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RESUMO 

Introdução: A histoplasmose é uma doença fúngica comumente observada em pacientes 

com AIDS como uma doença oportunista. É uma doença negligenciada em muitos países, 

especialmente na América Latina, incluindo o Brasil. Existe importante relação com 

fatores ambientais, mesmo em áreas urbanas, onde a sua incidência tem aumentado. 

Métodos: Foi realizada uma revisão de prontuários de pacientes com AIDS e 

histoplasmose, que vivem em na região metropolitana de Goiânia, no período de janeiro 

de 2003 a julho de 2014. Os casos selecionados foram georreferenciados, para analisar a 

incidência de histoplasmose em pacientes de AIDS na região metropolitana de Goiânia. 

Resultados: Um total de 166 pacientes preencheram os critérios de inclusão com 

diagnóstico de coinfecção AIDS e histoplasmose. Foram identificados 130 pacientes do 

sexo masculino, e quase a metade dos pacientes (41%) o diagnóstico de AIDS e 

histoplasmose ocorreu simultaneamente. A mortalidade geral foi de 53% (88 pacientes). 

Os principais sintomas foram respiratórios, gastrointestinais e cutâneos. A distribuição 

dos casos ocorre em quase todas as regiões da área urbana, com alguma predominância 

nas regiões leste e oeste, nas proximidades de áreas de degradação ambiental, 

contaminação de fontes de água, e de urbanização não planejada. Conclusão: A 

coinfecção HIV/HD é comum em nosso hospital de referência em doenças infecciosas 

com altas taxas de mortalidade, e muitos pacientes relataram que vivem em áreas urbanas 

como Goiânia e Aparecida de Goiânia, mesmo que a histoplasmose tenha epidemiologia 

predominantemente rural. Nossos resultados sugerem a necessidade de estudos 

ambientais para determinar a contaminação ambiental e os possíveis fatores de risco 

locais para infecção pelo H. capsulatum; e também inquéritos sorológicos, para 

determinar a prevalência desta infecção nas cidades estudadas. 

Palavras-chave: histoplasmose; AIDS; análise espacial; georreferenciamento; micose; 

epidemiologia. 

 

 

 



xix 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Histoplasmosis is a fungal disease commonly observed in AIDS patients 

like an opportunistic disease. It’s a neglected disease in many countries, especially in 

Latin America, including Brazil. There is relationship with environmental factors, even in 

urban areas, where his incidence has increased. Methods: We performed a retrospective 

chart review in AIDS patients and histoplasmosis, who live in Goiania, from January 

2003 to july 2014. The selected cases were georreferenced, to analyze the incidence of 

histoplasmosis in AIDS patients in metropolitan area from Goiania. Results: A total of 

166 patients met the criteria for the diagnosis of coinfection AIDS and histoplasmosis. 

We identified 130 male patients, and almost half patients (41%) had histoplasmosis and 

AIDS diagnoses simultaneously. The general mortality was 53% (88 patients). The main 

symptoms were respiratory, gastrointestinal and cutaneous. The distribution of some 

cases occurs in almost all regions of the urban area, with some predominance in the 

eastern and western regions, nearby areas of environmental degradation, contamination of 

water sources, and unplanned urbanization. Conclusion: The HIV/DH coinfection is 

common in our referral hospital in infectious diseases with high mortality rates, and many 

patients reported living in urban areas as Goiânia and Aparecida de Goiânia, even 

histoplasmosis being predominantly rural epidemiology.  Our findings suggest the need 

for environmental studies to determine the environmental contamination and the possible 

local risk factors for infection with H. capsulatum; and serological surveys, to determine 

the prevalence of this infection in the studied cities. 

 

 

Keywords: Histoplasmosis; AIDS; Spatial analysis; georreferencing; mycosis; 

epidemiology 
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1 INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

Após o surgimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e sua 

caracterização como epidemia a partir da década de 80, a histoplasmose tem tido grande 

relevância na saúde pública de um modo em geral, como doença endêmica, e também 

como doença definidora de AIDS. Além disso, a histoplasmose está relacionada com 

atividades laborais e recreacionais, portanto em alguns casos pode ser diagnosticada 

como doença ocupacional.  

São crescentes os relatos de casos de histoplasmose em países e regiões onde a 

doença não é endêmica, como na Europa, por exemplo, e um dos fatores é o aumento do 

número de migrantes e turistas no continente, portanto nos dias de hoje se tornou uma 

doença global. É considerada uma doença negligenciada na América do Sul, incluindo o 

Brasil. Com elevada mortalidade, principalmente na forma disseminada nos casos 

relacionados à AIDS, muitas vezes assumida como ―tuberculose-like‖ ou 

―pneumocistose-like‖, e frequentemente os pacientes vão a óbito sem causa de morte 

definida, resultando em subdiagnóstico da doença. (NACHER et al., 2013) 

 

1.1. Histoplasmose  

1.1.1 Histórico e aspectos básicos 

A histoplasmose foi descoberta em 1906 por Samuel Taylor Darling quando 

examinava casos suspeitos de leishmaniose em tecidos de necrópsia de homens que 

trabalhavam na construção do canal do Panamá, e haviam morrido com uma doença 

febril aguda associada a anemia e hepatoesplenomegalia. (HAGAN, 2003) Pelo aspecto 

microscópico do patógeno pensou se tratar de um protozoário. Devido a invasão do 

citoplasma por histiócitos e possuir uma espécie de cápsula, denominou a nova espécie 

descoberta Histoplasma capsulatum. ( KAUFFMAN, 2007; ANDREU et al., 2011) 

A natureza fúngica foi demonstrada pelo parasitologista brasileiro Henrique 

Rocha Lima em 1912, ao comparar os parasitas presentes nas amostras de tecidos dos 

pacientes de Darling com amostras de pacientes com leishmaniose. Seu primeiro cultivo 

com demonstração de seu caráter dimórfico em 1934 foi feito pelo patologista 
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americano William de Monbreun, e no mesmo ano foi relatado o primeiro caso da 

doença em paciente vivo. (DIAS, 2009; FERNÁNDEZ ANDREU et al., 1990; 

HAGAN, 2003) 

Histoplasma capsulatum pertence ao Filo Ascomicota, Subfilo Ascomytina, 

Classe Ascomycetes, Ordem Onygeniales, Família Onygenaceae, Gênero Histoplasma. 

(FERNÁNDEZ ANDREU et al., 1990) A espécie é composta por 3 variedades, que são 

elas: Histoplasma capsulatum var. capsulatum, a forma mais comum e estudada; H. 

capsulatum var. duboisii, agente etiológico da histoplasmose africana, e que é restrita ao 

continente africano e não é considerada doença definidora de AIDS;  H. capsulatum var. 

farciminosum, que causa doença em equinos, e sem relatos de doença em humanos. 

(KAUFFMAN, 2007; ADENIS et al., 2014) 

A doença é relatada em todo o mundo, sendo doença endêmica em vários países, 

acometendo tanto imunocompetentes quanto imunossuprimidos Nos portadores de HIV, 

é importante doença oportunista, acontecendo principalmente na forma disseminada, 

com alta morbidade e mortalidade. (GÓMEZ, 2011) Ocorre principalmente nos vales 

dos rios Mississipi e Ohio nos Estados Unidos, na América do Sul (exceto Chile) e 

América Central. Há relatos de casos autoctones na África, Ásia, Austrália e Oceania; 

os casos relatados na Europa são em sua grande maioria importados por migrantes de 

áreas endêmicas. (ANDREU et al., 2011) 

Estudos filogenéticos publicados recentemente classificaram o fungo em oito 

classes: 1) América do Norte classe 1; 2) América do Norte classe 2; 3) América Latina 

grupo A; 4) América Latina grupo B, 5) Austrália, 6) Holandesa (Indonésia); 7) Eurásia; 

8) África. (ADENIS; AZNAR; COUPPIÉ, 2014; FERNÁNDEZ ANDREU et al., 1990) 

Esses estudos apontam para uma ampla diversidade genética, o que levaria a 

apresentações e características predominantes diferentes nos locais onde a doença é 

endêmica; com tropismos diferentes entre as classes América do Norte e América do 

Sul em pacientes portadores de HIV, por exemplo. Tais diferenças também estão 

presentes nas diferentes regiões brasileiras, o que não é de certo modo inesperado, 

devido as grandes proporções territoriais de nosso país. (ZANCOPÉ-OLIVEIRA et al., 

2005; GÓMEZ, 2011) 
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No Brasil há relatos de casos em todo o país, porém devido a grande dimensão 

territorial, há dificuldade em relatar corretamente a epidemiologia em grandes áreas, 

visto que a maioria dos dados existentes são de trabalhos realizados em grandes centros 

urbanos, como séries de casos, e os inquéritos sorológicos que são realizados com 

número pequeno de indivíduos quando comparados a população em geral. (FERREIRA; 

BORGES, 2009) Outro fator limitante é a dificuldade de acesso das populações com 

menor poder aquisitivo a centros de saúde capacitados. Essa limitação dificulta o 

diagnóstico correto da histoplasmose, ocorrendo subdiagnóstico na  grande maioria dos 

casos, pois não é doença de notificação compulsória, exceto em pacientes com AIDS 

(FERREIRA et al., 1997; BEZERRA, 2009)   

 

1.1.2 Fatores ambientais 

O Histoplasma capsulatum é um fungo que possui estreita relação com fatores 

ambientais. É influenciado por fatores físico-químicos presentes no ambiente, como 

umidade, temperatura, e tipo de solo. As características ambientais propícias para o 

fungo são de temperatura média anual de 22 a 29º C, como nas regiões tropicais e 

subtropicais; umidade do ar entre 60-80%, e elevado índice pluviométrico de 800 a 

1200 mm/ano; porém a cada dia mais há relatos de casos autóctones de histoplasmose 

em regiões em condições climáticas divergentes das relatadas anteriormente. 

(CORREIA, 2012; KAUFFMAN, 2007) 

O fungo é encontrado principalmente em solos ácidos (com pH entre 5 e 10) com 

altos teores de nitrogênio e fosfatos devido a presença principalmente de guano (fezes) e 

em profundidades de 5 a 15 centímetros da superfície, porém não de maneira 

homogênea, mas com formação dos chamados microfocos. (KAUFFMAN, 2007) 

 É disperso no meio ambiente, principalmente através de atividades laborais e/ou 

recreativas que propiciem a formação de aerossóis, que são disseminados pelo vento por 

vários quilômetros e favorecem a inalação dos conídeos do fungo, podendo causar 

infecção mesmo em pessoas que não tiveram contato direto com a fonte de infecção. 

(DIAS, 2009; ANDREU et al., 2011) 
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 O solo e outros ambientes quentes e úmidos, como as cavernas, árvores, 

galinheiros, minas, caixas d’água, construções velhas abandonadas, porões e forros de 

casas são seu habitat natural. Desenvolve-se com facilidade em solos e locais com 

presença de grande quantidade de guano de pássaros e morcegos. Essas características 

foram relatadas pela primeira vez em 1949 por Emmons, e posteriormente por Ajello 

em 1964, foi verificado que a maioria das amostras estudadas estava relacionada ao 

habitat de galinhas.  Entretanto, as aves não são portadoras do fungo devido a sua 

elevada temperatura corporal, contudo suas fezes favorecem o crescimento do fungo no 

ambiente. (AIDÉ, 2009; AJELLO, 1964; KAUFFMAN, 2007) 

Alguns estudos relacionaram outros reservatórios do fungo, espécies de aves (por 

exemplo, os pombos no ambiente urbano), mas também os morcegos, que 

historicamente estão relacionados com a grande incidência do H. capsulatum em 

cavernas, mas que possivelmente são os mais importantes reservatórios urbanos desse 

fungo. (HOFF; BIGLER, 1981) 

Os morcegos se adaptam facilmente as condições de habitat das grandes cidades, 

conseguem voar por distâncias consideráveis, tem alta longevidade, vivem em colônias 

e algumas espécies podem viver por até 20 anos. Devido ao curto tamanho de seu 

intestino, são capazes de eliminar fungos viáveis em suas fezes por um longo período, 

favorecendo a disseminação do fungo no ambiente. Portanto, podemos encontrá-los em 

grandes metrópoles nos mais diversos ambientes; em lajes,  forros de construções 

urbanas, caixas de ar condicionado, bem como parques e áreas de vegetação próximas 

as periferias e outros locais que possam servir de habitat para os morcegos no ambiente 

urbanizado e assim favorecer a propagação do fungo.  (DIAS, 2009; HOFF; BIGLER, 

1981) (LUBY et al., 2005) 

Os pombos, ao contrário dos morcegos, não são infectados pelo H. capsulatum, 

porém o fungo é carreado nas asas, bicos e pés desses animais e assim são dispersos no 

meio ambiente; outro fator, é que nos locais dos ninhos de pombos também são 

encontrados grande quantidade de fungos, pois as fezes predispõem o crescimento do 

fungo no seu habitat. (CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 2004) 
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1.1.3 Epidemiologia 

A histoplasmose é doença de ampla distribuição mundial e endêmica em algumas 

regiões, principalmente nas Américas do norte, central e do Sul com exceção do Chile, 

locais que apresentam condições ambientais favoráveis para o crescimento e propagação 

do fungo. (ADENIS; AZNAR; COUPPIÉ, 2014) 

No Brasil, os principais relatos da epidemiologia da histoplasmose, estão 

relacionados na tabela 1. Há que se observar que são estudos realizados em grandes 

metrópoles e em regiões distintas, com importantes diferenças ambientais e climáticas. 

Apenas Correia (2012) realizou análise espacial dos casos de HD em pacientes com 

AIDS em área urbana, sendo que a maioria dos outros estudos não considerou se a 

origem dos casos foi urbana ou rural. 

Tabela 1 - Principais estudos epidemiológicos de Histoplasmose disseminada no Brasil 

e América do Sul 

Estudo Local do estudo Número de 

pacientes 

(n) 

Período 

Arango et al. 2011 Colômbia  434 1992 - 2008 

Daher et al. 2007 Fortaleza – CE 

(Brasil) 

164 1995- 2004 

Mata-Essayag S, 

Colella MT, Rosello 

A, et al. 2008 

Venezuela 158 2000-2005 

Correia, 2012 Fortaleza –CE 

(Brasil) 

152 1999-2007 

Unis, G, et al. 2004 Rio Grande do Sul 

(Brasil) 

111 1977-2002 

Zancopé-Oliveira et 

al. 2005 

Rio de Janeiro- RJ 

(Brasil) 

74 1987-2003 

Mora, DJ, dos Santos, 

CT, Silva-Vergara, 

ML 2008 

Uberaba-MG (Brasil) 57 1992 - 2005 

Borges et al. 1997 Uberlândia – MG 

(Brasil) 

18 1985- 1995 

 

1.1.4 Micologia e fisiopatogenia  
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É um fungo dimórfico, em temperaturas em torno de 37ºC, seja no hospedeiro ou 

em meios de cultivo, o fungo assume a forma leveduriforme, que são as formas 

encontradas dentro e fora dos macrófagos, e no solo a sua forma saprofítica forma um 

micélio filamentoso com macro e microconídeos (KAUFFMAN, 2007) Quando o H. 

capsulatum cresce em temperaturas menores que 35ºC forma hifas septadas que 

originam dois tipos de conídeos, e pode formar colônias albinas a marrons. Os 

macroconídeos formados são cilíndricos medem 8 a 15 µm e possuem parede espessa; e 

os microconídeos são pequenos, lisos, medem de 2 a 4 µm e são as estruturas 

infecciosas. A fase sexuada é denominada Ajellomyces capsulatus, e é pouco vista em 

laboratório. (FERREIRA; BORGES, 2009)   

O processo infeccioso tem início após a inalação dos microconídeos, que são 

fagocitados pelos macrófagos, e é mediado geralmente pelos linfócitos T helper, que 

ativam macrófagos através da liberação de citocinas, principalmente o Interferon gama 

(IFN-γ) e das células natural killer (NK). Tal mecanismo de ativação de imunidade 

celular justifica a elevada incidência de casos em pacientes com esse mecanismo 

prejudicado, como é o caso dos pacientes portadores de HIV, ou que fazem terapia 

imunossupressora.(FERNÁNDEZ ANDREU et al., 1990) 

 A quantidade de microconídeos inalada geralmente determina a gravidade da doença, 

que pode variar desde formas assintomáticas até quadros de doença disseminada. O 

período de incubação é de 1 a 3 semanas, porém nos casos de reinfecção pode ser mais 

curto de 4 a 7 dias. Não é contagiosa entre humanos, e existem relatos de transmissão 

em transplante de órgãos, de doador para receptor. (DIAS, 2009; FERNÁNDEZ 

ANDREU et al., 1990; GÓMEZ, 2011) 

 

1.1.5 Formas clínicas  

1.1.5.1 Forma assintomática 

Ocorre na maioria dos casos, de 80-95%, e geralmente é detectada quando há a 

realização de testes intradérmicos de histoplasmina, detecção de calcificações 

pulmonares por imagens radiológicas ou presença de anticorpos específicos. Essa forma 



7 

 

da doença não costuma deixar sequelas ou lesões no organismo. (FERREIRA; 

BORGES, 2009) 

Entretanto, em alguns casos de imunossupressão, as lesões quiescentes podem 

reativar e causar doença disseminada. 

 

1.1.5.2 Forma pulmonar aguda 

Forma benigna e autolimitada da infecção, ocorrendo principalmente em 

infecções primárias e em crianças, devido a imaturidade do sistema imune. A maioria 

dos casos tem resolução sem tratamento, porém casos sintomáticos e graves deverão 

receber a terapia antifúngica adequada. (KAUFFMAN, 2007) 

Os sintomas são inespecíficos e podem ocorrer com intensidade variada, como 

febre, cefaleia, anorexia, tosse seca, dor torácica com desconforto respiratório. A 

radiografia de tórax pode apresentar infiltrado lobar uni ou bilateral com linfadenopatia 

hilar. (FERNÁNDEZ ANDREU et al., 1990; KAUFFMAN, 2007) 

Outras manifestações podem ocorrer em 5% dos pacientes, o eritema nodoso e 

eritema multiforme como manifestações cutâneas por reações autoimunes secundárias a 

reação de hipersensibilidade causada pelo H. capsulatum, principalmente em mulheres 

jovens; e também mialgias e artralgias, seguidas de artrite autolimitada poliarticular e 

simétrica. (KAUFFMAN, 2007) 

No diagnóstico diferencial deve-se incluir blastomicose pulmonar, pneumonias 

comunitárias por germes atípicos (Mycoplasma sp., Clamydia sp., Legionella sp.). Uma 

anamnese cuidadosa pode auxiliar bastante no diagnóstico, com ênfase em atividades 

laborais e/ou recreativas que envolvam áreas de risco ou viagens para áreas endêmicas. 

(KAUFFMAN, 2007) 

 

1.1.5.3 Forma pulmonar crônica  
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A forma crônica ocorre principalmente em adultos depois da quarta década de 

vida com doença enfisematosa preexistente. As lesões fúngicas tendem a ocorrer nos 

ápices pulmonares adjacentes as bolhas enfisematosas, causando formação lenta de 

fibrocavitações. (FERREIRA; BORGES, 2009) 

 Os sintomas mais comuns são: fadiga, anorexia, febre, sudorese noturna, perda 

de peso, tosse produtiva, dispneia. As manifestações pulmonares são semelhantes às de 

outras doenças crônicas que acometem o aparelho respiratório, por isso no diagnóstico 

diferencial pode-se incluir infecções por micobactérias não tuberculosas (Complexo 

Mycobacterium avium e Mycobacterium kansaii), outras micoses endêmicas como 

blastomicose, esporotricoses, coccidioidomicose, e também sarcoidose. (FERREIRA; 

BORGES, 2009; KAUFFMAN, 2007) 

Quando não tratada adequadamente a doença pode evoluir para insuficiência 

respiratória aguda grave e óbito em até 80% dos casos. Entretanto não há tendência de 

disseminação hematogênica. (FERREIRA; BORGES, 2009) 

 

1.1.5.4 Forma neurológica 

 O acometimento do sistema neurológico central pelo H. capsulatum ocorre em 2 

a 20% dos casos de HD, e faz parte do quadro clínico da histoplasmose disseminada, e 

aumenta a mortalidade de 11 a 100%, entretanto os fatores de risco de acometimento do 

SNC ainda não estão bem definidos. As apresentações clínicas envolvem meningite 

subaguda ou crônica, lesão cerebral focal ou lesão medular, síndrome de acidente 

vascular cerebral e encefalite. (TROFA; NOSANCHUK, 2012; WHEAT; MUSIAL; 

JENNY-AVITAL, 2005) 

 O diagnóstico é difícil e deve ser baseado na cultura do líquor para confirmação 

diagnóstica, em que se deve coletar no mínimo 10 ml de líquor para aumentar a 

sensibilidade do exame. Outros métodos diagnósticos também podem ser realizados, 

como detecção de antígeno no soro ou na urina e detecção de anticorpos, porém pode 

haver reação cruzada com outros fungos, principalemente pelo Cryptococcus 

neoformans. (WHEAT; MUSIAL; JENNY-AVITAL, 2005) 
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 A terapêutica ideal não é bem estabelecida e há altas taxas de falhas terapêuticas 

(~20%) e recidiva da doença (~40%). A anfotericina B lipossomal é o antifúngico de 

escolha, pois atinge maiores concentrações no SNC que a anfotericina B deoxicolato. O 

tratamento deve ser por tempo prolongado, a posologia utilizada deverá ser 3–5 

mg/kg/dia com uma dose total de 100 a 150 mg/kg por 6 a 12 semanas. E o tratamento 

de manutenção deverá ser feito com fluconazol ou itraconazol por no mínimo 1 ano ou 

no caso de paciente HIV, até que a contagem de LT-CD4+ > 150 céls./mm³. (WHEAT; 

MUSIAL; JENNY-AVITAL, 2005) 

 

1.1.5.5 Mediastinite granulomatosa e fibrose mediastinal 

O acometimento linfonodal na histoplasmose pulmonar pode causar 

complicações no mediastino, que é a mediastinite granulomatosa, e é caracterizada pelo 

aumento importante e necrose caseosa dos linfonodos mediastinais, processo que pode 

ocorrer de meses a anos após a forma pulmonar aguda. (KAUFFMAN, 2007) 

A maioria dos pacientes é assintomática, e a suspeita clínica ocorre através da 

visualização de alargamento de mediastino em radiografia de tórax, com confirmação 

por biópsia ou aspiração do conteúdo caseoso do linfonodo. Na maioria dos casos é um 

processo benigno com resolução espontânea, através da calcificação dos linfonodos 

acometidos, não necessitando de tratamento específico. (KAUFFMAN, 2007) 

A fibrose mediastinal pode ser uma evolução rara da mediastinite 

granulomatosa, que pode ser fatal em alguns casos, pois leva a fibrose e compressão 

importante das estruturas nobres mediastinais, condição que pode ocasionar o óbito. 

(KAUFFMAN, 2007) 

 

1.1.5.6 Histoplasmose disseminada 

A histoplasmose disseminada (HD) é quando ocorre a disseminação hematogênica 

do fungo pelo organismo do hospedeiro e acomete principalmente os órgãos hemato-

linfopoieticos. É doença definidora de AIDS, segundo os critérios Rio de Janeiro/ 
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Caracas e CDC modificado. A mortalidade é elevada, e pode variar de 50 a 70% dos 

casos. (BRASIL/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a; KAUFFMAN, 2007) 

 O desenvolvimento dessa forma da doença ocorre principalmente pela reativação 

de infecção latente e depende do estado imunológico do hospedeiro, mas também pode 

ocorrer na primo-infecção quando há uma exposição importante ao patógeno em áreas 

endêmicas. Pessoas com imunossupressão celular, como AIDS, com neoplasias 

hematológicas, pós transplante de órgãos sólidos, usuários de corticosteroides, são as 

mais afetadas pela doença; crianças menores de 6 meses também estão susceptíveis a 

infecção devido a imaturidade do seu sistema imune. (KAUFFMAN, 2007; ROSSINI; 

GOULART, 2006) 

A disseminação da doença envolve todos os sistemas do organismo porém, as 

manifestações clínicas podem ocorrer em alguns órgãos localizados ou em um órgão 

somente. Os sinais e sintomas podem variar muito, e serem gerais e inespecíficos, ou o 

paciente pode ter sinais de sepse grave, com falência de múltiplos órgãos. 

(KAUFFMAN, 2007) 

 Exames laboratoriais podem mostrar pancitopenia, altos níveis de lactato 

desidrogenase (DHL), aumento de proteína C reativa e transaminases. A radiografia de 

tórax pode mostrar infiltrado reticulonodular difuso bilateral.(ADENIS; AZNAR; 

COUPPIÉ, 2014) 

Os sintomas gerais incluem febre, fadiga, perda de peso, anorexia. 

Hepatoesplenomegalia e linfadenopatia são achados comuns ao exame físico, outros 

achados físicos característicos são o eritema nodoso difuso, que pode acometer palmas e 

plantas e as ulcerações e nodulações da pele. A doença grave está caracterizada por: 

hipertermia (temperatura >39ºC), pressão sistólica <90 mmHg, pressão arterial de 

oxigênio <70 mmHg, hemoglobina <10g/dL, neutrófilos <1000/mm³ , plaquetas < 

100.000/mm³, transaminases >2.5 vezes a concentração normal, bilirrubina sérica ou 

creatinina aumentadas 2 vezes a concentração normal, albumina sérica <3,5 g/dL,   

distúrbios de coagulação com sangramentos, insuficiência renal, insuficiência 

respiratória, falência de múltiplos órgãos. (ADENIS; AZNAR; COUPPIÉ, 2014; 

KAUFFMAN, 2007) 
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1.1.6 Diagnóstico  

1.1.6.1 Cultura 

É o método padrão-ouro e dá o diagnóstico definitivo de histoplasmose. É 

utilizado amostras de tecidos ou sangue, dependendo do quadro clínico (se é forma 

localizada ou disseminada) para incubação em ágar Sabouraud com dextrose a uma 

temperatura de 25 ºC a 30 ºC. Na microscopia pode-se identificar dois tipos de conídeos 

produzidos pelas hifas, os macroconídeos e os microconídeos. (KAUFFMAN, 2007) 

O crescimento das amostras é lento e pode demorar de 1 a 6 semanas, o que 

dificulta um pouco o diagnóstico nos casos graves, devido à gravidade da doença e a 

necessidade do início do tratamento o mais rápido possível. (ADENIS; AZNAR; 

COUPPIÉ, 2014; KAUFFMAN, 2007) 

A especificidade é de 100% e a sensibilidade varia de 85 a 90%, e as maiores 

taxas de culturas positivas (70-90%) são as de aspirado de medula óssea nos pacientes 

com doença disseminada. A cultura do líquor tem sensibilidade muito baixa, portanto é 

recomendado que se há suspeita de acometimento do sistema nervoso central, sejam 

utilizadas outros métodos diagnósticos para confirmar a doença. Nos casos de cultura de 

escarro é aconselhável que se utilize um meio seletivo para que o crescimento do fungo 

ocorra com maior facilidade. Na investigação diagnóstica de infecção pulmonar aguda 

leve, mediastinite granulomatosa, fibrose mediastinal e meningite, sugere-se a utilização 

de outros métodos para diagnóstico, devido a baixa positividade do exame. (ADENIS; 

AZNAR; COUPPIÉ, 2014; KAUFFMAN, 2007) 

 

1.1.6.2 Histopatologia 

 A biópsia de tecidos acometidos pode ser realizada, e no exame histopatológico 

são visualizadas estruturas pequenas e ovais de 2 – 4 µm de diâmetro,  que são 

leveduras em brotamento que são sugestivas de H. capsulatum. Entretanto a utilização 

da coloração hematoxilina-eosina pode não permitir a visualização do fungo, sendo 

necessária a utilização de colorações mais específicas como ácido periódico de Schiff 

(PAS) e Gomori-Grocott (prata-metenamina).(KAUFFMAN, 2007) 
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 Em pacientes com doença disseminada grave a rotina de pesquisa do fungo em 

sangue periférico poderá ser realizada, porém a acurácia é maior quando utilizado 

aspirado de medula óssea, com resultados positivos para 50 a 70% dos pacientes. 

(ADENIS; AZNAR; COUPPIÉ, 2014; KAUFFMAN, 2007) 

 

1.1.6.3 Detecção de Antígeno 

 Atualmente a detecção de antígeno polissacarídeo de H. capsulatum na urina e 

no sangue é amplamente utilizado, e é realizado através de imunoensaio enzimático 

(EIA), teste que permite não só qualificar, mas quantificar o antígeno presente. Em 

pacientes com AIDS e histoplasmose disseminada a sensibilidade do exame é de 95-

100% dos casos para urina e 92-100% para amostras de sangue. (ADENIS; AZNAR; 

COUPPIÉ, 2014; HAGE et al., 2011; KAUFFMAN, 2007) 

 A antigenúria para histoplasmose pode ser usada para acompanhar a resposta ao 

tratamento e seus níveis estão relacionados com a gravidade da doença. Os resultados 

mais expressivos são para os casos de AIDS com histoplasmose disseminada, mas o 

exame também pode ser usado para auxilio diagnóstico e seguimento de pacientes 

imunocompetentes ou com histoplasmose pulmonar, só que com uma positividade um 

pouco menor, em torno de 50-60% para os quadros pulmonares. Há que se ressaltar 

ainda a possibilidade de reação cruzada com a blastomicose, paracoccidioidomicose, 

penicilinose e aspergilose. E pacientes com quadros crônicos ou formas mediastinais da 

doença podem não apresentar resultados positivos do exame. (ADENIS; AZNAR; 

COUPPIÉ, 2014; HAGE et al., 2011) 

 

1.1.6.4 Detecção de anticorpos 

 Os testes de detecção de anticorpos disponíveis atualmente são pelos métodos de 

fixação de complemento e por imunodifusão, são menos sensíveis para pacientes 

imunodeprimidos, com positividade em torno de 50-70%, e têm melhores resultados 

para pacientes imunocompetentes e, são mais utilizados para auxílio diagnóstico das 

formas crônicas de histoplasmose. O aumento dos títulos ocorre de 2 a 6 semanas após a 



13 

 

exposição ao fungo, o que para diagnóstico de casos agudos pode não ser viável. 

Entretanto é um bom teste diagnóstico para confirmar suspeita de doença no sistema 

nervoso central, com melhores chances de diagnóstico positivo. Pode ocorrer exame 

falso-positivo em pacientes com tuberculose, linfoma, sarcoidose e outras infecções 

fúngicas. (ADENIS; AZNAR; COUPPIÉ, 2014; KAUFFMAN, 2007) 

 

1.1.6.5 Reação de Cadeia Polimerase (PCR) 

 Os testes de PCR permitem resultados rápidos, com boa sensibilidade e 

especificidade, porém não há testes comerciais disponíveis para uso de rotina na prática 

clínica. (ADENIS; AZNAR; COUPPIÉ, 2014; KAUFFMAN, 2007) 

 

1.1.6.6 Testes cutâneos  

 Os testes cutâneos com histoplasmina tem amplo uso em inquéritos 

epidemiológicos nas áreas endêmicas. Todavia, não é um bom teste diagnóstico porque 

apresenta reação cruzada com outros fungos, e não tem boa sensibilidade para pacientes 

com infecção ativa, não sendo mais utilizados na rotina clínica. (KAUFFMAN, 2007) 

 

1.1.7 Tratamento  

A escolha da terapia antifúngica e da duração do tratamento depende da gravidade 

e da forma clínica da doença. Os antifúngicos de eleição são a anfotericina B 

deoxicolato, anfotericina B lipossomal, anfotericina B complexo lipídico e itraconazol. 

Não existem evidências que indiquem o uso de equinocandinas e outros azóis 

(posaconazol, voriconazol e fluconazol) na prática clínica. Apesar de os azóis 

apresentarem susceptibilidade in vitro, a falta de ensaios clínicos consistentes, deixam 

essas drogas como alternativas para segunda linha de tratamento. (WHEAT et al., 2007) 

As formulações da anfotericina são as drogas de escolha para tratamento inicial de 

formas graves e disseminadas e podem ser usadas como monoterapia.  A anfotericina B 
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deoxicolato é a mais utilizada, principalmente em regiões mais pobres devido a seu 

baixo custo, entretanto pode causar mais efeitos colaterais como insuficiência renal 

aguda e distúrbios eletrolíticos.   As formulações lipossomais e de complexo lipídico, 

apesar de serem mais caras, permitem maior dosagem na administração e são menos 

nefrotóxicas. Johnson et al. (2002) demonstraram em estudo multicêntrico que a 

anfotercina B lipossomal é menos nefrotóxica, consegue altas concetrações no sistema 

reticuloendotelial e aumenta a sobrevida dos pacientes quando comparada a anfotericina 

B deoxicolato. (JOHNSON, 2002; WHEAT et al., 2007) 

O itraconazol é uma droga fungistática, e é associado a várias interações 

medicamentosas. Tem baixa biodisponibilidade, e é dependente da acidez estomacal ao 

ser ingerido para boa absorção. E não é indicado para tratamento inicial em pacientes 

com doença grave, mas como continuação do tratamento após o uso de anfotericina B. 

Entretanto, para formas leves é indicado como tratamento de primeira linha, e apresenta 

boas respostas em 85% dos casos. (ADENIS; AZNAR; COUPPIÉ, 2014) 

Em pacientes com histoplasmose disseminada e coinfecção com o HIV, 

recomenda-se tratamento pelo menos por duas semanas com anfotericina B lipossomal, 

seguida de terapia de manutenção com itraconazol, por doze meses após o início do 

tratamento ou até a melhora dos níveis de CD4. E, mesmo quando há quadro de  

insuficiência renal o tratamento antifúngico deve ser mantido devido à gravidade da 

doença. (ADENIS; AZNAR; COUPPIÉ, 2014; JOHNSON, 2002) 

 

1.2 Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) 

1.2.1 Epidemiologia da AIDS  

A AIDS, sigla que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, é uma 

infecção causada por um retrovírus de RNA, o HIV (Vírus da Imunodeficiência 

Humana). Foi descrita no início da década de 80, inicialmente em homens 

homossexuais de classe média e alta nas grandes metrópoles, e atualmente é uma 

epidemia, que atinge todas as classes sociais. Segundo a UNAIDS o número de pessoas 

que são contaminadas com o HIV tem diminuído na maioria dos países, entretanto os 

números ainda existentes são preocupantes. Em 2013 houve 2.1 milhões de novos casos, 
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e 1.5 milhões de mortes associados ao HIV e em torno da metade das pessoas 

contaminas com o vírus não sabe seu status sorológico. (UNAIDS, 2014) 

No Brasil, o curso da epidemia não foi diferente de outros países, a doença então 

passou a atingir idosos, mulheres e as classes sociais mais pobres, e também a chegar às 

pequenas cidades do interior na década de 90. O processo de pauperização da doença no 

Brasil veio acompanhado de outra importante epidemia que é a do crack. 

(RODRIGUES-JÚNIOR; CASTILHO, 2004) Segundo o Ministério da Saúde, houve 

um aumento no número de casos de HIV no Brasil em torno de 2%, sendo que na região 

Centro-oeste, esse aumento chegou a 6%, porém com uma redução na taxa de 

mortalidade da doença em todo o país. (BRASIL/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013b) 

 

1.2.2 Quadro clínico 

A transmissão do vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) ocorre 

principalmente pelo ato sexual, mas também por transfusão sanguínea, uso de objetos 

contaminados com sangue, e via vertical de mãe para filho durante a gestação. A doença  

tem um amplo espectro de manifestações clínicas. Pacientes assintomáticos e sem 

tratamento específico podem demorar até 10 anos em média para terem as primeiras 

manifestações clínicas relacionadas a  infecção pelo HIV.  

Os quadros mais sintomáticos e com doenças mais graves costumam ocorrer 

quando os níveis de LT-CD4+ caem abaixo de 350 céls./mm³. Antes disso, o paciente 

pode apresentar sintomas gerais inespecíficos, como hiporexia, perda de peso, febre 

baixa ocasional, e às vezes infecções bacterianas de repetição como amigdalite, 

sinusites e pneumonias. (CDC, 2014) 

1.2.3 Diagnóstico 

Os testes para detecção da infecção pelo HIV são principalmente empregados em 

três situações: para triagem sorológica em bancos de sangue e garantia da segurança do 

sangue, hemoderivados e órgãos para transplante; para os estudos de vigilância 

epidemiológica; e para realizar o diagnóstico da infecção pelo HIV. (BRASIL/ 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a) 



16 

 

Os testes rápidos são os mais utilizados para triagem inicial e as principais 

indicações do teste rápido são casos de acidentes com material biológico, exposição 

sexual, emergências médicas, triagem nas unidades básicas de saúde, dentre outras. 

(BRASIL/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a) 

O diagnóstico definitivo é feito utilizando pelo menos dois testes laboratoriais, 

sendo que o primeiro teste deve ser mais sensível e o segundo mais específico. Se 

houver resultados sorodiscordantes uma nova amostra deverá ser colhida e analisada 

para confirmar ou descartar a infecção. Os exames utilizados nos fluxogramas do 

Ministério da Saúde são os imunoensaios, Western Blot (WB), Imunoblot (IB) e 

Imunoblot Rápido (IBR). (BRASIL/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a) 

 

1.2.4 Tratamento da AIDS 

O tratamento da AIDS é feito como medicações chamadas antirretrovirais (TARV), 

e hoje no Brasil é amplamente disponível e de acesso gratuito. Mesmo assim, há 

estimativas que cerca de 30% dos pacientes que iniciam a TARV vão abandonar o 

tratamento ou fazer uso irregular, seja por intolerância medicamentosa, seja por 

questões psicológicas e sociais, estando susceptíveis às complicações e doenças 

oportunistas. (BRASIL/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013b; FAGUNDES et al., 2010) 

O uso de TARV e também das profilaxias medicamentosas primárias e 

secundárias reduziram a incidência de várias infecções oportunistas: pneumonia pelo 

Pneumocystis  jirovecci, retinite por Citomegalovírus, micobacteriose disseminada pelo 

complexo Mycobacterium avium,  meningite criptocócica, Herpes zoster. Ainda há a 

incidência de doenças endêmicas características de cada região, como é o caso do 

histoplasmose, que na maioria dos casos de doença disseminada é por reativação da 

infecção fúngica devido a imunossupressão  celular. (FAGUNDES et al., 2010) 

 

1.3 Histoplasmose e AIDS 

 

1.3.1 Aspectos gerais 
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A infecção pelo fungo Histoplasma capsulatum, como doença oportunista em 

pacientes portadores de AIDS é um quadro grave com elevada mortalidade, que na 

população em geral apresenta baixa incidência. Entretanto, no contexto da população 

que convive com HIV/AIDS, as taxas de mortalidade são elevadas consideravelmente 

devido principalmente a baixa imunidade, além de outros fatores de risco. (ADENIS et 

al., 2014) 

É uma das micoses endêmicas mais comuns nos pacientes contaminados com 

HIV, acometendo de 2 a 25%, sendo que em muitos pacientes é a primeira manifestação 

de AIDS. Na era pós-TARV a mortalidade com tratamento adequado nos melhores 

centros é em torno de 10%, podendo chegar a 40% em regiões menos desenvolvidas. 

(DAHER et al., 2007) 

Por não ser uma doença de notificação compulsória é negligenciada na maior 

parte dos países da América do Sul, portanto sua real incidência e impacto são 

desconhecidos. Nacher et al.(2013) cita inclusive que seja uma das doenças com maior 

mortalidade e gravidade em pacientes HIV e talvez umas das menos relatadas; refere 

ainda que muitos pacientes com histoplasmose subclínica ou pouco sintomáticas não 

são diagnosticados. (NACHER et al., 2013; PRADO et al., 2009) 

Em 2013 a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás publicou uma nota técnica 

(SES/GO nº 004/2013 de 06/05/2013) que propõe a notificação das micoses endêmicas 

no estado incluindo histoplasmose, mesmo não estando associada ao HIV/AIDS. Tal 

medida é de grande benefício pois proporcionará o conhecimento da real magnitude da 

histoplamose no estado e com isso, a possibilidade da implantação de programas e 

medidas que possam auxiliar, não somente no controle mas no diagnóstico precoce e 

tratamento adequado a esses pacientes. 

 

1.3.2 Aspectos clínicos 

 

É sabidamente uma doença oportunista da AIDS, e é um dos critérios de doença 

definidora de AIDS desde 1987, acometendo pessoas em várias partes do mundo, 

inclusive em áreas onde a doença não é endêmica. A maioria dos casos ocorre devido a 
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contato prévio em algum momento da vida do doente e, que quando ocorre 

imunodepressão, a doença é reativada.(DE FRANCESCO DAHER et al., 2006) 

Os fatores de risco são LT-CD4+ <200 céls./mm³, abandono de TARV ou início 

de TARV em intervalo menor que 6 meses, história de infecção por herpes simplex, 

ausência de terapia antifúngica e sexo masculino. (UNIS et al., 2004; FRANCESCO 

DAHER, DE et al., 2006; ADENIS, A. A. et al., 2014) 

Clinicamente, as manifestações disseminadas e progressivas são predominantes. 

Observa-se febre e perda de peso na maioria de pacientes, seguido por hepatomegalia, 

esplenomegalia e linfadenopatia. Cerca de 10 a 20 % dos pacientes vão evoluir para 

formas graves e agressivas que levarão ao óbito rapidamente, caracterizadas por choque 

séptico, com coagulação intravascular disseminada, falência de múltiplos órgãos (rins, 

fígado e pulmões) e rabdomiólise. Nesse cenário, a mortalidade é muito alta e pode 

chegar a 50 a 70%, mesmo quando há tratamento adequado. (ADENIS; AZNAR; 

COUPPIÉ, 2014) 

O envolvimento da pele, intestino e pulmões pode ser muito frequente em 

algumas casuísticas, como foi descrito na Colômbia, na Argentina e no Brasil, diferente 

do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, de onde temos boa parte dos estudos 

acerca da doença. (KARIMI et al., 2002)  

 

 

1.3.3 Diagnóstico  

Laboratorialmente é observado aumento importante dos níveis séricos de DHL 

(lactato desidrogenase), caracterizando uma síndrome hematofagocitária, que é a 

ativação sistêmica de macrófagos ocorrendo como complicação de infecções graves ou 

neoplasias e geralmente resulta na falência de múltiplos órgãos.  Altos níveis de  

aminotransferases e alterações no tempo de protrombina indicam falência hepática. 

Ocorre também pancitopenia, e trombocitopenia que é causada por hemofagocitose, 

coagulação intravascular disseminada e mielossupressão. O envolvimento renal com 

elevação das escórias renais acontece tanto pela doença quanto pelo tratamento com a 

anfotericina B que também é nefrotóxica. (ADENIS; AZNAR; COUPPIÉ, 2014; AIDÉ, 

2009; DAHER et al., 2007) 

Os exames para diagnóstico são a pesquisa direta do fungo em tecidos 

biopsiados, aspirado de medula óssea ou em sangue periférico, que é um exame rápido 

de alta especificidade, mas com baixa sensibilidade. A cultura para H. capsulatum é o 
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teste padrão-ouro, no entanto pode demorar de 1 a 6 semanas, o que em casos graves 

retardaria muito o tratamento do paciente. A detecção de anticorpos por imunodifusão 

ou imunocomplemento tem menor sensibilidade nos pacientes com HIV. Um dos 

melhores métodos diagnósticos é a detecção de antígenos no sangue ou na urina, com 

boas sensibilidade e especificidade, mesmo apresentando reações cruzadas com outras 

micoses sistêmicas. (ADENIS; AZNAR; COUPPIÉ, 2014; KAUFFMAN, 2007) 

 

 

1.3.4 Tratamento 

A mortalidade da doença na forma disseminada é maior que o dobro das taxas de 

mortalidade pela infecção em pacientes imunocompetentes. (AIDÉ, 2009; DAHER et 

al., 2007) Porém, Karimi et al. citam que a maioria dos pacientes com histoplasmose 

disseminada no Brasil morre antes mesmo do início do tratamento, sugerindo que o 

diagnóstico não foi realizado em tempo hábil, e possivelmente as complicações e óbitos 

não são em maior parte pela toxicidade da terapia antifúngica, e sim no atraso do 

diagnóstico. (KARIMI et al., 2002) 

O tratamento de primeira escolha recomendado para as formas graves é 

anfotericina B lipossomal por duas semanas, seguido de terapêutica de manutenção com 

itraconazol por pelo menos 1 ano. Nos casos mais graves da doença, mesmo que haja 

insuficiência renal a anfotericina B não deve ser descontinuada devido à gravidade de 

doença e a elevada mortalidade. (KAUFFMAN, 2007; WHEAT et al., 2007) 

O tratamento com antirretrovirais deverá ser iniciado o mais rápido possível, 

logo após a terapia antifúngica. Há risco de síndrome de reconstituição imune, mas os 

sintomas não são graves e os benefícios do início precoce de TARV são maiores. 

(ADENIS; AZNAR; COUPPIÉ, 2014; WHEAT et al., 2007) 

 

 

1.4 Análise espacial e geoprocessamento 

 

1.4.1. Considerações históricas no mapeamento de doenças 

 

 A preocupação com a localização geográfica de doenças é bem antiga, um marco 

importante foi a publicação em 1768 do livro “An essay on diseases incidental to 

europeans in hot climates”.  O trabalho do médico James Lind, procurava dar 
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explicações para a distribuição de doenças, e determinando inclusive áreas geográficas 

específicas onde haveria maior susceptibilidade para seu acontecimento. (CARVALHO; 

PINA; SANTOS, 2000) 

Entretanto, um dos trabalhos mais famosos e conhecidos sobre mapeamento de 

doenças foi o do médico John Snow de 1854, que é considerado o pai da anestesiologia 

e da epidemiologia moderna. Snow averiguou e estudou as diversas e possíveis formas 

de propagação de uma epidemia de cólera que atingiu Londres naquele ano. (KOCH, 

2004) Baseado na teoria miasmática, de Hipócrates de Cós (500 a.C.) da Grécia antiga, 

que a causa das doenças eram os miasmas,  emanações pútridas nocivas e venenosas 

que através do ar podiam causar doença e contaminar a população próxima. 

(RODRIGUES, 2007) 

Vários mapas foram confeccionados a fim de justificar e encontrar a causa da 

epidemia.  Ao questionar como as fezes das pessoas doentes eram desprezadas em 

fossas públicas, encontrou uma fossa próxima de uma bomba de água pública em Broad 

Street, e que tinha um vazamento em comum que permitia a contaminação da água. 

(vide figura 1) A fonte dos casos de cólera foi comprovada, a bomba foi retirada do 

local e a epidemia foi controlada. (BRODY et al., 2000) 

 

Figura 1 -  Mapa de John Snow que demostrou a fonte de água contaminada em Broad 

Street, onde se concentravam a maioria dos casos de cólera em Londres na 

epidemia de 1854. (KOCH, 2004) 

 

 

1.4.2. Importância do mapeamento de doenças 
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Entender os processos saúde-doença e como eles se relacionam, e sua dependência  

dos aspectos ambientais e socioeconômicos é uma constante preocupação dos sistemas 

de saúde e do poder público. Essa compreensão pode ser um instrumento poderoso na 

tomada de decisões e planejamento estratégico desde esferas locais até em 

mundialmente. Tomemos como referência o Brasil, que possui dimensões continentais e 

tem acentuadas desigualdades e contrastes entre as grandes regiões e mesmo dentro das 

cidades, onde encontramos condomínios luxuosos ao lado de favelas, e outros variados 

mosaicos urbanos em um mesmo espaço; ao lado disso temos um número muito grande 

de migrações e emigrações, climas e variações de temperaturas divergentes na mesma 

época do ano; e na grande maioria dos centros urbanos um crescimento desordenado, 

sem planejamento e sem infraestrutura básica. Essa situação promove uma ampla 

diversidade de doenças endêmicas infecciosas ou não, e processos de saúde-doença que 

variam de um extremo a outro do Brasil. Para entender essas e outras questões, como 

tendências e padrões de doenças, e como isso pode ser um determinante e interfere na 

realidade de cada região, a visualização espacial e a análise de dados e informações são 

um aliado fundamental de todos que buscam compreender melhor tudo o que acontece 

nesse sentido no Brasil. (BRASIL/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007) 

O Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil através da Norma Operacional Básica 

(NOB) 01/1996 entende que ―o enfoque epidemiológico atende ao compromisso da 

integralidade da atenção, ao incorporar como objeto das ações, a pessoa, o meio 

ambiente, e os comportamentos interpessoais‖ e que tem como uma das finalidades as 

intervenções ambientais que incluem as relações e as condições nos ambientes de 

trabalho, controle de vetores, e as operações de saneamento ambiental. Além de tudo 

define a implementação e a alimentação dos sistemas de informação como fonte de 

dados para planejamentos e ações estratégicas em saúde. A implementação da NOB no 

Brasil demonstra a importância e a preocupação das esferas governamentais em 

documentar os dados em saúde e delegar responsabilidades para as ações em saúde 

pública e epidemiologia nos âmbitos municipal, estadual e federal.   (BRASIL / 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1997)  

O mapeamento de diversas doenças endêmicas principalmente das doenças 

relacionadas a vetores, e a nichos climáticos e ecológicos mais restritos permite avaliar 

a ocorrência, o padrão de comportamento, de dispersão no ambiente e flutuações 

sazonais. Como consequência, proporciona meios de elaboração de políticas públicas 
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urbanas, ambientais e em saúde, bem como de estratégias de intervenção e formação de 

bancos de dados para futuros estudos. (HAMPTON et al., 2011; HÜRLIMANN et al., 

2011) 

A análise espacial de um evento em saúde é importante quando se propõe  responder 

alguns pontos, como: se o evento é causado por fatores ambientais, e se há como avaliar 

os casos por pontos no mapa; estudo de trajetórias de vetores e dispersão de doenças;  

delimitação de áreas e raios de ação de determinado evento; quando a distribuição do 

evento depende do espaço, e na previsão de futuros eventos em determinada área 

(padrões de dispersão ou aglomeração). (CARVALHO; PINA; SANTOS, 2000)  

Na vigilância epidemiológica a análise espacial possibilita mapear os indicadores 

básicos em saúde, mortalidade infantil, agravos de notificação compulsória, 

saneamento. Fornece portanto, subsídios para ações regionalizadas e individualizadas de 

acordo com a necessidade local. (ROJAS, 1998) E que quando se trata de localidades 

com ampla diversidade geográfica, vulnerabilidades sociais diversas, mapear doenças 

pode ser um ponto chave na tomada de decisões acordo com suas vantagens e 

desvantagens, de maneira que possa atender as necessidades locais da de maneira 

eficiente e com maiores ganhos para a saúde da população. (HAY et al., 2013; ROJAS, 

1998; TATEM et al., 2012) 

 

1.4.3. Definições e conceitos 

 

Geoprocessamento é um conjunto de técnicas de coleta, exibição e tratamento de 

informações espacializadas. A união do contexto espacial com a realidade clínica 

estabelece uma ponte entre a geografia e as ciências da saúde, sobretudo a 

epidemiologia, sendo capaz de enfatizar as vulnerabilidades sociais e ambientais que 

podem predispor à ocorrência de doenças. Outro ponto relevante, é que o 

geoprocessamento atua onde há carência do modelo puramente clínico, pois é um 

conjunto de métodos e técnicas destinadas à coleta, armazenamento, representação e 

análise de dados espacialmente localizados. Sabe-se que em muitas doenças, 

principalmente no caso das consideradas endêmicas o processo saúde-doença está 

integrado às condições do espaço. A ideia básica por trás deste esforço de modelagem 

de indicadores socioeconômicos é discutir a ocorrência de doenças nos grupos 

populacionais, à luz de sua localização espacial. A necessidade da interpretação dos 

processos de globalização e imigração nos dias de hoje tem trazido a tona cada vez mais 
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a importância do estudo da geografia médica e da análise espacial das doenças. 

(JUNQUEIRA, 2009) 

O SIG (Sistema de Informações Geográficas) é a principal ferramenta do 

geoprocessamento, e tem por objetivo integrar numa única base de dados informações 

espaciais provenientes de dados cartográficos, dados de censo e cadastro urbano e rural, 

imagens de satélite, redes e modelos numéricos de terreno. O SIG possui as seguintes 

características: capacidade de coleta e processamento de dados espaciais; armazena, 

recupera, atualiza e corrige os dados processados de forma dinâmica. Os dados 

utilizados podem ser gráficos, que definem as características geográficas a serem 

estudadas, e não gráficos, que são descritivos e determinam os atributos dados as 

características geográficas. (BRASIL/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007) 

Oferece mecanismos para combinar as várias informações, através de algoritmos de 

manipulação e análise, para consulta, recuperação e visualização do conteúdo da base de 

dados e permite a geração de mapas e o entendimento da ocorrência de eventos, 

predição e simulação de situações, propiciando subsídios para tomada de estratégias. 

(CARVALHO, 1997; SILVA; FIGUEIREDO; CAPITANI, 2003) 

 O SIG permite de maneira mais dinâmica, a exploração entre os dados descritivos e 

os dados gráficos, pela execução das funções de análise espacial, ou estatística espacial, 

em que as técnicas permitem avaliar os fenômenos cuja distribuição é influenciada e /ou 

dependente do espaço geográfico que se encontra, e pela relação espacial com seus 

vizinhos. (BRASIL/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007; CARVALHO; PINA; 

SANTOS, 2000) 

Os mapas de doenças endêmicas infecciosas e não infecciosas, principalmente das 

doenças relacionadas a vetores, a nichos climáticos e ecológicos mais restritos, nos 

permitem avaliar e estimar a ocorrência, o padrão de comportamento, a aglomeração de 

ocorrências, tendências e flutuações sazonais dos eventos em saúde. Como 

consequência, nos proporciona subsídios de elaboração de políticas públicas urbanas, 

ambientais e em saúde, bem como de estratégias de intervenção e formação de bancos 

de dados para futuros estudos. (HAMPTON et al., 2011; HÜRLIMANN et al., 2011) 

O mapeamento é de grande importância para a compreensão da distribuição espacial 

de situações de risco e dos problemas de saúde, contribuindo para a integração de dados 

demográficos, socioeconômicos e ambientais, promovendo o inter-relacionamento das 

informações de diversos bancos de dados, que irá contribuir para uma análise mais 
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completa das diversas situações. (DEARWENT; JACOBS; HALBERT, 2001; 

JUNQUEIRA, 2009)  

A confecção de um mapa é um dos objetivos primários em epidemiologia espacial, 

pois é um instrumento de visualização rápida dinâmica e permite o acompanhamento da 

evolução espaço-temporal. Alguns requisitos são necessários para a elaboração de 

mapas de doenças em saúde pública para que fiquem o mais próximo possível da 

realidade que se quer representar: definir a doença ou o evento que se quer estudar; 

entender a história natural da doença; a dinâmica de transmissão e os  possíveis vetores 

e/ou reservatórios da doença; avaliar os dados disponíveis e a sua qualidade; avaliar 

mapas preexistentes sobre o mesmo problema na região, para posterior comparação; a 

distribuição populacional na região e suas vulnerabilidades; rever a variáveis ambientais 

que possam interferir na doença em questão, predispor ou alterar seu curso; mapear os 

casos de maneira que o mapa a ser confeccionado possa ser visualizado e analisado de 

maneira adequada; e por fim uma avaliação técnica eficiente e conclusão com avaliação 

global do problema para que as decisões possam ser tomadas. (HAY et al., 2013) 

A estatística espacial é o ramo da estatística que analisa a localização espacial de um 

evento, avalia a distribuição espacial dos dados e a ocorrência de possíveis padrões. Os 

principais testes utilizados são o Qui-quadrado, a regressão linear e a análise de 

aglomerados. A análise de aglomerados ou análise de clusters é um dos mais utilizados, 

e permite avaliar a ocorrência de padrões de agrupamento ou similaridade entre os 

pontos mapeados. (BRASIL/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007)  

Os dados podem ser inseridos nos mapas através de pontos ou de áreas de 

ocorrência do evento. O dado pontual ou de ponto é o tipo de dado mais simples, e pode 

ser obtido através da inserção de coordenadas X e Y (latitude e longitude). O dado de 

área necessita de limites geográficos precisos e em uma escala em que o fenômeno 

possa ser avaliado da maneira mais adequada para o fenômeno que se está 

estudando.(BRASIL/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007) 

 

Após a inserção dos dados é possível avaliar a ocorrência de padrões, que podem ser 

aleatórios, aglomerado ou de distribuição regular. No padrão aleatório não é possível 

avaliar uma ordem de distribuição dos pontos. Já aglomerado é possível identificar áreas 

mais precisas em que há ocorrência maior de casos, e os pontos formam agrupamentos. 

E no padrão regular os pontos estão distribuídos de maneira mais ou menos uniforme, 

com uma distância média entre os pontos no mapa e não há a ocorrência de 
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aglomerados, o que é uma situação incomum. (BRASIL/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2007; CARVALHO; PINA; SANTOS, 2000) 

Uma das técnicas utilizadas para a detecção de áreas de aglomerados é a técnica de 

Kernel, em que a distribuição de pontos forma uma superfície contínua de diferentes 

cores, e as áreas quentes são as que tem maior número de casos e as áreas frias tem um 

menor número de casos. Geralmente não é considerada a população da área em estudo 

nesse método, mas permite uma boa visualização do problema e é válido quando não se 

conhece a densidade populacional local. O Kernel depende da quantidade de pontos a 

serem avaliados e qual será o raio de influência do ponto que representa o evento 

ocorrido. Um raio de influencia maior gera uma área mais homogênea com menos áreas 

quentes, e um raio menor proporciona maior quantidade de áreas quentes a serem 

visualizadas no mapa bem como uma maior heterogeneidade. (BRASIL/ MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2007; PHILLIPS et al., 2009) 

Um outro método de análise permite avaliar os padrões de pontos em áreas bem 

definidas, que seriam polígonos. Nesse método a incidência dos casos estaria 

generalizada a toda a área aplicada, no caso de doenças em uma cidade, as áreas a serem 

avaliadas seriam bairros ou setores geralmente. Entretanto essa padronização gera erro 

quando, pois nesse caso está se atribuindo a todo o polígono determinada incidência de 

casos. Todavia essa metodologia pode ser muito válida em regiões muito fragmentadas 

e onde é importante o estabelecimento de limites geográficos de ocorrência, como por 

exemplo os limites intermunicipais, interbairros ou interestaduais. (BRASIL/ 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007; SKABA, 2009) 

Existem inúmeros outros métodos de análise espacial, cabe ao pesquisador adequar 

o melhor método para a resolução do problema por ele proposto e que vá proporcionar 

soluções mais adequadas ao material de estudo. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A histoplasmose é uma micose endêmica, que em pacientes hígidos e saudáveis, 

pode causar doença localizada e pouco sintomática e está associada a fatores ambientais 

e/ou laborais, tais como trabalho/visitação de áreas de cavernas e de zona rural, sendo 

que a infecção inicia-se com a inalação dos esporos do fungo. Nos pacientes portadores 

de HIV, é na maioria das vezes uma doença grave com elevadas taxas de morbidade e 

letalidade. (MCKINSEY et al., 1993; PEDROZA, 2003; DAHER et al., 2007; PERVEZ 

et al., 2010)  

No hospital de referência que foi local do estudo, é observada uma incidência 

elevada da doença, e sendo que a maior parte dos casos corresponde a histoplamose 

disseminada em pacientes com AIDS, segundo os dados do serviço de vigilância 

epidemiológica do HAA/HDT. (NVE – Núcleo de vigilância epidemiológica do HDT 

―dados não publicados‖) Tal fato motivou o nosso estudo afim que que pudéssemos 

compreender melhor nossa realidade sob os pontos de vista clínico, epidemiológico e 

espacial, bem como rever novas perspectivas sobre a prevalência  urbana da 

histoplasmose.  

O estado de Goiás é considerado área endêmica para o H. capsulatum, todavia a real 

situação epidemiológica no estado é pouco conhecida e sem dados clínicos consistentes, 

devido à dificuldade de diagnóstico dos casos. A histoplasmose somente é notificada 

para o Ministério da Saúde como doença definidora de AIDS, e os outros casos mesmo 

relacionados à AIDS não são notificados, ocasionando um dos principais fatores para o 

desconhecimento da situação da doença nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia 

e no estado de Goiás. (BEZERRA, 2009; BORGES et al., 1997; MCKINSEY et al., 

1997; SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS, 2013) 

A análise clínico-epidemiológica e espacial da coinfecção histoplasmose/AIDS pode 

permitir compreensão de vários fenômenos da doença, tais como padrões de dispersão, 

aglomeração e/ou variações sazonais, locais de maior incidência, e fatores de risco, 

dentre outros. (FONSECA, 2008) Entender os fatores socioambientais que estão 
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relacionados a este contexto e correlacioná-los com os dados clínico-epidemiológicos é 

de grande importância para o delineamento e o planejamento de ações que permitam um 

melhor conhecimento acerca da realidade da doença nos municípios de Goiânia e 

Aparecida de Goiânia. Conhecimento este, que no futuro poderá proporcionar melhor 

identificação dos fatores de risco da histoplasmose, com diagnóstico e início de terapia 

precoce e consequentemente, melhora da sobrevida com redução no número de 

complicações clínicas e óbitos dos pacientes. (BEZERRA, 2009) 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivos gerais 

Investigar e avaliar as características clínico-epidemiológicas, a distribuição e 

análise espacial da histoplamose disseminada em pacientes portadores de AIDS em 

hospital de referência da região metropolitana de Goiânia (municípios de Goiânia e 

Aparecida de Goiânia), entre o período de janeiro de 2003 a julho de 2014. 

 

3.2 Objetivos específicos 

a) Descrever e analisar a incidência geográfica e espacial por georreferenciamento dos 

casos de histoplasmose disseminada, em pacientes portadores de AIDS na região 

metropolitana de Goiânia dos casos atendidos e notificados no HDT/HAA. 

b) Descrever e caracterizar os aspectos clínicos, laboratoriais e epidemiológicos da 

histoplasmose disseminada nos portadores e AIDS na região metropolitana de 

Goiânia dos casos atendidos e notificados no HDT/HAA (Hospital de Doenças 

Tropicais / Hospital Dr. Anuar Auad). 
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4 MÉTODOS 

4.1 Tipo de estudo  

Estudo ecológico descritivo. 

4.2 Local do Estudo 

O local escolhido para a coleta de dados foi o Hospital de Doenças Tropicais Dr. 

Anuar Auad (HDT/HAA), localizado em Goiânia-GO e integrante da rede pública de 

atendimento do Estado de Goiás, com atendimento terciário e especializado em 

dermatologia e doenças infectocontagiosas.  É um hospital de referência do estado de 

Goiás para os pacientes portadores de HIV/AIDS e concentra a grande maioria das 

internações dos casos de infectologia e dermatologia dos municípios de Goiânia e 

Aparecida de Goiânia. 

O município de Goiânia (figura 2) é a capital do estado de Goiás e é localizada 

na região centro-oeste, nas coordenadas geográficas: latitude 16º 40' 43" S e longitude 

49º 15' 14" W, altitude de 749 m acima do nível do mar e com perímetro urbano de 

732,802 Km². Possui 1.412.364 habitantes pela estimativa do IBGE de 2014. (―IBGE | 

Cidades | Goiás | Goiânia‖, 2014) 
 

Figura 2-  Mapa político da localização município de Goiânia e sua localização no 

estado de Goiás 

 
Fonte: IBGE (http://cod.ibge.gov.br/232W7) 

Goiânia 

http://cod.ibge.gov.br/232W7
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 Aparecida de Goiânia (figura 3) faz parte da região metropolitana de Goiânia, 

localizada nas coordenadas geográficas: latitude 16º 49’ 24‖ S e longitude 49º 14’ 38‖ 

W, altitude de 808 m acima do nível do mar e com área de 288,342 Km². Tem 

população estimada em 2013 segundo dados do IBGE, de 500.619 habitantes. É a 

segunda maior cidade do estado de Goiás e forma junto com Goiânia a maior 

conurbação do estado, que é quando os limites municipais se confundem. Tem 

aproximadamente 60% da população da região metropolitana de Goiânia, e por esse 

motivo foi incluída no presente estudo a análise dos casos desse município. (―IBGE | 

Cidades | Goiás | Aparecida de Goiânia‖, 2014; SEPLAN/ OBSERVATÓRIO DAS 

METRÓPOLES, 2005) 

 

Figura 3- Mapa político da localização do município de Aparecida de Goiânia no 

Estado de Goiás  

 

Fonte: IBGE (http://cod.ibge.gov.br/10B7) 

 

 

A figura 4 mostra os municípios da região metropolitana de Goiânia, e a relação 

entre os municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia (―IBGE | Cidades | Goiás | 

Aparecida de Goiânia‖, 2014; SEPLAN/ OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 

2005) 

Aparecida de Goiânia 
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Figura 4 - Mapa dos municípios que compõem a Região Metropolitana de Goiânia 

 
Fonte: http://www.fflch.usp.br/ centrodametropole/antigo/v1/mapoteca/download/RMgoiDe1.jpg 

 

4.3 Critérios de inclusão 

Foram considerados para o estudo, prontuários de pacientes de todas as idades, 

que foram internados e/ou atendidos no HDT entre janeiro de 2003 e julho de 2014, 

com sorologia positiva para HIV e com cultura positiva para Histoplasma capsulatum 

de sangue, líquor, fragmento de tecido, ou outro material biológico, e/ou outros exames 

que confirmem a doença, tais como biópsia de medula óssea, exame microscópico 

direto, anatomopatológico, sorologias específicas. 

Pacientes com residência nos municípios de Goiânia ou Aparecida de Goiânia 

declarada no ato da admissão no hospital, segundo formulário de internação padrão do 

hospital e/ou cadastro no sistema de informática do HDT/HAA.  

 

4.4 Critérios de exclusão 

Foram excluídos do estudo pacientes com diagnóstico confirmado para 

histoplasmose, porém com sorologia negativa para HIV; e pacientes HIV positivo, com 

quadro clínico sugestivo de histoplasmose disseminada, em que não houve a 

Goiânia 

Aparecida de Goiânia 

http://www.fflch.usp.br/
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confirmação laboratorial, sorológica, anatomopatológica ou microbiológica da infecção 

por Histoplasma capsulatum. 

 

4.5 Seleção dos casos para o estudo e coleta de dados 

 A seleção de prontuários se iniciou por busca detalhada, com o auxílio de 

colaboradores participantes da equipe da pesquisa. A avaliação inicial foi por busca 

manual no software GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial) de culturas e exames 

positivos disponíveis para H. capsulatum, nos registros da vigilância epidemiológica do 

HDT, sistema MV/ISG (Instituto Sócrates Guanaes), e por busca manual no 

SAME/HDT (Serviço de Arquivo Médico e Estatístico). Foram selecionados 579 

prontuários inicialmente. 

 Em um segundo momento foi feito a seleção dos prontuários que seriam 

avaliados, excluindo os casos que não tinham como municípios de residência Goiânia e 

Aparecida de Goiânia, em um total de 247 prontuários selecionados. Esses prontuários 

foram checados quanto a nome completo,  domicílio, diagnóstico e número do 

prontuário no sistema de informática do arquivo central do HDT, para que pudessem ser 

localizados, e 29 prontuários não foram encontrados e havia 14 nomes e/ou prontuários 

em duplicidade, totalizando 204 casos para avaliação em questionário. 

Após a seleção dos prontuários, as informações foram coletadas via questionário 

padronizado (vide Apêndice A). O questionário continha questões sobre dados 

epidemiológicos (idade, profissão, escolaridade, procedência, renda, endereço), 

antecedentes clínicos (orientação sexual, tabagismo, etilismo, uso de drogas, 

comorbidades), dados referentes ao HIV (ano do diagnóstico, CD4 e quadro clínico 

inicial, uso/abandono de TARV, internações por doenças oportunistas, 

acompanhamento regular no serviço, data e CD4 ao diagnóstico de histoplasmose, 

características clínicas e laboratoriais da histoplasmose (apresentação clínica, quadro 

clínico principal, qual o meio de diagnóstico laboratorial, diagnóstico 

anatomopatológico, cultura), tratamento antifúngico (se foi tratado ou não, qual a droga 

utilizada, o tempo e a dose acumulada de antifúngico, complicações do tratamento) e 

desfecho da doença (se houve óbito, recidiva, cura e seguimento ambulatorial, 

coinfecções). 
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Após a aplicação do questionário, foram excluídos 38 prontuários, pois 

preenchiam os critérios de exclusão, resultando em 166 prontuários. 

Todos os casos selecionados para o estudo correspondiam a pacientes com 

histoplasmose disseminada, e foram assim considerados por apresentar: hemocultura e 

cultura positiva para H. capsulatum de um ou mais órgãos, sinais e sintomas sistêmicos 

como febre, distúrbios de coagulação, linfadenopatias, hepatoesplenomegalias, e 

acometimento de mais de um órgão ou sistema.(GÓMEZ, 2011; KAUFFMAN, 2007) 

Os casos de sepse do questionário foram definidos por apresentarem as seguintes 

características: instabilidade hemodinâmica, coagulação intravascular disseminada ou 

outros distúrbios de coagulação, insuficiência renal e insuficiência respiratória. 

(KAUFFMAN, 2007) O fluxograma a seguir na figura 5 demonstra como foi feita a 

seleção dos casos para o estudo. 
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Figura 5 – Demonstração da seleção dos casos para o estudo  

 

4.6  Processamento e análise de dados epidemiológicos 

Após a obtenção dos dados pelos questionários, foi formado um banco de dados 

no software IBM SPSS versão 20.0 para Windows, com as variáveis contidas no 

questionário padronizado e descritas anteriormente, o mesmo programa foi utilizado 

para a análise estatística. Para as variáveis categorizadas, foram realizados cálculos de 

medida de tendência central e dispersão, frequência, porcentagem simples, média, 

mediana, intervalo interquartil e foram feitos gráficos tipo histogramas e gráficos de 

linhas para as séries temporais. 

Seleção dos prontuários de pacientes com coinfecção HD/ HIV (n=579) 

Exclusão dos pacientes não residentes no estado de 
Goiás (n=332) 

Seleção dos pacientes residentes em Goiânia e Aparecida de 
Goiânia (n=247) 

Conferência de dados: nome completo, domicílio, diagnóstico e número de 
prontuário de acordo com serviço de arquivo médico 

Exclusão de pacientes não encontrados no sistema ou com nome 
em duplicidade (n=43) 

Análise dos prontuários e preenchimento do questionário padrão 

38 prontuários excluídos da pesquisa por preencher os 
critérios de exclusão (n=38) 

Seleção final dos prontuários para estudo (n=166) 
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Para facilitar a visualização dos dados e o entendimento, os casos foram 

analisados ano a ano (2003 a 2014) e depois divididos a cada três anos como uma série 

histórica : 2003-2005, 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014. 

Foram utilizados também dados referentes ao número de pacientes notificados 

com HIV e também o número de óbitos por HIV do site do DATASUS e do Núcleo de 

Notificação Epidemiológica do HDT, nos municípios de Goiânia e Aparecida de 

Goiânia no mesmo período do estudo. 

 

4.7 Geoprocessamento dos dados e análise espacial 

A geocodificação e a análise espacial dos endereços correspondentes a cada 

prontuário (paciente), e posterior confecção dos mapas foi realizada pelo software 

ArcGIS versão 9.0 para Windows. A geocodificação é o processo que transforma os 

endereços em objetos espaciais, com coordenadas X e Y permitindo a localização dos 

endereços nos mapas para posterior análise. (SKABA, 2009) 

Os mapas que foram utilizados de Goiânia e Aparecida de Goiânia, foram 

obtidos no SIEG (Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás), via internet, 

disponíveis online para download e consulta pública, no site: 

http://www.sieg.go.gov.br/. Foram obedecidos os limites oficiais dos perímetros 

urbanos de cada cidade e de bairros dos dois municípios estabelecidos por decretos de 

lei pelos órgãos competentes.  

 Os tipos de mapas utilizados foram os mapas coroplético ou mapa coropleto, 

que é uma técnica de produção de mapas. Um mapa produzido através desta técnica 

usualmente retrata uma superfície estatística por meio da área gráfica primitiva - 

equivalente à estrutura de dados tipo "polígono", com linhas retas e simples. 

(BONGIOLO, 2010; SKABA, 2009) 

A base de dados geocodificada foi unida a base de dados geográficos dos 

municípios estudados, obtidos segundo o censo do IBGE 2010. 

O georreferenciamento foi realizado pelo software ArcGIS, com inserção dos 

endereços geocodificados nos mapas e as variáveis descritivas foram adicionadas em 
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forma de tabela para a análise espacial.  Na análise foram observados a distribuição 

espacial por pontos, que identifica os locais dos casos por endereço e por área, que é o 

número de casos por bairro, e também a identificação de clusters que é um processo de 

transformação de uma população heterogênea em vários subgrupos mais homogêneos. 

No agrupamento, não há classes pré-definidas, os elementos são agrupados de acordo 

com a semelhança. (SKABA, 2009) 

Foi confeccionado um mapa com a distrbuição espacial de casos nos municípios 

de Goiânia e Aparecida de Goiânia, onde cada caso identificado representa um ponto no 

mapa.  

Um segundo mapa foi confeccionado utilizando o método de Kernel para 

estimar a densidade dos pontos, para a observação do comportamento de padrões de 

densidade e a delimitação de áreas quentes e frias, onde as áreas quentes são as áreas 

com maior densidade dos casos e as frias com a menor densidade de casos, 

possibilitando a estimação de intensidade mesmo em áreas onde não ocorreu o evento. 

(PHILLIPS et al., 2009) 

Os casos foram quantificados por bairro e classificados em uma tabela de acordo 

com a ocorrência dos casos. Com os dados obtidos foi confeccionado um mapa 

coroplético, demonstrando a quantidade casos por bairro, sendo que os bairros que não 

tiveram casos ficaram em branco, e para cada bairro foi atribuida uma cor de acordo 

com o número de casos. Bairros que tiveram 1 ou 2 casos estão em verde, 3 ou 4 casos 

estão em amarelo e 8 ou 9 casos estão em vermelho.    

 

4.8 Considerações éticas 

A pesquisa foi realizada com dados secundários, coletados e utilizados somente 

para o que se refere aos objetivos da mesma, sendo que as informações serão 

apresentadas de forma coletiva, sem qualquer prejuízo para as pessoas envolvidas, 

principalmente no que diz respeito à menção de nomes de pacientes ou profissionais de 

saúde envolvidos no atendimento destes. Todas as normas adotadas e seguidas estarão 

conforme resolução do CONEP - Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, que 

versa sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos.   
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A confidencialidade dos dados pessoais dos pacientes será mantida, segundo 

Código de Ética Médica, capítulo IX e XII, resolução do Conselho Federal de Medicina 

nº 1931, de 17 de setembro de 2009. 

Os formulários preenchidos pelos pesquisadores e colaboradores, estão sob a 

guarda da pesquisadora principal, em armário próprio com chave, de uso individual na 

instituição de ensino IPTSP-UFG por um período de cinco anos, e após esse período os 

dados serão destruídos por incineração. Os pacientes foram identificados pelas iniciais e 

por código de numeração próprio de modo a não permitir a identificação dos pacientes 

pelo nome nos mapas e tabelas, e também não serão divulgados publicamente, 

garantindo a confidencialidade dos dados colhidos.  

Os dados obtidos via formulários foram digitados e armazenados em 

computador pessoal da pesquisadora principal, estando sob sua guarda exclusiva e não 

permitindo o acesso a informações por terceiros.  

A realização do presente estudo foi aprovada mediante apresentação de projeto 

de pesquisa à Secretaria de Estado da Saúde, pelo então secretário de saúde Dr. Halin 

Antônio Girade, pelo processo nº 201400010002828, e aprovada pelo despacho nº 

868/2014 em 17 de março de 2014. Foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa via 

Plataforma Brasil pelo parecer nº 657.399 em 03 de junho de 2014. Todos os setores do 

HDT/HAA que disponibilizaram dados para o estudo assinaram solicitação em duas 

vias para a realização do estudo e acesso ao material necessário. As cópias dos referidos 

documentos estão disponíveis no Anexo A deste estudo. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Análise dos dados epidemiológicos 

 

Foram encontrados 166 casos de histoplasmose disseminada em pacientes com 

AIDS nos municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia, em 2285 casos de AIDS 

notificados no HAA/HDT no mesmo período e a prevalência da coinfecção HD/AIDS 

foi de 7,2 %.  

Cento e trinta pacientes (78,3%) era do sexo masculino. A proporção homem e 

mulher foi de 3,6: 1. A média de idade foi de 36,1 anos (desvio padrão de ± 8,9 anos) e 

a mediana foi 35 anos, sendo que o paciente com menor idade tinha  quatro anos e o 

paciente de maior idade tinha 63 anos.  

Como podemos observar a figura 6, a maioria dos casos ocorreu em pacientes 

adultos, entre as faixas etárias de 20 a 50 anos, correspondendo a 154 dos casos (92,7 

%). Entretanto, conforme a tabela 2, não houve aumento significativo das médias de 

idade entre os pacientes do estudo.  

Figura 6 - Distribuição dos casos de pacientes com coinfecção HD/AIDS por faixa 

etária  

 

 

 Quanto à renda declarada pelos pacientes no momento da admissão hospitalar a 

maioria dos pacientes, 80,7 % não declarou renda ou relatou ter até um salário mínimo 

de renda. Somente 13 pacientes declararam renda maior que três salários mínimos.  
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Com relação à profissão exercida, as ocupações mais declaradas foram: pedreiro 

(9,3%), dona de casa (7,8%), motorista/caminhoneiro (6%) atividade rural (4,8%), 

comerciante (4,8%), cozinheiro (3,6%), cabeleireiro (3%), professor (3%), pintor 

(2,4%), estudante (2,4%),  mecânico (2,4%), auxiliar de serviços gerais (1,8%). Apesar 

de vários pacientes não terem declarado renda, somente quatro pacientes relataram que 

estavam desempregados no momento da admissão. 

 

Tabela 2 - Características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais dos pacientes com 

coinfecção HD/AIDS 
 

 Período do estudo 

 2003-

2005 

2006-

2008 

2009-

2011 

2012-

2014 

Total de 

casos 

 n=15 n=41 n=54 n=56 n=166 n % 

Características demográficas e do HIV na admissão 

Sexo masculino (%) 14 31 44 41 130 78.3 

Idade média 40 37,3 33,5 36,8 36.1 - 

Histoplasmose como doença 

definidora de AIDS (%) 

5 21 17 25 68 41 

Pacientes em abandono de 

TARV 

9 14 21 20 64 38,5 

Média de CD4/ mm³  117,3 44,9 75,4 63,5 70,4 - 

Uso de drogas ilícitas 5 8 13 6 32 19 

Características clínicas da histoplasmose na admissão 

Doença grave com sepse 3 9 16 13 41 25 

Quadro pulmonar 12 26 34 27 99 59,6 

Sintomas gastrointestinais 5 12 18 18 53 32 

Hepatoesplenomegalia 3 19 16 17 55 33 

Insuficiência renal aguda  0 5 8 8 21 12,6 

Lesões de pele 7 13 16 13 49 29,5 

Sintomas neurológicos 3 7 11 7 28 17 

Características laboratoriais       

Cultura para fungos 10 30 51 50 141 85 

Pesquisa de fungo em sangue 

periférico 

4 9 13 11 37 26,2 

Anatomopatológico 5 13 5 7 30 18 
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A cidade de residência no momento da admissão de 143 pacientes (86,2%) foi 

Goiânia e de 23 pacientes (13,8%) foi Aparecida de Goiânia. Sessenta e nove pacientes 

(41,5%) eram naturais de Goiânia e Aparecida de Goiânia (figura 7), dois pacientes 

eram naturais dos Estados Unidos e 46 pacientes (26%) eram naturais de outros estados, 

os quais se destacam os estados do Tocantins, Maranhão, Pará e Mato Grosso. Os outros 

49 pacientes (29,5%) eram naturais de cidades do interior de Goiás e do Distrito 

Federal. 

 

Figura 7 – Naturalidade dos pacientes do estudo com coinfecção HD/AIDS. 

 

 

A tabela 3 mostra o tempo de escolaridade em anos de estudo e com uma grande 

parte dos pacientes estudados com baixo nível de escolaridade, 58 (33,1%) pacientes 

declararam ter até quatro anos de estudo e 43 pacientes com escolaridade ignorada. 

Podemos observar que houve um ligeiro aumento no número de pacientes com 9 a 11 

anos de estudo, isto é, que concluíram o ensino fundamental. Somente três pacientes 

eram analfabetos, e cinco pacientes tinham nível superior completo.  

 

Tabela 3 - Tempo de escolaridade dos pacientes com coinfecção HD/AIDS em anos de 

estudo. 

Nível de escolaridade (anos de estudo) 

  Analfabeto 3 a 4 

anos 

5 a 8 

anos 

9 a 11 

anos 

> 12 

anos 

Nível 

superior 

Ignorado Total 

2003-2005 0 8 2 1 1 1 2 15 

2006-2008 0 16 5 6 3 3 8 41 

2009-2011 0 19 11 5 4 1 14 54 

2012-2014 3 12 8 11 3 0 19 56 

Total  3 55 26 23 11 5 43 166 

Total (%) 1,8% 33,1% 15,6% 13,9% 6,6% 3% 26% 100% 

1% 

42% 

29% 

28% 

Estados Unidos

Goiânia e Aparecida de
Goiânia

Interior do estado de
Goiás e Distrito Federal

Outros estados
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Em 65 prontuários não havia relato acerca do consumo de drogas e em 64 

prontuários não havia relato de etilismo,  mas os relatos afirmando consumo de drogas 

ilícitas foram registradas em 32 prontuários (19,3%)  e de etilismo em 53 prontuários 

(31,9%).  

A letalidade foi de 53% (88 óbitos em 166 casos) no período do estudo. Na 

figura 8 podemos observar a relação entre número de casos e número de óbitos, e de 

2004 a 2007 o número de casos aumentou três vezes (de sete para 21 casos) e o número 

de óbitos também teve um aumento significativo no período, de um para 14 óbitos; em 

2008 o número de casos registrados diminuiu, porém em 2009 o número de casos 

continuou aumentando seguido do aumento do número de óbitos. Em 2014 até o mês de 

julho já tivemos onze casos registrados e dois óbitos. 

 

Figura 8 - Número de casos e óbitos por ano 

 

 

Todos os pacientes do estudo tinham a forma disseminada da histoplasmose, e 

assim foram classificados devido o acometimento de mais de um órgão ou sistema, 

associado a exame diagnóstico identificando o fungo em sítio extra pulmonar; e 104 

pacientes tiveram HD até um ano após o diagnóstico de HIV ou tiveram o diagnóstico 

simultâneo de AIDS e coinfecção com HD, com mortalidade total de 58,6%. Entre 1 e 5 

anos após o diagnóstico de HIV, 23 pacientes tiveram HD, entre 5 e 10 anos foram 27 

pacientes com diagnóstico de HD, e mais que 10 anos do diagnóstico de HIV foram 
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encontrados 12 pacientes com diagnóstico de HD. O abandono de TARV foi relatado 

para 64 pacientes (38,5%) ao diagnóstico de HD.  

As doenças apresentadas concomitantes ao diagnóstico de HIV/AIDS na 

primeira consulta no HAA/HDT são mostradas na tabela 4, em 68 pacientes (41%) a 

histoplasmose foi classificada como doença definidora de AIDS, 46 pacientes estavam 

assintomáticos, oito pacientes apresentaram pneumonia por pneumocistose, oito 

pacientes apresentavam emagrecimento importante e caquexia, sete pacientes tiveram 

tuberculose pulmonar ao diagnóstico de AIDS, cinco apresentaram candidíase oral, 

houve um caso de sarcoma de Kaposi e um caso de linfoma não- Hodgkin; três 

pacientes tiveram herpes zoster, sete pacientes tiveram quadro diarreico não 

especificado.  

 

Tabela 4 – Doenças/ sintomas concomitantes ao diagnóstico de HIV/AIDS na primeira 

consulta dos pacientes atendidos no HDT/HAA que fizeram parte do estudo. 

Doença/sintoma apresentado N % 

Histoplasmose 68 41,0 

Assintomático 46 27,7 

Caquexia 8 4,8 

Pneumocistose 8 4,8 

Diarreia não especificada 7 4,2 

Tuberculose 7 4,2 

Candidíase oral 5 3,0 

Herpes zoster 3 1,8 

Sífilis 3 1,8 

Sarcoma de Kaposi 2 1,2 

Toxoplasmose 2 1,2 

Pneumopatia a/e 2 1,2 

Dermatite não especificada 1 0,6 

Hepatite C 1 0,6 

Linfoma não Hodgkin 1 0,6 

Meningite bacteriana aguda 1 0,6 

Síndrome consumptiva 1 0,6 

Total  166 100,0 

 

Em 58 prontuários não foi encontrado registro do exame de CD4 e nem de sua 

solicitação quando foi realizado o diagnóstico de HD e destes, 45 pacientes foram a 

óbito na mesma internação.  

O valor médio do LT-CD4+ foi de 70,4 céls./mm³ e a mediana foi 31 céls./mm³, 

o menor valor de LT-CD4+ encontrado foi 1 cél./mm³ e o maior valor foi 762 
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céls./mm³. A maior média de LT-CD4+ 117,3 céls./mm³ foi entre os anos de 2003 a 

2005, e a menor média de LT-CD4+ 44,9/mm³ foi entre os anos de 2006 e 2008. 

Os casos de óbitos estão relacionados com valores de LT-CD4+ mais baixos, 

principalmente menores que 100 céls./mm³, como mostra a figura 9. 

 

Figura 9 - Número de óbitos de acordo com o valor de LT-CD4+ dos pacientes ao 

diagnóstico de HD  

 

 

A principal manifestação clínica apresentada pelos pacientes foi de sintomas 

pulmonares com tosse, dispneia ou com imagens tipo infiltrado reticulonodular na 

radiografia de tórax, que acometeu 99 pacientes (59,6%). E desses pacientes, 74 

(44,5%) apresentaram insuficiência respiratória aguda, necessitando de oxigênio 

suplementar e e ventilação mecânica.  

Os sintomas gastrointestinais de diarreia e dor abdominal, associados a náuseas e 

vômitos ocorreram em 53 pacientes (32%). E 55 pacientes apresentavam 

hepatoesplenomegalia, que é um achado clínico comum ao exame físico dos pacientes 

com HD.  

As lesões de pele eram do tipo eritemato-violáceas, papulares ou ulceradas, e 

estavam presentes em 49 (29,5 %) dos pacientes. 

 O quadro neurológico apresentado por 28 pacientes (17,5 %) incluiu cefaleia, 

confusão mental, e rebaixamento do nível de consciência. Dos 28 pacientes seis tiveram 

cultura de líquor positiva. Os resultados de líquor colhidos apresentavam 

principalemente aumento na celularidade, aumento de proteínas e diminuição da 

glicose. 
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No estudo, 41 (25%) pacientes tiveram quadro clínico de sepse ao diagnóstico de 

HD e desses pacientes, 26 pacientes foram a óbito. Ao passo que 20 desses pacientes 

tinham feito o diagnóstico de AIDS concomitante ao de HD, e somente cinco pacientes 

entre os 20, sobreviveram e seguem em acompanhamento ambulatorial. (ANGUS; VAN 

DER POLL, 2013) 

Houve no estudo, 18 casos (10,8%) de coinfecção por uma segunda doença 

oportunista em atividade além de HD no momento do diagnóstico de histoplasmose, 

como mostra a tabela 5, e desses 18 casos, dez pacientes foram a óbito. A infeção mais 

frequente foi tuberculose com 5 casos no total e dois óbitos. Houve três casos de várias 

coinfecções associadas a HD e AIDS: associação com hepatite B e sífilis, hepatite C e 

sífilis e hepatite C e tuberculose. Os óbitos correspondem a 11,3% do total de óbitos do 

estudo. 

 

Tabela 5 - Coinfecções ativas associadas a HD e ao HIV 

Doença Número de casos Óbitos 

Tuberculose  4 2 

Retinite por citomegalovírus 2 2 

Criptococose 2 2 

Hepatite B 2 1 

Hepatite B / sífilis 1 0 

Paracoccidioidomicose  1 0 

Hepatite C 1 1 

Hepatite C / sífilis 1 0 

Hepatite C / tuberculose 1 0 

Leishmaniose tegumentar 1 1 

Sarcoma de Kaposi 1 1 

Toxoplasmose 1 0 

Total  18 10 

 

Em 52 pacientes (31,3%) o diagnóstico foi assumido empiricamente devido ao 

quadro clínico e laboratorial ou com pesquisa de fungos em sangue periférico positiva 

(37 pacientes) e iniciado tratamento com antifúngico sem aguardar exame que 

confirmasse HD (como cultura, por exemplo), e com sobrevivência de 28 pacientes 

(28%). Os principais achados clínicos e laboratoriais sugestivos de HD nos pacientes 

em que foi assumido o diagnóstico de HD empiricamente foi pancitopenia (9%), 

sintomas respiratórios (8,4%) hepatoesplenomegalia (4,8%), lesões de pele (3,6%). 
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Houve 141 resultados de culturas para H. capsulatum positivas. Foram 116 

resultados positivos de hemoculturas (70%), 19 resultados positivos de culturas em 

linfonodos e medula óssea (16,3%), e seis culturas de líquor positivas (5,2%). Dentre os 

pacientes que apresentaram cultura de líquor positiva, dois pacientes foram a óbito e 

quatro seguem em acompanhamento ambulatorial. 

Em 30 pacientes (18%) foi feito exame anatomopatológico com resultado 

positivo, com 15 amostras de medula óssea positiva, sete amostras de biópsia de pele, e 

oito amostras de linfonodos positivas. 

A tabela 5 mostra as características do tratamento antifúngico utilizado para os 

pacientes do estudo com HD/AIDS classificados a cada 4 anos e de acordo com a 

medicação utilizada, sendo que 125 pacientes (75,3%) foram tratados com algum tipo 

antifúngico, e em 117 pacientes (93,5%) foi utilizado anfotericina B deoxicolato, sete 

pacientes foram tratados com itraconazol e um paciente foi tratado com fluconazol.  

Quase metade dos pacientes tratados, 61 pacientes (48,8%), tiveram 

complicações e foram tratados com anfotericina B deoxicolato. Dos sete pacientes que 

foram tratados com itraconazol, nenhum tinha sinais clínicos de sepse, entretanto dois 

pacientes  tiveram recidiva e depois foram a óbito por HD. O paciente tratado com 

fluconazol evadiu do hospital e, portanto não se conhece o desfecho do caso. Mesmo 

com tratamento adequado houve 24 recidivas no total e 13 desses pacientes foram a 

óbito, os outros 11 pacientes seguem em tratamento ambulatorial até o presente 

momento do estudo.  

O tempo médio de tratamento foi de 15,7 dias (desvio padrão ± 9,9 dias), a 

mediana foi 13 dias, e 38 pacientes morreram até o terceiro dia de tratamento com 

antifúngico.  

 

Tabela 6 – Tratamento antifúngico realizado pelos pacientes com HD/AIDS de acordo 

com a medicação utilizada 

  Período do estudo Total de 

casos 

 Tratamento  

  
2003-

2005 

2006-

2008 

2009-

2011 

2012-

2014 

N % 

Uso de antifúngico  12 35 36 42 125 75,3 

 Anfotericina B deoxicolato 12 31 35 39 117 93,6 

 Itraconazol 0 3 1 3 7 5,6 

 Outro antifúngico* 0 1 0 0 1 0,8 

 Sem tratamento 3 6 18 14 41 24,7 
*outro antifúngico: fluconazol 
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As complicações relacionadas ao tratamento com antifúngico, só foram relatadas 

quando foi utilizado anfotericina B deoxicolato. As principais complicações secundárias 

ao tratamento e à doença foram: insuficiência renal aguda em 23 pacientes (37,7%) e 

distúrbios eletrolíticos (principalmente hipocalemia) em 13 pacientes (21,3%). 

Somente para 36 pacientes foi prescrito itraconazol como profilaxia secundária, 

para um paciente foi prescrito voriconazol, e para quatro pacientes foi prescrito 

fluconazol como profilaxia. Houve nove recidivas de histoplasmose entre os 36 

pacientes que estavam em uso de itraconazol, sendo que cinco desses pacientes fizeram 

uso irregular da medicação profilática, e um total de seis óbitos entre esses pacientes.  

 

 

5.2 Georreferenciamento e análise espacial 

 

Como citado anteriormente, em Goiânia houve 143 casos da coinfecção 

HD/AIDS e em Aparecida de Goiânia 23 casos no período do estudo. Sendo que 9 casos 

estavam localizados em áreas não pertencentes à zona urbana, restando então 157 casos 

em área urbana. O número de casos por bairros está na tabela a seguir no apêndice B. 

O primeiro mapa (figura 10) é de distribuição espacial dos casos identificados no 

estudo por pontos nos municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Cada Triângulo 

do mapa é um caso de histoplasmose e, neste mapa estão também localizadas algumas 

áreas verdes, a área da barragem João Leite, e a hidrografia dos municípios de Goiânia e 

Aparecida de Goiânia. 

Em Aparecida de Goiânia houve uma média de 5 casos/100.000 hab. e em 

Goiânia houve uma média de 11 casos/100.000 hab. Esses cálculos foram realizados 

com o numero de casos do estudo e a população total dos municípios, no período do 

estudo de 2003 a 2014, entretanto a população foi avaliada segundo o senso do IBGE de 

2010. (―IBGE | Cidades | Goiás | Aparecida de Goiânia‖, 2014, ―IBGE | Cidades | Goiás 

| Goiânia‖, 2014) 

  Em Goiânia os casos estão localizados em 84 bairros, de um total de 739 

bairros cadastrados na prefeitura, portanto houve casos de histoplasmose em pacientes 

com AIDS em 11,3% dos bairros. Em Aparecida de Goiânia houve casos em 21 bairros, 

de um total de 105 bairros, com casos em 20 % de bairros do município. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2012) 
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O número de casos por bairros é representado na figura 11, que identifica os 

bairros do estudo e classifica por cores de acordo com o número de casos. Bairros com 

1 ou 2 casos têm a cor verde e são a maioria, em número de 92; bairros com 3 ou 4 

casos têm a cor amarela e são em número de 11 e os bairros com 8 ou 9 casos têm a cor 

vermelha, que são os bairros Jardim Novo Mundo na região leste de Goiânia e o Jardim 

Vera Cruz localizado na região oeste da capital. 

O terceiro mapa (figura 12) foi confeccionado pelo método de Kernel, onde é 

possível avaliar possíveis focos e aglomerados de casos de histoplasmose nos 

municípios estudados. É observar que os focos principais da doença se localizam nas 

regiões leste e oeste de Goiânia, com focos secundários também na região central da 

cidade e seus bairros adjacentes. Entretanto, a distribuição dos casos ocorre de modo 

aleatório na maioria dos bairros e inclusive em Aparecida de Goiânia. 
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Figura 10 – Mapa de distribuição de casos de Histoplasmose em pacientes com AIDS 

de 2003 a 2014, e associação dos casos com áreas verdes e a hidrografia 
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Figura 11 – Mapa dos casos por bairros de Histoplasmose em pacientes com AIDS de 

2003 a 2014 
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Figura 12 – Mapa de focos de histoplasmose em Goiânia e Aparecida de Goiânia de 

2003 a 2014 
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6 DISCUSSÃO 

6.1 Discussão dos dados epidemiológicos e clínicos 

 

 A incidência exata da histoplasmose em Goiânia e no estado de Goiás ainda é 

desconhecida, isso se deve ao fato de a doença não ser de notificação obrigatória no 

Brasil quando não se enquadra nos critérios de diagnóstico de AIDS. Portanto, nos 

registros oficiais do Ministério da Saúde/DATASUS os dados são somente daqueles 

pacientes que tiveram a histoplasmose como doença definidora de AIDS segundo os 

critérios Rio de Janeiro/Caracas e CDC modificado. (BRASIL/ MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013b) 

Em 2010 foi proposta pelo Ministério da Saúde a notificação de todos os casos 

de histoplasmose diagnosticados associados ou não à coinfecção com HIV/AIDS, por 

entender que se trata de uma micose endêmica, de magnitude e real incidência 

desconhecidas na população; e também a implantação do Programa de micoses em todo 

o Brasil. (BRASIL/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010) 

 Pode-se verificar  discrepâncias entre os dados do presente trabalho e os dados 

divulgados pelo Ministério da Saúde, o boletim epidemiológico da AIDS do ano 2000 

registrou de 1988 a 2000, 1286 casos de histoplasmose; e o boletim de implantação do 

programa de notificação de histoplasmose relata no período de 2003 a 2007 somente 10 

óbitos em todo o Brasil, e no mesmo período foi verificado em nosso estudo 33 óbitos 

nos municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia. (BRASIL/ MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2000, 2010) 

A subnotificação dos casos também ocorre no HDT. Segundo os dados 

disponibilizados pelo hospital, de janeiro de 2007 a julho de 2014 foram notificados 

2285 casos de AIDS, 463 óbitos por AIDS e 53 casos notificados da coinfecção AIDS e 

HD em Goiânia e Aparecida de Goiânia, os dados referentes aos anos 2003 a 2006 não 

foram obtidos. No presente estudo (no período de janeiro de 2003 a julho de 2014) 

obtivemos registros de 166 casos de coinfecção HD e AIDS. Isso provavelmente se 

deve ao fato de que são notificados somente os casos em que há registro no atestado de 

óbito, e em vários casos os resultados de exames confirmando HD, principalmente as 

culturas, só ficaram prontas após o óbito dos pacientes, não permitindo o correto 

preenchimento do atestado de óbito, e mesmo quando os exames são positivos pode ser 
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que não estivessem disponíveis para serem anexados nos prontuários dos pacientes. 

Segundo dados publicados pelo SVEH do HDT em 2014 a histoplasmose foi a micose 

endêmica mais notificada, reforçando a importância do estudo dessa doença, 

representando 0,6% do total de notificações de janeiro a julho de 2014, sendo que 

Marukutira (2014) relata em estudo observacional multicêntrico que avaliou infecção 

fúngica invasiva (IFI) em pacientes com AIDS de 2004 a 2008 que HD é a terceira 

micose invasiva mais prevalente em pacientes com AIDS, daí podemos inferir que 

temos uma incidência muito elevada da coinfecção em questão. (NVE - Núcleo de 

vigilância epidemiológica do HDT. ―dados não publicados‖).  

 Nos últimos anos cresce o número de publicações que procuram avaliar o quadro 

clínico epidemiológico, e a prevalência através de inquéritos sorológicos da coinfecção 

HD e AIDS no meio urbano, entretanto historicamente a histoplasmose é tida como uma 

micose do meio rural e associada a atividades recreativas e laborais no campo, perto de 

galinheiros ou granjas e explorações de cavernas. O entendimento dessa micose como 

uma doença de comportamento urbano em pacientes que aparentemente não possuem 

fatores de risco vem obtendo cada vez mais importância, devido à epidemia da AIDS e 

devido à elevada morbimortalidade da doença. (ADENIS; AZNAR; COUPPIÉ, 2014) A 

literatura sobre a doença no Brasil é diversa, e mostra diferentes realidades, com locais 

de elevada incidência, como por exemplo, é o caso de Fortaleza no Ceará que em 

trabalhos recentes relatou 152 casos, e em contrapartida em Uberlândia em Minas 

Gerais que tem uma realidade socioambiental semelhante a da nossa cidade tem relatos 

de casos em menor número, somente 18 casos até 1997. (FERREIRA et al., 1997; 

BEZERRA, 2012) 

 O presente estudo identificou 166 casos de histoplasmose na forma disseminada 

em pacientes com AIDS residentes em Goiânia e Aparecida de Goiânia nos últimos 10 

anos, e é um dos maiores relatos encontrados na literatura de descrição da doença em 

meio urbano. Adenis et al. (2014) refere que 90 a 95% dos pacientes com histoplasmose 

e AIDS vão fazer a forma disseminada da doença, no presente estudo todos os pacientes 

tinham a forma disseminada da doença, e durante a pesquisa dos casos para incluir no 

trabalho não foi encontrado nenhum caso de doença localizada. No Brasil os principais 

estudos relatando HD e HIV são: Correia (2012) em Fortaleza-CE identificou 152 

pacientes em oito anos, Daher et al. em 2007 identificou 164 casos em Fortaleza-CE  

em 9 anos, Pedroza (2003) identificou 35 casos no Rio de Janeiro em 15 anos, Unis et 

al. (2004) identificou 70 pacientes em 25 anos de estudo no Rio Grande do Sul; porém 
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Correia (2012) abordou o georreferenciamento dos casos de HD e HIV em meio urbano. 

(ADENIS et al., 2014; CORREIA, 2012; DAHER et al., 2007; PEDROZA, 2003; 

UNIS; OLIVEIRA; SEVERO, 2004) 

 Ao longo dos anos pode-se observar um aumento no número de casos de 

histoplasmose, que entre os anos de 2003 a 2005 foram 15 casos, de 2006 a 2008 foram 

41 casos, de 2009 a 2011 foram 54 casos e de 2012 a 2014 foram 56 casos. Essa 

progressão no numero de casos se deve provavelmente a melhora no diagnóstico clínico 

e laboratorial. Provavemente a incidêcia da doença nos pacientes com AIDS não mudou 

de modo significativo nos últimos anos, porém houve melhora considerável dos pontos 

de vista clínico e laboratorial, com a implantação de rotinas médicas e fluxogramas de 

atendimento, bem como a melhora da rede laboratorial com a implantação de novas 

tecnologias. (dados da autora) 

 A proporção de casos no sexo masculino foi maior que no feminino,  3,6 

homens: 1 mulher, resultado semelhante a outros estudos. Alguns artigos demonstram 

que ser negro é fator de risco para histoplasmose. (KARIMI et al., 2002; WHEAT et al., 

2000) Entretanto a questão de cor da pele não foi abordada no presente estudo devido a 

grande miscigenação que existe em nosso país, fato que talvez não seja tão presente nos 

estudos internacionais onde a questão de raça/cor da pele é mais evidente. (KARIMI et 

al., 2002)  

A média de idade de 36,1 anos (desvio padrão ± 8,9) encontrada no presente 

estudo também é condizente com os outros estudos, porém a doença pode ocorrer em 

todas as idades, inclusive em extremos de idade, como encontrado em nosso estudo, 

uma criança de quatro anos e um adulto de 63 anos. (FERNÁNDEZ ANDREU et al., 

1990; KARIMI et al., 2002; NACHER et al., 2013)  

A HD em crianças talvez não seja tão comum devido ao fato de que nos últimos 

anos os programas de acompanhamento de gestantes portadoras do vírus HIV têm 

diminuído de modo importante as taxas de transmissão vertical na maioria dos países e 

inclusive no Brasil. Portanto o número de crianças com AIDS é cada vez menor e 

consequentemente o das coinfecções também. Por outro lado, o número pessoas com 

mais de 60 anos contaminadas com o vírus do HIV tem aumentado nos últimos anos, 

chamado processo de senilização, e essa tendência se reflete no aumento do número de 

casos de AIDS, bem como de infecções oportunistas como é o caso da HD. Esse 

aumento do número de casos tem sido uma preocupação crescente dos órgãos 

responsáveis e que tem implantado de programas de prevenção de transmissão de HIV 
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no Brasil e no mundo para prevenção da transmissão do HIV nessa população. 

(BRASIL/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013b; UNAIDS, 2014) 

Chama atenção também que o diagnóstico de HD em crianças na primeira 

infância (até os 05 anos), pode ser um fator que indique infecção em meio urbano, pois 

a paciente do estudo morava em Goiânia, e provavelmente não teve muitos 

deslocamentos entre municípios ou estados, portanto não tem trajetória epidemiológica 

significativa que possibilitasse a infecção pelo fungo em outros ambientes de risco. 

 O baixo nível de renda encontrado no presente estudo, onde 80,7% dos pacientes 

declarou não ter renda ou até um salário mínimo, é reflexo do fenômeno de 

pauperização que tem ocorrido com a epidemia de AIDS, em que a doença deixou de 

predominar nas classes sociais mais altas e passou a atingir as periferias e pessoas de 

menor poder aquisitivo. (COMISSÃO INTERGOVERNAMENTAL DE HIV/ AIDS, 

2012; RODRIGUES, 2007)  

 A maioria dos pacientes tem baixo nível de escolaridade, 50,1% declarou ter até 

8 anos de estudo e um percentual considerável de pacientes com declaração de 

escolaridade ignorada (26%) porque não quiseram ou não souberam declarar a 

informação no momento da admissão. Consequentemente essa população tende a 

exercer atividades profissionais que exigem pouca ou nenhuma especialização e que são 

de baixa remuneração, refletindo no baixo índice de renda encontrado. Mais da metade 

da população do estudo era proveniente de cidades do interior do estado de Goiás ou de 

outros estados próximos que tem altas taxas de emigração, como Tocantins, Maranhão, 

Pará e Mato Grosso. (AMARAL, 2009; SEPLAN/ OBSERVATÓRIO DAS 

METRÓPOLES, 2005) 

O processo de migração para cidades grandes, principalmente para as capitais, 

geralmente é acompanhado de busca de melhores empregos e qualidade de vida. 

Entretanto esses migrantes é que passam a ocupar as periferias dos grandes centros 

urbanos ou nas cidades que fazem parte da região metropolitana, onde o custo de vida é 

menor. Nesse cenário, as doenças oportunistas nos pacientes com AIDS ganham 

significativa importância, pois atingem populações em condições de vulnerabilidade 

econômica e social, visto que várias doenças são transmitidas pelo ar (p. ex.   

tuberculose) em locais de aglomeração humana (ônibus, feiras, mercados, galerias de 

compras),  disseminados por aves e/ou animais domésticos em ambientes de baixa 

qualidade sanitária, como galinheiros, pombais e outros criadouros de animais (p.ex. 

histoplasmose) ou transmitidas por água e alimentos contaminados (p. ex. 
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criptosporidiose, isosporidiose, microsporidiose), além estarem predispostos a relações 

sexuais de risco (principalmente por exploração sexual, prostituição, promiscuidade, 

desconhecimento da importância do preservativo). (BRASIL/ MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013b; RODRIGUES, 2007; RODRIGUES-JÚNIOR; CASTILHO, 2004) 

Outro fator que provavelmente influencia na incidência de HD em pessoas com 

menor renda é o modo de transmissão da doença, que incide não somente em 

trabalhadores rurais e exploradores de cavernas, mas também pode atingir pessoas que 

negam o contato com essas fontes conhecidas (pacientes de zona urbana que negam as 

formas de contágio tradicionais), principalmente nas periferias das grandes cidades.  

Devido a falta de planejamento da ocupação dos terrenos urbanos, o homem 

passa a invadir e degradar áreas de mata e margens de rios e áreas de preservação 

ambiental alterando o ecossistema da região e ficando mais susceptível a doenças que 

antes eram predominantemente do meio rural. Um fato que demonstra isso é a ocupação 

de grandes áreas urbanas por morcegos, que têm facilidade de adaptação, de locomoção 

e podem sobreviver por até 20 anos, a depender da espécie. Estudo recente evidenciou a 

existência morcegos contaminados com o H. capsulatum em cinco cidades da grande 

São Paulo em áreas próximas a casas e prédios, em taxa que tem relevância na 

transmissão da doença para humanos. O estudo ainda sugere que áreas com maiores 

números de colônias de morcegos contaminadas podem ser locais de maiores índices 

histoplasmose humana. (DIAS, 2009; HOFF; BIGLER, 1981; RODRIGUES, 2007) 

Um item do estudo que foi relativamente pouco citado pelos pacientes, foi o uso 

de drogas ilícitas (como maconha, crack e cocaína), somente 19% relataram uso. 

Todavia, na prática clínica diária tem-se observado o uso crescente de drogas ilícitas, 

principalmente o crack. Além de aumentar a velocidade de progressão da AIDS e a 

susceptibilidade às coinfecções. O uso contínuo de crack predispõe má aderência ou 

abandono de TARV e das profilaxias, desnutrição, redução de CD4 e aumento de carga 

viral. (BAUM et al., 2009) 

A taxa de prevalência de aproximadamente 50 casos de HD para cada 1000 

casos de AIDS/ano foi muito elevada, e bem acima do que Adenis (2014) e Kauffman 

(2007) referem que é em torno de 10-15,4/1000 pacientes com AIDS por ano. (ADENIS 

et al., 2014; ANTINORI, 2014; GÓMEZ, 2011; KAUFFMAN, 2007) Os motivos da 

taxa elevada ainda não são totalmente conhecidos e mais estudos são necessários, e a 

influência do fator ambiental provavelmente é muito importante, porém pouco estudada 

no Brasil e no estado de Goiás. 
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Histoplasmose disseminada como primeira manifestação da infecção pelo HIV 

ocorreu em 68 pacientes (41%), sendo que os relatos na literatura variam de 22-85%. 

(FRANCESCO DAHER, DE et al., 2006) 

A média geral do LT-CD4 foi de 70,4/mm³, e 42% dos pacientes que foram a 

óbito tinham LT-CD4< 100 céls./mm³, valor este que é fator de risco para óbito. Valor 

de LT-CD4+ < 200 céls./mm³ é fator de risco para doença disseminada, porém foram 

encontrados valores extremos de 1 cél./mm³ e de 762 céls./mm³. O paciente com LT-

CD4+ 1 cél./mm³ teve diagnóstico HIV três anos antes do diagnóstico de histoplasmose, 

e não realizou seguimento ambulatorial da doença. Já o paciente com LT-CD4+ 762 

céls./mm³ era coinfectado com hepatite C, e abandonou TARV por 1 ano antes do 

diagnóstico de histoplasmose; nesse caso é provável que a hepatite C tenha contribuído 

para a infecção fúngica mesmo com valor de LT-CD4+ elevado. Pacientes com valores 

de LT-CD4+ elevados, mas com doença grave geralmente tem história de início recente 

de TARV ou de abandono de tratamento. (FRANCESCO DAHER, DE et al., 2006) 

Em 58 pacientes (35%) não foi encontrado valor de LT-CD4+. Na maioria 

destes casos os pacientes chegam com manifestações clínicas graves e evoluem para 

óbito rapidamente, pois provavelmente não houve tempo para solicitar o exame, já que 

muitos foram a óbito até o terceiro dia de tratamento antifúngico. 

 A letalidade foi elevada, ocorreu em 53% (n=88) do total de pacientes, mas está 

em concordância com os índices encontrados segundo Nacher et al. (2014) e Gomez 

(2011) que é de 50 a 70%. A letalidade é elevada mesmo em países onde o acesso e a  

assistência à saúde são melhores que na rede pública brasileira. Por esse motivo 

ressaltamos que a suspeita e identificação precoce de HD, e o quadro clínico 

apresentado pelo paciente na admissão tem importante relevância no desfecho da 

doença. (GÓMEZ, 2011; NACHER et al., 2014; WHEAT et al., 2000)  

O aumento da identificação de casos de coinfecção HD/AIDS desde o início do 

estudo se deve provavelmente a melhoria das condições de diagnóstico e maiores 

índices de suspeita clínica. A literatura coloca importante questão a respeito do 

reconhecimento precoce de HD e isso é precedido pela suspeita da doença baseada em 

critérios epidemiológicos, clínicos e laboratoriais. Em regiões nas quais a endemicidade 

é elevada, a suspeita clínica deve fazer parte da rotina diária de atendimento de 

emergência de pacientes com HIV/AIDS. Inclui exame clínico criterioso, exames 

laboratoriais e exames de investigação específica como culturas para fungos, pesquisa 



57 

 

direta do fungo em sangue periférico, sorologias, biópsias e pesquisa de antígeno para 

histoplasmose, a fim de proporcionar diagnóstico precoce e terapia adequada  aos 

pacientes. Por outro lado, o aumento das taxas de diagnóstico melhora a notificação da 

doença pelos órgãos e departamentos competentes e proporciona índices da infecção 

mais condizentes com a realidade. (ADENIS et al., 2014; NACHER et al., 2013) 

A forma disseminada de histoplasmose ocorre de 90 a 95% dos casos de infecção 

pelo H. capsulatum associada ao HIV. No presente estudo todos os casos encontrados 

em nossa casuística foram de doença disseminada, e isso provavelmente ocorreu devido 

a dificuldade de identificação e diagnóstico das formas localizadas. A HD pode 

acometer qualquer órgão ou sistema no curso de sua disseminação, e mesmo a forma 

disseminada pode apresentar sintomas clínicos em um único órgão/sistema. Na forma 

pulmonar, por exemplo, o diagnóstico diferencial deve incluir pneumocistose,  

tuberculose e pneumonias atípicas, o que nem sempre é fácil fazer esses diagnósticos 

diferenciais, inclusive muitos casos de histoplasmose pulmonar são assumidos e 

tratados como ―tuberculose-like‖ ou ―pneumocistose-like‖. (NACHER et al., 2013) O 

diagnóstico confirmatório de pneumocistose é pouco realizado atualmente no 

HDT/HAA, e o tratamento é realizado empiricamente com base em dados clínicos e 

laboratoriais e radiológicos, e há o questionamento de que se está realizando de maneira 

adequada os diagnósticos de pneumocistose ou muitos casos de pneumonias atípicas, 

tuberculose ou mesmo histoplasmose estão deixando de serem diagnosticados 

corretamente. (KAUFFMAN, 2007; GÓMEZ, 2011) 

Em 68 casos avaliados (41%), histoplasmose foi doença definidora de AIDS, dado 

também superior ao relatado previamente pela literatura, inclusive pelo inquérito da 

Colômbia, que é uma das maiores casuísticas de histoplasmose na América Latina com 

434 pacientes em 15 anos, que encontrou 29,3% de HD como doença definidora de 

AIDS. Tal achado deve ser um sinal de alerta, sugerindo que se deve ter maior empenho 

no diagnóstico correto dos casos e na identificação dos fatores de risco em nossa região, 

pois as taxas regionais são maiores que as taxas encontradas na Colômbia, que mesmo 

tendo uma extensão territorial bem menor, tem áreas de vegetação e climas semelhantes 

a de várias regiões brasileiras, além dos índices de desenvolvimento socioeconômicos 

que também são iguais ou inferiores a muitas regiões do Brasil. (ARANGO et al., 2011) 
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A proporção de pacientes que estava em abandono de TARV foi bastante elevado, 

com 65% dos 98 pacientes que tiveram o diagnóstico de HIV antes do diagnóstico de 

histoplasmose. Nesse ponto devemos considerar alguns fatores, primeiro, a dificuldade 

de aceitação da doença e o entendimento da real necessidade de tratamento. Muitos 

pacientes não revelam a seus familiares e/ou cônjuges o diagnóstico da doença e esse 

fator dificulta bastante a aderência ao TARV. O segundo fator é o nível de escolaridade, 

pode haver dificuldade no entendimento das posologias de TARV, pois algumas têm 

esquemas de uso de vários comprimidos ao dia, podendo levar ao uso irregular ou ao 

abandono do tratamento; ressaltando que ainda existem os efeitos colaterais de alguns 

esquemas de TARV que no início do uso podem causar sintomas indesejáveis. Pessoas 

com maior nível de escolaridade tem maior tendência de adesão ao tratamento. O uso de 

drogas ilícitas tem sido cada vez mais motivo de abandono de seguimento e de TARV 

entre os pacientes com AIDS. (DAHER et al., 2007; SCHILKOWSKY; PORTELA; 

SÁ, 2011) 

Os principais sistemas acometidos foram respiratório (60%), aparelho 

gastrointestinal (31,9%), pele e tecido subcutâneo (29,5%) e sistema nervoso central 

(17,5%). Nos Estados Unidos o índice de acometimento desses sistemas é menor, o 

aparelho respiratório está envolvido em 42-47% dos casos, o aparelho gastrointestinal 

de 2-8% e as lesões de pele e tecido subcutâneo de 1 a 7% e o sistema nervoso central 

em 1 a 4%. Esses índices quando comparados aos dos pacientes dos Estados Unidos são 

maiores provavelmente por diferenças filogenéticas existentes entre as cepas de H. 

capsulatum. (KARIMI et al., 2002) As diferenças filogenéticas entre as cepas do fungo 

podem ser responsáveis pelos diferentes tipos de apresentação clínica da doença, 

quando comparamos as casuísticas brasileiras com as dos Estados Unidos; onde a 

epidemiologia e o quadro clínico são bem estabelecidos, como também as diferenças 

observadas entre as casuísticas no Brasil. Essa discussão poderá no futuro auxiliar a 

definir possivelmente critérios de diagnóstico, manejo clínico tratamento e estratégias 

dos órgãos de saúde pública de acordo com cada região ou até mesmo subespécie 

filogenética. (KARIMI et al., 2002; ZANCOPÉ-OLIVEIRA; MORAIS E SILVA 

TAVARES; MUNIZ, 2005) 

Os principais sinais e sintomas respiratórios relatados foram tosse, hipoxemia, 

dispnéia progressiva, radiografias de tórax com opacidades nodulares ou infiltrados 
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difusos. A insuficiência respiratória ocorreu em 44,5% dos pacientes com quadro 

respiratório e é sinal de gravidade, com evolução desfavorável, devido a necessidade de 

oxigênio suplementar e ventilação mecânica por tempo indeterminado, e prováveis 

sequelas no parênquima pulmonar. (DAHER et al., 2007; KARIMI et al., 2002; 

KAUFFMAN, 2007) 

Os sintomas gastrointestinais mais encontrados foram diarreia, dor abdominal 

difusa inespecífica, náuseas e vômitos. O acometimento do tecido reticuloendotelial no 

TGI (trato gastrointestinal) é comum na doença disseminada mesmo que o paciente 

tenha poucos sintomas. A diarreia pode causar síndrome disabsortiva em alguns 

pacientes. O acompanhamento nutricional é muito importante para controlar esses 

sintomas. Um achado clínico ao exame físico bastante característico  foi a 

hepatoesplenomegalia em 33,1%. (DAHER et al., 2007; KARIMI et al., 2002; 

KAUFFMAN, 2007) 

As lesões de pele podem ser por fenômenos autoimunes, como eritema nodoso e 

eritema multiforme, mas também pela ação direta do fungo causando lesões de mucosa 

ou pele com ulcerações ou lesões verrucosas, nodulares, papulares, pustulosas ou 

ulcero-verrucosas. Nos casos de lesões autoimunes  nem sempre o fungo é encontrado 

no anatomopatológico em biópsia de tecido. (KAUFFMAN, 2007) 

O sistema nervoso central (SNC) pode ser acometido também e os principais 

sintomas podem ser consequência do acometimento de outros órgãos ou do próprio 

SNC, incluindo cefaleia, crises convulsivas e rebaixamento do nível de consciência 

principalmente. (KARIMI et al., 2002; KAUFFMAN, 2007)  

Sinais e sintomas de sepse ocorreram em 41 pacientes (25%) e 26 foram a óbito, 

mesmo tendo iniciado tratamento específico. Dezessete pacientes (10,2%) tiveram 

distúrbio de coagulação com sangramento na admissão hospitalar e nove foram a óbito; 

provavelmente por plaquetopenia secundária ao comprometimento da medula óssea ou a 

CIVD (Coagulação intravascular disseminada). A sepse estava associada principalmente 

a distúrbios de coagulação, como CIVD, choque séptico com falência de múltiplos 

órgãos (rins, fígado, coração, pulmões) e necessidade de uso de drogas vasoativas. 

Sepse e distúrbios de coagulação são fatores de mal prognostico. O índice de 

mortalidade é elevado e pode chegar até 70% desses casos. Dos 41 pacientes que 
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tiveram sepse, vinte pacientes tinham feito o diagnóstico concomitante de HD/AIDS na 

admissão hospitalar. Esses pacientes em que o diagnostico de HD/AIDS foi associado à 

sepse (20 pacientes) somente cinco sobreviveram e seguem em acompanhamento 

ambulatorial. (DAHER et al., 2007) 

Coinfecções concomitantes com HIV e HD não são bem definidas na literatura, 

assim sendo é difícil estabelecer diagnóstico preciso e correto, sinais e sintomas, fatores 

prognósticos, tratamento e desfecho que melhor abordem as múltiplas coinfecções. 

Porém como podemos observar na tabela 4, dos 18 pacientes (10,8%) com coinfecções 

encontradas no estudo, 10 foram a óbito. Na maioria das vezes o diagnóstico de uma das 

doenças não foi pensado e foi consequência de rotina de exames laboratoriais 

solicitados na admissão do paciente. Segundo Agudelo et al. (2012), múltiplas infecções 

oportunistas simultaneamente são comuns em até 33% dos pacientes com AIDS, a 

incidência no nosso estudo foi baixa (10,8%), e essa incidência pode ser resultado do 

não diagnóstico dessas múltiplas coinfecções, bem como resultado de uma incidência 

mais baixa de infecções em nosso estudo e consequentemente em nossa região o que é 

pouco provável, devido ao fato de estarmos em uma região em que há outras doenças 

endêmicas conhecidas de elevada incidência, com por exemplo a tuberculose. 

(AGUDELO et al., 2012; MARUKUTIRA et al., 2014; NUCCI et al., 2010) 

Somente um caso de coinfecção tuberculose e HD/AIDS, um caso de coinfecção 

com toxoplasmose, um caso de hepatite B e um caso de hepatite C eram virgens de 

TARV, todos os outros casos ocorreram em pacientes que abandonaram TARV. E 

somente dois pacientes tinham CD4>100/mm³, que é fator de risco para infecções por 

patógenos intracelulares, como é o caso do M. tuberculosis, H. capsulatum, e 

Toxoplasma gondii. No caso de infecção simultânea por histoplasmose, tuberculose e 

AIDS, a coinfecção tuberculose e AIDS deve ser considerada primariamente e quando 

houver confirmação de tuberculose e o paciente não melhora após o inicio da terapia 

específica, o diagnóstico de histoplasmose deve ser considerado, se ainda não houverem 

resultados de exames confirmando as patologias em questão. Tuberculose deve ser 

pensada primeiro por ser mais comum e mais frequente entre os portadores de 

HIV/AIDS que histoplasmose.  (AGUDELO et al., 2012) 

Dos dezoito pacientes com múltiplas coinfecções, onze pacientes estavam em 

abandono de TARV, quatro tiveram diagnóstico simultâneo e três início recente de 
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TARV; sendo que a ausência de TARV ou início recente parecem predispor a múltiplas 

coinfecções. Dos cinco casos de coinfecção TB/HIV dois foram a óbito, mesmo com 

terapia específica para as duas patologias. Os óbitos provavelmente foram também não 

só pela gravidade das múltiplas coinfecções, mas também pela ausência de TARV ou 

diagnóstico recente de HIV, que também são fatores de risco para óbito. (AGUDELO et 

al., 2012; MARUKUTIRA et al., 2014) 

Em 52 pacientes (31,3%) foi iniciado tratamento empírico para histoplasmose 

disseminada. Nesses pacientes os principais achados clínicos e laboratoriais foram 

pancitopenia (9%), sintomas respiratórios (8,4%), hepatoesplenomegalia (5%), e lesões 

de pele (3,6%). Assumir empiricamente o diagnóstico nos casos de pacientes graves é 

benéfico e pode melhorar a sobrevida do paciente. No nosso estudo 28 pacientes 

sobreviveram. Deste modo, diante da suspeita clínica e se o paciente estiver grave, 

convém considerar o início da terapia empírica o quanto antes. Em região de elevada 

incidência essa conduta é válida e pode beneficiar os pacientes, pois os resultados das 

culturas demoram para ficar prontos e a pesquisa de fungos em sangue periférico tem 

baixa sensibilidade, que são os principais exames realizados. (NACHER et al., 2013) 

O principal exame confirmatório para histoplasmose utilizado foi a cultura com 

141 resultados positivos principalmente de hemoculturas (70%), seguidas de culturas de 

linfonodos e medula óssea (16,3%) e culturas de líquor (5,2%). A hemocultura foi o de 

maior positividade provavelmente por maior facilidade na coleta e por fazer parte da 

rotina de exames do hospital. Mesmo sendo o padrão-ouro é um exame demorado (até 6 

semanas) e que muitas vezes como já discutido, devido a gravidade do quadro clínico o 

paciente morre antes do diagnóstico. Outro fator a se considerar é que a sensibilidade 

das culturas são em torno de 74%, e mesmo com a especificidade elevada, as condições 

de coleta, armazenamento e cultivo, influenciam bastante no resultado e podem 

diminuir ainda mais a sensibilidade. (HAGE et al., 2011; KAUFFMAN, 2007) 

Das amostras em que foi realizado exame anatomopatológico, encontramos 30 

resultados positivos, e 11 não tinham resultados de culturas positivos ou outro exame 

que confirmava histoplasmose. Logo, este exame é importante na investigação 

diagnóstica, contudo há que se ressaltar que outras patologias comuns em nossa região 

podem gerar resultados falso-positivos (p.ex. leishmaniose), pois podem se parecer com 
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o H. capsulatum, e causar dúvidas quando o patologista não tem experiência. 

(KAUFFMAN, 2007) 

A pesquisa de fungo em sangue periférico é um exame de baixa sensibilidade, tido 

por muitos autores como um achado e não como rotina e é examinador dependente. 

Entretanto, o HDT/HAA tem experiência na realização do exame, e por isso se torna 

algo muito válido, pois fica pronto em pouco tempo, tem elevada especificidade e 

permite início rápido de terapia adequada, que nos casos de pacientes graves é de suma 

importância no desfecho final da doença. Na maioria dos casos, a positividade ocorre 

quando há histoplasmose disseminada grave, com infestação fúngica importante 

acometendo vários órgãos e inclusive a corrente sanguínea. (BAVA; TRONCOSO, 

2013) 

A avaliação do tratamento, tipo de droga, tempo e complicações foi feita baseada 

no último guideline do IDSA: Clinical Practice Guidelines for the Management of 

Patients with Histoplasmosis: 2007 Update by the Infectious Diseases Society of 

America. Sendo que o guideline orienta anfotericina B lipossomal nos casos graves e 

itraconazol nas formas não graves ou disseminadas. Somente um paciente foi tratado 

com droga de segunda linha, que foi o fluconazol. O uso do fluconazol quando realizado 

deverá ser feito em doses mais altas de 800 mg/dia e por tempo prolongado de indução 

de 12 semanas. (WHEAT et al., 2007) Não temos como saber o desfecho do caso pois o 

paciente abandonou o tratamento e não retornou. Os motivos do uso do fluconazol são 

desconhecidos e não foram justificados em prontuário.  

Todos os pacientes do estudo utilizaram anfotericina B deoxicolato, que possui 

efeitos colaterais bem conhecidos, como os distúrbios hidroeletrolíticos (principalmente 

de hipopotassemia) e a insuficiência renal aguda. Entretanto, mesmo diante desses 

efeitos colaterais importantes e devido a gravidade da doença, o benefício do tratamento 

antifúngico é maior do que os riscos dos efeitos colaterais, portanto é recomendado 

manter o uso do antifúngico mesmo diante dessas situações clínicas. As complicações 

do tratamento com anfotericina B eram previsíveis, porém poderiam ter sido 

amenizadas se ao invés da formulação deoxicolato fosse utilizada a formulação 

lipossomal. A anfotericina B lipossomal além de menos nefrotóxica, permite uma dose 

diária (3-5 mg/kg/dia) bem maior que da anfotericina B deoxicolato (0,7-1 mg/kg/dia). 
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O inconveniente é o custo da formulação lipossomal que é muito elevado e que dificulta 

a utilização dessa medicação. (WHEAT et al., 2007) 

Atualmente o guideline preconiza o tratamento por duas semanas com anfotericina 

B lipossomal. A anfotericina B lipossomal demonstrou ser mais eficaz quando 

comparada a anfotericina B deoxicolato em um trabalho de Johnson (2002); e também a 

anfotericina B lipossomal tem maior concentração no sistema reticuloendotelial, 

aumenta a sobrevida e é mais eficaz. (JOHNSON, 2002; KARIMI et al., 2002; WHEAT 

et al., 2007)  

Os pacientes que utilizaram itraconazol não tinham sinais de sepse ou gravidade. 

Entretanto, como a forma disseminada da doença já é muito grave, e há 

comprometimento de vários órgãos e do sistema reticuloendotelial, talvez o uso da 

anfotericina conforme recomendação poderia ter evitado as recidivas da doença e 

consequentemente o óbito.  Outra questão é que o itraconazol é disponível na 

formulação em cápsulas que só tem boa absorção estomacal em meio ácido e o ideal é 

que o tratamento seja monitorizado com níveis de antígeno para histoplasmose a cada 

duas semanas. (KAUFFMAN, 2007; WHEAT et al., 2007) 

Um dado encontrado no presente estudo é a não prescrição de itraconazol como 

tramento de manutenção para a maioria dos pacientes. Somente 36 pacientes utilizaram 

a profilaxia, e foi encontrado prescrições das medicações voriconazol e o fluconazol 

como profilaxia, que não fazem parte. O não uso da profilaxia secundária está 

relacionada à recidiva da doença, isso pôde ser observado pelo fato que houve 9 

recidivas entre os pacientes que estavam utilizando itraconazol e cinco das nove 

recidivas foi por uso irregular.  

A prescrição de medicação profilática é extremamente importante, tal como as 

orientações de alta hospitalar, portanto deve-se observar e seguir as recomendações dos 

guidelines quando possível, mas manter um diálogo claro e inteligível com o paciente é  

um fator importante na aderência ao tratamento antirretroviral e às profilaxias. 

Orientação clara e de modo que o paciente entenda claramente a prescrição auxilia na 

aderência ao tratamento, bem como o acompanhamento do serviço social, pois muitos 

pacientes retornarão para as condições precárias e de vulnerabilidades socioeconômicas 

que tinham antes da internação hospitalar.  
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6.2 Discussão do Georreferenciamento e análise espacial 

 

A análise espacial dos casos de histoplasmose disseminada nos pacientes com 

AIDS em uma metrópole traz uma nova perspectiva acerca da epidemiologia da doença, 

pois registramos um alto número de casos urbanos, maior do que os relatos publicados 

na literatura acerca da doença em grandes cidades brasileiras. 

A região metropolitana de Goiânia está localizada na região centro-oeste do 

Brasil que tem vegetação característica de Cerrado, o solo é ácido, pobre em matéria 

orgânica e tem clima tropical, com duas estações bem definidas, o verão quente e úmido 

e o inverno seco, com temperaturas médias anuais entre 18 e 26 º C e precipitação 

média anual de 1200 a 2500 mm³. (MORALES, M. M. et al., 2012) Essas características 

climáticas e ambientais favorecem o crescimento do Histoplasma capsulatum na região, 

e tornam o ambiente propício para o crescimento e propagação do fungo.  

Goiânia é uma cidade com elevada taxa de urbanização 99,6%, entretanto é 

bastante arborizada, possui 94 m² de área verde por habitante que é a maior do Brasil e 

950.000 árvores plantadas, cerca de 30 parques e bosques, além de 219 áreas de 

preservação ambiental. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2015) Aparecida 

de Goiânia, possui 99,9% de urbanização, conta com quatro unidades de conservação e 

várias zonas de proteção ambiental, entretanto menor densidade populacional e mais 

áreas de vazios urbanos. (GOIÂNIA, 2012) 

Esses fatores tornam a região metropolitana um ambiente propício para a 

propagação de várias zoonoses, bem como de algumas infecções fúngicas, como é o 

caso do H. capsulatum. Desse modo, o meio urbano é favorável para o habitat de 

diversos animais, incluindo morcegos, pombos e outros pássaros, que são os principais 

agentes responsáveis pela propagação e transmissão da histoplasmose. 

Outro fato importante, é que como toda grande metrópole, há problemas 

importantes de saneamento básico, infraestrutura, ocupação de áreas de modo irregular 

e sem planejamento, principalmente nos bairros da periferia da cidade. Como explica 

Jesus Júnior (2005, p.59): 

―O fenômeno da ocupação de terras urbanas na periferia de Goiânia surgiu no 

final da década de 1970. Neste período, a falta de uma estrutura político-

administrativa para resolver questões de como e donde morar, conduziam 

diversas famílias a ocupar as terras ociosas nas cidades. Deve-se levar em 

consideração que (...), de 1970 a 1980, Goiânia se torna uma metrópole 
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regional, com uma forte densidade demográfica e que enfrentava a necessidade 

de abrigar e inserir novas famílias.‖  

 

A intensa urbanização da região metropolitana de Goiânia, a antropização das 

regiões de matas nativas ciliares e de galeria, e a invasão e a ocupação de áreas de 

preservação ambiental, promoveu redução da biodiversidade e de habitats naturais da 

fauna silvestre, levando a perda do papel funcional de várias espécies, que passam a 

compartilhar o meio urbano com o homem e tornaram-se verdadeiras pragas urbanas, 

como é o caso dos pombos, por exemplo. A perda de função de várias espécies de 

animais, muitas vezes não as leva à extinção, entretanto, altera os ciclos naturais desses 

animais e é quando essas espécies tentam se readaptar ao meio urbano, como é o caso 

dos morcegos e pássaros que fazem de moradia lajes e forros de edifícios. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2008; SEPLAN/ OBSERVATÓRIO 

DAS METRÓPOLES, 2005) 

A existência peculiar de grande quantidade de árvores, parques e áreas de 

conservação ambiental, também influencia no habitat desses animais e os coloca em 

proximidade e convivência com a população, o que muitas vezes pode favorecer a 

propagação e/ou surgimento de diversas doenças. Em todas as macrozonas de 

preservação ambiental da região metropolitana de Goiânia, são encontrados morcegos 

(principalmente a espécie conhecida como morceguinho-do-cerrado, nome científico 

Lonchophylla dekeyseri), e diversas espécies de aves nativas. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2008) 

Na região oeste de Goiânia há 26 parques e bosques, sendo que no Jardim Vera 

Cruz há o Parque municipal Morro dos Macacos e remanescentes de Mata Seca e Mata 

Ciliar, e a área de preservação permanente do Ribeirão Anicuns. Na região leste há 19 

parques e bosques, o rio Meia Ponte e o Morro da Bruaca, na divisa com o município de 

Senador Canedo. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2008, 2009) 

Em 2011, foi criado o PUAMA pela prefeitura de Goiânia, que é o Programa 

Urbano Ambiental Macambira Anicuns, que tem por objetivo promover a reurbanização 

de áreas degradadas do município de Goiânia, e promover ações ambientais e de 

sustentabilidade. O programa foi criado porque foi verificado pela AMMA (Agência 

Municipal do Meio Ambiente) e outros órgãos competentes, que atualmente os 83 

cursos de água que cortam a cidade estão poluídos, sendo que os da bacia hidrográfica 

do ribeirão Anicuns são os mais poluídos, além do crescimento desordenado em áreas 
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de fundo de Vale, que são importantes para as nascentes e os rios e riachos que 

atravessam a cidade. Interessante ressaltar que a área pertencente ao PUAMA (vide 

anexo C) corresponde a muitos dos focos de histoplasmose no município de Goiânia, 

inclusive o Jardim Vera Cruz, que é um dos dois bairros com maior número de casos de 

Histoplasmose, faz parte da lista bairros contemplados pelo programa da prefeitura. 

Vale ressaltar que essa proximidade de casos e cursos d’água não é absoluta, pois não 

há como avaliar tipo de moradia, saneamento básico e contato real com as potenciais 

fontes de risco. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2009) 

Essa associação entre os casos de histoplasmose e áreas de degradação ambiental 

pode ser possível, bem como a coincidência de casos em regiões com poluição e 

degradação ambiental.  Mais estudos in loco deveriam ser feitos, para avaliação e 

documentação da contaminação ambiental de Histoplasma capsulatum.  

Outro porém, é que o outro bairro com elevado número de casos, que é o Jardim 

Novo Mundo não está entre os bairros contemplados pelo PUAMA, mas é entrecortado 

por um dos maiores e mais importantes rios da capital, que é o Rio Meia Ponte. Sendo 

que na área onde o Rio Meia Ponte atravessa o bairro, ele está bastante poluído, com 

importante degradação de matas ciliares, áreas de erosão e assoreamento do leito. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2008) 

O município de Aparecida de Goiânia possui o parque da serra das Areias, o 

principal rio que banha a cidade é o Ribeirão Santo  Antônio que é afluente do rio Meia 

ponte. Há situações semelhantes à Goiânia de urbanização desordenada, com uso 

irregular do solo, e ocupação de áreas de proteção ambiental. Isso ocorre até mesmo 

devido ao histórico da formação do município, que inicialmente foi ocupado por 

pessoas de baixa renda que foram busca de moradias mais baratas e acessíveis do que 

em Goiânia. Atualmente, a prefeitura tem incentivado a instalação de indústrias e 

comércio para impulsionar o crescimento socioeconômico, bem como proporcionar 

melhorias de infraestrutura urbana e social. Devido ao pequeno número de casos 

ocorridos em Aparecida de Goiânia, e sua localização aleatória, não podemos inferir 

quais são os reais fatores de risco para infecção por histoplasmose e se há associação 

com algum fator socioambiental. (CAMILO, 2014; GOIÂNIA, 2012) 
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Segundo o censo de 2010, Aparecida de Goiânia tem IDHM (Índice de 

Desenvolvimento Humano) 0,718 e Goiânia de 0,799 que são considerados índices altos 

(IBGE índice alto varia de 0,700 a 0,799); e a renda per capita em Aparecida de Goiânia 

é 689,30 reais e em Goiânia é 1348,55 reais. O índice de Gini
1
 que mede o grau de 

concentração de renda, em Aparecida de Goiânia é 0,47 e em Goiânia é 0,58. Esses 

dados mostram que Aparecida de Goiânia possui IDHM e renda per capita menores que 

Goiânia, esses fatores estão ligados a qualidade de vida da população, e refletem os 

níveis de renda, longevidade, educação, saúde e moradia; entretanto não foi possível 

observar um número de casos significativo em Aparecida de Goiânia. Outro fator a se 

considerar é que em Goiânia há maior desigualdade social e fragmentalização do 

território que em Aparecida de Goiânia. (PROGRAMA DAS NAÇOES UNIDAS 

PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD), 2013) 

Através da visualização e análise dos mapas de pontos pode-se observar uma 

distribuição aleatória da maioria dos casos, entretanto há duas áreas um número de 

casos significativos, essas áreas encontradas são bairros da periferia de Goiânia, que são 

os bairros Jardim Novo Mundo na região leste de Goiânia e Jardim Vera Cruz na região 

oeste.  

Os dois bairros são na periferia, mas devido ao processo de descentralização que 

ocorre desde a década de 80 e a construção de novos empreendimentos imobiliários, há 

uma crescente migração das populações de regiões nobres e centralizadas de Goiânia 

para bairros de periferias e regiões adjacentes, gerando áreas de contraste urbano e 

sociais significativas. Na região oeste próximo ao Jardim Vera Cruz há o condomínio  

do Lago e na região oeste há o Condomínio Alphaville, adjacente ao Jardim Novo 

Mundo. Além disso, a construção de shoppings centers (Portal Shopping e Shopping 

Flamboyant) e a proximidade de rodovias (BR-153 e GO-060) dão a essas regiões 

características heterogêneas, e não possibilitam neste primeiro momento a identificação 

dos fatores que levam a esses bairros terem as maiores incidências de histoplasmose em 

Goiânia.(CORREA, 2010) 

Como este é um estudo inédito e retrospectivo, alguns fatores de risco 

importantes não foram avaliados, como por exemplo, o contato dos pacientes com áreas 

                                                 
1
 É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre 

os  rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 

representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa 

desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa  detém toda a renda do lugar. (PROGRAMA DAS 

NAÇOES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD), 2013) 
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rurais ou de mata, locais com altas concentrações de morcegos e pombos e se houve 

visitação de cavernas. Logo, há dificuldade em avaliar os reais fatores de risco 

existentes na região metropolitana de Goiânia que poderia favorecer a elevada 

incidência de casos na região.   

 

Todavia pode-se concluir diante do exposto que na região metropolitana de 

Goiânia há elevada incidência de casos de histoplasmose disseminada em pacientes com 

AIDS, e tal fato ainda não havia sido descrito na literatura científica.  
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7 CONCLUSÕES 

Histoplasmose disseminada é uma micose endêmica, que causa doença grave e 

com alta letalidade no paciente portador de HIV. A infecção está relacionada a fatores 

ambientais e climáticos, e ao contato com fezes de morcegos, pombos e outros pássaros. 

A Histoplasmose disseminada em pacientes com AIDS tem uma prevalência 

elevada na região metropolitana de Goiânia e Aparecida de Goiânia, com total de 166 

casos. A maioria dos pacientes eram homens jovens, com baixa renda e nível de 

escolaridade. Histoplasmose foi doença definidora de AIDS em 68 pacientes, e a média 

de LT-CD4+ foi de 70 céls./mm³ ao diagnóstico de histoplasmose. Os principais 

sintomas apresentados foram respiratórios, gastroinstestinais e cutâneos. 

Há dificuldade em se estabelecer o diagnóstico, pois os pacientes geralmente 

apresentam quadros clínicos muito graves, os exames gerais são inespecíficos e o exame 

padrão-ouro que é a hemocultura, é demorada. Em muitos casos a doença é 

subdiagnosticada e portanto, subnotificada. 

O tratamento dos pacientes de histoplasmose em nosso estudo não é realizado de 

acordo com o publicação de referência para o tratamento, pois é usado Anfotericina B 

deoxicolato ao invés de Anfotericina B lipossomal que já é comprovadamente superior e 

com menos efeitos colaterais. (KAUFFMAN, 2007) 

Não há dados suficientes para se estabelecer a real epidemiologia da doença no 

Estado de Goiás e no Município de Goiânia. Foi encontrado grande quantidade de casos 

de histoplasmose nos municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia, superior a outras 

casuísticas publicadas na literatura. Os casos encontrados em Goiânia podem estar 

relacionados a áreas de degradação ambiental e urbanização irregular. Foi encontrado 

ocorrência significativa de casos em áreas de rios, córregos e parques na região urbana.  

Dois bairros de Goiânia apresentaram incidência elevada de casos, o Jardim 

Vera Cruz e o Jardim Novo Mundo, apesar desses dois focos principais da doença, os 

outros casos tem distribuição aleatória no município. Em Aparecida de Goiânia, não foi 

possível verificar padrões de localização dos casos e relação estrita com fatores 

ambientais. 

Histoplasmose em pacientes com AIDS parece ser uma micose endêmica  de 

incidência urbana.  
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8 RECOMENDAÇÕES 

É necessário a realização de estudos prospectivos, inquéritos sorológicos e 

populacionais, número maior de pacientes, inclusive os que foram diagnosticados em 

outros serviços para avaliação dos reais fatores de risco para Histoplasmose na região 

metropolitana de Goiânia.  

Mais dados e estudos são necessários para confirmar essa afirmação e avaliar os 

reais fatores de risco para infecção pelo H. capsulatum em áreas urbanas, inclusive 

estudos de campo para avaliar contaminação ambiental. 
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9 LIMITAÇÕES 

Como esse estudo utilizou dados secundários, e análise de prontuários, não foi 

possível verificar algumas informações durante a pesquisa. 

Não houve estudo de campo in loco para avaliação da contaminação ambiental 

com o H. capsulatum. 

Os casos estudados foram obtidos por amostra de conveniência, e apesar de 

terem sido avaliados em um hospital de referencia estadual para doenças infecto 

contagiosas, podem não representar a real incidência da histoplasmose em pacientes 

com AIDS em Goiânia e Aparecida de Goiânia.  
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Apêndice A – Questionário Padronizado 

      UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

ANEXO I 

QUESTIONÁRIO PADRONIZADO 

Identificação do paciente: 

Nome:      

Prontuário:   Data de 

nascimento:       

/     / 

 

 

Idade:    sexo:    M      F  

Profissão:      

Escolaridade:    analfabeto (  )  3 – 4 anos (  ) 5 – 8 anos (  ) 9 – 11 anos (  ) > 12 anos (  ) 

 nível superior ( )   ignorado (  )      

Situação 

conjugal: 

solteiro (  ) casado (  ) relacionamento 

estável (  ) 

viúvo (  ) divorciado (  ) 

 

Renda:      

Procedência:       

Residência: 

(rua, número, 

quadra, lote, 

setor, CEP) 

     

 

Dados clínicos Gerais:  

Orientação 

sexual:  

heterossexual (  

) 

homossexual (  

) 

bissexual (  ) ignorado (  )  

Promiscuidade 

sexual:  

sim (  )      não (  )    ignorado (  )  

Tabagismo    sim (  )   não (  )    ignorado (  )   Se sim, há quanto tempo/ 

quantidade?  

Etilismo:  sim (  )      não (  )    ignorado (  )   Se sim, há quanto tempo? 

Uso de drogas:  sim (  )      ignorado (  ) não (  )    Se sim, qual o tipo de droga? 

__________ 

Co- morbidades sim (  )      não (  )    ignorado (  ) : Se sim, qual a doença? 

___________ 
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Uso prévio de 

medicamentos:  

sim (  )      não (  )    ignorado (  ) Se sim, qual o medicamento? 

____________________ 

 

Dados referentes ao HIV: 

Ano diagnóstico:  CD4 :  Carga viral: 

Apresentou algum 

quadro clínico ao 

diagnóstico do 

HIV/AIDS? 

sim (  )      não (  )    ignorado (  ) Se sim, qual a doença? 

 Febre            calafrios  cefaléia  tosse  

 Dispneia emagrecimento Astenia  hiporexia 

 Anemia plaquetopenia aumento de 

transaminases  

Diarreia 

 lesões de 

pele  

lesões orais   

TARV inicial:      

valor de CD4+:      

Data de início de 

TARV:  

    

Houve troca de 

TARV:  

sim (  )      não (  )    ignorado (  ) Se sim, qual (is) o(s) motivo(s)? 

 

Esquemas utilizados: 

(ordem cronológica) 

1º) 2º) 3º) 4º) 

Estava em uso regular 

de TARV?  

sim (  )      não (  )    ignorado (  ) Se sim, qual o esquema? 

Houve internações 

por alguma doença 

oportunista?  

sim (  )      não (  )    ignorado (  ) Se sim, qual a doença? 

 Toxoplas

mose  

Criptococose PCP tuberculose  

 hepatites 

virais  

Sarcoma de 

Kaposi  

CMV diarréria 

Data e CD4 ao 

diagnóstico de 

histoplasmose 

    

Situação do HIV  ao diagnóstico de  histoplasmose 
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Acompanhamento 

regular:  

sim (  )      não (  )    ignorado (  )  

Abandono de TARV:  sim (  )      não (  )    ignorado (  )   Se sim, há quanto tempo? 

Foi Critério 

diagnóstico do HIV?  

sim (  )      não (  )    ignorado (  )  

 

Características da Histoplasmose 

Apresentação  clínica:    

Forma localizada:  sim (  )      não (  )    ignorado (  )    

Se sim, qual o órgão 

acometido?  

Pele (  ) pulmão (  ) SNC(  ) TGI (  ) 

 outro (  ) qual?   

disseminada: sim (  )      não (  )    ignorado (  )  

Quadro clínico 

apresentado ao 

diagnóstico 

Febre calafrios  cefaléia  tosse   

 dispneia emagrecimento diarreia  

 

Astenia 

 hiporexia  Anemia  plaquetopenia  aumento de 

transaminases  

 lesões de pele  lesões orais hepatoesplenomegalia infiltrado no 

RX de tórax  

 insuficiência 

renal  

   

Meio  de diagnóstico: Assinalar e Descrever  fatores relevantes 

clínico:  

 

sim (  )     não (  )    ignorado (  ) quais os 

critérios 

utilizados? 

empírico: 

 

sim (  )      não (  )    ignorado (  ) qual a 

justificativa? 

 

laboratorial:  

  

  

sim (  )      não (  )    ignorado (  )  



83 

 

 Pancitopenia pesquisa de 

fungos em sangue 

periférico 

sorologia  

anatomopatológico:  

  

sim (  )      não (  )    ignorado (  ) outro (  ) 

 Pele (  ) medula óssea( ) fígado (  ) pleura(  ) 

cultura:  sim (  )     não (  )    ignorado (  ) Outro(  ) 

Se sim, qual o 

material? 

Tecido  (  ) sangue (  ) liquor (  ) urina (  ) 

Tratamento utilizado Antifúngico:   

 sim (  )      não (  )    ignorado (  )    

Se sim, qual a droga 

utilizada? 

anfotericina B (  

) 

itraconazol (  ) outro (  ) 

 

 

 Tempo/dose:    

Complicações do 

tratamento:   

sim (  )      não (  )    ignorado (  )  

 Insuficiência 

renal 

 

Aumento de 

transaminases  

Insuficiência 

respiratória 

 

Sangramento 

de grande 

monta 

 Necessidade de 

transfusão 

Rebaixamento de 

nível de 

consciência  

Hipocalemia  

 

outros 

Desfecho  da doença até a data  atual:  

Cura e alta:     sim (  ) não (  )    ignorado (  )  

Seguimento 

ambulatorial      

: sim (  )   não (  ) ignorado (  )  

Perda de 

seguimento:  

sim (  )      não (  )    ignorado (  )  

Óbito:  sim (  )      não (  )    ignorado (  )  

Recidiva da 

histoplasmose:  

sim (  )      não (  )    ignorado (  )  

Desconhece:  

 

sim (  )      não (  )    ignorado (  )    
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Glossário:HIV/AIDS: Síndrome da imunodeficiência humana adquirida 

CD4: Linfócitos TCD4+   

CV: Carga viral do HIV  

TARV: Terapia Antirretroviral 

TGI: Trato Gastrointestinal 

PCP: Pneumocistose 

CMV: Citomegalovírus 
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Apêndice B  - Lista de bairros com casos de histoplasmose disseminada em Goiânia 

e Aparecida de Goiânia 

 

 Bairros de Aparecida de Goiânia Nº de Casos 

1 Bairro Independência 1 

2 Cidade Vera Cruz 2 

3 DAIAG 2 

4 Habitacional Madre Germana  1 

5 Jardim Alto Paraíso 1 

6 Jardim Buriti Sereno 1 

7 Jardim da Luz 1 

8 Jardim Helvécia 1 

9 Jardim Luz 1 

10 Jardim Monte Cristo 1 

11 Jardim Nova Era 1 

12 Parque Rio das Pedras 1 

13 Setor  dos Afonsos 1 

14 Setor Aeroporto Sul 1 

15 Setor Aeroporto Sul Segunda Etapa 1 

16 Setor Garavelo B 1 

17 Sitios Santa Luzia 1 

18 Vale do Sol 1 

19 Vila Brasília 1 

20 Vila Oliveira 1 

21 Vila Romana 1 

 

 

 

 Bairros de Goiânia Nº de casos 

1 Araguaia Park 1 

2 Bairro Capuava 1 

3 Bairro da Vitória 1 

4 Bairro Goiá 1 

5 Industrial Mooca 1 

6 Jardim Botânico 1 

7 Jardim Diamantina 1 

8 Setor Rodoviário 1 

9 Santo Hilário 1 

10 Anhanguera 1 

11 Chácaras de Recreio São Joaquim 1 

12 Conjunto Fabiana 1 

13 Conjunto Morada Nova 1 

14 Setor Amin Camargo 1 
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15 Esplanada dos Anicuns 1 

16 Jardim Brasil 1 

17 Jardim Europa 1 

18 Jardim Goiás 1 

19 Jardim Guanabara 1 

20 Jardim Liberdade 1 

21 Jardim Real 1 

22 Jardim Eldorado  1 

23 Loteamento Areião I 1 

24 Faiçalville 1 

25 Recanto Barravento 1 

26 Parque Anhanguera II 1 

27 Parque Atheneu 1 

28 Parque das Laranjeiras 1 

29 Parque Eldorado Oeste 1 

30 Parque Industrial João Braz 1 

31 Parque Oeste Industrial 1 

32 Jardim Leblon 1 

33 Residencial Monte Pascoal 1 

34 Parque Flamboyant 1 

35 Resdencial Real Conquista 1 

36 Residencial Vale dos Sonhos 1 

37 Residencial Vereda dos Buritis 1 

38 Setor Aeroporto 1 

39 Setor Barra da Tijuca 1 

40 Setor Bela Vista 1 

41 Setor dos Funcionários 1 

42 Setor Marista 1 

43 Setor Morada do Sol 1 

44 Setor Norte Ferroviário 1 

45 Setor Oeste 1 

46 Setor Progresso 1 

47 Setor União 1 

48 Setor Urias Magalhães 1 

49 Vila Aurora Oeste 1 

50 Vila Bandeirantes 1 

51 Vila Bela 1 

52 Vila Finsocial 1 

53 Jardim São Judas Tadeu 1 

54 Vila Mauá 1 

55 Vila Moraes 1 

56 Vila Regina 1 

57 Vila Rizzo 1 

58 Vila Santa Helena 1 

59 Vila Santana 1 
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60 Vila São João 1 

61 Vila Viana 1 

62 Vila Cruzeiro do Sul 1 

63 Cidade Jardim 2 

64 Setor dos Aeroviários 2 

65 Jardim Guanabara II 2 

66 Jardim Santo Antônio 2 

67 Jardim Vila Boa 2 

68 Setor Bueno 2 

69 Setor Centro Oeste 2 

70 Setor Coimbra 2 

71 Setor Leste Universitário 2 

72 Setor Sudoeste 2 

73 Jardim América 3 

74 Jardim Curitiba 3 

75 Jardim Nova Esperança 3 

76 Setor Criméia Leste 3 

77 Parque Tremendão 3 

78 Jardim Balneário Meia Ponte 4 

79 Setor Campinas 4 

80 Setor Central 4 

81 Setor Leste Vila Nova 4 

82 Setor Pedro Ludovico 4 

83 Jardim Vera Cruz 8 

84 Jardim Novo Mundo 9 
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ANEXOS 

Anexo A – Parecer da Secretaria de Estado da Saúde  

Anexo B – Parecer do CONEP 

Anexo C – Mapa PUAMA (Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns) 
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Anexo C – Mapa do PUAMA (Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns)  

 


