
   

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A Comunicação de risco tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de 

conhecimentos às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso às 

informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção 

e controle em situações de emergência em saúde pública. 
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Caso suspeito de fungo negro em paciente COVID-19 + em Campo Grande – MS 

 

Descrição do evento: 

 

Em 31/05, o CIEVS-CG recebeu notificação de unidade hospitalar sobre Paciente CES, 71 anos, 

portador de Doença Cardiovascular Crônica e Diabetes Mellitus. Histórico de síndrome respiratória aguda 

grave com início dos sintomas em 09/05/2021 (febre, dor de garganta, dispneia, desconforto respiratório, 

saturação O2<95%, fadiga, perda de olfato e perda de paladar). Histórico de vacina 1ª dose: 23/03 e 2ª dose: 

23/04 de Coronavac-Sinovac/Butantan. 

Em 17/05, admitido em unidade 24h, com quadro sintomático, iniciando uso de Corticoide, exames 

de Bioquímica e RX. Mantido em cateter de O2 e mudança de medicação em 18/05 com Azitromicina e 

Salbutamol. Período noturno iniciado Ceftraxiona 2G EV. 

Em 18/05, realizado coleta de exame de RT- PCR com resultado DETECTÁVEL em 20/05. 

Em 18/05, encaminhamento para referência hospitalar via SAMU às: 21:45h 

Em 18/05, internação em unidade hospitalar - Unidade de Terapia Intensiva. Em uso de ATB- 

meropenem:  Teicoplanina e Anfotericina B, evoluindo para IOT em 21/05.  

Em 28/05, a unidade de internação hospitalar suspeitou de Mucormicose em olho esquerdo com 

equimose intensa em pálpebras, lesão necrótica pálpebra superior preservando a borda, equimose conjuntival 

sanguinolento e úlcera corneana. 

Em 31/05, encaminhada notificação de Mucormicose ao CIEVS Campo Grande – MS o qual  solicita 

ao hospital coleta de exames para investigação, com informação e notificação imediata  a Gerência Técnica 

Vírus Respirátorios - SES. 

Em 01/06, paciente gravíssimo em ventilação mecânica, mantido o uso dos antimicrobianos, vaga 

liberada para outro Hospital, porém paciente instável hemodinamicamente sem condições de transporte. 

Realizada coleta de material para exame em análise no LACEN-MS. 

Em 02/06, evoluiu à Óbito. Aguardando resultado de exames laboratoriais para Mucormicose. 
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O termo mucormicose é usado para se referir a toda infecção fúngica causada por fungo da classe 

Zygomycetes e ordem Mucorales. Mucormycose (às vezes chamada de zigomycose) é uma infecção fúngica 

grave, mas rara, causada por um grupo de moldes chamados mucormycetes. Esses fungos vivem em todo o 

ambiente, particularmente no solo e em matéria orgânica em decomposição, como folhas, pilhas de adubo ou 

madeira podre. As pessoas contraem mucormicose entrando em contato com os esporos fúngicos no ambiente. 

Por exemplo, as formas pulmonares ou sinusais da infecção podem ocorrer depois que alguém respira em 

esporos. Essas formas de mucormicose geralmente ocorrem em pessoas que têm comorbidades ou utilizam 

medicamentos que diminuem a capacidade do corpo de combater algumas doenças. A mucormicose também 

pode se desenvolver de forma cutânea depois que o fungo entra na pele através de um corte, raspagem, 

queimadura ou outro tipo de trauma. 

 

SINTOMAS MAIS COMUNS 

                   A progressão da doença leva a uma sequência de sintomas que se iniciam com dor orbital unilateral 

ou facial súbita, podendo conter obstrução nasal e secreção nasal necrótica. Há a possibilidade de ocorrer lesão 

lítica escura na mucosa nasal ou dorso do nariz, celulite orbitária e facial, febre, ptose palpebral, amaurose, 

oftalmoplegia, anestesia de córnea, evoluindo em coma e óbito. 

 

TRATAMENTO 

                   Embora a infecção possa começar com uma infecção de pele, pode se espalhar para outras partes 

do corpo. O tratamento envolve remover cirurgicamente todos os tecidos mortos e infectados. Em alguns 

pacientes, isso pode resultar em perda da mandíbula superior ou às vezes até mesmo do olho. A cura também 

pode envolver de 4 a 6 semanas de terapia antifúngica intravenosa. Como afeta várias partes do corpo, o 

tratamento requer uma equipe de microbiologistas, especialistas em medicina interna, neurologistas 

intensivistas, oftalmologistas, dentistas, cirurgiões e outros. 

MUCORMICOSE 
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