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RESUMO 

Introdução: Cryptococcus spp. é um fungo ambiental com tropismo pelo sistema 
nervoso central. A meningite criptocócica é uma das doenças mais observadas em 
suas infecções. Pacientes imunocomprometidos são os mais vulneráveis a esse tipo 
de complicação. Observada sua sintomatologia, faz-se refletir sobre o que essa 
levedura pode causar no organismo do paciente. A partir disso, o presente estudo tem 
por objetivo analisar a literatura científica sobre os parâmetros laboratoriais usados 
para o diagnóstico de meningite criptocócica em pacientes imunocompetentes. 
Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo, com revisão de literatura a partir 
da busca por publicações indexadas nas bases de dados MEDLINE e LILACS 
disponíveis em inglês, português ou espanhol e publicadas de 2009 até 2019. Guiada 
através do Protocolo PRISMA. Resultados e Discussão: Como parâmetros 
laboratoriais mais comuns tem-se a quantificação de creatinina, glicose, proteínas 
totais, potássio, sódio sérico e a contagem de células, além da presença do patógeno 
no Líquido Cefalorraquidiano identificado através da cultura e da microscopia usando 
coloração com tinta nanquim. Conclusões: Os resultados do presente estudo 
demonstram uma série de achados laboratoriais comuns em pacientes com meningite 
criptocócica, os quais os mais importantes para a identificação do patógeno são a 
cultura do LCR e coloração nanquim.  

Palavras-chave – Cryptococcus; Imunocompetência; Infecção. 
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ABSTRACT 

Introduction:: Cryptococcus spp. It is an environmental fungus with tropism by the 
central nervous system. Cryptococcal meningitis is one of the most commonly 
observed disease in this infections. Immunocompromised patients are the most 
vulnerable to this type of complication. Observing its symptoms, it is reflected on what 
this yeast can cause in the patient's organism. Therefore, this study aims to analyze 
the scientific literature on laboratory parameters used for the diagnosis of cryptococcal 
meningitis in immunocompetent patients. Methodology: This is a retrospective study, 
with literature review from the search for publications indexed in MEDLINE and LILACS 
databases available in English, Portuguese or Spanish and published from 2009 to 
2019. Guided through the PRISMA Protocol. Results and Discussion: The most 
common laboratory parameters are creatinine, glucose, total protein, potassium, 
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serum sodium quantification and cell count , as well as the presence of the pathogen 
in the cerebrospinal fluid identified by culture and microscopy using as a dye ink. 
Conclusions: The results of the present study demonstrate a series of laboratory 
findings common in patients with cryptococcal meningitis, which most important for 
pathogen identification are CSF’s culture and nanjing staining.  

Keywords - Cryptococcus; Immunocompetence; Infection.  

_______________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

Cryptococcus spp. é um fungo ambiental que foi isolado pela primeira vez a partir de 
amostras de suco de pêssego por F. Sanfelice em 1894. Atualmente são conhecidas 
mais de trinta espécies desse gênero de leveduras, porém apenas C. neoformans e 
C. gattii comumente causam doenças. O primeiro possui uma distribuição global e tem 
como principal fonte o solo contaminado por excrementos de pombos.  Já o segundo, 
habita regiões tropicais e subtropicais e é encontrado em eucaliptos e em cavidades 
em decomposição em árvores (LY; MODY, 2010). Devido ao tropismo do 
Cryptococcus spp. pelo sistema nervoso central (SNC), a meningite criptocócica é 
uma das doenças mais observadas em infecções com essa levedura, tendo uma 
significativa morbidade e mortalidade (PYRGOS et al., 2013; NUNES et al., 2018). 
Dentre os sintomas mais apresentados em pacientes com meningite criptocócica 
estão a febre alta, náusea, dor de cabeça, vômitos, sinais meníngeos e rigidez no 
pescoço. Alguns pacientes apresentaram estado mental alterado e perda de 
consciência (GUO et al., 2016). Pacientes imunocomprometidos, como portadores da 
Síndrome da Imunodeficiência Humana (AIDS) ou com algum distúrbio 
linfoproliferativo, são os mais vulneráveis a esse tipo de complicação no sistema 
nervoso central, ao contrário de hospedeiros imunocompetentes, os quais apresentam 
sistema imunológico eficiente (SEARLS et al., 2009).  Observada sua sintomatologia 
variada, faz-se refletir sobre o que a presença dessa levedura pode causar no 
organismo do hospedeiro humano. A partir disso, o presente estudo tem por objetivo 
analisar a literatura científica sobre os parâmetros laboratoriais usados para o 
diagnóstico de meningite criptocócica (MC) em pacientes imunocompetentes. 

METODOLOGIA 

O presente trabalho trata-se de um resumo expandido da literatura. A pesquisa foi 
guiada através do Protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses (PRISMA), a partir de publicações indexadas nas bases de dados 
eletrônicas Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) e 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e, sendo 
incluídos os artigos completos escritos em português, inglês e espanhol 
compreendidos no recorte temporal de 2009 a 2019 disponíveis para download. Os 
descritores foram validados no site dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e 
no Medical Subject Headings (MeSH), a saber: “Cryptococcus”, “Meningitis” e 
“Immunocompetence”. Foram selecionados para análise, os artigos que mencionaram 
em seus títulos e resumos parâmetros laboratoriais observados em pacientes 
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imunocompetentes com meningite criptocócica e escolhidos para serem lidos na 
íntegra aqueles que preencheram todos os critérios de inclusão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos resultados dos estudos encontrados na literatura, foram calculadas as 
médias dos valores para creatinina, glicose, proteínas totais e outros parâmetros a 
partir da análise do líquido cefalorraquidiano (LCR) de pacientes imunocompetentes 
com MC. Na tabela 1, observam-se esses parâmetros laboratoriais, seus valores 
médios e os respectivos valores de referência.  

Tabela 1: Principais parâmetros utilizados para diagnóstico da Meningite 
Criptocócica observados na literatura. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

De acordo com Li e Mody (2010), que fizeram um estudo destacando as principais 
características do fungo, a cápsula polissacarídica é o principal fator de virulência do 
Cryptococcus spp.. A mesma interfere com a função das células T e induz a sua 
apoptose e, por esse mecanismo, inibe diretamente a imunidade mediada por células. 
Apesar desses mecanismos potentes de evasão imune, a cápsula também contém 
manoproteínas, que são os principais antígenos de células T que desencadeiam a 
imunidade do hospedeiro. Dessa  forma, dá-se o aumento do número de células no 
LCR, pois, como o patógeno faz com que as células T sofram apoptose, o corpo acaba 
tendo que compensar esta perda liberando uma maior quantidade de células, isso 
também estaria relacionado com o reconhecimento do patógeno pelo sistema imune. 
Tal fato também é relatado por Sheng et al. (2017).  

Adjacente a isso, estudos in vitro e in vivo demonstraram que a melanina pode ligar 
muitas substâncias, como antibióticos e metais pesados, e várias proteínas, bem 
como peptídeos antimicrobianos normalmente produzidos pelo hospedeiro, o que 
explica o fato do aumento substancial de proteínas encontradas no LCR (LI; MODY, 
2010). Existem muitos relatos sobre a associação de contagens de leucócitos e a alta 
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presença de glicose no LCR e desfechos favoráveis. Contagens leucocitárias mais 
elevadas, assim como altas taxas de glicose no LCR, foram associadas a um melhor 
prognóstico e isso faz com que tais parâmetros sejam os mais importantes a serem 
analisados, enquanto a análise do potássio, do sódio sérico e da creatinina não é 
essencial para o prognóstico de pacientes com meningite criptocócica, sendo esses 
feitos somente para controle dessas taxas no LCR e melhor avaliação do estado do 
paciente (HAKYEMEZ et al., 2017).  

Apesar de todos os parâmetros analisados, o diagnóstico padrão-ouro para a 
meningite criptocócica é a cultura do LCR por ser positiva em mais de 90% dos casos. 
O exame microscópico direto com coloração com Nanquim, utilizado em amostras de 
líquor para visualização de leveduras capsuladas do Cryptococcus spp., também é 
fundamental para identificação do microrganismo, porém este pode ser insuficiente 
para o diagnóstico, pois a sensibilidade depende da carga fúngica. Para que este seja 
realizado, coloca-se uma gota de tinta nanquim e uma do sedimento da amostra 
centrifugada sobre uma lâmina e, logo após, cobre-se a preparação com lamínula e 
observa-se ao microscópio óptico (objetivas de 10x e 40x) (BRASIL, 2013; POLEY, 
2019). 

CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo demonstram uma série de achados laboratoriais 
comuns em pacientes com meningite criptocócica que auxiliam para o seu 
diagnóstico. Para a identificação do patógeno, a cultura do LCR é considerada padrão-
ouro. Além desta, a visualização através da coloração nanquim também é um 
excelente teste pois permite ver suas características morfológicas, porém sua 
sensibilidade depende da carga fúngica. A apresentação clínica dessa infecção é 
inespecífica e depende da natureza do agente patogênico e do estado imunológico do 
paciente. 
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