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Caso clínico
• Maquiadora, sexo feminino, 51 anos 

• Queixas de gases, distensão e dor abdominal há 2 anos. Nega alteração de hábito intestinal. 

• Tem apresentando cansaço fácil e sensação de “névoa cerebral”. Nega COVID.

• Submetida a extensa propedêutica sem alterações (EDA, colonoscopia, US, TC, Intolerância a lactose e exames de rotina)

• Dieta sem glúten, sem lactose e baixa ingestão de  frutose (fodmaps). Jejum intermitente duas vezes por semana.

• Atividade física regular, G1P1A0.

• Já realizou vários tratamentos para “síndrome do Intestino irritável” (trimebutina, lonium) sem melhora.

 Jesus, AC e Andrade VLA. Caso 34 SIFO. In Andrade VLA. 
Casos Clínicos Comentados em Gastrenterologia e hepatologia. 
2021 Ed Rubio

Quais seriam as hipóteses diagnósticas?
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• Intolerância a lactose? Em dieta restrita, mesmo sem ter feito exame de intolerancia a lactose.

• Intolerância a glúten? Em dieta restrita, mesmo sem ter feito exame de antitransglutaminase ou endomísio.

• Sindrome do Intestino irritável?  Não preenche criterios de Roma, pois não tem dor ou alteração de hábito 

intestinal

• Intolerância a frutose ou frutano? Já está com dieta FODMAPs.

                                                          Quais seriam outras hipóteses diagnósticas?

Supercrescimento bacteriano do intestino delgado?
Brain fog?

Andrade, VLA  https://pebmed.com.br/brain-fog-disbiose-e-probioticos-o-que-ha-de-novo  Acesso 05/2022
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Caso clínico
• Solicitado diário alimentar

• Tratamento realizado com antibioticoterapia (Levofloxacino e Metronidazol) e Probióticos.

• Melhora discreta após o tratamento.

                                     Qual seria outra hipótese diagnóstica?

                            
SIFO – supercrescimento fúngico suspeitado pelo diário alimentar que mostrava 

elevada ingestão de pasta de amendoim com armazenamento inapropriado.

Tratamento empírico com Fluconazol 150mg por 21 dias.

Houve remissão dos sintomas

Carvalho, NS e Rodrigues TN.  Cap. 35. SCBID. In Andrade, VLA.Manual de 
Terapêutica em Gastrenterologia e Hepatologia. 2022. Ed Rubio

Andrade, VLA. E Jesus, ACS.  Cap. 36. SIFO. In Andrade, VLA.Manual de 
Terapêutica em Gastrenterologia e Hepatologia. 2022. Ed Rubio

Andrade, VLA 
https://pebmed.com.br/supercrescimento-fungico-uma-condicao-patologica-
pouco-conhecida/  acesso 04/2022
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O supercrescimento fúngico intestinal ou small intestinal fungal overgrowth (SIFO) é uma 

disbiose secundária ao crescimento fúngico excessivo no intestino delgado, ainda com 

poucos estudos publicados e pouco conhecida pela classe médica. 

Não se tem dados sobre sua prevalência, acometimento por gênero e nem de faixa etária. 

25,3 a 26% dos pacientes com sintomas Gastrintestinais inexplicáveis são causados pelo 

Supercrescimento Fúngico intestinal.

EDROGAN A RAO SSC. Small Intestinal fungal overgrowth. 
Current Rep. 2015 17 (4):16
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Diagnóstico: clínico: Sintomas: dor abdominal, distensão, dispepsia, diarreia, flatulência

Diagnóstico complementar: não necessário. Cultura do intestino delgado. O SIFO é diagnosticado 

laboratorialmente, se a contagem for maior 103 CFU/mL (Candida sp é encontrada em 70% pacientes sadios, com 

contagem de 102 CFU/mL no jejuno). 

*EDROGAN A RAO SSC. Small Intestinal fungal overgrowth. 
Current Rep. 2015 17 (4):16
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Tratamento.

Medicamentoso.

Levar em consideração sintomatologia, imunidade e tolerância à terapia antifúngica. 

Primeira escolha: fluconazol devido ao seu custo benefício e facilidade de administração. 

Dose:  em paciente não imunocomprometido-100-200 mg de fluconazol por 2 a 3 semanas.

                                                                         100 mg de Itraconazol por 2 a 3 semanas.

Nistatina  não está indicada para SIFO.
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*EDROGAN A RAO SSC. Small Intestinal fungal overgrowth. 
Current Rep. 2015 17 (4):16

Prevenção:

• Cuidado com ingestão de alimentos com risco de contaminação.

• Evitar cogumelos.

• Manter níveis glicêmicos normais em diabéticos.

• Uso racional de IBP, corticoide e antibióticos
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