meio da inalação do
fungo presente nos solos contaminados. O
fungo é encontrado comumente nos Estados
Unidos e México, além do Nordeste brasileiro. A maioria dos pacientes desenvolvem
uma forma assintomática, com resolução
espontânea. Outra parcela de pacientes desenvolvem alguma manifestação pulmonar,
sendo dividida em pulmonar aguda, pulmonar crônica e disseminada. O tratamento é
realizado à base de anfotericina B, itraconazol e fluconazol.
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