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1.0 RESUMO

A criptococose  é  uma micose  infecciosa  e  sistêmica,  causada  pelo  fungo 

encapsulado Cryptococcus spp, que possui duas espécies patogênicas ao homem, o 

C.  neoformans e  o  C.  gatti,  que  atingem  indivíduos  saudáveis  e 

imunocomprometidos.  São encontrados em variedades de árvores e excretas de 

aves,  especialmente  de  pombos.  A infecção  pode  ser  assintomática,  até  lesões 

pulmonares que disseminam principalmente ao sistema nervoso central, provocando 

meningoencefalite.  A  sua  importância  aumentou  devido  à  maioria  dos  casos 

ocorrerem em pacientes aidéticos e transplantados. 

Palavras chave: Cryptococcus neoformans; Criptococose; Doenças fúngicas; 

Pombos; SIDA. 

2.0 INTRODUÇÃO

A infecção  em  humanos  ocorre  quando  o  fungo  é  aerolizado  e  inalado 

apresentando desde a uma colonização assintomática, as leveduras permanecem 

latentes  ou morrem até  uma infecção  primária  que causa  sintomas pulmonares, 

como lesões nodulares isoladas ou múltiplas com característica gelatinosa e massas 

de localização subpleural. Pacientes sintomáticos podem apresentam febre, tosse 

com expectoração mucoide, dor torácica e perda de peso, pneumonia, insuficiência 

respiratória (NADROUS HF et al., 2003).

Caso  o  indivíduo  estiver  com  o  sistema  imunológico  frágil  ocorre  uma 

disseminação  pulmonar  a  outros  órgãos  tendo  como  resultado  uma  infecção 

secundária. O cérebro é o órgão com maior prevalência a ser atingido, a afinidade 

pelo SNC é devido a concentrações de nutrientes  existentes  no líquor,  que são 

essenciais para o fungo, como minerais, carboidratos, tiamina, mas também pela 

falta de atividade do sistema complemento no líquor acrescida de uma atividade 

fraca do sistema imunológico no cérebro causando comprometimento de meninges, 

causando meningite aguda, subaguda ou crônica, meningoencefalite de evolução 

grave e fatal  que pode até levar  a  morte  do  indivíduo.  Os sintomas geralmente 

presentes  em  semanas  são  cefaleia,  febre,  neuropatia  craniana,  alteração  da 

consciência, letargia, perda de memória, sinais de irritação das meninges e coma 

(PERFECT, J. R. e CASADEVALL, A, 2002;  LITTMAN ML  e SCHNEIERSON SS, 

1959). 



Outros órgãos podem ser atingidos, chamado de criptococose extra pulmonar, 

através  da  fungemia,  como  pele,  gerando  uma  micose  sistêmica,  ossos,  rins, 

suprarrenais,  sangue,  olhos,  próstata,  trato  urinário,  essa  levedura  pode  causar 

infecção em qualquer órgão do corpo (SEVERO LC et al., 1999; PASQUALOTTO et 

al., 2004). Em relação ao tratamento os antifúngicos mais indicados são anfotericina 

B, fluconazol e 5-flucitosina, caso haja disseminação para o SNC é administrado 

desoxicolato  de  anfotericina  B,  porém essa  droga  pode  ocasionar  episódios  de 

neurotoxicidade, sendo uma segunda opção a anfotericina B lipossomal, pois reduz 

essa  toxicidade,  seu  uso  corretamente  reduz  a  mortalidade  e  depende  de  uma 

terapia prolongada (SUBRAMANIAN S e MATHAI D, 2005).

3.0 OBJETIVOS

Este  trabalho  tem  como  objetivos  apresentar  a  importância  médica  da 

criptococose, os riscos desta fungemia e suas formas de diagnóstico uma vez que 

apresenta aproximadamente um milhão de novos casos a cada ano, sendo mais 

incidente principalmente em pacientes com sorologia positiva para HIV. 

4.0 DESENVOLVIMENTO

A levedura possui  três variedades reconhecidas:  C. neoformans  var.  grubii 

(sorotipo A),  C. neoformans var.  neoformans (sorotipos D e A/D) e  C. neoformans 

var.  Gatti  (sorotipos  B  e  C).  Em  vida  parasitária,  isto  é,  nos  tecidos,  o 

microorganismo aparece como célula leveduriforme, capsulada e algumas vezes, 

como brotamento (TRABULSI LR e ALTERTHUM F, 2008). 

Além de ser a principal porta de entrada do fungo, o pulmão é o sítio mais 

comum da criptococose, apresentando diversas manifestações clínicas, que variam 

de  infecção  assintomática,  como  um  nódulo  solitário,  até  pneumonia  grave 

(PERFECT JR e CASADEVALL A, 2002; NADROUS HF et al., 2003). 

Mundialmente,  aproximadamente  um milhão de novos casos de meningite 

criptocócica ocorre a cada ano, resultando em 625.000 mortes. A maioria dos casos 

são  infecções  oportunistas  que  ocorrem  em  pessoas  com  AIDS.  Na  África  - 

subsaariana, a criptococose é agora a causa mais comum de meningite em adultos 

e a mortalidade está estimada entre 50% a 70% (CDC). 



5.0 RESULTADOS PRELIMINARES

A  criptococose  embora  seja  muito  grave  ao  nosso  ambiente,  é  pouco 

conhecida na sociedade, para evitar a sua contaminação, é indicado evitar contato 

direto  com  fezes  de  pombos,  principal  causa  dessa  doença,  depositadas  em 

variados  locais.  Outras  formas  de  prevenção é  não  alimentar  pombos para  não 

reunir alto número dessas aves no local, pois causam diversas doenças, por possuir  

inúmeros  microrganismos.  Famializar  a  população  com  programas  de 

conscientização sobre os riscos desta fungemia, adequar o acesso às medicações 

antifúngicas são possíveis recomendações para melhora no seu diagnóstico. 
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