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TROMBOSE INTRACARDíACA VENTRICULAR DIREITA, POR CANDIDA sp.
(ENDOCARDTTE GANDTDTÁS|CA). REGTSTRO DE UM CASO
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RESUMO
Os Autores âpresentam caso de criança de 5 meses, com desnutrição grave e
quadro de freqüente pneumonia de repetiçáo; submetida a intensa antibioticoterapia. A autopsia revelou endocardite por Candida sp., formando trombo de grandes proporções, ocluindo totalmente a cavidade ventricular direita. O fungo foi
iclentificado por técnicas de anticorpos fluorescentes, aliadas a hemoculturas e
culturâ de LCR positivas para Candida sp. Histologicamente formava grãos semè.
Ihantes aos dos micetomas. Este comportamento tecidual náo é usual na candidÍase e, segundo a literatura, por nós consultada, trata-se de caso único que as-

sim se apresenta.

'' TNTRODUçÃO

lo, com história de "cansaço", febîe, anorexia e
prostração. Como antecedente foi hospitalizada

O primeiro caso de endocardite de etiologia
micótica foi descrito em 1915 por HURLEY, como participaçáo do coração em caso de blastomicose sistêmica 6. Em 1949 âparece na literatura o primeiro caso produzido por Candida
sp,, em paciente viciado em entorpecentes injetados por via endovenosaz.

Nos úItimos anos teÍn-se registrado maior
freqüência de endocardite por fungos, porém
continua sendo patologia,pouco freqüente e, na
maioria dos casos, registrados na literatura,
ocorrem em válvulas previamente lesadas por
malformação congênita, febre reumática, cateterismo cardíaco ou cirurgia cardíacar'3's'7,8'e't2'r3'
14,16,19.

Nosso trabalho registra caso de endocardite trombótica oclusiva do ventrículo direito por
Candida sp. (bola fúngica intracardíaca).

nos úItimos 3 meses em várias oportunidades,
em diferentes hospitais, com diagnóstico de
"pneumonia de repetição", tendo sido submetida a intensa antibioticoterapia.

O exame físico mostrou desnutrição, desidrataçáo, palidez cutâneo-mucosa; irritadiça,
com fontanelas abauladas e suturas afastadas,
além de lesões na cavidade oral sugestivas de
candidÍase.

O diagnóstico inicial foi de meningite,
ticemia e desnutrição.

sep-

Foram praticadas várias hemoculturas e cul-

turas de LCR, resultando positivas para Staphylococcus aureus. As duas últimas culturas de líquor, 5 dias antes do óbito foram positivas pa-

ra colônias de Candida sP.
A criança evoluiu mau e
após sua internação.

foi a óbito

20 dias

Criança do sexo masculino, de 5 meses, parda, natural e procedente de São Paulo, ingressou

criança pesando 2.700 kg., medinNecrópsia
- sinais de desnutrição; pele seca,
do 57cm, com
descamativa, ausência de panículo adiposo; desidratada e com petéquias na região inguinal.
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pesou 500 g. A leptomeninge na base
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abscessos ou granulomas ao redor de filamentOS miceliangs e levedu¡¿s 1,2.e,1ó,1?,1s. Em nosso

caso, apesar de existirem microabscessos ce_
rebrais não foram evidenciados fungos nesta.s
lesões; no trombo intracardíaco e nas artérias
pulmonares eles se apresentaram sob a forma
de "grãos" semelhantes aos dos eumicetos, que
são os ¡¡isslsrn¿s e,lo.
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caviúy by Candida sp. (candid.iasis endoca.rdiúis,).
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The Authors report a case of a 5 month_olat
child 'with severs malnutrition and presenting
features of recurrent pneumonia, and submitted
to intense and frequent antibiotic treatment. On
autopsy revealed endocarditis from Candida sp.
with the formation of large sized thrombus obs_

tructing the right ventricular cavity. By means
of fluorescent antibody technique the fungus
was identified ,with additional positive ïesults
for Candida sp. by blood and CSF culture exa_
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