
 

 

MARIA CECÍLIA PEREIRA SOARES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfis fenotípicos e diferenciação molecular de cepas ambientais e 

clínicas de Cryptococcus neoformans e C. gattii: correlação dos 

achados laboratoriais e clínicos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

São Paulo, 

Setembro de 2014 



 

 

MARIA CECÍLIA PEREIRA SOARES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfis fenotípicos e diferenciação molecular de cepas ambientais e 

clínicas de Cryptococcus neoformans e C. gattii: correlação dos 

achados laboratoriais e clínicos 
 
 
 

Versão Corrigida da Tese apresentada à 

Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, Departamento de 

Dermatologia, como requisito para a 

obtenção do Título de Doutora em 

Ciências. 

 

 

Orientação: Dr. Dewton de Moraes Vasconcelos 

Co-orientação: Prof. Dra. Claudete Rodrigues Paula 

 

 

 

 

São Paulo, 

Setembro de 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Preparada pela Biblioteca da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 
@reprodução autorizada pelo autor, desde que citada a fonte 

 

 

 

 

 
 
 

Maria Cecília Pereira Soares. 
   Perfis fenotípicos e diferenciação molecular de cepas ambientais e clínicas de 
Cryptococcus neoformans e C. gattii: correlação dos achados laboratoriais e clínicos / 
Maria Cecília Pereira Soares – São Paulo, 2014. 
     Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  
Programa de Dermatologia 
     Orientador: Dewton de Moraes Vasconcelos. 
     Co-Orientadora: Claudete Rodrigues Paula. 
 
 
 
 
      Descritores: 1. Cryptococcus neoformans 2. Cryptococcus gattii  3. Fatores de 
virulência  4. Sensibilidade a antifúngicos   5. Caracterização molecular 6. Epidemiologia 
da criptococose 
 
 
USP/FM/DBD      /14.



 

 

Candidato (a): Soares, Maria Cecília Pereira. 

 

Título da tese: Perfis fenotípicos e diferenciação molecular de cepas ambientais e clínicas de 

Cryptococcus neoformans e C. gattii: correlação dos achados laboratoriais e clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

A Comissão julgadora dos trabalhos de Defesa da Tese de Doutorado, em sessão pública 

realizada a ......./........../............., considerou o (a) candidato (a): 

 

(      ) Aprovado (a)             (      ) Reprovado (a) 

 

 

1) Examinador (a): ___________________________________________________________ 

 

2) Examinador (a): ___________________________________________________________ 

 

3) Examinador (a): ___________________________________________________________ 

 

4) Examinador (a): ___________________________________________________________ 

 

5) Presidente: ________________________________________________________________



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPÍGRAFE 
 

“Pegue um sorriso e doe-o a quem jamais o teve. Pegue um raio de sol e faça-o voar 

lá onde reina a noite. Descubra uma fonte e faça banhar-se quem vive no 

lodo. Pegue uma lágrima e ponha-a no rosto de quem jamais chorou. Pegue a 

coragem e ponha-a no ânimo de quem não sabe lutar. Descubra a vida e narre-a a 

quem não sabe entendê-la. Pegue a esperança e viva na sua luz. Pegue a bondade e 

doe-a a quem não sabe doar. Descubra o amor e faça-o conhecer o mundo"  .  

 

Meishu-Sama. 

 

“Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o 

desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu 

trabalho pode criar um mundo próprio, seu Eu e suas circuntâncias” 

 

Paulo Freire. 

 

“Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na centésima tentativa eu consegui. Nunca desista 

de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis, a próxima tentativa pode 

ser a vitoriosa” 

 

Albert Einstein. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 
A Deus e Meishu-Sama, por me provirem dia-a-dia com a saúde e coragem 

necessárias para vencer. 

Aos meus pais, pois sem eles não teria nascido, crescido ou mesmo teria coragem de 

prosseguir e vencer na vida. 

Ao meu pai, que sempre acreditou que eu poderia fazer diferença no mundo, pois 

sempre falou a todos sobre as qualidades de sua filha. 

À minha mãe, que até hoje é minha melhor amiga, grande incentivadora, e faz até o 

impossível para que eu conquiste meus sonhos e seja feliz. 

À minha irmã, por sempre me orientar, incentivar e aplaudir a cada conquista minha. 

Ao meu cunhado, por ter tanta paciência comigo no dia-a-dia. 

Ao meu amor, por sempre acreditar em minha inteligência, competência e de que o 

sucesso era certo em minha vida, me incentivando sempre. 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Deus e Meishu-Sama, por dia-a-dia me darem saúde e coragem para alcançar minhas metas 

e objetivos. 

Aos meus pais, por sempre serem meu alicerce, bem como à minha família, por sempre 

acreditarem e dizerem que ia dar certo! 

À FAPESP, pelo custeio do projeto. À CAPES, pela bolsa oferecida, bem como por dar a 

oportunidade de participar do PAE, Programa de Capacitação Docente, que me auxiliou muito 

no meu crescimento como professora. 

À Universidade de São Paulo, por ter me dado a chance de me profissionalizar, bem como 

aprender conceitos e ter a chance de desenvolver meu raciocínio. 

Ao meu orientador, Dr. Dewton de Moraes Vasconcelos, com o qual pude aprender o que é 

trabalhar em equipe, como ter postura profissional adequada, ao me ensinar sobre bom senso 

e como ter jogo de cintura para cumprir os desafios do dia-a-dia, e agradeço imensamente, por 

nunca ter me deixado na mão e por nunca desistir de mim. 

À minha co-orientadora, Profa. Dra. Claudete Rodrigues Paula, por sempre me dar asas para 

voar, por me incentivar, por acreditar em mim, por auxiliar em meus estudos, pois sem esta 

querida “mãe científica” nada teria dado certo. 

Ao meu amigo Dr. Maurício Domingues Ferreira, médico exemplar, amigo do coração, sem o 

qual o estudo clínico não seria tão maravilhoso, tão bem estudado, tão importante. 

À Profa. Dra. Walderez Szeszs, À Profa. Dra. Márcia Melhem e À Ms. Marilena dos Anjos, 

que em muito me auxiliaram nas análises de genotipagem, bem como aos conselhos tão 

importantes para o desenvolvimento do trabalho, sempre me recebendo com muito carinho no 

IAL. 

À Dra. Flávia Rossi e ao Departamento de Microbiologia do HC-FMUSP, por cederem as 

cepas clínicas deste estudo. 

Ao Professor Eliseu Alves Waldman, Professor Doutor do departamento de Epidemiologia da 

Faculdade de Saúde Pública, pela verificação de possível análise estatística.  

À Dra. Maria José Silveira e à ControlBio, que em momento tão difícil do desenvolvimento 

deste estudo deram-me todo o apoio, bem como me ensinaram muito sobre sensibilidade aos 

antifúngicos. 



 

 

Ao Professor Marcos Ereno Auler e ao Professor Bosco Christiano Maciel da Silva, por tanto 

me ajudarem, dando dicas, me auxiliando quando eu mais precisava e não tinha tinha a quem 

recorrer. 

À D. Eli Maria, secretária do Departamento de Dermatologia, que hoje já está no céu, mas 

quando estava aqui na Terra me ajudava muito, mas muito mesmo, seja com seu raciocínio, 

seja avisando sempre algo importante ou mesmo mostrando uma consideração maravilhosa 

por mim ou pelas pessoas que a cercavam. 

Aos amigos Pedro Henrique Magalhães Cardoso, Diana Nascimento, Débora Moreira, Bruno 

Vinícius Aguiar, Celminha, Sr. Zé, Cleiton Alves e Carol, por terem paciência em me ensinar 

muitas coisas no meu dia-a-dia sobre microbiologia. Agradeço ao Pedro por compartilhar 

comigo os protocolos que utilizei nessa tese, onde juntos sempre fazíamos ensaios e sempre 

estávamos tentando reescrever em um “português mais fácil de entender” o que líamos nos 

artigos científicos. 

Aos meus amigos Viviane Olivastro Bressani, Anna Cristina Collanieri, dentre outros tantos 

amigos do LIM-56, por sempre me ensinarem sobre imunologia e por sempre, mesmo que por 

pouco tempo (afinal alguns amigos já terminaram seus cursos de pós), aprender que sempre 

dá para se divertir trabalhando! 

Ao meu amor, lindo amor, Sérgio Pinheiro Ribeiro, que sempre me ensinou e me incentivou, 

dizendo que tudo iria dar certo, ele foi até meu estagiário em Biologia para que tudo pudesse 

ser feito a tempo! 



 

Sumário 
 

Epígrafe 

Dedicatória 
Agradecimentos 

Lista de Figuras 
Lista de Tabelas 

Lista de Quadros 
Resumo 

Abstract 
 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 1 
1.1.Criptococose e seu agente etiológico ......................................................................... 1 

1.2.Taxonomia .................................................................................................................. 2 
1.3.Cryptococcus spp. - caracterização geral ................................................................... 3 

1.4.Ecologia ...................................................................................................................... 4 
1.5.Epidemiologia ............................................................................................................. 5 

1.6.Patogenia - humanos e animais .................................................................................. 7 
1.7.Resposta imune aos fungos ...................................................................................... 10 

1.8.Complexo Cryptococcus e fatores relacionados à virulência ................................... 13 
1.8.1. Cápsula ................................................................................................................ 13 

1.8.2.Habilidade de crescer à 37 ºC, Capacidade de aderência e Formação de Biofilme
 ...................................................................................................................................... 15 

1.8.3.Melanina .............................................................................................................. 16 
1.8.4.Produção de enzimas pelo complexo Cryptococcus ............................................ 17 

1.9.Métodos de diagnóstico da criptococose e de seus agentes patogênicos ................. 19 
1.9.1.Caracterização molecular do complexo Cryptococcus spp ................................. 21 

1.10.Tratamento da criptococose .................................................................................... 22 
1.11.Testes de sensibilidade aos antifúngicos ................................................................ 25 

1.12.Relevância / Justificativa do estudo ....................................................................... 27 
2. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 29 

2.1.Objetivo Geral .......................................................................................................... 29 
2.2.Objetivos Específicos ............................................................................................... 29 

3. CASUÍSTICA, MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................ 30 
3.1.Casuística (Amostras Estudadas) ............................................................................. 30 

3.1.1.Cepas Ambientais do ICB II ................................................................................ 30 



 

 

3.1.2.Cepas Clínicas do HC-FMUSP ........................................................................... 25 

3.2.Materiais e Métodos .............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
3.2.1.Coleta das Amostras ............................................................................................ 26 

3.2.2.Estudo do Perfil Microbiológico ......................................................................... 32 
3.2.3.Tipagem molecular das cepas classificadas como Cryptococcus gattii pela 
técnica do cultivo em meio CGB .................................................................................. 34 
3.2.4.Fatores Relacionados à Virulência (Testes in vitro) ............................................ 35 

3.2.5.Teste de Sensibilidade a Antifúngicos - Método E-Test® ................................... 37 
4. RESULTADOS ...................................................................................................................... 40 

4.1.Estudo do Perfil Microbiológico .............................................................................. 40 
4.1.1.Reidentificação de Gênero e Espécie ................................................................... 40 

4.1.2.Biotipagem das Cepas Clínicas e Ambientais ..................................................... 43 
4.1.3. Tipagem molecular das cepas classificadas como Cryptococcus gattii pela 
técnica do cultivo em meio CGB .................................................................................. 44 
4.1.4.Fatores Relacionados à Virulência (Testes in vitro) ............................................ 52 

4.1.5.Teste de Sensibilidade a Antifúngicos - Método E-Test® ................................... 58 
4.2.Estudo Epidemiológico ............................................................................................ 64 

4.2.1.Sexo e Idade ao Diagnóstico ................................................................................ 64 
4.2.2.Óbito entre os Pacientes Analisados – Ocorrência, Idade e Causa ...................... 65 

4.2.3.Tipos de Criptococose ......................................................................................... 67 
4.2.4.Criptococose e sua Associação com Imunodeficiências ou Outras Formas de 
Imunossupressão ........................................................................................................... 68 
4.2.5.Associação entre Sorologia para HIV e Espécie de Cryptococcus ssp. 
identificada ................................................................................................................... 69 
4.2.6.Associação entre Sorologia para HIV e Manifestação de Criptococose ............. 71 

4.2.7.Tratamentos frente à Criptococose ...................................................................... 74 
5. DISCUSSÃO ......................................................................................................................... 78 

5.1.Origem e Ano de Coleta das Amostras Clínicas e Ambientais ................................ 78 
5.1.1.Amostras Clínicas ................................................................................................ 78 

5.1.2.Amostras Ambientais ........................................................................................... 79 
5.2.Estudo do Perfil Microbiológico .............................................................................. 80 

5.2.1.Reidentificação de Gênero e Espécie ................................................................... 80 
5.2.2.Biotipagem das Cepas Clínicas e Ambientais ..................................................... 81 

5.2.3.Tipagem molecular das cepas classificadas como Cryptococcus gattii pela 
técnica do cultivo em meio CGB .................................................................................. 83 

5.2.4.Fatores Relacionados à Virulência (Testes in vitro) ............................................ 84 
5.2.5.Teste de Sensibilidade a Antifúngicos - Método E-Test® .................................. 86 

5.3.Estudo Epidemiológico ............................................................................................ 91 



 

 

5.3.1.Sexo e Idade ao Diagnóstico ................................................................................ 91 

5.3.2.Óbito entre os Pacientes Analisados – Ocorrência, Idade e Causa  ..................... 93 
5.3.3.Tipos de Criptococose ......................................................................................... 94 

5.3.4.Criptococose e sua Associação com Imunodeficiências ou Outras Formas de 
Imunossupressão ........................................................................................................... 96 

5.3.5.Associação entre Sorologia para HIV e Espécie de Cryptococcus ssp. 
identificada ................................................................................................................... 98 

5.3.6.Associação entre Sorologia para HIV e Manifestação de Criptococose ............. 99 
5.3.7.Tratamentos para a Criptococose ....................................................................... 100 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS (PERSPECTIVAS FUTURAS) ......................................................... 102 
7. CONCLUSÃO ..................................................................................................................... 105 

8. BIBLIOGRAFIA / ÍNDICE DE OBRAS CONSULTADAS .......................................................... 107 
9. APÊNDICES ....................................................................................................................... 129 

10. ANEXOS ............................................................................................................................ 133 
 
 
  



 

 

Lista de Figuras 
 

Figura 1. Exemplo da determinação da concentração inibitória mínima pelo método               
E-test®.......................................................................................................................................38 

Figuras 2 e 3. Auxanograma evidenciando cepas peptona (à esquerda), glicose e inositol (à 
direita) positivas e KNO3 negativa (à esquerda).......................................................................40 

Figuras 4 e 5. Zimograma evidenciando cepas negativas à fermentação de glicose 
..................................................................................................................................................40 

Figuras 6 e 7. Cepa urease positiva (à esquerda) e observação do crescimento da cepa à 37º C 
(à direita) demonstrando que as amostras (sejam ambientais ou clínicas) condizem com as 
características do complexo Cryptococcus spp. .......................................................................41 
Figura 8. Cepa clínica indicativa de Cryptococcus spp. (DOPA +) após 5 dias.......................41 

Figura 9. Produção de melanina pela cepa P3C11 no 12° dia após inoculação........................42 
Figura 10. Produção de melanina pela cepa P3C11 no 15° dia após inoculação......................42 

Figura 11. Produção de melanina pela cepa L118/03P  no 15° dia após inoculação................43 
Figuras 12, 13 e 14. Teste CGB: cores amarela e verde, à esquerda e ao centro (negativas = 
indicativo da espécie Cryptococcus neoformans); cor azul cobalto, à direita (positiva = 
indicativo da espécie Cryptococcus gattii) ..............................................................................44 

Figura 15. Gel de agarose (2%) dos produtos de PCR-RFLP das cepas clínicas de 
Cryptococcus neoformans .......................................................................................................46 

Figura 16. Gel de agarose (2%) dos produtos de PCR-RFLP das cepas clínicas de 
Cryptococcus neoformans (gel 2) ............................................................................................47 

Figura 17. Gel de agarose (2%) dos produtos de PCR-RFLP das cepas clínicas de 
Cryptococcus gattii...................................................................................................................48 

Figura 18. Gel de agarose (2%) dos produtos de PCR-RFLP das cepas ambientais de 
Cryptococcus gattii...................................................................................................................49 

Figuras 19 e 20. Foto representando zona de degradação em decorrência da proteinase, análise 
de cepas clínicas........................................................................................................................52 

Figura 21. Análise da produção de proteinase pelas cepas de origem clínica do complexo 
patogênico Cryptococcus spp....................................................................................................53 

Figura 22. Análise da produção de proteinase pelas cepas de origem ambiental do complexo 
patogênico Cryptococcus spp ....................................................................................................53 

Figura 23. Foto representando a zona de precipitação em decorrência da fosfolipase.............54 
Figura 24. Análise da produção de fosfolipase pelas cepas de origem clínica do complexo 
patogênico Cryptococcus spp ....................................................................................................54 
Figura 25. Análise da produção de fosfolipase pelas cepas de origem ambiental do complexo 
patogênico Cryptococcus spp ....................................................................................................55 
Figura 26. Teste de sensibilidade aos antifúngicos anfotericina B, fluconazol e voriconazol 
frente à cepa clínica 33..............................................................................................................58 
Figura 27. Teste de sensibilidade aos antifúngicos anfotericina B (AP), fluconazol (FL) e 
voriconazol (VO) frente à cepa clínica 33................................................................................59 
Figura 28. Foto da cepa clínica 33 frente a anfotericina B.......................................................59 



 

 

Figura 29. Foto da cepa ambiental P3A3 frente ao antifúngico anfotericina B........................60 

Figura 30. Foto da cepa clínica 33 frente ao fluconazol...........................................................60 
Figura 31. Foto da cepa clínica 33 frente ao voriconazol.........................................................61 

Figura 32. Tipos de criptococoses manifestadas pelos pacientes estudados............................67 
Figura 33. Sorologia para o HIV encontrada na consulta do prontuário dos pacientes ou o 
banco de dados HCMed............................................................................................................68 
Figura 34. Tratamento adotado em caso de criptococose.........................................................74 

 
  



 

 

Lista de Tabelas 
 

Tabela 1  – Atividade enzimática conforme o Pz e o código....................................................36 
Tabela 2 – Interpretação do comportamento de cepas de Cryptococcus neoformans e 
Cryptococcus gattii segundo normas do CLSI (M27S3 – 2008)201, frente à concentração do 
antifúngico................................................................................................................................39 

Tabela 3 – Tipagem de C. neoformans e C. gattii através do meio CGB.................................43 
Tabela 4 – Sexo e idade ao diagnóstico (expresso em número de casos por sexo e por faixa 
etária)........................................................................................................................................65 
Tabela 5 – Relação entre sorologia ao HIV x espécie de Cryptococcus spp. identificada.......69 

Tabela 6 – Associação entre sorologia para HIV x espécie de Cryptococcus ssp. identificada x 
óbito..........................................................................................................................................70 

Tabela 7 – Associação entre sorologia para HIV x espécie de Cryptococcus ssp. identificada x 
não óbito....................................................................................................................................71 

Tabela 8 – Relação entre sorologia ao HIV x tipo de criptococose diagnosticada...................72 
Tabela 9 – Associação entre sorologia para HIV x tipo de criptococose x óbito.....................73 

Tabela 10– Associação entre sorologia para HIV x tipo de criptococose x não óbito ............ .73 
 

 
  



 

 

Lista de Quadros 
 

Quadro 1 -   Dos fatores bioquímicos e moleculares das cepas de origem clínica...................50 

Quadro 2 -   Dos fatores bioquímicos e moleculares das cepas de origem ambiental..............51 
Quadro 3 -   Da espécie, da origem e dos fatores de virulência das cepas de origem clínica...56 

Quadro 4 - Da espécie, da origem e dos fatores de virulência das cepas de origem 
ambiental...................................................................................................................................57 

Quadro 5 - Concentração inibitória mínima obtida dos antifúngicos pelo método E-test® frente 
às cepas de origem clínica.........................................................................................................62 

Quadro 6 - Concentração inibitória mínima obtida dos antifúngicos pelo método E-test® frente 
às cepas de origem ambiental....................................................................................................63 

Quadro 7 - Verificação de ocorrência de óbito, idade e causa..................................................66 
Quadro 8 - Achados clínicos x achados laboratoriais - pacientes que foram ao óbito..............76 

 
 
 
 



 

 

RESUMO 

 
O complexo C. neoformans (no qual as espécies C. neoformans e C. gattii estão inseridas) é 
constituído por leveduras encapsuladas que causam infecção em humanos e animais, com 
distribuição mundial. Diante do reconhecimento da importância dessas leveduras, seja no 
meio ambiente ou na área médica, há um crescente interesse no desenvolvimento de pesquisas 
que possam levar a uma melhor compreensão de sua epidemiologia e estrutura. Cepas clínicas 
e ambientais pertencentes ao acervo de amostras do Departamento de Microbiologia do HC-
FMUSP e ao Laboratório de Leveduras Patogênicas do ICB-USP foram reidentificadas, 
estudadas quanto aos fatores relacionados à virulência (por pesquisa de exoenzimas), quanto 
ao perfil de suscetibilidade in vitro frente aos antifúngicos: anfotericina B, fluconazol e 
voriconazol pela utilização da técnica E-test®, e quanto aos aspectos epidemiológicos (estudo 
de prontuários dos pacientes). As cepas de origem clínica (60) e ambiental (42) foram 
reidentificadas e condiziam com o estabelecido pela literatura. Nota-se que quanto às cepas 
clínicas, 90% delas pertenciam à espécie C. neoformans e 10% à espécie C. gattii e das cepas 
ambientais, 95,2% eram C. neoformans e 4,8% eram C. gattii. Com relação à produção de 
exoenzimas, cepas de origem clínica (45%) apresentaram índice 2 (positiva) e cepas de 
origem ambiental (45,2%) apresentaram índice 3 (fortemente positiva) quanto à proteinase; 
quanto à fosfolipase, 71,7% das cepas de origem clínica apresentaram índice 2 e, 52,4% das 
cepas ambientais apresentaram índice 3. Todas as cepas foram sensíveis aos antifúngicos 
testados (com exceção de uma que era sensível de forma dose dependente ao fluconazol). Em 
estudo epidemiológico, a maioria dos pacientes acometidos de criptococose foi do sexo 
masculino (70%), com média de acometimento aos 47 anos; 25 pacientes (41,7%) foram ao 
óbito; a criptococose mais frequente (50%) foi a neurocriptococose; 50% dos pacientes 
tinham sorologia positiva para o HIV e  26,7% dos pacientes utilizaram anfotericina B 
associada ao fluconazol como tratamento. Ao final do trabalho chegamos a importantes 
conclusões: o meio CGB não se apresentou como método capaz de identificar eficazmente 
cepas C. gattii, sendo útil apenas como uma primeira triagem, devendo ser acoplado à técnica 
de PCR-RFLP; ensaios de produção da atividade fosfolipásica são extremamente relevantes, 
podendo-se afirmar que a fosfolipase pode ser a mais importante enzima na patogênese da 
criptococose (servindo como indicador das espécies do gênero Cryptococcus spp.); homens 
são mais acometidos de criptococose do que mulheres, sendo estas acometidas mais cedo. A 
leucemia de células linfoides granulares grandes (LGL), com expressão anômala de 
CD16+CD56+CD19+, encontrada em 1 paciente HIV negativo, infectado por C. gattii pode 
sugerir que a substituição de células imunocompetentes por células aberrantes com 
ineficiência funcional poderia ser a responsável pela imunossupressão do paciente. Esse fato 
sugere a importância de uma investigação detalhada em pacientes com meningite causada por 
Cryptococcus spp. com um sistema imune aparentemente competente. 
 
Palavras-chave: C. neoformans, C. gattii, Fatores de virulência, Sensibilidade a antifúngicos, 
Caracterização molecular, Epidemiologia da criptococose. 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 
C. neoformans complex (the species C. neoformans and C. gattii are inserted) consists of 
encapsulated yeasts that cause infection in humans and animals, with worldwide distribution. 
With the recognition of the importance of these yeasts, either in the environment or in the 
medical field, there is a growing interest in developing research that may lead to a better 
understanding of its epidemiology and structure. Clinical and environmental strains of the 
collection of samples from the Department of Microbiology, HC-USP and the Laboratory of 
Pathogenic Yeasts of ICB- USP were reidentified, studied concerning the factors related to 
virulence (by exoenzymes research), as the susceptibility profile in vitro front of antifungal: 
amphotericin B, fluconazole and voriconazole by use of the E-test® technique, and as to the 
epidemiological (study of medical handbooks of patients). The strains of clinical (60) and 
environmental origin (42) were reidentified and established in the literature. We notice that as 
the clinical strains, 90% of them belonged to the species C. neoformans and (10%) to the 
species C. gattii and of theenvironmental strains, 95,2% were C. neoformans and 4,8 % were 
C. gattii. With respect to exoenzyme production, strains of clinical origin (4 %) had an index 
2 and strains of environmental origin (45,2%) had an index 3, as the phospholipase, 71,7 % of 
the strains of clinical origin showed index 2 (positive) and 52,4 % of the environmental 
strains exhibited index 3 (strongly positive). All strains were susceptible to antifungal agents 
tested (except one that was sensitive dose dependente to fluconazole). In an epidemiological 
study, the majority of patients with cryptococcosis were male (70%), with age of 47 years, 25 
patients (41,7%) died; the cryptococcosis more frequent (50%) was the neurocryptococcosis, 
50 % of patients were seropositive for HIV and 26,7 % of patients received amphotericin B 
associated to fluconazole treatment. At the end of the study we got some important 
conclusions: the middle CGB is not presented as a method that effectively identify C. gattii 
strains , being useful only as a first triage, and should be coupled with PCR-RFLP; tests that 
measuring phospholipase activity are extremely relevant, we can affirm that the 
phospholipase may be the most important enzyme in the pathogenesis of cryptococcosis 
(serving as an indicator species of the genus Cryptococcus spp.), men are more affected of 
cryptococcosis than women, which are affected earlier as men with the age. The NK-cell 
leukemia found in 1 patient, HIV negative, infected by C. gattii and with a special expression 
of both their NK cells (CD19+CD16+CD56+ aberrant cells) gave origin to a lymphoid 
population anomalous CD56+CD19+, and this lymphoid tumor cells lineage may suggest that 
the substitution of immunocompetent cells by aberrant cells with a functional inefficiency 
could be responsible for the immunosuppression of the patient, and this suggests the 
importance of a detailed investigation in patients with meningitis caused by Cryptococcus 
spp., with an apparently competent immune system. 
 
Keywords: C. neoformans, C. gattii, Virulence factors, Sensitivity to antifungal agents, 
Molecular characterization, Epidemiology of cryptococcosis. 
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Perfis fenotípicos e diferenciação molecular de cepas ambientais e clínicas 

de Cryptococcus neoformans e C. gattii: correlação dos achados 

laboratoriais e clínicos 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Criptococose e seu agente etiológico 
 

 

Heitman et al (2011)1 afirmam que o crédito da primeira descrição da criptococose foi 

atribuído aos pesquisadores Busse e Buscke no ano de 1894, que observaram corpúsculos 

ovais ao redor de células “gigantes”, obtidas das lesões de sarcoma da tíbia de uma paciente 

de 31 anos. Busse isolou o microorganismo cultivando-o, e posteriormente inoculou na pele 

da mesma paciente, confirmando a patogenicidade do agente isolado (a paciente foi a óbito 

por infecção disseminada). 

No mesmo ano, Francesco Sanfelice isolou uma levedura encapsulada a partir do suco 

de pêssego e a nomeou então de Saccharomyces neoformans, estabelecendo taxonomicamente 

o nome neoformans para fungos (SANFELICE, 1894 apud HEITMAN et al, 2011)1. Já em 

1895, Sanfelice reconheceu uma semelhança entre o fungo de Busse e S. neoformans que 

havia isolado, pois isolou este mesmo agente de linfonodos e confirmou a natureza patogênica 

do fungo (SANFELICE, 1895 apud HEITMAN et al, 2011)1. 

Já em 1901, Vuillemin transferiu tanto o fungo estudado por Busse como o estudado 

por Sanfelice para o gênero Cryptococcus (nomeando-os respectivamente como C. hominis e 

C. neoformans), devido à inabilidade que este fungo apresentava em fermentar fontes de 

carbono e também por este não formar ascósporos, características inerentes ao gênero 

Saccharomyces (VUILLEMIN, 1901 apud HEITMAN et al, 2011)1. 

Posteriormente, pesquisadores como Frothingham (em 1902), Verse (1914), Stoddard 

& Cutler (1916) e Benham (1935), identificaram a mesma levedura em lesões pulmonares de 

cavalos em Massachusetts (estabelecendo que o mesmo agente isolado por Busse e Buscke 

causava infecções em humanos e agora em animais) sendo estas também causadoras de 

meningites (encontradas em necrópsias ou mesmo em pacientes [estas últimas observadas por 

Stoddard, Cutler e Benham respectivamente]) (FROTHINGHAM, 1902; VERSE, 1914; 

STODDARD & CUTLER, 1916; BENHAM, 1935 apud HEITMAN et al, 2011)1. 

Porém, uma importante descoberta foi realizada em 1949 por Evans: diferenças 

sorológicas entre as cepas isoladas a partir de pacientes com criptococose existiam, onde três 
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sorotipos (A, B e C) foram identificados. Somente 17 anos depois Vogel descobriria outro 

sorotipo,  o D (EVANS, 1949; VOGEL, 1966 apud HEITMAN et al, 2011)1. 

Por fim após 1970, vários pesquisadores continuaram isolando Cryptococcus spp. de 

suas culturas, até ser estabelecida uma nova variedade: C. neoformans variedade gattii, que 

diferia morfologicamente, bioquimicamente e sorologicamente das cepas anteriormente 

identificadas. Esta variedade foi passada ao patamar de espécie em 2001, através de análises 

moleculares que estabeleceram real diferença entre C. neoformans e C. gattii (HEITMAN et 

al, 2011)1. 

Por volta do ano de 2005, através de um estudo multicêntrico, todas as características a 

respeito do projeto genoma para C. neoformans foram descritas. O sequenciamento genômico 

foi inicialmente realizado para duas cepas de sorotipo D (C. neoformans) nomeadas de JEC21 

e  de B3501-A. Foi sequenciado um genoma num tamanho de 20 Mb, com cerca de 6.500 

genes estruturais, contendo íntrons e transposons, além de regiões que codificavam um 

transcriptoma  que possuía em abundância mensagens antisenso (denominadas desta forma 

pois são sequências-molde para síntese de RNA mensageiro). Ainda foi verificado que a 

espécie C. neoformans codificariam genes únicos direcionados ao seu processo de virulência 

(LOFTUS et al, 2005)2. O projeto genoma possibilitou o alcance de novas ideias e posterior 

avanço em pesquisa, pois facilitou o estudo da doença (criptococose) e de seus agentes 

etiológicos, estudos no que diz respeito à biologia destas leveduras, bem como quanto aos 

mecanismos da patogênese desse fungo (HUGHES et al, 2008)3.  

 

1.2. Taxonomia 
 

Os organismos pertencentes ao Reino Fungi são ubíquos, ou seja, geralmente bem 

adaptados a uma ampla variedade de ambientes. Apresentam de maneira usual poucas 

exigências nutricionais para sua sobrevivência. Existem cerca de 100.000 espécies de fungos, 

onde apenas 0,1% (aproximadamente) causam infecções em seres humanos (RICHARDON & 

WARNOCK, 19934; SIDRIM & MOREIRA, 19995). 

A divisão Basidiomycota compreende os fungos ditos superiores, que apresentam hifas 

septadas e são caracterizados pela produção de esporos sexuados externos. Dentre os 

basidiomicetos, as espécies patogênicas de maior importância são as leveduras encapsuladas 

do gênero Cryptococcus spp. (GOMPERTZ et al, 2005)6. 
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Até o momento, o gênero Cryptococcus inclui leveduras patogênicas e não 

patogênicas, num total de 70 espécies; sendo C. neoformans, C .gattii, C. albidus e C. 

laurentii as espécies patogênicas mais conhecidas e estudadas (HEITMAN et al, 2011)1. 

Kurtzman, Fell & Boekouht (2011)7 relatam que no estado teleomórfico, o complexo 

Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii é classificado em:  

Reino Fungi 

Divisão Basidiomycota 

Ordem Tremellales 

Família Tremellaceae 

Gênero Filobasidiella 

Espécie: a) Filobasidiella neoformans variedade neoformans (sorotipo A e D) 

               b) Filobasidiella neoformans variedade bacillispora (sorotipos B e C) 

No estado anamorfo os correspondentes seriam:  

   a) Cryptococcus neoformans (sorotipos A e D);  

               b) Cryptococcus gattii (sorotipos B e C). 

 

1.3. Cryptococcus spp. – caracterização geral 
 

C. neoformans tem capacidade de causar infecção em diversos animais e seres 

humanos em quase todo o mundo. Esta levedura pode infectar hospedeiros aparentemente 

saudáveis, mas o desenvolvimento da doença ocorre com maior frequência e severidade em 

indivíduos imunocomprometidos (PFALLER et al, 2009)8. 

A maioria das espécies de Cryptococcus spp. não sobrevive em tecidos animais de 

sangue quente, pois estes possuem uma temperatura corporal elevada e sistema imune 

altamente efetivo que os protege. Quando numa temperatura próxima aos 37º C, idêntica a 

que é encontrada no ser humano, este microorganismo encontra a possibilidade de se 

reproduzir e crescer com mais facilidade (PFALLER et al, 2009)8. 

O complexo patogênico Cryptococcus quando em fase haplóide de seu ciclo de vida 

cresce em meio de rotina (Sabouraud dextrose), desenvolvendo-se em torno de 48-72 horas, 

adquirindo coloração de branco a creme macroscopicamente, além de aspecto mucóide devido 

à presença de cápsula (PFALLER et al, 2009)8.  

O fungo ainda apresenta as seguintes características fisiológicas de maneira geral: são 

leveduras não fermentadoras; assimiladoras de inositol; produtoras de urease; reativas ao azul 

de diazônico B (KURTZMAN & FELL, 1998)9; saprófitas; gram-positivas; possuem células 
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em formato esférico ou ovóide geralmente de tamanho 3 a 7 µm; formam um pigmento 

marrom em meio DOPA (que contém dopamina); não assimilam nitrato de potássio durante a 

realização de auxanogramas (testes de assimilação) e assimilam carboidratos; não fermentam 

açúcares (COOPER & SILVA-HUNTER, 1985)10; sua parede celular apresenta uma parte 

externa, formada por complexos manoprotéicos, uma parte intermediária, constituída de 

glucana e uma interna, de natureza protéica ou glicoproteica; sua membrana plasmática é de 

natureza lipídica, se encontra aderida à parede celular e pode apresentar invaginações 

citoplasmáticas; o citoplasma contém núcleo, além de organelas como mitocôndrias, 

ribossomos, retículo endoplasmático, vacúolos, e granulações lipídicas refrigentes ao 

microscópio óptico (AL-DORY, 197111; BASTIDE & MALLIE, 198612). 

 

1.4. Ecologia 
 

Quanto à sua ecologia, as diversas espécies de Cryptococcus spp. são encontradas em 

ampla variedade de ambientes (CASADEVALL & PERFECT, 1998) 13 . A fonte mais 

conhecida é o solo contaminado com excretas de pombos ou de outras aves, além de também 

estarem presentes em árvores de eucalipto (SWINNE-DESGAIN, 1975 14 ; ELLIS & 

PFEIFFER, 199015; PASSONI, 199916; BARONI, 200117).  

Baroni et al (2006)18 ao avaliarem a presença de C. neoformans no Rio de Janeiro (RJ) 

verificaram que em amostras (fezes de pombo, ar) coletadas em 10 igrejas selecionadas para 

este estudo e em sua vizinhança, durante 1 ano, 37,8% das 219 amostras das excretas de aves 

apresentavam C. neoformans e 4,9% do total das amostras de ar (num total de 15) foram 

positivas quanto à presença deste microrganismo.  

Montenegro & Paula (2000)19, isolaram C. gattii de material vegetal de árvores de 

Eucalyptus camaldulensis, no Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo, durante o 

período de floração das mesmas.  

Pássaros dificilmente desenvolvem criptococose, presumivelmente pela alta 

temperatura destas aves (42,5ºC) (CASADEVALL; PERFECT, 1998)13, porém bicos, garras, 

papo e penas podem ser vetores da disseminação de espécies de Cryptococcus spp.; chegando 

a carregar esta levedura por até 86 dias em seu inglúvio (pombos) (SWINNE-

DESGAIN,1975)14. Nascimento et al (2012)20 realizaram o isolamento de leveduras do 

complexo Cryptococcus a partir da cloaca e do inglúvio de psitacídeos de um viveiro 

particular localizado na cidade de Jundiaí e, dos 40 animais pesquisados (inglúvio e cloaca) 

um (2,5%) apresentou no seu inglúvio colônia suspeita de Cryptococcus e dez (25%) 
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apresentaram em sua cloaca a mesma colônia anteriormente vista no inglúvio, onde as 

mesmas foram identificadas como sendo da espécie C. albidus var. albidus e C. laurentii. 

Cryptococcus neoformans também foi isolado a partir de ocos de árvores tropicais e 

em decomposição, poeira doméstica, insetos e morcegos (MACHADO, AMARAL & 

SEVERO, 199321; LAZÉRA et al, 199822; PASSONI et al, 199823; LAZÉRA et al, 200024; 

MONTENEGRO & PAULA, 200019; BARONI, 200117; FORTES et al, 200125; FILIÚ et al, 

200226; HORTA et al, 200227). É descrito na literatura o isolamento de C. gattii de insetos 

vivos da ordem Lepidoptera em oco de Eucalyptus tereticornis (KIDD et al, 2005)28 ou estes 

microrganismos em associação com outras espécies de eucalipto como Eucalyptus 

camaldulensis, Eucalyptus rudis, Eucalyptus gomphocephala e no Brasil, já foi isolado de 

árvores tropicais como oiti (Moquilea tomentosa), cássia rosa (Cassia grandis), fícus (Ficus 

microcarpa) e Guettarda acreana, típica da região amazônica (LAZÉRA et al, 199629; 

LAZÉRA et al,  199822; LAZÉRA et al, 200024; FORTES et al, 200125). Outros estudos 

encontraram o referido microrganismo em associação com o oco de árvores de espécies como 

por exemplo a de cássia amarela (Senna multijuga), a do jambolão (Syzygium jambolana), a 

do cacaueiro (Theobroma cacao), do cabori (Miroxylum peruiferum) e da sibipiruna 

(Caesalpinia peltophoroides) (LÁZERA, IGREJA & WANKE, 2010)30 como um habitat 

natural e possível nicho ecológico relacionado aos criptococos. 

Segundo Baroni (2001)17 insetos podem agir como difusores de Cryptococcus 

neoformans, como observado por Souza, Abreu & Baroni (2011)31, que sugerem que as 

baratas da espécie Periplaneta americana são consideradas um potencial vetor para a 

levedura estudada. 

 

1.5. Epidemiologia 
  

C. neoformans e C. gattii apresentam diferenças quanto à distribuição geográfica e 

patogenicidade: a primeira espécie é de distribuição mundial (BENNETT, KWON-CHUNG 

& HOWARD, 1977)32, a segunda espécie está restrita à áreas tropicais e subtropicais 

(KWON-CHUNG & BENNETT, 198433; SORRELL et al, 199634). 

A criptococose é a quarta causa mais frequente de infecção em pacientes com AIDS 

(Acquired Immune Deficiency Syndrome), apresentando índices de 2 a 7% nos Estados 

Unidos, no oeste da Europa e na Austrália (POWDERLY, 1993 35 ; CURRIE & 

CASADEVALL, 199436). No Brasil, 4,5% das infecções em pacientes com AIDS são 

causadas por C. neoformans (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 200237; CASALI et al, 200338). Em 
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outro estudo, Rozembaum et al (1992)39 estudaram isolados provenientes de indivíduos com 

criptococcose disseminada e AIDS, encontrando tanto C. gattii quanto C. neoformans: das 66 

amostras estudadas, uma foi classificada como pertencente a espécie C. gattii enquanto as 

outras 65 pertenciam à espécie C. neoformans.  

Também já ocorreu uma enormidade de casos de criptococose em humanos e animais 

por C. gattii na Ilha de Vancouver (Colúmbia Britânica – oeste do Canadá). Essa emergência 

possibilitou o desenvolvimento de ações que fossem implantadas na política de saúde pública, 

por meio da avaliação de riscos à comunidade a partir de um patógeno antes não explorado 

(HEITMAN et al, 2011)1. 

O sorotipo A (Cryptococcus neoformans variedade grubii) é isolado mundialmente e é 

o mais frequente em pacientes com AIDS (BOTTONE et al, 1987 40 ; MITCHEL & 

PERFECT, 199541; ROZEMBAUM et al, 199042), sendo C. gattii extremamente raro nos 

pacientes com HIV (Human Immunodeficiency Virus) (KNOW-CHUNG & BENNETT, 

198434; ROZENBAUM et al, 199043). Escandón et al 43  em 2006, ao realizar um estudo com 

cepas clínicas e ambientais isoladas na Colômbia nos anos de 1997 a 2004, verificou que os 

sorotipos mais encontrados nesse período foram o  A e o B. Das 178 cepas clínicas analisadas, 

91,1% correspondiam ao sorotipo A, 8,4% ao sorotipo B e 0,5% ao sorotipo C. Quanto às 247 

cepas ambientais estudadas, 44,2% eram do sorotipo A, 42,5% do sorotipo B e 13,2% do 

sorotipo C. Dromer et al (1999)44, estudando 1003 casos de criptococose ocorridos na França, 

revelaram que 77,5% eram sorotipo A, 21,7% eram sorotipo D e 0,8% eram sorotipo B. 

Barreto de Oliveira et al (2004)45, ao analisar 57 amostras de C. neoformans, verificaram que 

65% pertenciam ao sorotipo A, 17,5% ao sorotipo B, 9% ao sorotipo D, 5% ao sorotipo AD e 

3,5% ao sorotipo C. 

 No Brasil, a presença da doença pode ser verificada através de vários relatos de casos 

observados. Corrêa et al 46 em 1999, descreveram 19 casos de criptococose em crianças do 

estado do Pará. Desses, nove pacientes foram identificados com criptococose causada pela 

espécie C. gattii. A média de idade foi de 7,8 anos, sendo cinco meninas e quatro meninos. 

Cinco desses pacientes foram a óbito em três meses após o início dos sintomas, mesmo com 

tratamento com anfotericina B (associada com fluconazol ou 5-fluorocitosina). Os autores 

relataram que existe uma alta endemicidade dessa espécie de levedura na região, e 

normalmente os casos são de grande gravidade quando associados a espécie observada. Em 

Fortaleza, no Ceará, Menezes, Penatti & Pedroso (2011)47 estudaram 54 amostras de líquido 

cefalorraquidiano de pacientes portadores do vírus da AIDS, que foram submetidas a exame 
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direto e à cultura em ágar Sabouraud dextrose a 37 °C. De todas as amostras, cinco (9,25%) 

foram positivas, e confirmaram a presença da levedura nessa área do país. 

 No hospital de Doenças Tropicais em Goiânia, Fernandes et al (2000)48 a partir de  

amostras de líquido cefalorraquidiano provenientes de 50 pacientes com AIDS que 

apresentavam dor de cabeça, vômitos e febre ocasional, verificaram que 47 (94%) destas 

amostras foram identificadas como C. neoformans e três (6%) como C. gattii. De acordo com 

os autores, as amostras isoladas foram provenientes de indivíduos de diferentes estados 

pertencentes ao Brasil, sendo que três isolados de C. gattii e 17 de C. neoformans foram de 

pacientes habitantes do interior de Goiás, e um dado importante: sete amostras eram 

pertencentes a indivíduos do estado de Tocantins (01), Minas Gerais (02), Pará (03) e São 

Paulo (01). 

Em 2007, Paschoal et al 49  realizaram um estudo retrospectivo envolvendo 452 

amostras  de líquor, provenientes de 183 pacientes com AIDS, internados em um Instituto de 

Infectologia na cidade de São Paulo (anos de 1996 a 1999). Um número de 446 (98,7%) 

apresentaram C. neoformans, e seis (1,3%) foram positivas para C. gattii. Verifica-se a alta 

prevalência de C. neoformans em relação à C. gattii em São Paulo por meio deste estudo. 

É importante relatar que isto representa um grande desafio à sobrevivência destes 

pacientes, onde as taxas de óbito variam, mundialmente, entre 10 e 20%, havendo relatos no 

Brasil, de índices ainda mais elevados (ZUGER et al, 198650; PAPPALARDO & MELHEM, 

200351; LINDENBERG et al, 200852). 

 

1.6. Patogenia em humanos 
 

C. neoformans é uma levedura oportunista responsável por aproximadamente um 

milhão de infecções e mais de 600.000 mortes por ano em todo o mundo. As populações mais 

afetadas são aquelas com disfunção da imunidade adaptativa, especificamente indivíduos com 

defeitos/debilidade nas células T. Segundo Gonzalez (1999) 53  a neurocriptococose está 

relacionada com a redução dos linfócitos T, em especial as sub-populações de células 

TCD3+CD4+ e CD3+CD8+ bem como aparece quando os linfócitos TCD4+ estiverem 

abaixo de 100 células/mm3, devendo nesses pacientes iniciar tratamento antifúngico 

profilático. 

Indivíduos que sofrem de AIDS ou linfoma, assim como indivíduos imunossuprimidos 

devido ao uso contínuo de medicação imunossupressora, apresentam maior risco de 

desenvolver a infecção criptocócica (MANSOUR, VYAZ & LEVITZ, 2011)54.  
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Pappas & Perfect, em 199955, mostraram que dentre os fatores predisponentes à 

criptococose em indivíduos HIV negativos, encontravam-se a glicoterapia, seguida de 

transplante de órgãos sólidos, síndromes de falência de órgãos, “diabetes mellitus”, doenças 

reumatológicas, doenças pulmonares crônicas, doenças hematológicas malignas ou outras 

doenças malignas. Leggiadro et al (1992)56 infere de maneira geral que a predisposição à 

criptococose é a presença de HIV, desordens linfoproliferativas ou mesmo terapias 

imunossupressivas. 

Nas últimas décadas foram grandes os avanços para o entendimento da patogênese da 

criptococose com relação a infecção, sua latência e o desenvolvimento da doença em si. A 

maior ferramenta foi o progresso no desenvolvimento de ensaios sorológicos indicativos de 

infecção e da realização da tipagem molecular das cepas. Essas técnicas juntas e os diversos 

estudos clínicos, forneceram evidências de que a infecção pode progredir diretamente para a 

doença ou ficar em estado de latência e, subsequentemente, ser reativada e causar a doença 

(HEITMAN et al, 2011)1. 

Muitos autores acreditam que a via de infecção no homem seja pela inalação de 

leveduras dessecadas, ou basidiósporos, com cápsula incipiente e algumas evidências para 

este fato são: identificação das excretas de aves como reservatório ambiental e a descoberta, 

nestas, de partículas infecciosas com tamanho compatível com a deposição alveolar, 

reconhecimento da pneumonia causada por Cryptococcus spp. e descrição de nódulos em 

região subpleural (PASSONI et al, 199823 ; CASADEVALL & PERFECT, 199813; HULL & 

HEITMAN, 200257). Com o intuito de avaliar a virulência de cepas de C. neoformans 

variedade grubii, Silva et al (2006)58 usaram 62 cepas na inoculação em camundongos 

“Balb/c”: nesse estudo 69% das cepas foram significantemente mais letais e foram reisoladas 

em alta porcentagem (60%) do cérebro e pulmão, sítios estes comumente encontrado em 

humanos. 

C. neoformans mostra tropismo pelo Sistema Nervoso Central (SNC) (SILVA et al, 

2010)59 que se deve à alta concentração, no líquor, de nutrientes assimiláveis pelo fungo como 

tiamina, ácido glutâmico, glutamina, carboidratos e minerais; à falta de atividade do 

complemento e a fraca ou ausente resposta inflamatória no tecido cerebral (SEVERO, 

OLIVEIRA & LONDERO, 1998)60; pelo cérebro ser abundante em catecolaminas, que 

podem ser usadas pelo fungo na síntese de melanina ou  mesmo como local de sobrevivência 

desta levedura (RODRIGUES, ALVIANO & TRAVASSOS, 1999)61.  

A criptococose pode ser assintomática, crônica ou aguda. Tipicamente, a infecção 

inicial pode ser pulmonar e se espalhar sistemicamente, com uma predileção especial para o 
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sistema nervoso central (SNC). A criptococose do sistema nervoso central apresenta sinais e 

sintomas que são relativos ao envolvimento das meninges ou ao aumento da pressão 

intracraniana: dores de cabeça, febre, desorientação, vertigem, ambliopia, rigidez da nuca, 

tonturas, hiporreflexia, sonolência, vômitos, afasia, letargia, coma, mudanças de 

personalidade, perda de memória e paralisia dos nervos cranianos (LACAZ, 200262). A 

criptococose do sistema nervoso central pode resultar em óbito, devido ao aumento da pressão 

intracraniana, com redução da circulação sanguinea no local (CRISSEY, LANG & PARISH, 

1995)63.  

Já a criptococose pulmonar é menos comumente diagnosticada que a cerebral, sendo 

então classificada em primária ou secundária de acordo com as doenças de base, sendo em sua 

maioria assintomática (KOHNO, 199964). A primária ocorre em qualquer porção do pulmão, 

de maneira bilateral ou não, envolvendo a base ou área média pulmonar, simulando infecção 

do tipo influenza e podendo resolver-se espontaneamente (MITCHEL, 1983)65. Além disso, o 

C. gattii tende a produzir granulomas ou criptococomas no pulmão e cérebro maiores do que 

os produzidos por C. neoformans (PERFECT, 2014)66. 

Lesões cutâneas devido a presença de C. neoformans também podem ocorrer através 

da exposição aguda a fontes contaminadas, seja em zonas rurais ou em situações onde os 

indivíduos trabalham ao ar livre (HEITMAN et al, 2011)1.  

Diferenças clínicas entre a produção da doença por meio de cada uma das duas 

espécies são criadas por interações complexas, influenciadas pelas diferenças na ecologia, 

epidemiologia e biologia deste gênero (PERFECT, 2014)66. 

  

1.7. Complexo Cryptococcus e fatores relacionados à virulência 
 

Fatores de virulência podem ser definidos como um conjunto de características do 

microorganismo que contribuem para aumento do grau de sua patogenicidade (BUCHANAN 

& MURPHY,1998)67; eles auxiliam na aderência, na colonização, disseminação e habilidade 

do agente patogênico em escapar da resposta imune do hospedeiro (KUROKAWA, 

SUGIZAKI & PERAÇOLI, 1998)68. Dentre os fatores de virulência já conhecidos para C. 

neoformans encontram-se: cápsula polissacarídica, habilidade de crescer à temperatura do 

hospedeiro (37° C), capacidade de aderência, formação de pigmentos melanínicos e produção 

de enzimas como urease, fosfolipases e proteases (BARONI, 2001)17. 
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1.7.1. Cápsula 

A cápsula das leveduras representa um dos mais importantes fatores de virulência do 

complexo Cryptococcus, sendo composta pelo polissacarídeo glucoronoxilomanana (GXM) 

também responsável pela diferenciação antigênica dos sorotipos (STEENBERGEN & 

CASADEVALL, 2003)69 e que se apresenta como o maior polissacarídeo do microrganismo 

(com um peso molecular que varia entre 2000 e 4000 kDa ou atingindo até 7000 kDa, 

representando 85-95% da cápsula), galactoxilomanana (GalXM) e algumas manoproteínas 

(MPs) compostas por manose, galactose e xilose (com efeitos imunomoduladores, induzindo a 

produção de TNF-α e de IL-12 por monócitos humanos); podendo ser observada por diversas 

técnicas, incluindo: coloração com tinta nanquim, reações resultantes da ligação dos 

anticorpos aos polissacarídeos, imunofluorescência e microscopia eletrônica (PIETRELLA et 

al, 200570; CASADEVALL & PERFECT, 199813).  

A síntese do GXM da cápsula ocorre dentro do citoplasma fúngico, o qual exporta este 

componente através de vesículas. A secreção extracelular pode ser mediada via parede, 

permitindo então o transporte dessas vesículas (VAN-DUIN et al, 200471; RODRIGUES et al, 

200872; DOERING, 200973). A cápsula possui uma estrutura que sofre processo dinâmico, 

tendo alterações em tamanho e reorganização durante seu processo de formação 

(McFADDEN, ZARAGOSA & CASADEVALL, 2006)74. 

Possui porosidade variável e sua alta densidade (parte interna), evita a penetração de 

grandes moléculas para locais próximos a ela (GATES, THORKILDSON & KOZEL, 200475; 

ZARAGOSA & CASADEVALL, 200476). Seu tamanho é determinado pelo genótipo do 

fungo e por condições de crescimento. Meios de cultura com pH inferior a 7,0 são capazes de 

inibir a indução da cápsula, enquanto que altas taxas de CO2 associadas a baixas taxas de ferro 

favorecem seu aumento (CASADEVALL & PERFECT, 199813; ZARAGOZA & 

CASADEVALL, 200476; FRASES et al, 200977). 

Muitos são os genes que estão envolvidos na formação da cápsula: CAP10, CAP59, 

CAP64, MAN1, CAS1, UXS1 e o mais importante deles, o CAP 60, sendo este essencial para 

a formação da cápsula bem como para a virulência de C. neoformans (CHANG & KWON-

CHUNG, 1998)78. 

A cápsula representa um fator de virulência de grande complexidade e sua presença 

ocasiona no hospedeiro um estado antinflamatório, com inibição da fagocitose por células do 

sistema imunológico, impedimento da migração dos leucócitos e neutrófilos para o local da 

inflamação, e interferência na apresentação de antígenos às células T, favorecendo a redução 

de citocinas como a IL-1 e 6 pelos monócitos e macrófagos, além de depletar a cascata do 
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complemento e suprimir tanto a imunidade celular quanto a humoral (MITCHELL & 

PERFECT, 199541; CASADEVALL & PERFECT, 199813; VECCHIARELLI, 2000 79 ; 

PIETRELLA et al, 200570).  

A cápsula, em relação ao meio ambiente, protege o fungo de desidratação, reduz a sua 

ingestão por amebas existentes no solo, contribuindo assim para sua sobrevivência em 

condições hostis (STEENBERGEN & CASADEVALL, 200369; IDNURM et al, 200580; 

McFADDEN, ZARAGOSA & CASADEVALL, 200674). 

 

1.7.2. Habilidade de crescer a 37ºC, Capacidade de Aderência e Formação de 

Biofilme 

C. neoformans é capaz de crescer à temperatura fisiológica dos mamíferos, 37ºC, o 

que constitui um mecanismo de virulência essencial. A sobrevivência da levedura a esta 

temperatura é mediada por um gene que codifica a calcineurina A; uma fosfatase serina-

treonina específica, ativada por íons cálcio (ODOM et al, 1997 81 ; BUCHANAN & 

MURPHY, 199867). 

Quanto a aderência às células hospedeiras, este processo é um dos primeiros passos 

para a colonização fúngica. Há a possibilidade de que esses microrganismos possuam 

adesinas específicas para receptores presentes nos neurônios, células do plexo coróide, células 

da glia ou do pulmão, e mesmo encapsuladas ou não, utilizam deste meio para aderir às 

mucosas dos hospedeiros (MERCKEL & SCOFIELD, 1993)82. 

Após realizarem a adesão, comunidades microbiológicas podem se organizar, 

formando estruturas denominadas biofilmes, que são complexas e tridimensionais, muito 

comuns em microganismos, os quais conectam a superfície sólida destes agentes a uma matriz 

exopolimérica (DONLAN, 200283; HALL-STOODLEY, COSTERTON & STOODLEY, 

200484). Sua formação representa o modo mais comum de crescimento de microganismos na 

natureza, um estado que presumivelmente permite às células microbianas tanto sobreviver em 

ambientes hostis como dispersar para novos nichos (HALL-STOODLEY, COSTERTON & 

STOODLEY, 2004)84. Os biofilmes constituem uma barreira física e sua formação está 

associada à persistência das infecções, já que ocasiona aumento da resistência do agente 

etiológico aos mecanismos de resposta imune do hospedeiro e às terapias antimicrobianas 

utilizadas, pela dificuldade de sua penetração na matriz extracelular (CHANDRA et al, 

200185; AL-FATTANI & DOUGLAS, 200486).  
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1.7.3. Melanina 

A produção de melanina in vitro é amplamente utilizada na identificação das espécies 

de Cryptococcus.  

Melaninas são moléculas de caráter estável, carregadas negativamente, suscetíveis à 

bases fortes porém resistentes à degradação por ácidos, sendo insolúveis em água ou solventes 

orgânicos (URÁN & CANO, 200887; LIU & NIZET, 200988). O processo de fabricação destas 

moléculas é por meio de polimerização oxidativa de compostos fenólicos, sendo  classificadas 

em 3 grupos distintos: eumelaninas de coloração marrom ou mesmo negra, sendo insolúveis e 

sintetizadas a partir da polimerização de substâncicas como quinonas e radicais livres (o 

processo começa com a fenilalanina que gera posteriormente a dihidroxifenilalanina e 

dopaquinona); as feomelaninas, de coloração amarela ou vermelha, solúveis em álcool, que 

tem além da dihidroxifenilalanina (L-DOPA), outras moléculas como a cisteína e tirosina 

incorporadas durante sua produção; alomelaninas, pigmentos derivados de precursores livres 

de nitrogênio, geralmente de cor negra ou mesmo marrom (HAMILTON & GOMEZ, 200289; 

WAKAMATSU & ITO, 200290; URÁN & CANO, 200887).  

Quando vista por microscopia eletrônica de varredura ou de transmissão, a melanina 

apresenta-se como partículas granuladas esféricas com aproximadamente 40-130 nm de 

diâmetro. Normalmente a melanina possui poros com diâmetros de 1 a 4 nm- 30 nm, que 

permitem a passagem de anticorpos e de pequenas moléculas (glicose e aminoácidos). 

Quando há ligação de anticorpos à melanina, há uma redução no tamanho dos poros, o que 

pode explicar um possível mecanismo de inibição da ação dos antifúngicos. Importante o 

relato de que quanto maior a espessura da parede celular, maior é a deposição de melanina, 

tornando os fungos com coloração escura macroscopicamente (EISENMAN et al, 200591; 

MANDAL et al, 200792).  

A produção de melanina por C. neoformans ocorre na presença de compostos 

fenólicos, tais como L-3,4-dihidrofenilalanina (L-DOPA), metil-dopa, epinefrina e 

norepinefrina, processo esse catalizado por uma fenoloxidase, a lacase (que se expressa como 

uma enzima da parede celular com um amplo espectro de atividade oxidante em compostos 

polifenólicos e diamínicos). O fungo captura precursores dopamínicos tanto no meio ambiente 

como durante uma infecção, já que C. neoformans  não é capaz de produzir precursores para o 

processo de melanização (NOSANCHUK & CASADEVALL, 2003)93 e por esse motivo, 

sendo o cérebro rico em catecolaminas, assim como dopa, norepinefrina e epinefrina, torna-se 

alvo para a infecção por este fungo (JACOBSON & TINNEL, 1993)94. 
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Dois são os genes presentes no fungo que apresentam responsabilidade na produção da 

lacase: LAC1 e LAC2, que sob condições reduzidas de glicose, utilizam L-DOPA como 

substrato (MISSAL, CHERRY-HARRIS & LODGE, 2005 95; ZHU & WILLIAMSON, 

200696). Estes dois genes mostram estruturas muito semelhantes, apresentando uma cadeia 

similar de nucleotídeos de 76% para LAC1 e de 72% para LAC2 dos aminoácidos 

pertencentes aos seus 14 éxons, onde sua homologia é muito maior nas regiões de codificação 

da enzima do que nas regiões de regulação, sugerindo possíveis diferenças tanto na expressão 

como na regulação desses genes (MISSAL, CHERRY-HARRIS & LODGE, 2005)93. 

Assim como a cápsula, a presença de melanina é essencial para a virulência das 

leveduras de C. neoformans; onde cepas não melanizadas são menos virulentas quando 

comparadas com cepas produtoras de melanina segundo Mandal et al, 200592. De maneira 

geral, este pigmento protege o fungo dos radicais livres tóxicos que são produzidos pelo 

sistema de defesa do hospedeiro, enquanto na natureza protege este microrganismo de 

condições ambientais adversas, como por exemplo temperaturas extremas, predação por 

microrganismos, presença de radiação ultravioleta ou de metais pesados (IDNURM et al, 

200580; URÁN & CANO, 200887).  

 

1.7.4. Produção de enzimas pelo complexo Cryptococcus 

Urease 

A urease é uma metaloproteinase que catalisa a hidrólise da uréia em amônia e dióxido 

de carbono, quando em condições fisiológicas, esta reação pode resultar em aumento de pH. 

Tal atividade já foi encontrada em várias bactérias, fungos e plantas e mostrou ser um 

importante fator patogênico para as bactérias Helicobacter pylori e Proteus mirabilis, dentre 

outros microorganismos (segundo EATON et al, 1991)97. 

 

Proteinases 

As proteinases são produzidas por uma gama de microrganismos: bactérias, 

protozoários e fungos, atuando durante o ciclo de infecção destes microrganismos e também 

participando do catabolismo de proteínas. Proteases são importantes pois atuam tanto nas vias 

degradativas como nas biossintéticas, bem como na liberação de hormônios peptídicos, na 

coagulação sanguínea, na morte celular e na diferenciação dos tecidos (CALDERONE & 

FONZI, 2001)98. 
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Estas enzimas estão ligadas à virulência dos microrganismos por degradarem proteínas 

como colágeno, elastina e fibrinogênio, dentre outras proteínas imunologicamente 

importantes, como imunoglobulinas e fatores do complemento, podendo então levar ao 

comprometimento dos mecanismos de defesa do hospedeiro. A degradação destas proteínas 

podem causar danos aos tecidos ou mesmo vasodilatação, fazendo com que ocorra a invasão e 

posterior disseminação dos fungos em vários tecidos do hospedeiro (CASADEVALL & 

PERFECT, 199813; STEENBERGEN & CASADEVALL, 200369; SANTANGELO et al, 

200499). 

 

Fosfolipases 

A fosfolipase ou enzima hidrolítica, tem papel essencial no processo de infecção 

fúngica, pois está associada à virulência do fungo por desestabilizar as células através da 

quebra das ligações éster em glicerofosfolipídeos, substâncias estas presentes na bicamada 

lipídica da membrana plasmática, determinando portanto a lise celular e desta forma, 

permitindo a penetração do microrganismo nos tecidos do hospedeiro. Cepas altamente 

produtoras desta enzima possuem normalmente uma maior capacidade de aderência ao tecido 

do hospedeiro, processo este que facilita a formação de lesões (GHANNOUM, 2000100; 

DIAS, 2006101).  

Essa enzima atua ainda na camada externa da membrana celular e surfactante dos 

pulmões, auxiliando desde o início da infecção pulmonar por C. neoformans e C. gattii e/ou 

na disseminação da levedura pelas vias linfática/sanguínea (CHEN et al, 1997102; COX et al, 

2001103).  

Recentes estudos têm demonstrado que C. neoformans, cultivado em meios líquidos, 

secretam a enzima fosfolipase (PL), que pode ser subdividida em fosfolipase B (PLB), 

lisofosfolipase (LPL) e lisofosfolipse-transacilase (LPTA), e que a quantidade de produção 

enzimática está relacionada com a virulência em camundongos (CHEN et al, 1997102; COX et 

al, 2001103). A fosfolipase também aumenta a adesão de C. neoformans com as células do 

epitélio do pulmão e, provavelmente a fosfolipase B, desempenha um papel importante no 

crescimento intracelular, na sobrevivência e na replicação de C. neoformans dentro de 

macrófagos (SANTANGELO et al, 2004)99. A atividade enzimática da fosfolipase pode ser 

avaliada entre 28 e 37ºC, sem diferenças significativas, entretanto a 42 ºC a atividade não se 

expressa mais (VIDOTTO et al, 1998)104.  
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1.8. Métodos de diagnóstico laboratorial da criptococose e de seus agentes 

patogênicos 
 

C. neoformans pode ser visualizado em líquido cefalorraquidiano (LCR), escarro, 

lavado brônquico, dentre outros tipos de secreções ou fluidos por microscopia óptica em 

suspensões aquosas contendo tinta Nankin. Nesta coloração, as partículas da tinta são 

excluídas pela cápsula, que aparece como uma zona clara ao redor da célula deste fungo, 

podendo possuir ou não brotamento (ZERPA, HUICHO & GUILLEN, 1996)105.  

Nenhuma espécie do gênero Cryptococcus fermenta açúcares, porém todas têm 

atividade de urease. A patogenicidade de C. neoformans está relacionada com a sua 

capacidade de crescer a 37 ºC. Em meios de cultura como o ágar níger ou DOPA, a presença 

de compostos difenólicos propicia a produção de fenoloxidase que leva à formação de 

melanina, que pode ser observada pelo aparecimento da coloração marrom nas colônias 

(STAIB, 1962 apud DAMBRÓS, 2005)106.  

Alguns sorotipos de Cryptococcus spp. podem ser diferenciados pela reação de 

coloração quando cultivados em meio ágar azul de canavanina-glicina-bromotimol (CGB) 

(KWON-CHUNG; POLACHECK & BENNETT, 1982)107. Os sorotipos também podem ser 

separados através do kit comercial Crypto Check® (Iatron, Tokyo, Japan), que utiliza 

anticorpos monoclonais dirigidos contra antígenos específicos da cápsula polissacarídica 

(IKEDA et al, 1982108; KABASAWA et al, 1991109), mas infelizmente, este kit já não está 

mais disponível no mercado. 

A detecção de antígenos da cápsula polissacarídica nos fluidos corporais é rápida e 

simples. Dentre os testes mais comumente empregados estão os testes de aglutinação 

comerciais em partículas de látex sensibilizadas com anticorpos anti-C. neoformans ou a 

técnica de ELISA. Esses testes têm uma sensibilidade superior a 90% e títulos maiores que 

1:4 são bem específicos para criptococose. O LCR, o soro, a urina e os lavados brônquicos 

podem ser utilizados nessas reações (BLOOMFIELD, GORDON & ELMENDORF, 1963 

apud DAMBRÓS, 2005106; BICANIC & HARRISON, 2005110). 

Já no diagnóstico histopatológico da criptococose, as amostras de tecidos são 

geralmente coradas pelos métodos de Gomori Metenamina Prata, ácido periódico de Scchiff, 

ou pelo método de mucicarmina, onde neste caso, as estruturas fúngicas coram-se em 

vermelho, ou pelo método de Fontana-Masson, onde os fungos apresentam-se corados em 

marrom, sendo esta coloração a mais específica para C. neoformans (BICANIC & 

HARRISON, 2005)110. 
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Os métodos clássicos na identificação de fungos, classificando-os em gêneros, 

espécies ou mesmo variedades, às vezes possuem resolução limitada, pois alguns apresentam 

poucas variações morfológicas. Nesses casos, os métodos moleculares em muito têm ajudado 

a solucionar complexos agrupamentos taxonômicos, trazendo uma contribuição melhor 

quanto ao conhecimento das relações evolutivas. As técnicas moleculares são muito úteis no 

diagnóstico tanto quanto aos seus aspectos de sensibilidade, como nos que se referem à 

especificidade e rapidez (CISALPINO & TRAVASSOS, 2002)111. 

Muitas técnicas baseadas na análise do DNA têm sido utilizadas nos estudos de 

caracterização, filogenia e epidemiologia de C. neoformans. Uma delas, a eletroforese de 

campo pulsado (PFGE – Pulsed-Field Gel Electrophoresis), permite a separação dos 

fragmentos do DNA de grande tamanho, através da alternância periódica do campo elétrico. 

Nesta técnica as moléculas são permanentemente forçadas a modificar a orientação em que se 

movem; quanto mais longa for a molécula, maior o tempo que necessita para mudar de 

orientação gerando maiores diferenças no movimento ao longo do gel. Até hoje a PFGE é 

muito usada para tipagem de cepas com o intuito de elaboração de mapas físicos de pequenos 

genomas e a cariotipagem eletroforética de pequenos organismos eucariotas (ALVES et al, 

2003)112. 

Análises de PCR-RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphisms) permitem que 

os fragmentos de DNA gerados pela digestão destes por uma ou mais enzimas de restrição, 

sejam separados por eletroforese, transferidos para um gel e depois revelados, caracterizando 

as cepas analisadas. Também comum nas análises, o seqüenciamento de genes específicos 

como CAP 59, URA5 ou regiões ITS (sequência espaçadora interna transcrita) é realizado no 

estudo do complexo Cryptococcus (VERON et al, 2009)113. 

A genotipagem quando não realizada pelos métodos acima citados, pode ser feita 

utilizando a técnica de AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism), técnica de 

mapeamento genético que utiliza a amplificação seletiva de um subconjunto de fragmentos de 

DNA digeridos por enzimas de restrição que gera uma “impressão digital” única para um 

genoma em particular. Ela permite a definição de marcadores moleculares e detecção de 

polimorfismos que revelam a variabilidade ao nível de DNA. O RAPD (Random Amplified 

Polymorphic DNA) tem o mesmo princípio, sendo basicamente uma variação do protocolo de 

PCR, com duas características distintas, pois utiliza um iniciador único que tem sequência 

arbitrária ao invés de um par de iniciadores conhecidos, e portanto sua sequência alvo é 

desconhecida (VERON et al, 2009)113. 

O PCR fingerprinting que se baseia na utilização de iniciadores específicos para 
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regiões de microssatélites/minissatélites ou sequências repetitivas simples, pode ser realizado 

para análise de perfis; o PCR em tempo real, a partir da análise dos mesmos genes já citados, 

é uma técnica simples e rápida porém, em alguns casos cara, tendo importância para 

quantificação de DNA ou mesmo discriminação dos tipos de cepas pela técnica de PCR 

Multiplex (VERON et al., 2009)113. 

Finalmente o MLST (Multilocus Sequence Typing) é uma das ferramentas mais 

importantes para a realização de estudos epidemiológicos e da estrutura de uma população na 

atualidade (ENRIGHT & SPRATT, 1999114; MEYER et al, 2009115), pois verifica a variação 

da sequência de nucleotídeos de genes housekeeping (de referência) múltiplos - tais como 

aqueles que codificam a cápsula, as enzimas urease ou fosfolipase, e até mesma a produção de 

lacase (HIREMATH et al, 2008)116, sendo no entanto um pouco cara e necessitando de 

pessoal treinado para sua realização. 

 
1.8.1. Caracterização molecular do Complexo Cryptococcus spp. 

Um método simples para diferenciação de C. neoformans var. grubii (sorotipo A), C. 

neoformans (sorotipo A, D e AD) e C. gattii (sorotipos B e C) é o cultivo em meio CGB 

(KWON-CHUNG, POLACHECK & BENNETT, 1982)107. Entretanto, a identificação 

detalhada destes sorotipos é impossível com o meio CGB (ITO-KUWA et al, 2007)117. 

Diferenças nas sequências de certos genes têm sido relatadas, que separam mais 

detalhadamente os sorotipos (NAKAMURA et al, 2000)118, mas alguns dos protocolos 

existentes de sequenciamento consomem muito tempo e se tornam um método e não podem 

ser aplicados à rotina de um laboratório, já que também são muito caros (ITO-KUWA et al, 

2007)117. A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) tem sido aplicada para diferenciação não 

somente de genótipos, mas também de sorotipos dentro do complexo Cryptococcus spp. 

(AOKI et al, 1999)119. 

As espécies do complexo C. neoformans são divididas em oito tipos moleculares por 

PCR fingerprinting, AFLP, RFLP e mais recentemente, por MLST. Os tipos moleculares 

(segundo a técnica de PCR-RFLP) de Cryptococcus neoformans são assim definidos: VNI, 

VNII, VNIII E VNIV; já os tipos moleculares de C. gattii são: VGI, VGII, VGIII E VGIV. A 

análise comparativa dos resultados indica que os genótipos VNI e VNII correspondem ao 

sorotipo A, VNIII ao sorotipo AD, e VNIV ao sorotipo D. No entanto, VGI, VGII, VGIII E 

VGIV contém isolados de ambos os sorotipos (B e C) (MEYER et al, 2003120; BARRETO 

DE OLIVEIRA et al, 200445; SILVA et al, 2012121).  
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O genótipo VNI é associado principalmente a pacientes com AIDS e tem distribuição 

mundial. O genótipo VGI é encontrado em países asiáticos e está mais associado à infecção 

em hospedeiros imunocompetentes (FENG et al, 2008)122. O genótipo VGII ocorre em toda 

Oceania e em países da América do Norte e do Sul (ESCÁNDON et al, 200643; 

MATSUMOTO et al, 2007123; SIONOV, CHANG, & KWON-CHUNG, 2010124). O genótipo 

VNIII que era relatado em países do sul da Europa, como por exemplo a Itália ou França 

dentre outros, agora também já tem sido encontrado em países da América do Sul tais como 

Brasil, Colômbia e Chile (MEYER et al, 2003120; TRILLES et al, 2003125). A maioria dos 

isolados clínicos e ambientais das regiões sul, sudeste e centro-este do Brasil são do tipo VNI, 

enquanto o genótipo VGII é encontrado nas regiões norte e nordeste do Brasil, causando 

doença principalmente em adultos jovens e crianças (MEYER et al, 2003120; SANTOS et al, 

2008126). 

 

1.9. Tratamento da Criptococose 

 

Uma vasta gama de agentes antifúngicos está disponível no mercado para o tratamento 

de micoses e são divididos em grupos, segundo seu mecanismo de ação (VANDEN et al, 

1993)127. Dentre os vários antifúngicos, o grupo dos poliênicos apresenta como principais 

representantes no tratamento de micoses: como a nistatina isolada em 1949 por Hazen & 

Brown a partir de Streptomyces noursei, e a anfotericina B, descoberta por Gold (em 1956) e 

isolada de Streptomyces nodosus (TREJO & BENNETT, 1963 apud SILVA, 2006128). Estes 

agentes ligam-se aos esteróis da membrana citoplasmática do fungo, alterando sua 

permeabilidade (KINSKY, 1970 apud SILVA, 2006128; MEDOFF et al, 1972 apud SILVA, 

2006128; KWAN et al, 1972 apud SILVA, 2006128). Ao se ligarem a estes esteróis (ergosterol 

em particular), produzem poros ou canais, auxiliando a perda de eletrólitos, especialmente 

potássio, determinando finalmente a lise e morte celular (VANDEN, 1997129; ROCHA & 

SIDRIM, 1999130). 

A anfotericina B é o medicamento mais utilizado  no tratamento da criptococose e atua 

como imunomodulador que pode auxiliar no aumento da função de macrófagos (CLEMONS 

& STEVENS, 1998 131 ), disponível sob a forma parenteral, podendo ser administrada 

associada ou não a outros agentes terapêuticos. A via mais usada normalmente é a 

intravenosa, no entanto, em determinadas situações com comprometimento do sistema 

nervoso central, pode-se utilizar a via intratecal. É considerada tóxica, sendo responsável por 

muitos efeitos colaterais de maneira imediata ou tardia como febre, calafrios, dores 
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musculares e articulares, náuseas e vômitos. Poderá ter como consequência em relação à sua 

acumulação a elevação da creatinina e uréia séricas, diminuição dos níveis de potássio, indicar 

presença de anemia, além de promover a irritação do endotélio venoso, podendo provocar 

tromboflebite no local da injeção da droga (LACAZ et al, 1993)132. 

Outros antifúngicos muito utilizados no tratamento da criptococose são os derivados 

azólicos, pois tem elevado efeito antifúngico e baixa toxicidade, desempenhando importante 

papel na terapia contra as micoses superficiais e sistêmicas. O primeiro azólico introduzido no 

mercado foi o miconazol em 1970 (DERESINSKI et al, 1977 apud SILVA, 2006128; 

GRAYBILL, MITCHELL & LEVINE, 1978 apud SILVA, 2006128; SUNG et al, 1978 apud 

SILVA, 2006128), todavia, demonstrou elevada toxicidade e seu papel terapêutico tornou-se 

limitado quando introduzido por via intravenosa (SAAG et al, 2000)133. O cetoconazol passou 

então a integrar o conjunto de antifúngicos de amplo espectro desde 1981, usado por via oral 

no tratamento de micoses superficiais ou mesmo sistêmicas, mas infelizmente apesar de 

permanecer amplamente ligado às proteínas plasmáticas, possui uma distribuição bem 

limitada no organismo, não atingindo o líquor (LACAZ & DEL NEGRO, 1994)134.  

Triazólicos como por exemplo o fluconazol de administração oral e venosa, e o 

itraconazol, administrado por via oral, lançados no mercado de antifúngicos em 1990 e 1992 

respectivamente, mostram-se como importantes opções terapêuticas frente à uma série de 

infecções fúngicas, apresentando como vantagens a facilidade de administração oral e menor 

potencial de serem tóxicos ao organismo humano (HOESLEY & DISMUKES, 1997135; 

TERREL, 1999136). Outras vantagens apresentadas por estes medicamentos: não possuem 

nenhuma atividade sobre o sistema endócrino; possuem elevada solubilidade em água; 

distribuem-se pelos tecidos e fluídos orgânicos como urina, escarro, saliva e liquor; além de  

apresentam boa absorção por via oral (TERREL, 1999)136. A terapia com fluconazol mostra-

se mais eficaz e com melhor resposta clínica em testes de suscetibilidade in vitro, onde a 

concentração inibitória mínima (CIM) é menor que 16 µg/mL (PFALLER et al, 2004)137. 

Sabe-se também que isolados clínicos são menos suscetíveis ao fluconazol do que isolados 

ambientais (ALVES et al, 2001)138.  

Uma outra diferença observada entre as espécies do complexo C. neoformans é a 

dificuldade de se obter uma resposta terapêutica adequada em pacientes com infecção pelo C. 

gattii (DE BEDOUT et al, 1999)139, onde as infecções causadas por esta espécie requerem 

tratamentos mais longos do que as causadas pelo C. neoformans (SPEED & DUNT, 1995)140.  

Quanto às dosagens dos referidos antifúngicos, estas podem ser de 0,7-1 mg/kg/dia de 

anfotericina B, variando de acordo com o caso (BICANIC & HARRISON, 2005)110, sendo 
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válido mencionar que as formulações lipídicas como a anfotericina B lipossomal estão sendo 

utilizadas com resultados efetivos e com menor nefrotoxicidade do que a anfotericina B 

convencional. 

Importante notar também que o desenvolvimento da fluorocitosina (5-fluorocitosina 

[5FC]), na década de 70 veio complementar a terapia anti-criptococócica, sendo 

recomendados 100mg/kg/dia (CDC, 2010)141. A combinação de anfotericina e fluorocitosina 

revolucionou a terapia da meningite criptococócica, reduzindo a letalidade de 100% para 

aproximadamente 25 a 30%.  

Com a introdução de novos agentes antimicóticos triazóis no final da década de 80,  

como o fluconazol e o itraconazol, houve uma excelente melhora no prognóstico dos casos, 

sendo recomendadas as doses de 400mg/dia, via oral, de fluconazol ou itraconazol. No 

entanto, para o tratamento da criptococose, o fluconazol mostrou-se superior em relação à 

utilização do itraconazol (BOZZETTE et al, 1991142; BICANIC & HARRISON, 2005110). 

Todas essas afirmações corroboram com MARQUES & DE CAMARGO (2010)143, 

que relatam que a criptococose é uma doença em geral muito grave e deve ser tratada em 

esquema de internação hospitalar, com acompanhamento médico especializado. Os fármacos 

efetivos na criptococose são: I) anfotericina B deoxicolato – para formas graves, 

meningoencefálicas, pulmonares ou disseminadas; II) anfotericina B lipossomal – para o 

mesmo uso anterior e quando não for possível o uso da anfotericina B deoxicolato; III) 5-

fluorocitosina – como adjuvante ao tratamento com anfotericina B; IV) Fluconazol – droga 

com excelente penetração no líquido cefalorraquidiano (LCR) e opção para formas leves, 

profilaxia e manutenção após uso de anfotericina B; V) itraconazol – para formas leves e 

moderadas da criptococose, podendo ser usado na manutenção pós-utilização da anfotericina 

B. Atualmente também é utilizado o voriconazol em tratamentos hospitalares contra a 

criptococose.  

Resumindo, a criptococose pode ser tratada somente com um antifúngico, entretanto a 

combinação de drogas tem se mostrado clinicamente favorável, proporcionando uma maior 

sensibilidade, diminuição do tempo de tratamento e diminuição da toxicidade com o uso de 

doses menores (BARCHIESI et al, 2001)144. 

 

1.10. Testes de Sensibilidade aos antifúngicos 

 

Estudos de sensibilidade a antifúngicos têm despertado grande interesse na 

comunidade científica devido a fatores como: aumento da frequência de infecções fúngicas e 
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síntese de novas drogas (BANERJEE & SHANNON, 2001)145; o uso profilático e terapêutico 

de agentes tais como anfotericina B e azóis, que administrados por períodos prolongados têm 

originado alguns casos alarmantes de resistência aos antifúngicos (DIAS, 2006)101.  

Os principais testes usados para determinação de CIM (Concentração Inibitória 

Mínima), são: 1) diluição em meio líquido por técnicas de macrodiluição e microdiluição; 2) 

diluição em ágar; 3) difusão em ágar a partir de discos e fitas. A validação e aceitação destes 

testes foram feitos após diversos estudos que verificaram os principais fatores intervenientes e 

buscaram soluções para a resolução dos problemas encontrados (HEITMAN et al, 2011)1. O 

método preconizado pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) é considerado o 

método de referência para avaliar a suceptibilidade de leveduras a agentes antifúngicos (CLSI 

- M27-S3, 2008)146. 

O E-test® (bioMERIEUX SA, France, 2012)147 é um teste de sensibilidade que tem 

sido amplamente utilizado, e durante a avaliação da sensibilidade das leveduras aos azóis, tem 

apresentado resultados de CIMs menos dependentes tanto do tamanho do inóculo, quanto do 

tempo de pré-incubação; já aprovado pelo FDA (Food and Drug Administration) (MOTTA, 

2010)148 e oferecendo a vantagem de produzir resultados quantitativos em valores de CIM 

(DIAS, 2006)101.  

A metodologia do E-test® consiste no uso de uma fita plástica inerte e não porosa, 

com aproximadamente 5 mm de diâmetro, graduada com valores expressos em µg/mL, e, 

quando esta fita é colocada sobre o meio de cultura inoculado (90 mm de diâmetro), passa 

então a difundir a droga. Os microorganismos sensíveis à mesma deixam de se desenvolver na 

área em que ela se difundiu, sendo a leitura feita na intersecção da elipse de inibição formada. 

No caso da anfotericina B, a CIM é determinada no ponto de inibição completa (100%), para 

a 5-fluorocitosina e os azóis, a leitura é feita no primeiro ponto de inibição significante, ou 

seja, no ponto onde ocorre diminuição característica na intensidade de crescimento (80% de 

inibição) (ESPINEL-INGROFF et al, 1992)149. 

Diante da grande casuística de micoses sistêmicas e oportunistas que culminaram na 

necessidade de estudar as suscetibilidades dos fungos às drogas já utilizadas e às novas 

drogas, com o intuito de se estabelecer uma terapêutica adequada (GHANNOUM, 1996)150, o 

E-test® tem sido bastante empregado (BARONI, 2001)17. 
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1.11. Relevância / Justificativa do estudo 

Existem muitas diferenças ainda não compreendidas entre as espécies pertencentes ao 

complexo Cryptococcus spp. Muitos estudos epidemiológicos já tem demonstrado algumas 

diferenças geográficas quanto à distribuição destas espécies, existindo relatos de maior ou 

menor dificuldade no tratamento com antifúngicos.  

A criptococose é a quarta causa mais frequente de infecção oportunista em pacientes 

com AIDS no Brasil e dentre as infecções fúngicas, é uma das principais responsáveis pela 

alta morbidade e mortalidade destes pacientes. 

Vale lembrar também que devido ao aumento do número de pacientes 

imunocomprometidos nas últimas décadas, tem-se observado o aumento da incidência das 

infecções fúngicas. E com isso, pesquisas com isolados ambientais e clínicos têm contribuído 

para o entendimento dos mecanismos envolvidos no controle desta doença. 

De maneira geral, os agentes patogênicos lançam mão de uma grande variedade de 

estratégias com o intuito de sobreviverem num ambiente inóspito e estranho, o hospedeiro: 

embora o tratamento com antifúngicos seja eficaz em algumas pessoas, o mesmo é caro, 

prolongado e, muitas vezes, tem que ser mantido durante toda a vida do paciente.  

Assim, diante do reconhecimento da importância das espécies de Cryptococcus spp., 

seja no meio ambiente ou na área médica, há grande interesse no desenvolvimento de 

pesquisas que possam levar a uma melhor compreensão de suas características de virulência, 

estrutura populacional e evolução. Tal interesse potencializa o estudo desse gênero para 

posterior desenvolvimento de mecanismos de prevenção apropriados e estratégias terapêuticas 

para a criptococose.  

Diante do exposto, este estudo teve como principal objetivo contribuir para a 

caracterização de isolados clínicos e ambientais brasileiros (estudo de sua morfologia, 

identificação das espécies de Cryptococcus spp., estudo de seus fatores de virulência, 

sensibilidade a antifúngicos e estudo de sua diversidade genotípica, bem como análise 

epidemiológica através do estudo de casos), de maneira a avaliar se existem diferenças entre 

esses diversos isolados, e se estas se traduzem em uma maior ou menor virulência desse 

patógeno. Essa pesquisa é portanto uma contribuição no estudo da criptococose e de seu 

agente, levando-se em consideração os aspectos abordados, as perguntas incessantes e as 

hipóteses ainda existentes e não respondidas/confirmadas, diante da intrigante relação 

existente e ainda não bem compreendida entre o parasita e seu hospedeiro. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo geral  

Caracterização de isolados clínicos e ambientais brasileiros de Cryptococcus spp. (C. 

neoformans e C. gattii) em relação aos aspectos morfológicos, fisiológicos, moleculares e de 

sensibilidade aos antifúngicos, de maneira a avaliar se existem diferenças entre esses diversos 

isolados, e se estas se traduzem em uma maior ou menor virulência desse patógeno. 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Reidentificação dos isolados ambientais de Cryptococcus spp. mantidos na micoteca 

do Laboratório de Leveduras Patogênicas do Instituto de Ciências Biomédicas 

Unidade II (ICB II), Universidade de São Paulo, por meio de métodos convencionais, 

com base na morfologia colonial, celular e características fisiológicas; 

• Reidentificação de isolados clínicos de Cryptococcus spp. mantidos na micoteca do 

Laboratório de Microbiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

USP (HC-FMUSP), referente a casos clínicos atendidos no HC-FMUSP no período de 

2008 a 2013; 

• Quimiotipagem das cepas clínicas e ambientais (ICB II e HC-FMUSP) através da 

técnica de cultivo de Cryptococcus spp. em meio canavanina-glicina-azul de 

bromotimol (CGB) e análise de cepas CGB positivas por “Restriction Fragment 

Length Polymorphism” (RFLP); 

• Caracterização do perfil de patogenicidade do fungo, por meio de verificação da 

produção da atividade enzimática (da fosfolipase e da proteinase); 

• Estudo do perfil de sensibilidade “in vitro” do agente da criptococose aos antifúngicos: 

anfotericina B, fluconazol e voriconazol pela técnica de difusão em ágar (E-test®); 

• Estudo epidemiológico da criptococose a partir das amostras de alguns pacientes 

atendidos no HC-FMUSP, durante o período de 2008 a 2013, de maneira a evidenciar 

aspectos clínicos e de tratamento adotados pela rede pública contra a referida doença. 
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3. CASUÍSTICA E METODOLOGIA 
 

3.1. Casuística (amostras estudadas) 
 

3.1.1. Cepas ambientais do ICB II 

Foram estudadas 42 amostras identificadas como C. neoformans e C. gattii. Estas 

amostras estão mantidas na micoteca (por liofilização ou sob óleo mineral) do Laboratório de 

Leveduras Patogênicas do Departamento de Microbiologia do ICB II – USP, SP. Para todos 

os testes, amostras-padrão (ATCC 90112 – sorotipo A, e ATCC 56690 – sorotipo C) foram 

utilizadas. 

Essas cepas de origem ambiental são provenientes de 3 fontes (Quadro 4): fezes de 

aves de lojas de animais (“pet shops”) (33), fezes de pombo (7) e folhas de eucalipto (2).  

Do número total das amostras, 40 foram gentilmente cedidas pelo Prof. Francisco de 

Assis Baroni (UFRRJ), onde: 33 foram coletadas no período de Fevereiro de 2002 à Agosto 

de 2003 por Pereira (2006)151, que analisou estas 33 amostras dentre outras provenientes de 25 

lojas de animais no Rio de Janeiro (RJ). Essas lojas foram escolhidas de maneira aleatória e 

localizavam-se nos bairros de: Pilares, Abolição, Grajaú, Rocha, Madureira, Méier, 

Copacabana, Ipanema, Taquara e Campo Grande. Pereira et al (2006)151 relatou que essas 33 

amostras (fezes de aves de lojas de animais) eram provenientes das seguintes espécies: pombo 

(Columba spp.), agapornis (Agapornis spp), periquito australiano (Melopsittacus undulatus), 

mandarim (Poephila guttata castanotis), diamante de “gould” (Chlobia goldiae), canário 

belga (Serinus canaria), manon (Lonchura domestica), calafate (Padda oryzivora) e star finch 

(Neochmia ruficauda). Importante ressaltar que as fezes eram coletadas de partes da gaiola 

com maior quantidade de amostra disponível, e é comum notar que Pereira (2006)151 às vezes 

refere-se à amostra como proveniente de mais de uma espécie, devido às aves em questão 

permanecerem juntas em um mesmo espaço. Quanto ao restante das cepas (7), eram 

provenientes de fezes de pombo (Columba spp.) coletadas juntamente com outras amostras 

estudadas por Baroni (2001)17, em 10 torres de igreja selecionadas bem como em sua 

vizinhança, durante estudo realizado na cidade do RJ a partir do ano de 1998. 

Quanto às cepas provenientes das folhas de eucalipto (2), as mesmas foram coletadas 

por Montenegro e Paula (2000)19 em São Paulo, durante estudo realizado anterior ao ano 

citado e pertenciam à espécie Eucalyptus camaldulensis. 
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3.1.2. Cepas clínicas do HC-FMUSP 

Inicialmente, foram disponibilizadas cento e oito (108) cepas clínicas pertencentes ao 

HC-FMUSP, provenientes de indivíduos portadores de criptococose, infectados ou não pelo 

HIV, de ambos os sexos, idades variáveis (acima de 18 anos), com ou sem alteração 

conhecida da função imunitária, com episódios de criptococose apresentados no período de 

2008-2013.  

Durante a realização deste estudo, porém (a partir do estudo clínico por meio dos 

prontuários destes pacientes), verificou-se que haviam algumas repetições das amostras, onde 

várias delas pertenciam a um mesmo paciente, bem como se tratavam de amostras com 

origem biológica idêntica. Deu-se preferência às primeiras amostras coletadas que, por meio 

de análises do Departamento de Microbiologia do HC-FMUSP, foram identificadas como 

Cryptococcus spp., chegando-se ao número de 77 pacientes e consequentemente, ao mesmo 

número de amostras. Destas 77 amostras, 17 foram retiradas do estudo, seja por dificuldades 

no encontro de dados clínicos (prontuários) ou mesmo devido a impossibilidade de cultivo e 

estudo. Não foram realizadas análises sequenciais de amostras, pois se tratavam de indivíduos 

já falecidos e em pouco número, cujas amostras não alcançariam a estatística adequada para 

comparações e posteriores inferências. 

 Quanto à data em que foram estudadas as 60 amostras observou-se que: estas foram 

coletadas e analisadas pelo Departamento de Microbiologia do HC-FMUSP no ano de 2008 

(5), no ano de 2009 (11), em 2010 (20), em 2011 (19), em 2012 (3) e em 2013 (2), dentre 

outros tantos casos dignosticados como criptococose por tal departamento. 

Quanto à origem das 60 amostras clínicas analisadas e, a partir da consulta ao HCMed, 

verificou-se que as mesmas eram provenientes: do líquor dos pacientes analisados (39), do 

seu sangue (periférico – 11; de cateter – 2; ou analisado por hemoculturas - 2), do líquido 

pleural (2), do lavado broncoalveolar (2), do líquido sinovial (1) e de abscessos (1). 

Definiu-se como critério para inclusão do caso neste estudo: estar em vigência (ou ter 

estado em vigência) de criptococose ocasionada por C. neoformans ou C. gatti; ter idade 

maior ou igual a 18 anos; não ser gestante; possuir prontuário médico disponível no Serviço 

de Arquivo Médico do HC-FMUSP, de modo a permitir pesquisa de sinais e sintomas 

associados à criptococose, terapia antifúngica instituída, evolução clínica e doenças 

oportunistas associadas; possuir isolado do agente causal viável para estudo laboratorial e 

disponível no Laboratório de Microbiologia do HC-FMUSP. O projeto foi submetido ao 

comitê de ética do HC-FMUSP (Cappesq) sob o nº de 0478/11 e obteve aprovação para sua 

realização. 
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3.2. Metodologia 
 

3.2.1. Coleta das amostras 

A confirmação da ocorrência de criptococose é feita a partir da observação das formas 

encapsuladas e em gemulação de Cryptococcus spp. Amostras de líquor (em sua maioria), 

sangue periférico, lavado bronco alveolar, dentre outros tipos de amostras, foram obtidas no 

período de 2008-2013 de pacientes atendidos pelo HC-FMUSP. Quanto às amostras de líquor, 

passamos a relatar o procedimento adotado, descrevendo-o, por este ser o método mais 

diferenciado em relação às outras amostras coletadas: as de líquor foram coletadas com o 

paciente posicionado de lado, com os joelhos fletidos, encostados no abdomen e com o queixo 

encostado no tórax (posição fetal). Na pele foi realizada antissepsia e posteriormente anestesia 

local, no nível do espaço entre a terceira e a quarta vértebras lombares. Cerca de 10 mL do 

líquor foram coletados e, após o procedimento, o paciente permaneceu o restante do dia 

deitado, com recomendação de que bebesse grande quantidade de líquidos, para evitar 

cefaléia pós-punção, complicação que pode ocorrer em pequena parcela de casos (Instituto do 

Cérebro de Brasília – ICB, 2010)152. As amostras foram centrifugadas por 15 minutos a 500 x 

g e os sedimentos foram removidos assepticamente, com pipeta Pasteur,  para estudo 

microbiológico. 

Todas as amostras (independentemente do tipo de amostra biológica), foram coletadas 

e processadas pelo serviço de coleta e pelos laboratórios do HC-FMUSP de acordo com 

metodologias já aprovadas e corriqueiramente utilizadas pelos mesmos (as de líquor foram 

processadas segundo Corrêa et al, 1990153). 

 

3.2.2. Estudo do perfil microbiológico 

 
Reidentificação de gênero e espécie 

A reidentificação foi baseada nas descrições publicadas por Kurtzman e Fell (1998)9, 

Kurtzman, Fell e Boekhout (2011)7. 

As cepas foram submetidas à prova de produção de melanina em meio dopamina 

(APÊNDICE A); à prova de crescimento à 37 ºC; à prova de produção de urease e aos testes 

de assimilação das fontes de carbono (glicose, inositol e lactose) e nitrogênio (peptona e 

KNO3). 

Para que os resultados dos testes de melanina fossem confiáveis (JACOBSON & 

TINNEL, 1993)94, todas as cepas foram testadas ao mesmo tempo. Após o cultivo prévio de 
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48 horas em tubos de ensaio contendo ágar Sabouraud dextrose (Difco), de partida única, 

todas as cepas foram diluídas em solução salina estéril, padronizando-se as suspensões de 

acordo com o n°1 da escala de Mac Farland. Cada suspensão de cepa (100µL) foi semeada em 

pontos fixos, aguardando-se alguns minutos para a absorção do líquido pela superfície do 

meio, quando então as placas foram invertidas e incubadas a 32 °C por até 15 dias. Quando o 

teste é positivo a cor da colônia deve ter coloração amarronzada a enegrecida, podendo-se 

observar que à medida que os dias vão passando a intensidade vai ficando mais forte. 

Para a prova de crescimento à 37ºC, o material analisado foi semeado em ágar 

Sabouraud dextrose com cloranfenicol a 0,5g/L (tubo com meio inclinado), sendo incubado à 

37ºC, com leitura a partir de 48 horas e observação por até 15 dias, antes de ser considerado o 

resultado como negativo (MORALES, 1999)154. 

Paralelamente, foi realizada a prova de produção de urease em meio de Christensen 

(Difco, EUA). Neste teste, os isolados pertencentes ao gênero Cryptococcus spp. têm a 

capacidade de hidrolisar a uréia, promovendo a alcalinização do meio e a viragem do 

indicador de pH vermelho de fenol; o meio passa de amarelo para avermelhado. Após a 

inoculação, as cepas foram incubadas a 25 °C por 24 horas. 

 O zimograma foi realizado para comprovar a não fermentação de carboidratos, já que 

as leveduras do gênero Cryptococcus spp. não fermentam açúcares. Foi inoculada uma alçada 

da amostra em tubos de ensaio contendo meio base para fermentação, composto por peptona, 

extrato de levedura e dextrose 2%. A incubação foi realizada a 25 °C por 14 dias. No caso de 

positividade, é possível observar a presença de gás no interior dos tubos de Durham, 

localizados dentro dos tubos de ensaio. 

Também foi realizado auxanograma, onde se obteve uma suspensão das leveduras em 

concentração igual a dez da escala de Mac Farland, em 4 mL de solução salina estéril. Essa 

suspensão foi vertida em uma placa de Petri (140 x 15mm) juntamente com o meio YNB 

(Yeast Nitrogen Base - DIFCO laboratories®, Difco Laboratories, Detroit, Mich - USA) 

fundido na temperatura média de 50 °C. As amostras foram homogeneizadas através de “pour 

plate” e após a solidificação do meio de cultivo, foram aplicadas diferentes fontes de carbono 

à superfície do meio em espaços delimitados e equidistantes. Como parte das amostras eram 

de origem ambiental foi efetuada a chave ambiental para identificação de leveduras de acordo 

com Kurtzman, Fell e Boekhout (2011)7. Desta chave foram instituídos 2 açúcares como base 

da identificação: glicose e inositol, sendo que a lactose foi testada apenas para termos certeza 

de que as amostras não se tratavam de quaisquer outras espécies que não C. neoformans ou C. 

gattii. 
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O mesmo procedimento foi realizado para o teste de assimilação de fontes 

nitrogenadas, empregando-se, contudo, o meio YCB (Yeast Carbon Base - DIFCO 

laboratories®, Detroit, Mich.). A incubação foi realizada na temperatura de 25 °C por até 7 

dias, sendo feita leitura diariamente. Dentre as fontes nitrogenadas utilizadas podem ser 

citadas o nitrato de potássio (KNO3) e a peptona.  

As assimilações consideradas positivas foram verificadas através da formação de um 

halo de crescimento pelas leveduras, nos exatos locais correspondes às aplicações. 
 

Biotipagem das cepas 

A biotipagem também foi baseada em Kurtzman e Fell (1998)9, Kurtman, Fell e 

Boekhout (2011)7. 

As cepas identificadas como pertencentes ao complexo C. neoformans foram 

submetidas à tipagem bioquímica em meio CGB (APÊNDICE B) , para a diferenciação das 

espécies (C. neoformans e C. gattii). O CGB (canavanina, glicina, azul de  bromotimol) 

possui características bioquímicas que diferenciam uma espécie da outra através da coloração 

do meio. C. neoformans é sensível à L-canavanina e é incapaz de assimilar a glicina como 

única fonte de carbono e nitrogênio (onde o meio de cultivo permanece de coloração amarela, 

podendo-se tornar também esverdeado).  C. gattii consegue crescer no meio CGB, e como 

produz amônia que altera o pH, através da utilização da glicina, faz com que a substância azul 

de bromotimol, indicadora de pH, torne o meio com coloração azul cobalto. 

Para determinação das espécies isoladas, o meio CGB foi preparado e distribuído em 

tubos de ensaio (7 mL). As cepas foram repicadas em ágar Sabouraud dextrose (Difco, EUA), 

mantidas por 48 horas e depois submetidas ao teste. Os testes foram realizados em triplicata, 

em capela de segurança biológica (fluxo laminar). A incubação foi realizada em estufa de 

32°C. As leituras foram feitas até o máximo de sete dias, observando ou não a ocorrência de 

crescimento da cepa no meio e alteração ou não da cor para azul cobalto. Cepas padrões das 

espécies C.neoformans e C.gattii foram empregadas como controles (ATCC 90112 – sorotipo 

A e ATCC 56690 – sorotipo C). 
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3.2.3. Tipagem Molecular das cepas classificadas como Cryptococcus gattii 

pela técnica do cultivo em meio CGB 

Após esse procedimento o DNA foi quantificado em espectofotômetro NANO DROP 

1000 para que a reação fosse iniciada (MARTINS et al, 2007)155. 

 
Lise e extração do DNA 
 

As cepas que na biotipagem foram CGB positivas passaram por um processo de 

fragilização da cápsula/parede celular segundo Martins et al (2007)155 para posterior lise 

celular e extração do DNA. 

As colônias de leveduras de 24 a 48h de crescimento foram removidas, com a alça 

descartável, para um microtubo tipo Eppendorf  contendo  1ml  de  EDTA  50mM  pH  8.0.  

Os  microtubos  foram centrifugados  em  microcentrífuga  a  10.000  rpm  por  15’.  O  

sedimento  foi ressuspenso com 200µl de EDTA 50 mM e foi adicionado à 40 µl da enzima 

de lise  Trichoderma  harzianum (60mg/mL).  Esta  suspensão  foi  incubada  em banho Maria 

a 37ºC por 2 a 3 horas. Após incubação o microtubo foi centrifugadopor 5’ e posteriormente o 

sobrenadante foi desprezado. 

Quanto ao processo de Lise Celular (segundo SAMBROOK et al, 1989) 156  o 

protoplasto obtido acima foi adicionado 200 a 300µl de tampão de lise (10mM Tris-HCl pH 

8.0, 10mM EDTApH8.0, 0.5% sodium dodecyl sulfate (SDS), 0.01% N-laurylsacozil e 

100µg/ml proteinase K).  Após homogenização utilizando vortex, o material foi incubado em 

banho Maria 50ºC por 2 horas, agitando em vortex a cada 30’. Posteriormente, o material  foi 

centrifugado por 5’ e o sobrenadante foi  retirado para outro microtubo. Ao sobrenadante foi 

adicionado 200 - 400 µl de clorofórmio (24:1clorofórmio/  isopropanol)  para  promover  a  

precipitação  das  proteínas.  Após centrifugação por 15’, houve a formação de três fases, 

sendo a fase aquosa (parte superior) retirada e transferida para outro microtubo. Para 

promover a precipitação do DNA, foi adicionado ±  300 µl de isopropanol. O material foi 

centrifugado por 10’ à 10.000 rpm e o sobrenadante desprezado. Ao sedimento foi adicionado 

200 a 500  µl  de  etanol  70% e após  centrifugação  por  10’  a  10.000  rpm,  o sobrenadante 

novamente desprezado. Após secagem do sedimento, o DNA foi ressuspenso com 50µl de 

H2O água ultra pura e mantido em frezeer -20ºC até sua utilização. 

Para  verificar  se  houve  extração  de  DNA e  qual era sua concentração,  utilizou-se  

o  equipamento  NanoDrop™1000  (Scientific),  que realiza a leitura, automaticamente, no 

comprimento de onda de 260 nm para o DNA, 280 nm para as proteínas e a relação 260/280. 
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Esta relação determina o grau de pureza do DNA que deverá ser ≥1,8 (SAMBROOK et al, 

1989)156. 
 

Reação PCR-RFLP 

PCR 

Para a reação de PCR foi utilizado GoTaq® Green Master Mix (Promega). O volume 

total de cada reação foi  = 25 µL. 

Os iniciadores utilizados foram: URA5: 5´- ATGTCCTCCCAAGCCCTCGACTCCG-3´ 

                                                    SJ01: 5’- TTAAGACCTCTCTGAACACCGTACTC-3’ 

Em cada microtubo utilizmos: 12,5 µL de solução pronta para uso Green Master Mix, 

1 µL de DNA , 0,7 µL de iniciador URA5, 0,7 µL de iniciador  SJ0, completando-se com H20  

ultra pura (água Milli Q autoclavada) até completar volume de 25 µL.  

 

      PCR-RFLP 
 

Utilizaram-se microtubos de 0,5 µL e o volume de cada reação foi de 20 µL. Colocou-

se em cada microtubo: 2 µL de tampão tango, 1 µL de enzima de restrição Cfr 13I (isômero 

Sau 96I), 1 µL de enzima de enzima de restrição HhaI, 5 µL de produto de PCR, 1 µL de H20 

ultra pura (água Milli Q autoclavada).  

Os microtubos foram colocados em banho maria a 37 ºC por 3 h e após esse período 

procedeu-se a corrida eletroforética e documentação em gel.  

Os perfis foram assinalados visualmente por comparação aos perfis obtidos com as 

cepas referência (representativas de cada tipo molecular [genótipo]): VNI-VNIV e VGI-

VGIV (MEYER et al, 2003)120: C. neoformans (WM 148 – sorotipo A, VNI; WM 626 – 

sorotipo A, VNII; WM 628 – sorotipo AD, VNIII; WM 629 – sorotipo D, VNIV); C. gattii 

(WM 179 – sorotipo B, VGI; WM 178 – sorotipo B, VGII; WM 161 – sorotipo B,VGIII; WM 

779 – sorotipo C, VGIV). 

 

3.2.4. Fatores relacionados à virulência (Testes in vitro) 
 

Produção de protease 
 

Para a pesquisa da produção de protease (RUCHEL, TEGELLER & TROST, 1982)157 

foi empregado um meio de cultura composto de uma parte autoclavada e de uma porção 

contendo albumina bovina fração V (Sigma, EUA), esterilizada por filtração e em seguida 
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resfriada a uma temperatura de 55 °C, sendo esse meio distribuído em placas de Petri 

(APÊNDICE C).  

Cada placa de Petri contendo o meio para análise de protease recebeu apenas uma 

cepa. A semeadura foi feita na parte central da superfície do meio. As placas contendo as 

cepas inoculadas foram incubadas em estufa de 32 °C por até 15 dias, com leituras realizadas 

desde o 1° dia até o 15° dia após inoculação, em dias intercalados. A produção de protease 

pela cepa foi verificada pela presença de uma zona clara ao redor do ponto de crescimento da 

colônia. 

A atividade proteolítica, denominada (Pz) é expressa através do cálculo da razão entre 

o diâmetro da colônia (dc) e o diâmetro formado pela colônia somado a zona de degradação 

(dcp). Uma régua graduada em centímetros com subdivisão em milímetros foi usada para 

medição dos diâmetros das colônias e das zonas de degradação. A cepa Candida albicans 

(ICB - 12A) também foi utilizada como controle positivo, além dos controles de 

Cryptococcus (cepas padrão ATCC 90112 – sorotipo A e ATCC 56690 – sorotipo C). Segue 

tabela 1, que contempla a atividade enzimática conforme o Pz e o código. 

 
Tabela 1  – Atividade enzimatica conforme o Pz e o código.  
 
 

Pz Atividade enzimática Código 

= 1 Negativa 1 

≥ 0,64 <1 Positiva 2 

< 0,64 Fortemente positiva 3 
 

FONTE: Ruchel, Tegeller & Trost (1982)157. 

 

Produção de Fosfolipase 

Para os testes da produção de fosfolipase (PRICE, WILKINSON & GENTRY, 

1982)158, foi utilizado o meio ágar fosfolipase (APÊNDICE D) que apresenta em sua 

composição gema de ovo. Em meio ao protocolo de experimentação, o meio preparado foi 

vertido em placas de Petri.  

As cepas de Cryptococcus (ATCC 90112 – sorotipo A e ATCC 56690 – sorotipo C) e 

um controle positivo (Candida albicans – ICB 12-A) foram repicadas com antecedência de 48 

horas (Cryptococcus spp) ou 24 horas (Candida albicans) para a realização dos testes, em 

meio de ágar Sabouraud dextrose (Difco, EUA). Foi utilizado no momento dos testes uma 

placa para cada cepa inoculada, efetuando-se a semeadura em ponto único, de maneira 
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centralizada sobre a superfície do meio de cultivo. Os testes foram realizados em triplicata e a 

incubação foi em estufa de 32 °C, por um período de até 15 dias. As leituras foram realizadas 

a partir do 1° até o 15° dia após a inoculação.  

As cepas produtoras de fosfolipase, propiciam a formação de uma área de precipitação 

de cloreto de cálcio, com coloração opaca, bastante visível, em torno da colônia.  O valor da 

atividade fosfolipásica, denominado Pz (Tabela 1), foi obtido pelo cálculo da razão entre o 

diâmetro da colônia (dc) e o diâmetro formado pela colônia somado a zona de precipitação 

(dcp). As avaliações dos diâmetros dos halos foram obtidas através de medições efetuadas 

com régua transparente, graduada em centímetros e com subdivisões em milímetros.  

 

3.2.5. Teste de sensibilidade a antifúgicos - Método E-test® 
 

Processamento do teste 
 

O E-test® (bioMERIEUX, France, 2012)147 é um teste comercial de sensibilidade a 

antifúngicos e é constituído de uma fita plástica não porosa, fina, de 5mm de largura x 60 mm 

de comprimento. Um dos lados desta fita é calibrada com valores de concentrações inibitórias 

mínimas (CIM), expressos em µg/ml e um código de duas letras que designa o antifúngico. O 

outro lado da fita apresenta um gradiente da droga, predefinido e de maneira exponencial, 

estando seco e estabilizado, podendo a concentração máxima ser verificada na parte superior 

da fita onde existe uma barra negra transversal.  

Quando aplicadas na superfície do meio de cultivo, ocorre liberação do agente 

antifúngico, a partir da superfície plástica para o ágar e um gradiente contínuo e estável das 

várias concentrações da droga é criado diretamente pela parte de baixo da fita. Cada fita 

contém concentração correspondente a 0,016 a 256 µg/mL para fluconazol (FL) e 0,002 a 32 

µg/mL voriconazol (VO) e anfotericina B (AP). Após a incubação, quando o crescimento das 

células das leveduras se torna visível, uma elipse de inibição simétrica centrada ao longo da 

fita torna-se visível. A área da elipse que intercepta a fita é o valor da concentração inibitória 

mínima (CIM) do antifúngico.  

Suspensões salinas com turbidez padronizada de acordo com o grau 0,5 da escala de 

Mac Farland foram preparadas a partir de cultivos de 48 horas de cada cepa. “Swabs” estéreis 

foram impregnados nessas suspensões e passados na superfície de placas de Petri contendo 

ágar RPMI 1640 (Probac) acrescido de 2% de glicose (J.T. Baker) e MOPS (ácido morfolino-

propanosulfônico) conforme recomendado pelo fabricante. Para garantir uma perfeita 
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distribuição dos microorganismos nas superfícies dos meios, os “swabs” foram passados em 

quatro sentidos diferentes. 

Quinze minutos após o plaqueamento do inóculo, as fitas foram aplicadas na 

superfície do meio, usando pinças esterilizadas, tomando cuidado para que houvesse perfeita 

aderência, não permitindo a formação de bolhas.  Essas fitas contendo os antifúngicos foram 

aplicadas cuidadosamente sobre a superfície do ágar e incubadas a 35 °C , sendo a leitura feita 

durante 24-48 horas. 

Para a leitura indica-se como concentração inibitória mínima o valor encontrado na 

interceptação da fita pela elipse, conforme pode ser verificado na figura 1 abaixo. Diferentes 

padrões de crescimento e inibição observados foram interpretados de acordo com instruções 

do fabricante, evitando assim interpretaçnao errônea.   
 
 

 
 

Figura 1 - Exemplo da determinação da concentração inibitória mínima pelo método E-test® 
FONTE: Espinel-Ingrof et al (1992)149 

 

Interpretação dos resultados 

Segundo Dias (2006)101, quando analisamos um cepa frente aos antifúngicos podemos 

classificá-la como: 

• Sensível: um microrganismo é tido como sensível de acordo com um nível de 

atividade antifúngica associado a uma elevada probabilidade de sucesso 

terapêutico. Um microrganismo é classificado como sensível de acordo com os 
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valores de corte estabelecidos para cada antifúngico em testes fenotípicos 

padronizados. Os valores do ponto de corte podem sofrer alterações conforme 

as circunstâncias. 

• Intermediária: um microrganismo é tido como intermediário de acordo com um 

nível de atividade antifúngica associado a um efeito terapêutico indeterminado, 

porque este efeito está na dependência de um ajuste da dosagem e 

farmacocinética do antifúngico para cada caso particular. 

• Sensível dose dependente (SDD): nova categoria de classificação recentemente 

descrita pelo subcomitê em testes de sensibilidade aos agentes antifúngicos do 

CLSI. O microrganismo é definido como sensível apenas se o antifúngico 

atingir no sangue, as máximas concentrações possíveis. 

• Resistente: um microrganismo é tido como resistente de acordo com um nível 

de atividade antifúngica associado a uma elevada probabilidade de falência 

terapêutica. 

O fenômeno trailing também pode ocorrer e merece ser caracterizado: consiste em um 

crescimento residual de uma levedura que mesmo em concentrações inibitórias das drogas, 

induzem à uma interpretação incorreta quanto à resistência. Este fato ocorre em isolados 

sensíveis que passam a ser interpretados como resistentes à várias drogas consideradas 

fungistáticas. É importante observar a ocorrência deste fenômeno para não induzir resistência 

onde esta de fato não se observa (REVANKAR et al, 1998)159. 

O critério de sensibilidade/resistência aos antifúngicos foi o recomendado pelo CLSI 

(suplemento M27-S3, 2008)146, que preconiza os valores de concentrações de antifúngicos 

para avaliar a sensibilidade ou resistência aos fármacos pela técnica de microdiluição (Tabela 

2). 

 

Tabela 2 –Interpretação do comportamento de cepas de Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii. 
segundo normas do CLSI (M27S3 – 2008)146, frente à concentração do antifúngico. 

 

Agente antifúngico Sensível Sensível Dose Dependente Resistente Referência 

Anfotericina B ≤1 - ≥2 CLSI (2008) 

Fluconazol ≤8 16 a 32 ≥64 CLSI (2008) 

Voriconazol ≤1 2 ≥4 CLSI (2008) 

 
FONTE: CLSI (2008)146. 
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Antifúngicos utilizados 
 

Foram testadas pelo Método E-test® as seguintes drogas: anfotericina B, fluconazol e 

voriconazol. Para que o teste possuísse controle de qualidade, cepas padrão do complexo 

Cryptococcus spp., ATCC 90112 (Sorotipo A) e ATCC 56990 (Sorotipo C) foram testadas, 

juntamente com cepas pertencentes à levedura C. albicans (denominadas com a nomenclatura 

12A nesse estudo). 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. Estudo do perfil microbiológico 
 

4.1.1. Reidentificação de gênero e espécie 

As cepas de origem clínica (60) e ambiental (42) foram reidentificadas e condiziam 

com a morfologia colonial, celular e características fisiológicas do complexo patogênico 

Cryptococcus, proposto por Kurtzman e Fell (1998)9 e Kurtzman, Fell e Boekhout (2011)7 

(conforme quadros 1 e 2; figuras de nº 2 à 7) que evidenciam positividade para testes de 

assimilação frente à glicose, inositol e peptona; negatividade para testes de assimilação frente 

ao nitrato de potássio e lactose; negatividade aos testes de fermentação frente à glicose; 

positividade para os testes de urease e crescimento em meio de rotina (Sabouraud dextrose). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 2 e 3. Auxanograma evidenciando cepas Peptona (à esquerda), Glicose e Inositol (à direita) positivas  e 
KNO3  negativa (à esquerda). O auxanograma para lactose foi realizado posteriormente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 4 e 5. Zimograma evidenciando cepas negativas à fermentação de glicose: à esquerda encontram-se 
cepas clínicas e à direita, uma das cepas ambientais, demonstrando que as amostras condizem com as 
características do complexo Cryptococcus spp. 
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Figuras 6 e 7. Cepa urease positiva (à esquerda) e observação do crescimento da cepa à 37ºC (à direita) 
demonstrando que as amostras (sejam ambientais ou clínicas) condizem com as características do complexo 
Cryptococcus spp.  

 

Quanto à intensidade da cor da colônia (melanização), 100% das cepas clínicas e  

ambientais apresentaram coloração amarronzada a enegrecida (Figura 8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Cepa clínica indicativa de Cryptococcus spp. (DOPA +) após 5 dias. 
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Seis cepas ambientais demoraram um pouco mais do que as outras para expressarem 

intensidade de cor (observar figuras de 9 a 11), e começaram a expressá-la a partir do 12° dia 

de estudo. No final do 15° dia de observação as mesmas já apresentaram coloração 

amarronzada (tons mais claros). Foram elas: PAA5, P8A5, P3B5, P3C11, P20D11 e P3A20.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Produção de melanina pela cepa P3C11 no 12° dia após inoculação  

FONTE: Cardoso (2012)160. 

 
 
 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Produção de melanina pela cepa P3C11 no 15° dia após inoculação. 

FONTE: Cardoso (2012)160. 
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Figura 11. Produção de melanina pela cepa L118/03P  no 15° dia após inoculação. 

FONTE: Cardoso (2012)160. 

 
 

4.1.2. Biotipagem das cepas clínicas e ambientais 

 
As cepas de origem clínica e ambiental  reidentificadas como do complexo patogênico 

Cryptococcus spp. foram submetidas à tipagem bioquímica em meio CGB (canavanina, 

glicina e azul de bromotimol), para diferenciação entre as espécies C. neoformans  e C. gattii 

(conforme quadro 1 e 2). Conforme descrito na tabela 3 abaixo, observou-se que das 60 cepas 

de origem clínica, 43 (71,7%) foram identificadas como C. neoformans e 17 (28,3%) como C. 

gattii, já das 42 cepas de origem ambiental, 40 (95,2%) foram identificadas como C. 

neoformans e 2 cepas (4,8%) como C. gattii. Para que o teste possuísse controle de qualidade, 

cepas padrão do complexo Cryptococcus spp., ATCC 90112 (Sorotipo A) e ATCC 56990 

(Sorotipo C) foram testadas, juntamente com cepas pertencentes à levedura C. albicans 

(denominadas com a nomenclatura 12A nesse estudo). Os testes foram realizados em 

triplicata. 

 
Tabela 3 – Tipagem de C. neoformans e C. gattii através do meio CGB 

 

 

 

 

 

 

 

Espécie 

Origem 

Ambientais Clínicas 

C. neoformans 40 (95,2%) 43 (71,7%) 

C. gattii 2 (4,8%) 17 (28,3%) 

Total 42 60 
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Figuras 12, 13 e 14. Teste CGB: cores amarela e verde, à esquerda e ao centro (negativas = indicativo da espécie 
Cryptococcus neoformans); cor azul cobalto, à direita (positiva = indicativo da espécie Cryptococcus gattii).  

 

4.1.3. Tipagem Molecular das cepas classificadas como Cryptococcus gattii 

pela técnica do cultivo em meio CGB 

 
As cepas que na tipagem bioquímica eram positivas em meio CGB, foram submetidas 

à tipagem molecular através da técnica PCR-RFLP, para que houvesse confirmação de sua 

positividade ao teste. Dentre as 17 cepas clínicas (que adquiriram coloração azul cobalto em 

meio CGB), somente 6 pertenciam à espécie Cryptococcus gattii, sendo todas genotipadas 

como VGII (conforme demonstrado na figura 17: cepas 14, 28, 33, 91, 97 e 108); o restante 

das cepas analisadas (11) foram classificadas como pertencentes à espécie Cryptococcus 

neoformans, pois foram genotipadas como VNI (cepas 2, 20, 21, 42, 52 e 98) ou VNII (41, 

59, 62, 103 e 106) – (conforme demonstrado nas figuras 15 e 16). 
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 Quanto às cepas ambientais (183 e 184) ambas positivas em meio CGB, foram 

genotipadas como VGII (conforme demonstrado na figura 18).  

 Ao final das análises de PCR-RFLP, nota-se que quanto às cepas clínicas, 54 delas 

pertencem à espécie Cryptococcus neoformans (90%) e 6 (10%) à espécie Cryptococcus 

gattii. Quanto às cepas ambientais CGB positivas, as mesmas permanecem inalteradas em 

número na tabela 3,  já descrita acima. 

 Podem ser verificadas nas figuras 15, 16 e 17, quanto à analise eletroforética das cepas 

clínicas, a comprovação (acima) da extração de DNA e sua amplificação e a seguir (abaixo), 

as bandas formadas pela digestão do DNA pelas enzimas de restrição. Quanto à análise 

eletroforética das cepas ambientais, apresentamos somente a digestão do DNA pelas enzimas 

de restrição (Figura 18). 
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Figura 15. Gel de agarose (2%) dos produtos de PCR-RFLP das cepas clínicas de Cryptococcus neoformans. 
M – marcador molecular 100 pb DNA Ladder / Marca do fabricante – Thermo Scientific 

Observação: As cepas denominadas 35 e 53 estão presentes nesse gel e foram designadas como VNII, mas não 
entraram nas menções de falsos positivos, pois desde sua inoculação em meio CGB, percebeu-se que se tratavam 
de C. neoformans (teste realizado especificamente com essas cepas devido estudos de genotipagem a serem 
publicados em resumo de congressos). 
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Figura 16. Gel de agarose (2%) dos produtos de PCR-RFLP das cepas clínicas de Cryptococcus neoformans  
(gel nº 2) 
M – marcador molecular 100 pb DNA Ladder / Marca do fabricante – Thermo Scientific 
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Figura 17. Gel de agarose (2%) dos produtos de PCR-RFLP das cepas clínicas de Cryptococcus gattii. 
M – marcador molecular 100 pb DNA Ladder / Marca do fabricante – Thermo Scientific 
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Figura 18. Gel de agarose (2%) dos produtos de PCR-RFLP das cepas ambientais de Cryptococcus gattii. 
M – marcador molecular 100 pb DNA Ladder / Marca do fabricante – Thermo Scientific 

FONTE: Cardoso (2012)160. 
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Nota: (+) = Positivo; (-) = Negativo. Foram utilizados os padrões ATCC 90112 (Cryptococcus neoformans), ATCC 56990 

(Cryptococcus gattii) e 12 A (Candida albicans) que obtiveram: CGB (-), (+) e (+) respectivamente; Glicose, Inositol e Peptona (+) 

para as ATCCs; Lactose, KNO3 e Zimograma (-) para as ATCCs; Glicose, Peptona e Zimograma (+) para 12A; Lactose, Inositol e 

KNO3 (-) para 12 A.  

 

 

 

QUADRO 1 -  FATORES BIOQUÍMICOS E MOLECULARES  DAS CEPAS DE ORIGEM CLÍNICA 
 

Cepa 
CGB/  
PCR-
RFLP 

Auxanograma  
Zimograma 

(Glicose) 
Meio C Meio N 

Glicose Lactose Inositol Peptona (PEP) KNO3 

2 + (VNI) + - + + - - 
4 - + - + + - - 
7 - + - + + - - 
9 - + - + + - - 

12 - + - + + - - 
13 - + - + + - - 
14 + (VGII) + - + + - - 
17 - + - + + - - 
18 - + - + + - - 
19 - + - + + - - 
20 + (VNI) + - + + - - 
21 + (VNI) + - + + - - 
22 - + - + + - - 
27 - + - + + - - 
28 + (VGII) + - + + - - 
30 - + - + + - - 
31 - + - + + - - 
32 - + - + + - - 
33 + (VGII) + - + + - - 
35 - + - + + - - 
36 - + - + + - - 
38 - + - + + - - 
41 + (VNII) + - + + - - 
42 + (VNI) + - + + - - 
43 - + - + + - - 
46 - + - + + - - 
47 - + - + + - - 
48 - + - + + - - 
49 - + - + + - - 
51 - + - + + - - 
52 + (VNI) + - + + - - 
53 - + - + + - - 
56 - + - + + - - 
58 - + - + + - - 
59 + (VNII) + - + + - - 
60 - + - + + - - 
62 + (VNII) + - + + - - 
65 - + - + + - - 
66 - + - + + - - 
69 - + - + + - - 
71 - + - + + - - 
74 - + - + + - - 
75 - + - + + - - 
77 - + - + + - - 
78 - + - + + - - 
81 - + - + + - - 
82 - + - + + - - 
83 - + - + + - - 
87 - + - + + - - 
88 - + - + + - - 
89 - + - + + - - 
91 + (VGII) + - + + - - 
92 - + - + + - - 
93 - + - + + - - 
94 - + - + + - - 
97 + (VGII) + - + + - - 
98 + (VNI) + - + + - - 

103 + (VNII) + - + + - - 
106 + (VNII) + - + + - - 
108 + (VGII) + - + + - - 
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Nota: (+) = Positivo; (-) = Negativo. Foram utilizados os padrões ATCC 90112 (Cryptococcus neoformans), ATCC 56990 

(Cryptococcus gattii) e 12 A (Candida albicans) que obtiveram: CGB (-), (+) e (+) respectivamente; Glicose, Inositol e Peptona (+) 

para as ATCCs; Lactose, KNO3 e Zimograma (-) para as ATCCs; Glicose, Peptona e Zimograma (+) para 12A; Lactose, Inositol e 

KNO3 (-) para 12 A. 

 

 

 
 

QUADRO 2 -    FATORES BIOQUÍMICOS E MOLECULARES  DAS CEPAS DE ORIGEM AMBIENTAL 
Cepa CGB/  

 
PCR-
RFLP 

Auxanograma  
Zimograma 

(Glicose) 
 

Meio C Meio N 
 

Glicose Lactose Inositol 
Peptona 
(PEP) KNO3 

B12 - + - + + - - 
P20D11 - + - + + - - 
P17B5 - + - + + - - 
P8D5 - + - + + - - 
P3A5 - + - + + - - 

P11A8 - + - + + - - 
P20B3 - + - + + - - 
P3A9 - + - + + - - 
P16B9 - + - + + - - 
P15A9 - + - + + - - 
P1C6 - + - + + - - 

P10B14 - + - + + - - 
P3A3 - + - + + - - 

P17A9 - + - + + - - 
P9A5 - + - + + - - 

C11B11 - + - + + - - 
P9A10 - + - + + - - 
P3A20 - + - + + - - 
P3C2 - + - + + - - 

P11B11 - + - + + - - 
P3C11 - + - + + - - 
P9B11 - + - + + - - 
P20B5 - + - + + - - 
P3A3 - + - + + - - 
P6B4 - + - + + - - 

P3A10 - + - + + - - 
P10C5 - + - + + - - 
P9C5 - + - + + - - 
B20 - + - + + - - 

P9A7 - + - + + - - 
B51 - + - + + - - 

P3B5 - + - + + - - 
P3C11 - + - + + - - 
P10B8 - + - + + - - 
P16B4 - + - + + - - 
P8A5 - + - + + - - 
PAA5 - + - + + - - 
B89 - + - + + - - 
B93 - + - + + - - 
B9 - + - + + - - 
184 + (VGII) + - + + - - 
183 + (VGII) + - + + - - 
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4.1.4. Fatores relacionados a virulência (Testes in vitro) 

Produção de proteinase 

 Com relação à produção de proteinase  pelas cepas de origem clínica (conforme 

quadro 3), 18 das 60 cepas (30%) apresentaram índice 3 (fortemente positiva), 27 (45%) 

apresentaram índice 2 (positiva) e 15 (25%) apresentaram índice 1 (negativa), conforme pode 

ser observado nas figuras 19, 20 e 21. 

 

 
Figuras 19 e 20. Foto representando zona de degradação em decorrência da proteinase, análise de cepa clínica. 

 

 

 
Figura 21. Análise da Produção de Proteinase pelas cepas de origem clínica do complexo patogênico 
Cryptococcus spp (n=60). 

 

25%	  

45%	  

30%	  

Produção	  de	  Proteinase	  pelas	  cepas	  
de	  origem	  clínica	  

Nega%vo	  (Pz=1)	   Posi%vo	  (Pz=2)	   Fortemente	  Posi%vo	  (Pz=3)	  
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Com relação à produção de proteinase pelas cepas de origem ambiental (conforme 

quadro 4), 19 das 42 (45,2%) apresentaram índice 3 (fortemente positiva), 12 (28,6%) 

apresentaram índice 2 (positiva) e 11 (26,2%) apresentaram índice 1 (negativa), conforme 

pode ser observado na figura 22.  
 

 

 
 
Figura 22. Análise da Produção de Proteinase pelas cepas de origem ambiental do complexo patogênico 
Cryptococcus spp (n=42). 

 

Produção de fosfolipase 

Com relação à produção de fosfolipase pelas cepas de origem clínica (conforme 

quadro 3), 17 das 60 cepas (28,3%) apresentaram índice 3 (fortemente positiva) e 43 (71,7%) 

apresentaram índice 2 (positiva) – conforme figuras 23 e 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,2%	  

28,6%	  

45,2%	  

Produção	  de	  Proteinase	  pelas	  cepas	  
de	  origem	  ambiental	  

Nega%vo	  (Pz=1)	   Posi%vo	  (Pz=2)	   Fortemente	  Posi%vo	  (Pz=3)	  
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Figura 23. Foto representando a zona de precipitação em decorrência da Fosfolipase.  

 
 
 

 
 
Figura 24. Análise da Produção de Fosfolipase pelas cepas de origem clínica do complexo patogênico 
Cryptococcus spp (n=60). 

 

 

 

0%	  

71,7%	  

28,3%	  

Produção	  de	  Fosfolipase	  pelas	  cepas	  
de	  origem	  clínica	  

Nega%vo	  (Pz=1)	   Posi%vo	  (Pz=2)	   Fortemente	  Posi%vo	  (Pz=3)	  
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Com relação à produção de fosfolipase pelas cepas ambientais (conforme quadro 4), 

22 das 42 (52,4%) apresentaram índice 3 (fortemente positiva) e 20 (47,6%) apresentaram 

índice 2, conforme pode ser observado na figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Análise da Produção de Fosfolipase pelas cepas de origem ambiental do complexo patogênico 
Cryptococcus spp (n=42). 
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Produção	  de	  Fosfolipase	  pelas	  cepas	  
de	  origem	  ambiental	  

Nega%vo	  (Pz=1)	   Posi%vo	  (Pz=2)	   Fortemente	  Posi%vo	  (Pz=3)	  
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*Código Pz = (diâmetro célula/diâmetro total do halo) = índice Pz  1=1; Pz ≥0,64<1 = 2; Pz <0,64=3. 
 

 

QUADRO 3 -   ESPÉCIE, DA ORIGEM E FATORES DE VIRULÊNCIA DAS CEPAS DE 
ORIGEM CLÍNICA 

Cepa Espécie Origem Fosfolipase e 
Código Pz* 

Proteinase e 
Código Pz* 

2 C.gattii Líquor 0,37 (3) 0,47 (3) 
4 C.neoformans Sangue Catéter 0,64 (2) 0,23 (3) 
7 C.neoformans Líquor 0,63 (3) 0,45 (3) 
9 C.neoformans Sangue Periférico 0,73 (2) 0,75 (2) 

12 C.neoformans Líquor 0,69 (2) 0,89 (2) 
13 C.neoformans Sangue Catéter 0,68 (2) 0,69 (2) 
14 C. gattii Líquor 0,57 (3) 0,58 (3) 
17 C.neoformans Sangue Periférico 0,68 (2) 0,82 (2) 
18 C.neoformans Líquido Pleural 0,68 (2) 0,33 (3) 
19 C.neoformans Líquor 0,87 (2) 1 (1) 
20 C.gattii Líquor 0,76 (2) 1 (1) 
21 C.gattii Líquor 0,84 (2) 1 (1) 
22 C.neoformans Líquor 0,85 (2) 0,90 (2) 
27 C.neoformans Líquor 0,36 (3) 0,86 (2) 
28 C.gattii Abcesso 0,96 (2) 0,45 (3) 
30 C.neoformans Líquor 0,52 (3) 0,45 (3) 
31 C.neoformans Sangue Periférico 0,44 (3) 0,64 (2) 
32 C.neoformans Líquor 0,83 (2) 0,50 (3) 
33 C. gattii Líquor 0,48 (3) 0,45 (3) 
35 C.neoformans Líquor 0,75 (2) 0,58 (3) 
36 C.neoformans Líquor 0,74 (2) 0,78 (2) 
38 C.neoformans Líquor 0,63 (3) 0,39 (3) 
41 C.gattii Líquor 0,50 (3) 0,80 (2) 
42 C.gattii Líquor 0,67 (2)  0,75 (2) 
43 C.neoformans Líquor 0,63 (3) 1 (1) 
46 C.neoformans Líquido Sinovial 0,65 (2) 0,64 (2) 
47 C.neoformans Líquido Pleural 0,63 (3) 1 (1) 
48 C.neoformans Sangue Periférico 0,78 (2) 0,78 (2) 
49 C.neoformans Sangue Periférico 0,85 (2) 0,45 (3) 
51 C.neoformans Líquor 0,79 (2) 1 (1) 
52 C.gattii Líquor 0,79 (2) 0,67 (2) 
53 C.neoformans Sangue Periférico 0,81 (2) 1 (1) 
56 C.neoformans Líquor 0, 83 (2) 0,90 (2) 
58 C.neoformans Lavado Bronco Alveolar 0,84 (2) 0,67 (2) 
59 C.gattii Líquor 0,75 (2) 0,80 (2) 
60 C.neoformans Sangue Periférico 0,59 (3) 0,48 (3) 
62 C.gattii Líquor 0,68 (2) 0,90 (2) 
65 C.neoformans Hemocultura 0,67 (2) 0,82 (2) 
66 C.neoformans Lavado Bronco Alveolar 0,67 (2) 0,80 (2) 
69 C.neoformans Líquor 0,76 (2) 0,92 (2) 
71 C.neoformans Líquor 0,92 (2) 0,40 (3) 
74 C.neoformans Líquor 0,77 (2) 1 (1) 
75 C.neoformans Líquor 0,68 (2) 1 (1) 
77 C.neoformans Líquor 0,65 (2) 1 (1) 
78 C.neoformans Líquor 0,93 (2) 0,92 (2) 
81 C.neoformans Sangue Periférico 0,50 (3) 1 (1) 
82 C.neoformans Sangue Periférico 0,65 (2) 1 (1) 
83 C.neoformans Hemocultura 0,44 (3) 0,38 (3) 
87 C.neoformans Líquor 0,89 (2) 0,89 (2) 
88 C.neoformans Sangue Periférico 0,76 (2) 0,75 (2) 
89 C.neoformans Sangue Periférico 0,92 (2) 0,41 (3) 
91 C.gattii Líquor 0,58 (3) 0,80 (2) 
92 C.neoformans Líquor 0,58 (3) 0,26 (3) 
93 C.neoformans Líquor 0,76 (2) 0,58 (3) 
94 C.neoformans Líquor 0,63 (3) 1 (1) 
97 C.gattii Líquor 0,86 (2) 1 (1) 
98 C.gattii Líquor 0,68 (2) 1 (1) 

103 C.gattii Líquor 0,68 (2) 0,69 (2) 
106 C.gattii Líquor 0,69 (2) 0,89 (2) 
108 C. gattii Líquor 0,69 (2) 0,91 (2) 

Padrões 
12 A C. albicans Padrão 1 (1) 1 (1) 

ATCC 
90112 C.neoformans Padrão 0,93 (2) 0,85 (2) 

ATCC 
56990 C.gattii Padrão 0,73 (2) 0,78 (2) 
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*Código Pz = (diâmetro célula/diâmetro total do halo) = índice Pz  1=1; Pz ≥0,64<1 = 2; Pz <0,64=3. 
 

FONTE: Cardoso (2012)160. 

 

 

 

 

QUADRO 4 -   DA ESPÉCIE, DA ORIGEM E DOS FATORES DE VIRULÊNCIA DAS 
CEPAS DE ORIGEM AMBIENTAL 

Cepa Espécie Origem Fosfolipase e 
Código Pz* 

Proteinase e 
Código Pz* 

B12 C.neoformans Fezes de pombo 0,60 (3) 0,40 (3) 
P20D11 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,25 (3) 0,30 (3) 
P17B5 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,76 (2) 1 (1) 
P8D5 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,26 (3) 0,68 (2) 
P3A5 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,75 (2) 0,70 (2) 

P11A8 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,73 (2) 0,33 (3) 
P20B3 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,75 (2) 0,52 (3) 
P3A9 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,75 (2) 0,57 (3) 
P16B9 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,44 (3) 0,86 (2) 
P15A9 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,36 (3) 0,66 (2) 
P1C6 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,50 (3) 0,92 (2) 

P10B14 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,45 (3) 0,80 (2) 
P3A3 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,29 (3) 1 (1) 

P17A9 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,67 (2) 1 (1) 
P9A5 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,71 (2) 1 (1) 

C11B11 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,41 (3) 1 (1) 
P9A10 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,77 (2) 0,86 (2) 
P3A20 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,71 (2) 0,50 (2) 
P3C2 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,67 (2) 1 (1) 

P11B11 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,77 (2) 1 (1) 
P3C11 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,72(2) 0,63 (3) 
P9B11 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,22 (3) 0,26(3) 
P20B5 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,19 (3) 0,95(2) 
P3A3 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,45 (3) 0,50 (3) 
P6B4 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,30 (3) 0,68 (2) 

P3A10 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,71(2) 0,75 (2) 
P10C5 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,25 (3) 0,75 (2) 
P9C5 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,29 (3) 0,55 (3) 
B20 C.neoformans Fezes de pombo 0,47 (3) 1 (1) 

P9A7 C.neoformans Fezes de pombo 0,47 (3) 0,76 (2) 
B51 C.neoformans Fezes de pombo 0,73 (2) 0,48 (3) 

P3B5 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,24 (3) 0,66 (2) 
P3C11 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,29 (3) 0,63 (3) 
P10B8 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,21 (3) 0,25 (3) 
P16B4 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,73 (2) 1(1) 
P8A5 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,69 (2) 1 (1) 
PAA5 C.neoformans Fezes aves Pet Shop 0,80 (2) 0,54 (3) 
B89 C.neoformans Fezes de pombo 0,82 (2) 0,57 (3) 
B93 C.neoformans Fezes de pombo 0,73 (2) 0,83 (2) 
B9 C.neoformans Fezes de pombo 0,60 (3) 1 (1) 
184 C.gattii Folhas de Eucalipto 0,63 (3) 0,46 (3) 
183 C.gattii Folhas de Eucalipto 0,63 (3) 0,55 (3) 

Padrões 
12 A C. albicans Padrão 1 (1) 1 (1) 

ATCC 
90112 C.neoformans Padrão 0,93 (2) 0,85 (2) 

ATCC 
56990 C.gattii Padrão 0,73 (2) 0,78 (2) 
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4.1.5. Teste de sensibilidade a antifúgicos - Método E-test® 

 
Os valores das concentrações inibitórias mínimas (CIM), para todas as cepas clínicas e 

ambientais em relação às três drogas antifúngicas estudadas encontram-se expressos nos 

quadros 5 e 6.  Pode ser verificada nas figuras 26 e 27 a aparência geral do ensaio para 

posterior leitura (interpretação). Não foi verificado o fenômeno trailing para quaisquer cepas 

analisadas. 

Por meio do Método E-test, tanto as cepas C. neoformans quanto as cepas C. gattii 

mostraram-se sensíveis a anfotericina, ao fluconazol (somente uma cepa se mostrou dose 

dependente ao fluconazol) e ao voriconazol em testes in vitro, sendo o voriconazol que 

promoveu melhores resultados. Cepas de C. neoformans mostram-se menos sensíveis ao 

fluconazol do que cepas de C. gattii. 

 

 

 
Figura 26. Teste de sensibilidade aos antifúngicos Anfotericina B, Fluconazol e Voriconazol frente à cepa 
clínica 33. 
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Figura 27. Teste de sensibilidade aos antifúngicos Anfotericina B (AP), Fluconazol (FL) e Voriconazol (VO) 
frente à cepa clínica 33: observa-se aspecto macroscópico típico da colônia de Cryptococcus spp., bem como 
maiores detalhes observados durante a leitura das placas, onde vê-se nitidamente a elipse formada que auxilia na 
determinação da concentração inibitória mínima pelo método “Etest®. 

 
 

Anfotericina B  

Os valores das CIMs para Anfotericina B variaram entre as cepas de origem clínica 

(Figura 28), num intervalo de  0,012 a 1,5 µg/mL, apresentando média de 0,19 µg/mL. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Foto da cepa clínica 33 frente à Anfotericina B.  
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Já os valores das CIMs para Anfotericina B variaram entre as cepas de origem 

ambiental (Figura 29 num intervalo de  0,002 a 0,19 µg/mL, apresentando média de 0,035 

µg/mL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Foto da cepa ambiental P3A3 frente ao antifúngico anfotericina B. 

FONTE: Cardoso (2012)160. 

 
 

Fluconazol 

Os valores das CIMs para o Fluconazol variaram entre as cepas de origem clínica 

(Figura 30) num intervalo de  0,025 a 16,0 µg/mL, apresentando média de 1,88 µg/mL. 
 

 
                     

Figura 30. Foto da cepa clínica 33 frente ao Fluconazol. 
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Já os valores das concentrações inibitórias mínimas para o Fluconazol variaram entre as 

cepas de origem ambiental, num intervalo de  0,032 a 8,0 µg/mL, apresentando média de 

0,636 µg/mL 
 

Voriconazol 

Os valores das CIMs para o Voriconazol variaram entre as cepas de origem clínica 

(Figura 31), num intervalo de  0,002 a 0,047 µg/mL, apresentando média de 0,021 µg/mL. 

 
Figura 31. Foto da cepa clínica 33 frente ao Voriconazol. 

 

Já os  valores das concentrações inibitórias mínimas para o Voriconazol variaram entre 

as cepas de origem ambiental num intervalo de 0,002 a 0,064 µg/mL, apresentando média de 

0,006 µg/mL. 
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QUADRO 5  – CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA OBTIDA DOS ANTIFÚNGICOS 
PELO MÉTODO  E-TEST

®
 FRENTE ÀS CEPAS DE ORIGEM CLÍNICA 

Cepas Anfotericina B Fluconazol Voriconazol 
2 0,75 4,0 0,023 
4 0,02 1,5 0,012 
7 0,125 4,0 0,023 
9 0,047 2,0 0,016 

12 0,064 1,5 0,023 
13 0,125 2,0 0,023 
14 0,064 2,0 0,047 
17 0,023 1,0 0,032 
18 0,25 3,0 0,032 
19 0,064 1,0 0,008 
20 0,75 2,0 0,012 
21 0,125 0,047 0,023 
22 0,125 1,0 0,006 
27 0,064 4,0 0,032 
28 0,064 1,0 0,008 
30 0,125 1,0 0,008 
31 0,064 2,0 0,023 
32 0,064 3,0 0,023 
33 0,064 0,75 0,032 
35 0,064 1,5 0,032 
36 0,75 4,0 0,003 
38 0,125 1,5 0,023 
41 0,064 0,38 0,006 
42 0,19 1,5 0,016 
43 0,064 2,0 0,023 
46 0,5 2,0 0,004 
47 0,125 3,0 0,023 
48 0,125 0,025 0,006 
49 0,094 1,0 0,006 
51 0,125 1,0 0,012 
52 0,50 2,0 0,047 
53 0,38 0,50 0,032 
56 0,064 2,0 0,032 
58 0,125 4,0 0,064 
59 0,125 1,0 0,004 
60 0,064 6,0 0,032 
62 0,012 0,125 0,002 
65 0,094 3,0 0,023 
66 0,094 0,75 0,023 
69 0,125 16,0 0,064 
71 0,25 0,38 0,047 
74 0,125 1,5 0,012 
75 0,125 0,50 0,006 
77 0,125 1,5 0,016 
78 0,125 3,0 0,023 
81 0,064 1,5 0,012 
82 0,19 0,5 0,047 
83 0,064 1,0 0,016 
87 0,125 1,0 0,023 
88 0,064 1,0 0,003 
89 0,38 4,0 0,016 
91 0,125 0,75 0,016 
92 0,25 1,0 0,032 
93 0,125 1,5 0,023 
94 0,064 0,19 0,004 
97 1,5 1,0 0,032 
98 0,064 0,19 0,008 
103 0,094 0,25 0,004 
106 0,064 0,25 0,004 
108 0,75 1,5 0,008 

Padrões 
12A Não testado Não testado Não testado 

ATCC 90112 0,125 3,0 0,032 
ATCC 56990 0,064 1,5 0,023 
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QUADRO 6  – CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA OBTIDA DOS ANTIFÚNGICOS 
PELO MÉTODO  E-TEST

®
 FRENTE ÀS CEPAS DE ORIGEM AMBIENTAL 

Cepas Anfotericina B Fluconazol Voriconazol 
B12 0,012 1,0 0,012 

P20D11 0,012 1,5 0,016 
P17B5 0,006 0,38 0,003 
P8D5 0,008 0,38 0,004 
P3A5 0,064 0,38 0,004 

P11A8 0,002 0,25 0,004 
P20B3 0,008 0,032 0,002 
P3A9 0,008 0,047 0,003 
P16B9 0,016 0,25 0,002 
P15A9 0,008 0,38 0,002 
P1C6 0,125 0,25 0,003 

P10B14 0,016 0,38 0,003 
P3A3 0,064 0,5 0,006 

P17A9 0,008 0,5 0,006 
P9A5 0,032 0,38 0,002 

C11B11 0,016 0,25 0,006 
P9A10 0,047 8,0 0,064 
P3A20 0,016 1,5 0,008 
P3C2 0,094 0,19 0,004 

P11B11 0,003 4,0 0,023 
P3C11 0,047 0,032 0,003 
P9B11 0,064 0,064 0,002 
P20B5 0,008 0,064 0,002 
P3A3 0,012 0,5 0,006 
P6B4 0,016 0,25 0,003 

P3A10 0,047 0,047 0,002 
P10C5 0,008 0,032 0,002 
P9C5 0,023 0,125 0,002 
B20 0,047 0,125 0,002 

P9A7 0,016 0,047 0,003 
B51 0,012 0,190 0,003 

P3B5 0,064 0,5 0,006 
P3C11 0,047 0,032 0,003 
P10B8 0,094 0,19 0,003 
P16B4 0,032 0,38 0,004 
P8A5 0,016 2,0 0,003 
PAA5 0,064 0,19 0,004 
B89 0,008 0,032 0,002 
B93 0,047 0,047 0,002 
B9 0,190 0,125 0,003 
184 0,016 0,19 0,002 
183 0,016 0,38 0,002 

Padrões 
12A Não testado Não testado Não testado 

ATCC 90112 0,125 3,0 0,032 
ATCC 56990 0,064 1,5 0,023 
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4.2. Estudo epidemiológico 
 

Os dados dos pacientes tais como: idade ao diagnóstico (em anos); sexo; se houve 

óbito do paciente analisado, em qual data e por qual motivo; tipo de amostra coletada para 

análise; ano de coleta da amostra biológica; espécie de Cryptococcus spp. encontrado em 

exame realizado pelo Departamento de Microbiologia do HC-FMUSP; tipo de criptococose 

desenvolvida pelo paciente; imunodeficiências correlacionadas ou outras formas clínicas 

associadas ao quadro de imunossupressão (neoplasias, transplante, dentre outros); tratamento 

instituído e dados complementares como quantidade de células CD4+, carga viral (nos casos 

HIV positivos), drogas imunossupressoras utilizadas, dentre outras observações, foram 

obtidos no Serviço de Arquivo Médico do HC-FMUSP e organizados em planilha de análise 

(Banco de Dados). Seguem nos ítens mencionados abaixo as análises verificadas.  

 

4.2.1. Sexo e idade ao diagnóstico 

A maioria dos pacientes acometidos de criptococose foi do sexo masculino (70% ou 

42 casos), sendo que 30% dos casos em pacientes do sexo feminino (18 pacientes).  

Foram estabelecidas 7 faixas etárias para análise: menor ou igual a 20 anos, dos 21 aos 

30 anos; dos 31 aos 40 anos; dos 41 aos 50 anos; dos 51 aos 60 anos; dos 61 aos 70 anos; dos 

71 aos 82 anos. 

Dentre os casos do sexo feminino (18 pacientes), verificou-se que a maior parte das 

pacientes acometidas pela criptococose estavam situadas na faixa etária dos 31-40 anos 

(45%), com media de 44 anos. Dentre os casos do sexo masculino (42 pacientes), verificou-se 

que a maior parte dos pacientes acometidos pela criptococose estava na faixa etária dos 51-60 

anos (28,6%), seguido dos pacientes da faixa etária 41-50 anos (21%), com média de 47 anos. 

Todos estes dados podem ser observados na tabela 4, detalhada por sexo e faixa etária 

e, levando em consideração não a porcentagem, conforme retratado, mas sim o número de 

casos. 
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Tabela 4 – Sexo e idade ao diagnóstico (expresso em número de casos por sexo e por faixa etária) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Verifica-se que estão em destaque as faixas etárias com maior número de indivíduos acometidos (as) de 
criptococose. O total dos casos de pacientes analisados foi igual à 60 (n=60). 

 

4.2.2. Óbito entre os pacientes analisados – ocorrência, idade e causa  

Dos 60 pacientes diagnosticados com criptococose, para 4 deles (6,6%) não foram 

encontrados registros de ocorrência de óbito ou a informação que se obteve foi de que os 

mesmos foram transferidos a outros hospitais (3 ou 5%), ou seja, neste último caso não 

permaneceram no HC-FMUSP;  28 pacientes não faleceram (46,7%) e 25 pacientes (41,7%) 

evoluíram para óbito (sendo 17/42 homens e 8/18 mulheres).  

A faixa etária mais frequente na qual ocorreu o óbito, considerando homens e 

mulheres foi de 51-60 anos (7 pacientes ou 28%), seguida da faixa etária de 31-40 anos (6 

pacientes ou 24%). 

A causa mais frequente de óbito foi sepse, choque séptico ou sepse/choque séptico 

associada (o) com 1 até 7 causas, relatadas a seguir: Tromboembolismo Pulmonar (TEP), 

acidose metabólica, Insuficiência Renal Aguda (IRA), Insuficiência Cardíaca (ICC), cirrose, 

pancitopenia, plaquetopenia, citomegalovírus (CMV) disseminado, desnutrição, anemia, 

empiema, neurotoxoplasmose, candidíase oroesofágica, gastrite hemorrágica, plaquetopenia, 

nefrite lúpica, pneumotórax por barotrauma, broncopneumonia (BCP), Trombose Venosa 

Profunda (TVP), Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD) e meningite purulenta em 13 

dos 25 pacientes que evoluíram a óbito (52%); seguida de morte por TEP ou TEP + ICC (12% 

ou 3 pacintes); insuficiência hepática ou infarto do miocárdio (8% ou 2 pacientes); 

hipertensão craniana ou herniação cerebelar (8% ou 2 pacientes); e síndrome mielodisplásica 

ou altos níveis de Cryptococcus spp. no sangue (8% ou 2 pacientes). Não foram encontrados 

 

Faixa etária 

Sexo 

Masculino Feminino 

≤ 20 anos 02 02 

21 a 30 anos  07 01 

31 a 40 anos 06 08 

41 a 50 anos 09 01 

51 a 60 anos 12 02 

61 a 70 anos 04 01 

71 a 82 anos 02 03 

Total 42 18 
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registros da causa do óbito ou o diagnóstico foi feito pós-morte em 12% dos casos (3 

pacientes). Segue quadro 7 abaixo, que comtempla os dados citados. 
 

Quadro 7 – Verificação de ocorrência de óbito, idade e causa 
 

 
Paciente 

(Nº amostra) 
 

 
Sexo Idade ao Dx* 

(em anos) 
 

 
Obito 

(em anos) 

 
Causa do óbito 

  

(2) M 34 aos 34 Herniação cerebelar 

(4) M 61 aos 61 Sepse+ IRA+Cirrose  

(7) M 62 aos 62 TEP+sepse+acidose metabólica+IRA 

(12) F 35 aos 35 Sepse 

(13) M 34 aos 34 
--------------------------------------------------------------------------------------

--- 

(14) M 58 aos 58 Desnutrição + empiema + anemia + IRA + sepse 

(20) M 46 aos 46 insuficiência respiratória + hemorragia alveolar pulmonar +TEP+TVP 

(21) M 59 aos 60 sepsis/citomegalovirus disseminado+pancitopenia+IRA 

(22) M 42 aos 42 choque séptico 

(27) F 71 aos 71 Embolia pulmonar + TEP 

(30) F 80 aos 82 Síndrome Mielodisplástica 

(31) M 40 ?* 
--------------------------------------------------------------------------------------

--- 

(36) F 39 aos 39 4640 torulas/microL 

(42) M 60 aos 60 Sepse 

(43) M 59 aos 59 hipertensão intracrâniana+hidrocefalia + IRA 

(47) F 55 aos 55 Insuficiência hepática 

(48) M 25 ?* 
--------------------------------------------------------------------------------------

--- 

(49) M 26 PTR* 
--------------------------------------------------------------------------------------

--- 

(51) M 39 PTR* 
--------------------------------------------------------------------------------------

--- 

(58) F 18 aos 18 ICC + infarto retiniano + TEP bilateral 

(59) M 46 aos 46 Sepse+acidose metabólica+CIVD 

(60) M 44 ?* 
--------------------------------------------------------------------------------------

--- 

(62) M 30 aos 30 
CMV disseminado + desnutrição + Candidíase oroesofágica + 

neurotoxoplasmose + choque séptico 

(66) F 34 aos 35 
Pancitopenia + IRA+ choque séptico + grastrite hemorrágica + 
plaquetopenia + nefrite lúpica + pneumotorax por barotrauma 

(74) M 60 aos 60 
--------------------------------------------------------------------------------------

--- 

(75) M ---------------- ?* 
--------------------------------------------------------------------------------------

--- 

(78) M 18 PTR* 
--------------------------------------------------------------------------------------

--- 

(81) F 74 aos 74 Diagnóstico pós-morte 

(82) M 12 aos 12 Sepse 

(88) M 75 aos 75 Infarto do miocárdio 

(89) M 55 aos 55 Sepse + acidose metabólica 

(92) M 32 aos 32 
BCP + Encefalopatia com mutismo acinético + meningite purulenta + 

IRA + sepse 
 

 

Dx = Diagnóstico; M=Masculino; F=Feminino; ?* = Não se sabe se ocorreu óbito; PTR*= Paciente transferido. 
Em vermelho = dados não obtidos. Em azul = óbitos sem a causa definida (não foi encontrada a causa). 
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É válido mencionar uma relação bastante interessante entre: Fatores de Virulência 

(Fosfolipase e Proteinase) x Óbito: 16 pacientes possuíam atividade positiva para fosfolipase 

(código 2) e 9 apresentavam atividade fortemente positiva para fosfolipase (código 3); 11 

pacientes possuíam atividade fortemente positiva para proteinase (código 3), 7 apresentavam 

atividade positiva para proteinase (código 2) e 8 dos 25 pacientes que faleceram, 

apresentavam atividade negativa para proteinase (código 1). Para observação de tais dados, 

verificar o quadro 8. 

Pode-se verificar então que óbitos por criptococose aconteceram geralmente por sepse, 

choque séptico, associados a outras doenças/processos que comprometem o sistema de defesa 

do hospedeiro como: AIDS, transplantes, doenças auto-imunes, neoplasias ou estágios 

avançados de alcoolismo e tabagismo. 

 

4.2.3. Tipos de criptococose 

Em relação às formas de manifestação da criptococose (Figura 32), dos 60 pacientes 

estudados, 30 (50%) foram diagnosticados com neurocriptococose, 16 (26,7%) foram 

acometidos por criptococose disseminada (neurocriptococose + criptococose pulmonar; 

neurocriptococose  ou criptococose pulmonar + criptococose encontrada no sangue; 

neurocriptococose + criptococose cutânea; criptococose pulmonar + criptococose esplênica; 

ou 3 tipos associados de criptococose), 4 pacientes tiveram criptococose encontrada no sangue 

(6,7%), 3 pacientes apresentaram criptococose pulmonar (5%), 1 paciente (1,6%) apresentou 

infecção por Cryptococcus spp. na cicatriz de cirurgia (craniotomia), 6 pacientes (10%)  não 

tiveram dados encontrados quanto ao tipo de criptococose que os acometeu, mesmo após 

consulta de prontuário e do sistema HCMed.  

O tipo de criptococose mais frequentemente notado em pacientes HIV positivos foi 

neurocriptococose ou criptococose disseminada, enquanto em pacientes HIV negativos foi 

neurocriptococose ou criptococose pulmonar. Criptococose pulmonar geralmente está 

associada a pacientes acometidos por C. gattii, sendo possível também ser ocasionada por C. 

neoformans, mas em menor quantidade de casos. 
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Figura 32. Tipos de criptococoses manifestadas pelos pacientes estudados.  

 

4.2.4. Criptococose e sua associação com Imunodeficiências ou outras formas 

de imunossupressão 

 
Com relação à sorologia para HIV (Figura 33), 30 dos pacientes (50%) tinham 

sorologia positiva e 24 (40%) tinham sorologia negativa. Nesta parte do estudo, não 

localizamos a sorologia para 6 pacientes (seja por consulta em prontuário, seja por consulta 

via HCMed). 

 

 
 

Figura 33. Sorologia para o HIV encontrada na consulta do prontuário dos pacientes ou do banco de dados 
HCMed (n=60). 
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Em alguns pacientes verificou-se a presença da imunodeficiência secundária (eram 

portadores de infecção crônica pelo HIV) somadas às seguintes doenças infecciosas ou 

neoplasias: candidíase, Sarcoma de Kaposi, Linfomas Hodgkin ou Linfoblástico em 4 

pacientes (13,3%). Pacientes HIV positivos (14 pacientes [46,7%]) também apresentaram 

associação com: bacteremias (por Salmonella spp. não tífica), neurotuberculose, neurossífilis, 

neurotoxoplasmose, candidíase esofágica + pneumonite, diarreia por Blastocystis hominis, 

insuficiência renal crônica,  tuberculose pulmonar isolada ou associada com pneumocistose, 

CMV na medula óssea e presença de HTLV. Quanto às drogas utilizadas para o tratamento 

nestes pacientes verificou-se: terapia com tenofovir associado à lamivudina e efavirenz; 

Lopinavir+ritonavir associado a lamivudina+zidovudina; lamivudina+zidovudina associado a 

efavirenz, sulfametoxazol+trimetoprim e azitromicina, dentre outros. Esses mesmos pacientes 

apresentavam Carga Viral (CV) de 3.026 a 2.500.000 cópias/mL. No tocante à quantidade de 

células TCD4+, verificou-se a presença de 7 a 242 células/mL. 

Dentre os pacientes HIV negativos (24 ou 40%), verificou-se os seguintes processos 

que ocasionavam imunossupressão: DAI (doenças autoimunes como lupus, poliarterite 

nodosa ou artrite reumatoide) em oito casos; neoplasias como adenocarcinoma do reto, 

leucemia de células NK (Natural Killer), linfoma, carcinoma de próstata ou mieloma 

múltiplo, em cinco dos pacientes analisados; DM (Doenças metabólicas: Diabetes mellitus) 

ou esta em associação com DAI em dois pacientes HIV negativos; dois pacientes 

transplantados (fígado ou rim); um paciente com desnutrição grave (imunodeficiência 

secundária); outras causas de imunossupressão como: paciente alcoólatra e tabagista (1), com 

neurocisticercose (1), com endocardite aguda e doença esclerosante associada a IgG4 (1), 

HCV (Hepatite tipo C) crônica (1), com cirrose (1) e 1 paciente que sofreu TCE 

(Traumatismo crânio encefálico). Verificou-se ainda que pacientes HIV negativos, em alguns 

casos, faziam uso de drogas imunossupressoras como: predinisona (de 15 a 60 mg/dia), 

dexametasona, cloroquina, azatioprina, tacrolimo, metotrexate e clorambucil. 

 

4.2.5. Associação entre sorologia para HIV e espécie de Cryptococcus ssp. 

identificada 

Dos 60 casos estudados, 55 deles tratavam de criptococose ocasionada pelo 

Cryptococcus neoformans e cinco tratavam de criptococose ocasionada pelo Cryptococcus 

gattii. Quando se comparou a espécie de Cryptococcus spp. identificado e sorologia para o 

HIV chegou-se ao seguinte resultado: a espécie Cryptococcus gattii esteve associada com 
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casos de pacientes HIV negativos (cinco pacientes ou 8,3%), a espécie Cryptococcus 

neoformans esteve associada com 30 casos de HIV positivo (50%) e 19 casos de HIV 

negativo (31,7%). Não foram obtidas as sorologias para seis (10%) pacientes. É importante 

notar que na verdade, de acordo com os estudos microbiológicos, 54 cepas eram 

Cryptococcus neoformans e 6 se tratavam de criptococose ocasionada pelo Cryptococcus 

gattii. Portanto, são assumidos novos valores, que passaram a ser: a espécie Cryptococcus 

gattii esteve associada com casos HIV negativo (6 pacientes ou 10%), a espécie Cryptococcus 

neoformans esteve associada com 30 casos de HIV positivo (50%) e 18 casos de HIV 

negativo (30%) (vide tabela 5). Não foram obtidas as sorologias para 6 (10%) pacientes. 

 
 Tabela 5 – Relação entre Sorologia ao HIV x Espécie de Cryptococcus spp. identificada 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Quando estudadas as relações entre: sorologia para HIV x espécie de Cryptococcus 

spp. identificada x óbito ou não óbito verificou-se que dentre os óbitos, que ocorreram com 25 

pacientes (Tabela 6): 19 (76%) deles se relacionavam ao Cryptococcus neoformans, sendo 

que destes 10 eram HIV positivos e 9 pacientes HIV negativos; dois (8%) deles se relacionava 

ao Cryptococcus gattii, sendo este HIV negativo; por fim, é importante frisar que infelizmente 

não obtivemos quaisquer relações inferidas para quatro (16%) pacientes (seja quanto ao tipo 

Cryptococcus spp. x HIV positivo ou não x óbito).  

É válido comentar que os pacientes que apresentaram relação: Cryptococcus 

neoformans x HIV negativo x óbito, possuíam outras causas de imunodeficiências, em quatro 

casos dos 9 HIV negativos (cirrose [n=1]; hepatite C crônica [n=1]; paciente era alcoólatra e 

tabagista [n=1]; colite pseudomembranosa com necessidade de realização de colectomia que 

levou à sepse [n=1]); apresentavam alguma autoimunidade, em dois casos (lúpus); paciente 

que passou por transplante (hepático [n=1]; paciente que possuía imunodeficiência secundária 

(desnutrição [n=1]); paciente com neoplasia (linfoma [n=1]). 

Também é válido comentar que uma dos dois pacientes que apresentaram relação: 

Cryptococcus gattii x HIV negativo x óbito, possuía Lúpus. 

 

Sorologia  

Espécie 

C. neoformans C. gattii 

HIV + 30 0 

HIV - 18 6 

Sem dados 6 0 

Total 54 6 
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Tabela 6 – Associação entre sorologia para HIV x espécie de Cryptococcus ssp. identificada x Óbito 

 

 

 

 

 
 

 
NOTA: Não foram obtidos um ou todos os dados referente às variáveis para quatro pacientes. 

 

Quando estudadas as relações entre: sorologia para HIV x espécie de Cryptococcus 

spp. identificada x óbito ou não óbito verificou-se que dentre os que não faleceram, o que 

ocorreu com 28 pacientes (Tabela 7): 23 (82,1%) deles se relacionavam ao C. neoformans, 

sendo que destes 14 eram HIV positivos e nove HIV negativos; quatro (14,3%) deles se 

relacionavam ao C. gattii, sendo estes quatro pacientes HIV negativos; por fim, é importante 

frisar que infelizmente não obtivemos quaisquer relações inferidas para um (3,6%) paciente 

(seja quanto ao tipo Cryptococcus spp. x HIV positivo ou não x óbito). 

É válido comentar que os pacientes que apresentaram relação: C. neoformans x HIV 

negativo x não óbito, possuíam: apresentavam alguma autoimunidade, em cinco casos (artrite 

reumatoide [n=1], poliarterite nodosa e passou por transplante renal (n=1], lúpus [n=1], lúpus 

e diabetes mellitus tipo II [n=1], autoimunidade não descrita [n=1]); paciente com neoplasia, 

em três casos (mieloma [n=1], carcinoma de próstata [n=1], adenocarcinoma de reto [n=1]); e, 

outras causas que não imunodeficiências, em um caso (endocardite aguda associada a doença 

esclerosante de IgG4). 

Também é válido comentar que os pacientes que apresentaram relação: C. gattii x HIV 

negativo x não óbito, possuíam: outras causas que não imunodeficiências, em três casos dos 

quatro HIV negativos (Traumatismo crânico encefálico [n=1]; Hepatite C crônica [n=1]; 

neurocisticercose [n=a]); paciente que apresentou neoplasia (leucemia de células NK [n=1]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espécie de  

Cryptococcus spp. 

Sorologia 

HIV + HIV - 

C. neoformans 10 9 

C. gattii 0 2 

Total 10 11 
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Tabela 7– Associação entre sorologia para HIV x espécie de Cryptococcus spp. identificada x Não Óbito 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Não foram obtidos um ou todos os dados referente às variáveis para um paciente. 

 
 

4.2.6. Associação entre sorologia para HIV e manifestação de criptococose 

 
Dentre os 60 pacientes, 30 deles possuíam sorologia positiva para o HIV. Foi 

verificado que dentre esses pacientes, 18 (60%) estavam em associação com a 

neurocriptococose; 10 (33,3%) com a criptococose disseminada; e um paciente (3,4%) estava 

em associação com criptococose no sangue. O restante dos pacientes (1 paciente ou 3,4%) não 

possuíam descrição do tipo de criptococose. Segue abaixo a tabela 8, que demonstra os dados 

relatados. 

 
Tabela 8 – Relação entre Sorologia ao HIV x Tipo de criptococose diagnosticada 

 

 

 

 

 

 

Dentre os 60 pacientes, 24 deles possuíam sorologia negativa para o HIV. Foi 

verificado que dentre esses pacientes, 10 (41,7%) estavam em associação com a 

neurocriptococose; seis (25%) com a criptococose disseminada; um paciente era HIV 

negativo e a criptococose foi encontrada no sangue (4,2%), e, diferentemente do observado 

acima, os casos pulmonares estavam associados à sorologia negativa para o HIV (três 

pacientes ou 12,5%), bem como outro tipo de criptococose (infecção no local da cicatriz de 

Tipo de criptococose Sorologia 

HIV + HIV - 

Neurocriptococose 18 10 

Pulmonar 0 3 

Disseminada 10 6 

No sangue 1 1 

Outro tipo 0 1 

Sem dados 1 3 

Total 30 24 

Espécie de  

Cryptococcus spp. 

Sorologia 

HIV + HIV - 

C. neoformans 14 9 

C. gattii 0 4 

Total 14 13 
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uma craniotomia) estava relacionada a um caso estudado (4,2%). O restante dos pacientes 

(três pacientes ou 12,5%) não possuíam descrição do tipo de criptococose. 

Nesta parte do estudo não localizamos a sorologia para seis pacientes (seja por 

consulta em prontuário, seja por consulta via HCMed), o que explica dois casos faltantes de 

neurocriptococose, dois de criptococose encontrada no sangue e dois sem quaisquer dados, 

totalizando estes seis casos. 

Quando estudadas as relações entre: sorologia para HIV x tipo de criptococose x óbito 

ou não óbito verificou-se que dentre os óbitos, que ocorreram com 25 pacientes (Tabela 9): 

oito (32%) deles se relacionavam à criptococose disseminada, sendo que destes cinco eram 

HIV positivos e três HIV negativos; nove (36%) deles se relacionavam à neurocriptococose, 

sendo de maneira igual a distribuição: quatro HIV positivos e quatro HIV negativos, 

infelizmente não obtivemos tal relação para um paciente; dois (8%) deles se relacionavam à 

criptococose pulmonar, sendo esses dois pacientes HIV negativos; em três pacientes (12%), 

foram encontrados Cryptococcus spp. no sangue (sendo um HIV positivo, 1 HIV negativo e 

para um paciente não conseguimos obter tal relação); por fim, é importante frisar que 

infelizmente não obtivemos quaisquer relações inferidas para três (12%) pacientes (seja 

quanto ao tipo de criptococose x HIV positivo ou não x óbito). 

 
Tabela 9– Associação entre sorologia para HIV x tipo de criptococose x Óbito 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: Não foram obtidos dados referente às variáveis para três pacientes (no geral). 
 

Quando estudadas as relações entre: sorologia para HIV x tipo de criptococose x óbito 

ou não óbito verificou-se que dentre os não óbitos, que ocorreram com 28 pacientes (Tabela 

10): 16 (57,1%) deles se relacionavam à neurocriptococose, sendo que destes 11 eram HIV 

positivos e cinco HIV negativos; seis (21,4%) deles se relacionavam à criptococose 

disseminada, sendo que destes quatro eram HIV positivos e dois eram HIV negativos; um 

(3,6%) deles se relacionava à criptococose pulmonar, sendo este paciente HIV negativo; um 

(3,6%) deles se relacionava a outro tipo de criptococose (que surgiu na cirurgia de 

 

Sorologia 

Tipos de criptococose 

Neurocripto Disseminada Pulmonar No sangue 

HIV + 4 5 0 1 

HIV - 4 3 2 1 

Sem dados 1 0 0 1 

Total 9 8         2         1 
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craniotomia), sendo esse HIV negativo; um (3,6%) deles se relacionava ao Cryptococcus spp. 

encontrado no sangue, sendo este paciente HIV negativo; um paciente (3,6%) era HIV 

negativo, mas não obtivemos dados da criptococose manifestada e, por fim, é importante 

frisar que infelizmente não obtivemos quaisquer relações inferidas para dois (7,1%) pacientes 

(seja quanto ao tipo de criptococose x HIV positivo ou não x óbito). 
 

Tabela 10– Associação entre sorologia para HIV x tipo de criptococose x Não Óbito 

 
NOTA: Não foram  um ou todos os dados referentes às variáveis para dois pacientes, bem como para um 
paciente sabia-se que era HIV negativo, porém sem relações com o tipo de criptococose manifestada. 
 

4.2.7. Tratamentos frente à criptococose 

Com relação ao tratamento, procurou-se verificar que tipo de medicamento foi 

utilizado quando descoberta a criptococose (Figura 34): 26,7% (n = 16) dos pacientes 

utilizaram anfotericina B associada ao fluconazol, 16,7% (n = 10) dos pacientes utilizaram 

anfotericina associada a mais duas drogas (5-fluorocitosina e fluconazol), sete pacientes 

(11,7%) utilizaram somente anfotericina (B [desoxicolato ou convencional] ou L [liposomal]), 

quatro pacientes (6,7%) utilizaram anfotericina associada à 5-fluorocitosina e dois pacientes 

(3,3%) utilizaram somente fluconazol como tratamento para a criptococose. Infelizmente não 

foi possível a verificação de terapia medicamentosa utilizada para 21 pacientes (35%), pois 

sete deles faleceram antes de que houvesse possibilidade de instituição de tratamento, 1 foi 

transferido e após verificação de prontuário, não foi identificado o tratamento de 13 pacientes 

restantes. 

  

 

 

 

 

 

 

Sorologia 

Tipos de criptococose 

Neurocripto Disseminada Pulmonar Outro tipo No sangue 

HIV + 11 4 0 0 0 

HIV - 5 2 1 1 1 

Sem dados 0 0 0 0 0 

Total 16 6 1 1 1 
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Figura 34. Tratamento adotado em caso de criptococose. Este gráfico contempla resultado em número de casos.  

 

Como já comentado no item 4.2.2, quando se fez a relação Fatores de virulência x 

óbito, pode-se incluir aqui um resultado observado quanto à terapia medicamentosa instituída 

e,  quando observamos os pacientes que possuíam atividade fosfolipásica com código 2 

(positiva) e atividade de proteinase com código 2 (positiva), a terapia instituída tratou-se 

somente de 1 droga: ou AP (n=3), ou FL (n=1). Quando a atividade fosfolipásica apresentou 

código 3 (fortemente positiva), independentemente da atividade de proteinase ser código 3 

(fortemente positiva), código 2 (positiva) ou código 1 (negativa), foi necessária a utilização de 

um esquema de pelo menos 2 drogas. Quando a atividade fosfolipásica permaneceu em 

código 2 (positiva), mas a atividade de proteinase era código 1 (negativa), também foi 

necessário um esquema de pelo menos 2 drogas para o tratamento. Importante lembrar que 

nestes casos analisados, os pacientes vieram à óbito. Estes dados podem ser melhores 

observados no quadro 8. 

Quando comparamos os testes de sensibilidade in vitro com a medicação instituída (in 

vivo portanto) a partir dos dados que constam no quadro 8, vê-se que: para análises de AP e 

FL todas as cepas in vitro eram sensíveis, e quando “aplicadas” in vivo como medicação, não 

foram suficientes para manter o paciente vivo, mesmo associada a outros medicamentos para 

os quais não foram feitos testes de sensibilidade (5-fluorocitosina). Provavelmente tais dados 

obtiveram diferenças quando comparados in vitro e in vivo devido aos fatores do hospedeiro 

(apresentar ou não imunodefiência, idade, sexo, etc) x fatores do microrganismo analisado 

(qual a espécie de Cryptococcus spp. associada ou mesmo ação dos fatores de virulência).   
	    

Anfotericina	  

Fluconazol	  

5-‐Fluor	  

Anfotericina	  +	  Fluco	  

Anfotericina	  +	  5-‐Fluor	  

Anfo+Fluco+5-‐Fluor	  

Sem	  dados	  

7	  

2	  

0	  

16	  

4	  

10	  

21	  

Tipo	  de	  tratamento	  adotado	  contra	  à	  
criptococose	  
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Quadro 8 – Achados clínicos x Achados laboratoriais – Pacientes que foram ao óbito 

 

NOTA: Segue abaixo a legenda para as abreviações adotadas nesta tabela. 

 

 

 

 
 

Paciente 
(Nº amostra) 

 
 

Sexo 
Idade 

ao Dx* 
(em 

anos) 

 
 

HIV 
(+/-)* 

 
Espécie de 

Cryptococcus  
spp. 

encontrada 

Fatores de Virulência  
Teste de Sensibilidade 

 

 
TMI

?* 

 
Causa 

do 
óbito  

Fosf.* 
 

Prot.* 
 

AP• 
 

FL• 
 

VO• 

(2) M 34  
C.neoformans 

(VNI) 

 
0,37 (3) 

 
0,47 (3) 

 

 
0,75 

 
4,0 

 
0,023 

 

 

H.Cer.• 

(4) M 61 - C.neoformans 0,64 (2) 0,23 (3) 0,02 1,5 0,012 
s/t, 
f.a. 

S•, 
IRA,C• 

(7) M 62 + C.neoformans 0,63 (3) 0,45 (3) 0,125 4,0 0,023 

s/t, 
f.a. 

TEP,S•
IRA, 
AM• 

(12) F 35 

 
 
- 

 
 

C.neoformans 0,69 (2) 0,89 (2) 

 
 

0,064 

 
 

1,5 

 
 

0,023 

s/t, 
f.a. 

S• 

(13) M 34 + C.neoformans 0,68 (2) 0,69 (2) 0,125 2,0 0,023 AP  

(14) M 58 - C.neoformans 0,57 (3) 0,58 (3) 0,064 2,0 0,047 

AP (L 
e B)+ 
5-FC* 
+FL 

D•, 
IRA, 

S• 

(20) M 46 + 
C.neoformans 

(VNI) 0,76 (2) 1 (1) 0,75 2,0 0,012 

AP+ 
5-FC* 
+FL 

IR•, 
TEP, 
TVP 

(21) M 59 + 
C.neoformans 

(VNI) 0,84 (2) 1 (1) 0,125 0,047 0,023 

AP + 
5-FC* 

S•, 
CMVD• 

IRA 

(22) M 42 + C.neoformans 0,85 (2) 0,90 (2) 0,125 1,0 0,006 
AP+
FL CS• 

(27) F 71 - C.neoformans 0,36 (3) 0,86 (2) 0,064 4,0 0,032 
AP + 
5-FC* TEP, 

EP• 

(30) F 80 - C.neoformans 0,52 (3) 0,45 (3) 0,125 1,0 0,008  SMD• 

(36) F 39 + C.neoformans 0,74 (2) 0,78 (2) 0,75 4,0 0,003 AP CAS• 

(42) M 60 - 
C.neoformans 

(VNI) 
 

0,67 (2) 
 

0,75 (2) 0,19 1,5 0,016 
AP  

(L e B) S• 

(43) M 59 - C.neoformans 
 

0,63 (3) 
 

1 (1) 0,064 2,0 0,023 
AP + 
5-FC* 

HI•, 
IRA 

(47) F 55 - C.neoformans 0,63 (3) 1 (1) 0,125 3,0 0,023  IH• 

(58) F 18 - C.neoformans 0,84 (2) 0,67 (2) 0,125 4,0 0,064 
AP 
(L) 

ICC, 
TEP 

(59) M 46  
C.neoformans 

(VNII) 0,75 (2) 
 

0,80 (2) 
 

0,125 
 

1,0 0,004 

 S•, 
AM•, 
CIVD 

(62) M 30 + 
C.neoformans 

(VNII) 0,68 (2) 0,90 (2) 0,012 0,125 0,002 

5-
FC* 

CMVD•, 
D•, NT• 
COE•, 

CS• 

(66) F 34 - C.neoformans 0,67 (2) 0,80 (2) 0,094 0,75 0,023 
FL IRA,  

PBA• 
NL•, CS• 

(74) M 60 - C.neoformans 0,77 (2) 1 (1) 0,125 1,5 0,012   

(81) F 74  C.neoformans 0,50 (3) 1 (1) 0,064 1,5 0,012 
Dx 

PM* 
Dx 

PM* 

(82) M 12 + C.neoformans 0,65 (2) 1 (1) 0,19 0,5 0,047 
s/t, 
f.a. S• 

(88) M 75  C.neoformans 0,76 (2) 0,75 (2) 0,064 1,0 0,003  IM• 

(89) M 55 + C.neoformans 0,92 (2) 0,41 (3) 0,38 4,0 0,016 
s/t, 
f.a. 

S•, 
AM• 

(92) M 32 + C.neoformans 0,58 (3) 0,26 (3) 0,25 1,0 0,032 

AP+
FL 

BCP, 
MP•, 

IRA, S• 
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Legenda (ordem alfabética da sigla por tópico): 

• Barra principal: 

o Siglas quanto aos estudos clínicos: 

! (+)• = positivo; (-)• = negativo; Dx• = Diagnóstico; Dx PM• = Diagnóstico pós-morte; TMI• = 

Terapia Medicamentosa Instituída. 

o Fatores de Virulência: 

! Fosf.•  = Fosfolipase; Prot.• = Proteinase. 

o Medicação: 

! 5-FC• = 5-Fluorocitosina; AP• = Anfotericina (podendo ser L = Lipossomal ou B = 

Anfotericina B); FL• = Fluconazol; VO• = Voriconazol. 

• Causa do Óbito: 

o Já citados no item 4.3.2: 

! BCP = Broncopneumonia; CIVD = Coagulação Intravascular Disseminada; ICC = 

Insuficiência Cardíaca; IRA = Insuficiência Renal Aguda; TEP = Tromboembolismo 

Pulmonar (TEP); TVP = Trombose Venosa Profunda. 

o Siglas adotadas para esta tabela: 

! AM• = acidose metabólica; C• = cirrose; COE• = candidíase oroesofágica; CAS• = Fungemia 

elevada; CMVD• = citomegalovírus disseminado; CS• = choque séptico; D• = desnutrição; 

HC• = hipertensão craniana; H.Cer•= herniação cerebelar; IH• = insuficiência hepática ; IM• = 

infarto do miocárdio; MP• = meningite purulenta; NL• = nefrite lúpica; NT• = 

neurotoxoplasmose; PBA• = pneumotórax por barotrauma; S• = sepse; SMD• = síndrome 

mielodisplásica.  

• Cores apresentadas na tabela: 

o Em rosa = dados não obtidos. 

o Em azul = sem tratamento (s/t), faleceu antes (f.a.). 
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5. DISCUSSÃO 
 

Muitos estudos têm demonstrado como é significativo o aumento das infecções fúngicas 

no mundo atual. São muitos os tipos de infecções que os fungos podem causar, e 

principalmente a partir do início da década de 1980, esses microorganismos têm emergido 

como grandes causadores de infecções em humanos, com maior incidência em pacientes 

imunocomprometidos e imunossuprimidos. Dentre os fungos que desencadeiam tais doenças, 

podemos citar as ocasionadas pela levedura Cryptococcus spp. 

Diante disso, pesquisas com isolados ambientais e clínicos têm contribuído para o 

entendimento dos mecanismos envolvidos no controle dessa doença. 

Segundo Cardoso (2012)160, o diagnóstico clínico associado ao laboratorial é de 

extrema importância para uma correta identificação e escolha de medicamento(s) na hora do 

tratamento. 

Desse modo, verifica-se a importância do presente estudo, o qual passamos a discutir. 

 

5.1. Origem e ano de coleta das amostras clínicas e ambientais 
 

5.1.1. Amostras clínicas  

 Dentre os locais de onde podem ser isoladas as leveduras do complexo C. neoformans, 

destacam-se orofaringe, narinas, escarro, pele do interdígito de mãos e pés, comportando-se 

como uma contaminação ou colonização transitória (LÁZERA, IGREJA & WANKE, 2010)30. 

Na Argentina, Garro & Bava (2006)161 isolaram Cryptococcus neoformans a partir de 

amostras provenientes do conteúdo gástrico de um paciente HIV positivo. Procedeu-se com a 

identificação laboratorial e exame complementar de pesquisa de antígeno polissacarídico 

capsular a partir do sangue do paciente, que resultou em positividade.  

De 39 pacientes observados por Jain et al (2005)162, a maioria dos isolados eram 

provenientes de liquor. Silva et al (2008)163 também realizaram estudos da sensibilidade de C. 

neoformans aos antifúngicos a partir da avaliação de isolados provenientes de liquor, bem 

como dos provenientes de lavado broncoalveolar. 

 Nosso estudo não foi diferente em grande parte do exposto acima, quanto à origem das 

60 amostras clínicas analisadas, verificou-se que as mesmas eram provenientes: do líquor dos 

pacientes analisados (39), de seu sangue (periférico – 11; cateter central – 2; de hemoculturas 

- 2), do líquido pleural (2), do lavado bronco alveolar (2), do líquido sinovial (1) e de 
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abscessos (1). Não foi encontrado na literatura isolamento do complexo C. neoformans a 

partir de líquido sinovial, sendo este achado um possível primeiro caso relatado. 

 

5.1.2. Amostras ambientais 

A procedência das cepas ambientais inseridas em nosso estudo foram: fezes das aves de 

lojas de animais (pet shops) (33), fezes de pombo (7) e folhas de eucalipto (2), o que parece 

ser muito comum pois já em 1975 Swinne-Desgain15 isolou C. neoformans das excretas de 

pombos, excretas de canários e do ambiente onde as aves estavam presentes. 

Isso é confirmado por Ellis & Pfeiffer (1990)15, que  relatam que o C. neoformans tem 

origem saprofítica relacionada com excretas de pombos, entretanto, vem sendo isolado em 

excretas de canários, papagaios, pardais, periquitos australianos, calopsitas, mandarins entre 

outras espécies de aves cativas, no Brasil e em outros países (LOPEZ-MARTINEZ & 

CASTANON-OLIVARES, 1995164; CRISEO et al, 1995165; CAICEDO et al, 1999166; FILIU 

et al, 200226). Este relato corrobora com nosso estudo, pois as cepas provenientes das fezes de 

aves de lojas de animais estavam relacionadas com agapornis (Agapornis spp), periquito 

australiano (Melopsittacus undulatus), mandarim (Poephila guttata castanotis), diamante de 

Gould (Chlobia goldiae), canário belga (Serinus canaria), manon (Lonchura domestica), 

calafate (Padda oryzivora) e “star finch” (Neochmia ruficauda). 

De maneira a confirmar tudo o que foi dito até o momento, é interessante notar que a 

relação Cryptococcus-ave é de grande importância ecológica e epidemiológica, e também é 

amplamente estudada; prova disso é o grande número de publicações acerca do assunto. 

Retomando o histórico do estudo de cepas ambientais, a primeira descrição do isolamento da 

levedura em excreta de pombos foi realizada por Emmons (1955)167, dentre muitos outros 

trabalhos que foram publicados evidenciando a prevalência do fungo nas excretas de 

columbiformes e de outras aves, em diferentes localidades do mundo. Carter (1988)168 

associou a presença da levedura com ninhos e filhotes de aves, e Lázera, Igreja e Wanke 

(2010)30 afirmaram que C. neoformans é cosmopolita, estando relacionado principalmente a 

habitat de pombos e de aves criadas em cativeiro. 

Lugarini et al (2008)169 também realizaram isolamento de C. neoformans a partir de 

excretas de passeriformes e psitaciformes, sendo que 25,43% das amostras apresentaram 

leveduras representativas do complexo C. neoformans. Criseo et al (1995)165, verificaram 

29,6% e 22,2% de positividade para leveduras do complexo C. neoformans, para excretas de 

canários, obtidas de lojas de animais e em residências de Messina e da Calábria, Itália. Nossas 

33 amostras (fezes das aves de lojas de animais) eram provenientes de aves de cativeiro, o que 
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corrobora com os estudos citados, bem como quanto ao restante das cepas (7), que eram 

provenientes de fezes de pombo (Columba spp.), onde diversos autores também confirmaram 

a presença da levedura neste tipo de excreta (FILIÚ et al, 200226; REOLON, PEREZ & 

MEZZARL, 2004170; CHEE & LEE, 2005171; BARONI et al,  200618).  

Já quanto às cepas provenientes das folhas de eucalipto (2), as mesmas foram coletadas 

por Montenegro & Paula (2000)19 durante estudo realizado anterior ao ano citado e 

pertenciam à espécie Eucalyptus camaldulensis. O trabalho descrito por Lázera, Igreja & 

Wanke (2010)30, confirma essa hipótese, visto que isolaram a levedura de várias espécies 

arbóreas; assim como Escandón et al (2005)45, que isolaram a levedura a partir de detritos de 

Eucalyptus spp. Baltazar & Ribeiro (2008)172 descreveram que além de realizar o isolamento 

de C. neoformans a partir de árvores, também encontraram C. gattii e C. laurentii. Kobayashi 

et al 173 em 2005, isolaram C. neoformans de ambientes urbanos na cidade de Goiânia, em 

Goiás, onde foram coletadas 290 amostras de pombos, excretas de outras aves, solo, árvores 

ornamentais e material vegetal associado com árvores de Eucalyptus spp. Dessas, 20,3% das 

amostras de excretas e 14,3% das amostras de Eucalyptus apresentaram o referido fungo. 

Após a referida discussão, nota-se que nossas amostras ambientais pertenciam às 

origens já anteriormente relatadas na literatura. 

 

5.2. Estudo do perfil microbiológico 
 

5.2.1. Reidentificação de gênero e espécie 

As leveduras do complexo C. neoformans apresentam as seguintes características 

fisiológicas de maneira geral: são leveduras não fermentadoras; assimiladoras de inositol; 

produtoras de urease (KURTZMAN & FELL, 1998)9; possuem células em formato esférico 

ou ovóide; formam um pigmento marrom em meio DOPA; não assimilam nitrato de potássio 

durante a realização de auxanogramas; assimilam carboidratos; não fermentam açúcares 

(COOPER & SILVA-HUNTER, 1985)10. Todas essas características foram observadas em 

nosso estudo (nas 102 cepas, fossem clínicas ou ambientais), confirmando que as cepas se 

tratavam de espécies pertencentes ao complexo C. neoformans. 

Quanto ao aspecto macroscópico das colônias, cultivadas em meio contendo ágar 

Sabouraud, incubados a 30ºC, de 48-72 horas, as analisadas eram brilhantes, tipicamente 

brancas ou mesmo acastanhadas. Se o organismo for capsulado, as colônias apresentam-se 

mucóides e brilhantes, tomando o aspecto de “leite condensado” , todas essas afirmações 

segundo LACAZ, 200262 , tais aspectos foram encontrados igualmente ao que foi observado 
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em nosso estudo. 

Ainda segundo Pfaller, McGinnis & Anaissie (2009)174 Cryptococcus neoformans e 

Cryptococcuss gattii são consideradas as espécies de Cryptococcus spp. que causam doença 

em humanos, devido à capacidade de crescerem em temperaturas de 37 °C. Durante nossos 

estudos, todas as 102 cepas apresentaram crescimento na referida temperatura. 

 

5.2.2. Biotipagem das cepas clínicas e ambientais 

 Em nosso estudo, as cepas foram quimiotipadas em meio CGB, para diferenciação das 

mesmas em C. neoformans e C. gattii.  

Em seus estudos, Cardoso (2012)160 verificou que dentre 40 cepas clínicas estudadas, 

90% foram identificadas como C. neoformans enquanto 10% das cepas foram identificadas 

como C. gattii, utilizando esta mesma metodologia para diferenciação das espécies. 

Gomes et al (2010)175 trabalharam com 15 isolados de Cryptococcus spp. provenientes 

de amostras clínicas (Belém-PA), que foram identificados por meio de quimiotipagem em 

meio CGB, observando-se que 53% (8/15) das leveduras foram identificadas como C. 

neoformans e 47% (7/15) como C. gattii. 

 Paschoal et al (2007)49 realizaram um estudo retrospectivo envolvendo 452 amostras 

de líquor provenientes de 183 pacientes com AIDS, internados em um Instituto de 

Infectologia, na cidade de São Paulo, entre os anos de 1996 a 1999. Do total das amostras 

pesquisadas, 446 (98,7%) eram C. neoformans, e seis (1,3%) eram C. gattii.  

Em nosso estudo, observamos que das 60 cepas de origem clínica em nosso estudo, 43 

(71,7%) foram identificadas como C. neoformans e 17 (28,3%) como C. gattii. A partir deste 

resultado verificamos predomínio das cepas C. neoformans, porém o número de cepas de C. 

gatti ainda era maior do que as encontradas por Paschoal et al (2007)49. 

 O meio CGB é muito suscetível a variações de pH, permitindo gerar resultados falso-

positivos e o PCR apresenta maior acurácia bem como é mais rápido e seguro em relação 

possíveis erros que podem acontecer com mais frequência no teste CGB. Leal (2006)176 

também descreve que a técnica de PCR Multiplex mostrou-se mais específica na identificação 

das espécies, concordando com os resultados das sorotipagens em todos os 132 isolados 

(cepas clínicas da região Sul) de Cryptococcus spp. analisadas, enquanto o resultado obtido 

com o cultivo em ágar CGB, foi discordante em 6 dos 132 isolados, gerando portanto 5 falso-

positivos e 1 falso-negativo. Cardoso (2012)160 em seus estudos também realizou 

quimiotipagem pelo meio CGB e dentre 6 cepas (clínicas e ambientais) que obtiveram 
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coloração azul cobalto (foram portanto positivas) somente 4 foram confirmadas como da 

espécie Cryptococcus gattii pela técnica de PCR-RFLP. Em nosso estudos, verificamos que 

das 16 cepas ditas pertencentes à espécie C. gattii por cultivo em meio CGB, somente 6 eram 

realmente pertencentes à espécie acima citada, gerando portanto 11 falso-positivos. Nesse 

interim, verifica-se que a proporção final entre os isolados foi de 54 cepas (90%) C. 

neoformans para 6 cepas (10%) C. gattii, o que corrobora com os estudos anteriormente 

citados no quesito proporções entre as espécies do complexo C. neoformans. 

De todas as amostras ambientais avaliadas por Nascimento et al (2012)20, 47 (94%) 

foram identificadas como C. neoformans e 3 (6%) como C. gattii, utilizando o mesmo meio 

CGB para tal discriminação. Em 2006, Dias101 estudando isolados ambientais também 

encontrou maior percentual de C. neoformans em comparação a C. gattii . Neste trabalho a 

autora cita que a espécie mais predominantemente encontrada foi C. neoformans em 95,5% 

das cepas ambientais e C. gattii foi encontrado em 3% das amostras estudadas. 

Quando analisadas as cepas ambientais de nosso estudo, das 42 cepas no total, 40 

(95,2%) foram identificadas como C. neoformans e 2 cepas (4,8%) como C. gattii. 

Salientamos que a maioria das cepas ambientais utilizadas em nosso estudo eram provenientes 

de fezes de pombos e de outras aves, onde a espécie mais frequente é C. neoformans 

(LAZÉRA et al, 200024; BARONI  et al, 200618; ESCANDÓN et al, 200643). Duas outras 

cepas ambientais (minoria) eram provenientes de folhas de eucalipto. A literatura sugere que 

apesar de C. neoformans e C. gattii ocuparem nichos ecológicos similares, C. gattii está 

associado principalmente à madeira deteriorada, restos vegetais e solo. De maneira particular, 

as árvores de eucalipto representam a mais comum e melhor fonte de C. gattii 

(MONTENEGRO & PAULA, 200019; CASALI et al, 200338) e nosso estudo comprovou isso, 

pois as cepas que eram provenientes de folhas de eucalipto eram C. gattii e as encontradas em 

em fezes de aves eram Cryptococcus neoformans. 

Verifica-se portanto, que nossos resultados estão de acordo com a literatura, que 

aponta que a espécie Cryptococcus neoformans com maior prevalência do que Cryptococcus 

gattii em nosso meio.  

 

5.2.3. Tipagem Molecular das cepas classificadas como Cryptococcus gattii 

pela técnica do cultivo em meio CGB 

 O meio CGB é muito suscetível a variações de pH e a PCR apresenta maior acurácia.	  

A velocidade analítica alcançada pela PCR também é importante, porque em caso de 
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severidade de doença ou urgência para se dar o início do tratamento que deve começar o mais 

cedo possível, já se tem o resultado em mãos.  

 O entendimento da variação genética da população patogênica é importante porque se 

pode traduzir em diferenças na resposta imunológica do hospedeiro, bem como inferir sobre 

as várias funções importantes dos genes quanto a sua virulência, sendo também importante 

para se estudar a estrutura da população patogênica bem como a evolução do microrganismo 

(JAIN et al, 2005)162. 

 As espécies do complexo C. neoformans são divididas em oito tipos moleculares de 

acordo com a técnica de PCR-RFLP, são eles: VNI, VNII, VNIII E VNIV para C. neoformans 

e VGI, VGII, VGIII e VGIV para C. gattii (MEYER et al, 2003120; BARRETO DE 

OLIVEIRA et al, 200445; SILVA et al, 2012121). 

 A ocorrência de VNI é mundial, sendo mais frequente nos isolados de C. neoformans. 

Dentre os isolados de C. gattii o VGII aparece com maior frequência em países norte e sul 

americanos e no Brasil é mais frequente nas regiões norte e nordeste e já foi encontrado na 

região sudeste do Brasil (São Paulo) (ESCANDÓN et al, 200645; FENG et al, 2008122; 

SIONOV et al, 2010124; SILVA et al, 2012121). Tal fato concorda com Trilles et al (2003)125, 

que relacionam que o genótipo mais comumente verificado em seus estudos foi o VNI (64%) 

e VGII (21%), seguidos por VNII (5%), VGIII (4%), VGI e VNIV (3% cada) e VNIII (<1%) 

das 443 amostras analisadas, sejam elas clínicas ou ambientais. Esses mesmos autores relatam 

que os 3 primeiros genótipos são tipicamente encontradas no estado de São Paulo dentre 

outros estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul.  

 Interessante notar o que descreve Trilles et al (2003)125, que reforça que casos VGII 

aparecem em São Paulo devido a estado ser um dos mais importantes centros de migração 

interna no Brasil. O mesmo autor completa ao dizer que VGII já foi encontrado em regiões 

como a Amazônica (com muitas florestas) e na caatinga (região nordeste). Finalmente, ele 

conclui que C. gatti vive então associado a ambas condições climáticas, se desenvolvendo 

facilmente em ambos os ambientes. Meyer et al (2003)120 verificaram como típico do Brasil 

os VNI (82,3%), VGII (13,6%) e VNII (3%), encontrados em 66 casos relacionados em seu 

estudo.   

 O estudo corrobora com o descrito por todos os autores acima citados, onde as cepas 

que na tipagem bioquímica eram positivas em meio CGB, foram submetidas à tipagem 

molecular através da técnica PCR-RFLP e, dentre as 17 cepas clínicas (que adquiriram 

coloração azul cobalto), somente 6 pertenciam à espécie C. gattii, onde todas foram 

genotipadas como VGII e o restante das cepas analisadas (11), foram classificadas como 
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pertencentes à espécie C. neoformans, pois foram genotipadas como VNI ou VNII, típicas do 

Estado de São Paulo, conforme descrito acima pelos autores. Quanto às cepas ambientais 

ambas positivas em meio CGB, foram genotipadas como VGII. Futuramente, de maneira a 

completar tal estudo molecular, analisaremos as cepas C. neoformans, classificando-as em 

VNI, VNII, VNIII e VNIV. 
	   	   

5.2.4. Fatores relacionados a virulência (Testes in vitro) 
 

Produção de proteinase 

Segundo Casadevall & Perfect (1998)13, as proteases contribuem para a virulência dos 

microrganismos, degradando os tecidos do hospedeiro ou mesmo destruindo proteínas que 

possuam papel imunológico importante.  

 Sánchez et al (2008)177, realizando estudos com isolados clínicos do Instituto Nacional 

de Saúde de Bogotá, classificou a atividade in vitro da produção da enzima protease de C. 

neoformans e C. gattii em alta, média e baixa. A maioria das cepas de C. neoformans e C. 

gattii tiveram de média a alta atividade proteolítica, embora 14,3% das cepas de C. 

neoformans e 32% de C. gattii tenham apresentado baixa atividade. 

Em seus estudos, Cardoso (2012)160 verificou que dentre 40 cepas clínicas estudadas, 

23% destas obtiveram índice 3 (fortemente positivas), 47% obtiveram índice 2 (positivas) e 

30% obtiveram índice 1 (negativas) para protease.  

Vidotto et al (2005)178 avaliaram 151 cepas de C. neoformans de portadores de HIV, 

em São Paulo – Brasil. Todas apresentaram produção de proteinase, sendo a maioria 

fortemente produtora, com valores de Pz entre 0,399 e 0,00 (80,79%).  

 Nosso estudo concorda com o exposto por Sanchez et al (2008)177 e Cardoso 

(2012)160, onde, com relação à produção de protease pelas cepas de origem clínica 18 das 60 

cepas (30%) apresentaram índice 3 (fortemente positiva), 27 (45%) apresentaram índice 2 

(positiva) e 15 (25%) apresentaram índice 1 (negativa), o que revela que nossos cepas 

apresentaram de média a alta atividade proteolítica. Correlacionando os valores de Pz obtidos 

por nossas 18 (30%) cepas fortemente positivas com os valores de Pz obtidos por Vidotto et al 

(2005)178, nossas cepas permaneceram em uma faixa que vai do valor 0,23 a 0,58. 

Alcançamos valores mínimos e máximos de Pz maiores que os de Vidotto et al (2005)231, 

porém mais consolidados, uniformes e menos variantes. 

 Ao analisar cepas ambientais Pereira (2006)151 estudando a produção de proteinase por 

cepas provenientes de isolados ambientais das fezes de aves comercializadas em lojas de 
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animais na cidade do Rio de Janeiro, verificou que 96% destas cepas foram fortes produtoras 

de protease. Cruz (2004)179 obteve resultados semelhantes, quando verificou em 20 de suas 

amostras (33%) atividade proteolítica fortemente positiva, sendo que estas representavam 

36% de suas cepas ambientais e 31% de suas cepas clínicas.  

Quando analisadas as cepas ambientais, 19 de nossas 42 cepas (45,2%) apresentaram 

índice 3 (fortemente positivas), 12 (28,6%) apresentaram índice 2 (positivas) e 11 (26,2%) 

apresentaram índice 1 (negativas), de modo similar aos autores Pereira (2006)151 e Cruz 

(2004)179. 

 Por sua vez, Baroni (2001)17 verificou que nenhum dos isolados ambientais 

provenientes de fezes de pombos analisadas em seu estudo foram produtores da enzima, 

discordando portanto dos nossos achados verificados neste estudo. Porém, Silva (2004)180 

estudando cepas de C. neoformans todas não produtoras de proteinase, verificou que após a 

inoculação em camundongos, quase 20% delas passaram a expressar esta atividade 

enzimática. Neste caso, a inoculação em camundongos e a consequente colonização dos 

vários órgãos desses mamíferos, podem ter ativado este fator de virulência. Raros são os 

estudos que comparam a produção de proteinase com achados clínicos e ambientais do 

complexo Cryptococcus. Com relação aos nossos achados, a maior produtividade de 

proteinase (índice 3 – fortemente positiva) pelas cepas ambientais pode ser explicada pelo 

papel protetor desta enzima em condições adversas ao seu nicho ecológico. 

  

Produção de fosfolipase 

 
A fosfolipase ou enzima hidrolítica tem papel essencial no processo de infecção 

fúngica, pois está associada à virulência do fungo por desestabilizar as células através da 

hidrólise das ligações éster em glicerofosfolipídeos, presentes na membrana plasmática, 

determinando a lise celular e desta forma permitindo a penetração do microrganismo nos 

tecidos do hospedeiro (GHANNOUM, 2000100; DIAS, 2006101). 

 Em seus estudos, Cardoso (2012)160 verificou que dentre 40 cepas clínicas estudadas, 

92% destas demonstraram índice 3 (fortemente positivas), 3% obtiveram índice 2 (positivas) e 

5% obtiveram índice 1 (negativas) para fosfolipase. Já Vidotto et al (1996)181, testaram 23 

cepas clínicas de C. neoformans e verificaram positividade em 22 cepas, com um Pz variando 

de 0,271 a 0,949. Vidotto et al (2005)178, avaliaram a produção de fosfolipase em isolados de 

C.neoformans de pacientes com HIV. Observaram a produção de fosfolipase por todas as 151 
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amostras analisadas, sendo que a maioria possuía um Pz de 0,69 a 0,4, consideradas de média 

a forte produção. 

Com relação à produção de fosfolipase pelas cepas de origem clínica, 17 das 60 cepas 

clínicas (28,3%) apresentaram índice 3 (fortemente positiva) e 43 (71,7%) apresentaram 

índice 2 (positiva). Não verificamos cepas negativas, fato que discorda com os achados de 

Cardoso (2012). Quanto aos valores de Pz, os mesmos permaneceram entre 0,37 e 0,96, 

semelhantes com os encontrados por Vidotto et al (1996181 e 2005178). 

Quanto ao estudo de cepas ambientais, Pereira (2006)151 verificou que 57,12% de seus 

isolados foram fortemente positivos e eram provenientes de fezes de aves comercializadas em 

lojas de animais da cidade do Rio de Janeiro. Baroni (2001)17 verificou que 90,8% das cepas 

isoladas de fezes de pombos foram produtoras da enzima fosfolipase, sendo que 46% foram 

fortemente positivas e 44,8% foram somente positivas. 

Com relação à produção de fosfolipase por nossas cepas ambientais, 22 das 42 

(52,38%) apresentaram índice 3 (fortemente positivas) e 20 (47,62%) apresentaram índice 2 

(positivas). Os achados de nosso estudo corroboram com os resultados indicados pelos autores 

citados acima. 

De maneira geral, verifica-se que esta enzima foi produzida em grande quantidade 

pelas cepas tanto clínicas como ambientais e, ao relacionarmos a produção das exoenzimas 

proteinase e fosfolipase, pode-se afirmar que a fosfolipase pode ser a mais importante na 

patogênese da criptococose (sendo um indicador fenotípico das espécies do gênero 

Cryptococcus spp.) (SOARES et al, 2012)182. 
 

 

5.2.5. Teste de sensibilidade aos antifúgicos - Método E-test® 

 
Os testes de sensibilidade antifúngica têm evoluído de forma considerável e como 

houve certa dificuldade de qual terapia seria melhor empregar diante de cada uma das doenças 

fúngicas que atingiam à população, fez-se necessária uma melhor padronização das técnicas, 

tornando-as acessíveis, rápidas e desenvolvendo seus resultados de maneira a melhorar a 

correlação dos valores obtidos in vitro com os resultados in vivo (AULER, 2007)183. Desta 

forma revela-se a importância da realização dos ensaios de sensibilidade in vitro aos 

antifúngicos, onde é possível a prévia detecção da resistência in vitro (MOREIRA, 2012)184. 

Na década de 1990 foi desenvolvido o método E-test®, um kit comercial que auxiliava 

na determinação das CIM das drogas (CANDIDO et al, 1999)185. O E-test® tem a vantagem 

de ser de fácil execução, porém, uma boa reprodutibilidade depende de uma padronização do 
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tamanho do inóculo, da temperatura e do tempo de incubação (VAN ELDERE et al, 1996)186. 

Este fato concorda com Auler (2007)183 e Moreira (2012)184, que relatam que o método E-

test® apresenta boa correlação, facilidade nos procedimentos, rapidez e baixo custo, deixando 

claro que é necessário somente tomar cuidado com a interpretação.  

A microdiluição, segundo Heins-Vaccari (2004)187 revelou ser uma técnica trabalhosa 

que requer habilidade e muita concentração para distribuição dos reagentes nos orifícios das 

placas de microtitulação. Vale a pena lembrar também que o uso de equipamento 

espectrofométrico para leitura das placas de microtitulação, se por um lado torna a técnica 

mais objetiva, por outro, aumenta o custo do procedimento. Heins-Vaccari (2004)187  salienta 

que o meio RPMI-1640 (com ou sem 2% de glicose) é o mais adequado. 

Colombo (1994)188 relata que são necessários 4 cuidados na leitura do E-test®: o 

primeiro refere-se ao aparecimento da zona de inibição de crescimento da levedura, com 

limites nítidos, que permitem uma fácil identificação das CIMs na fita de E-test®; o segundo 

é a verificação de um crescimento homogêneo de colônias de leveduras ao longo de toda fita, 

sem o surgimento de um halo, mostrando claramente resistência do microorganismo à droga; 

o terceiro é quanto à presença de colônias pequenas, em muito menor número e densidade, 

dentro do halo de inibição formando o denominado “trailing”; o quarto é quanto ao 

aparecimento de um halo duplo de inibição. 

Diante de tais afirmativas, decidimos realizar os testes de sensibilidade aos 

antifúngicos utilizando o método E-test® utilizando o meio RPMI-1640 com 2% de glicose, 

tomando cuidado especial com a leitura e interpretação dos testes analisados.  

Quanto à terapêutica farmacológica nos casos de infecções criptocócicas em humanos, 

geralmente emprega-se terapia primária com anfotericina B, associada ou não à 5-

fluorocitosina, quase sempre seguida por terapia de manutenção com algum antifúngico 

azólico, principalmente o fluconazol (BERG, GLANCY& NGUYEN, 1998189; BRANDT et 

al, 2001190; DIAS, 2006101). Por este motivo, resolvemos realizar os testes de sensibilidade 

frente à anfotericina B, fluconazol e voriconazol. 

 

Anfotericina B 

A anfotericina B é considerada o tratamento de escolha como terapia inicial para 

criptococose. Em estudo realizado por De Bedoult et al (1999)139, 10% dos isolados de C. 

neoformans foram considerados resistentes a este antifúngico. Apesar disto, o número de 

pacientes com criptococose resistentes a anfotericina B é considerado pequeno (VANDEN et 
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al, 1997)127. Este fato também é relatado por Chen et al (2000)191, que descreve que, com 

mais de 50 anos de uso, casos de resistência a anfotericina B são raras em cepas de C. 

neoformans e C. gattii.  

 Silva (2006)128 encontrou cinco (17,5%) cepas resistentes a anfotericina B com duas 

apresentando CIM igual 2 µg/mL (5,7%), sendo uma da espécie C. neoformans e outra da 

espécie C. gatti de acordo com padrões de resistência proposta na literatura (NGUYEN & 

YU, 1998192; LOSANO-CHIU et al, 1998193). Dentro deste contexto, o estudo de Trilles et al 

(2004) 194  mostra que, de uma forma geral, C. gattii é menos susceptível aos vários 

antifúngicos testados com exceção da 5-fluorocitosina e da anfotericina B.  

Em nosso estudo, os valores das CIM para Anfotericina B, variaram entre as cepas de 

origem clínica, num intervalo de  0,012 a 1,5 µg/mL, apresentando média de 0,19 µg/mL. 

Quanto às cepas ambientais, os valores das CIMs para Anfotericina B variaram num intervalo 

de  0,002 a 0,19 µg/mL, apresentando média de 0,035 µg/mL. Nossos resultados mostram que 

tanto as cepas de origem clínica quanto de origem ambiental são sensíveis à Anfotericina B, 

corroborando com os estudos anteriormente citados, que relatam que é raro observar 

resistência de cepas à AP. 

Comparando os valores atingidos por nosso estudo com os valores de CIM para 

anfotericina B visualizadas por Cardoso (2012)160, o mesmo verificou que tais testes de 

sensibilidade atingiram valores entre 0,012 a 0,125 μg/mL, com média de 0,0490 no estudo de 

cepas clínicas; o que se aproxima de nossos resultados quanto aos limites mínimos de CIM. Já 

Almeida (2000)195, quando analisou 83 amostras de C. neoformans isoladas de 38 pacientes 

de diferentes áreas geográficas do Estado de São Paulo, verificou um perfil de sensibilidade à 

AP semelhante ao nosso estudo (0,03 a 1 μg/mL) (HEINS-VACCARI, 2004)187. Pappalardo 

(2002)196 verificou semelhantes intervalos de CIM  quanto à anfotecina B: 0,06 a 0,5 μg/mL, 

inferindo que, frente à Anfotericina B, todas as 168 amostras dos 35 pacientes (100%) 

analisados foram sensíveis. Horta et al (2005)197 verificaram valores de 0,0625 a 0,5 μg/mL 

em testes de sensibilidade frente à anfotericina B. Pode-se notar que todos estes autores 

observaram que suas cepas eram sensíveis à AP. 

Ainda, Pfaller et al (2005)198 avaliaram a sensibilidade in vitro de 1811 isolados 

clínicos de C. neoformans, obtidos de 100 laboratórios de regiões geográficas diferentes, entre 

os anos de 1990 a 2004, ante a Anfotericina B. Os autores verificaram que a resistência in 

vitro entre os isolados de C. neoformans não aumentou durante os 15 anos avaliados.  

Quando se fala em análises de cepas ambientais, nossos estudos também corroboram 

com os de Alves et al (2001)138; Bii et al (2006)199 e Cappoor et al (2008)200, pois estes 
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autores verificaram que suas cepas eram sensíveis à AP. Morales (1999)154 relatam que a 

Anfotericina B também foi eficaz para 100% das cepas analisadas.  

CALVO et al (2000)201 em estudo anterior, estabeleceram diferenças nos intervalos de 

CIM entre as espécies de Cryptococcus spp. encontradas frente à Anfotericina B: 0,03 a 1 

μg/mL, para cepas C. neoformans, e 0,06 μg/mL como maior valor alcançado para cepas C. 

gattii. Em nossos estudos, observamos faixa semelhante nas cepas C. neoformans, porém com 

valor mínimo (0,012) e máximo (0,75) de CIM menor do que os citados pelos autores acima, 

indicando que nossas cepas eram mais sensíveis à AP. Quando analisado o maior valor 

alcançado de CIM para cepas C. gattii, verificamos que uma delas apresentava valor de 1,5 

μg/mL. Neste caso, nossos estudos corroboram com os autores acima citados, pois C. 

neoformans é mais sensível à AP do que C. gattii.  

Quando comparada a sensibilidade frente à Anfotericina B e a origem da amostra 

clínica de C. neoformans, Silva et al (2008)163 verificou que: no líquor o intervalo variou entre 

0,062 a 2,0 μg/mL; no sangue variou de 0,250 a 0,250; e no LBA variou de 0,125 a 0,125. 

Verificamos em nosso estudo que os intervalos de CIM variaram de: 0,012 a 0,75 μg/mL no 

líquor; no sangue variou de 0,020 a 0,38; e no LBA variou de 0,094 a 0,125. Verifica-se que 

nossas cepas C. neoformans foram mais sensíveis à AP, por apresentarem valores mínimos de 

CIM menores nas amostras analisadas e valor máximo quando analisado no líquor, menor que 

a dos autores acima citados. 

Os resultados alcançados por nosso estudo demonstram, de maneira geral, estarem de 

acordo com a literatura mundial, onde vários são os trabalhos publicados que relataram que a 

anfotericina B, bem como os novos triazóis (voriconazol) possuem potente atividade contra 

espécies do complexo C. neoformans.  

 

Fluconazol 

Na literatura mundial, verifica-se que a maioria das cepas de C. neoformans é sensível 

in vitro à maioria dos antifúngicos de uso sistêmico (HEINS-VACCARI, 2004)187. Resistência 

primária ao fluconazol e aos outros azóis também é incomum entre cepas de C. neoformans 

(ALLER et al, 2000)202 . ESPINEL-INGROFF et al (1998)149, verificaram que para o 

antifúngico fluconazol, que é comumente utilizado em paciente com AIDS como preventivo 

de doenças fúngicas oportunistas, tem sido descrito o aparecimento de cepas resistentes 

devido à utilização desta droga de maneira prolongada. O índice de resistência ao FL descrito 

nas 70 cepas estudadas por Heins-Vaccari (2004)187 foi semelhante ao de Chen et al (2000)191, 
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que encontraram porcentagem abaixo de 10% para cepas resistentes, ressaltando os baixos 

índices de resistência in vitro de C. neoformans a FL, conforme relatado anteriormente.  

Os valores das CIMs para o Fluconazol variaram entre as cepas de origem clínica, num 

intervalo de  0,025 a 16,0 µg/mL, apresentando média de 1,88 µg/mL. Já os valores das CIMs 

variaram entre as cepas de origem ambiental, num intervalo de  0,032 a 8,0 µg/mL, 

apresentando média de 0,636 µg/mL. Somente uma cepa clínica apresentou-se como SDD.   

Nossos achados corroboram com a literatura mundial, pois em trabalho colaborativo de 

Franzot & Handam (1996)203, verifica-se que dentre 36 amostras estudadas de C. neoformans, 

o intervalo das CIMs obtido foi de 0,5 µg/mL a 16 µg/mL. Calvo et al (2000)201 em estudo 

anterior, descreveram cepas de C. neoformans e C. gatti com sensibilidade de 1 a 16µg/mL 

frente ao FL. Cardoso (2012)160 verificou nos testes de sensibilidade ao Fluconazol, um valor 

de CIM que variou entre 0,094 a 4 µg/mL, apresentando média de 0,8091 µg/mL em suas 

cepas clínicas analisadas.  

Achamos em nosso estudo uma cepa SDD (16 µg/mL), que segundo Silva et al 

(2008)163 é possível, pois esses pesquisadores encontraram apenas uma cepa da espécie C. 

gattii que foi classificada como dose dependente (com CIM igual a 16 µg/mL) em seus 

estudos; a nossa cepa, no entanto, pertencia à especie C. neoformans, cujo referido achado 

corrobora com os de Franzot & Handam (1996)203, Calvo et al (2000)201 e Almeida (2000)195, 

que também trabalharam com cepas C. neoformans.  

 Ainda segundo Alves et al (2001)138, também tem sido descrito que os isolados 

clínicos são menos susceptíveis ao fluconazol do que os isolados ambientais, o que mostra ser 

verdadeiro quanto aos nossos estudos. Fernandes et al (2003)204 mostraram que isolados da 

espécie C. gattii apresentam maiores valores de CIM para o fluconazol quando comparados à 

C. neoformans, o que discorda de nosso estudo, pois os maiores valores de CIMs foram 

observadas para cepas C. neoformans. 

 

Voriconazol 

O voriconazol é um triazol de segunda geração, derivado do fluconazol, porém com 

um espectro de ação maior do que o fluconazol (MOREIRA, 2012)184. 

Pfaller et al (2005)198 verificaram que 80% das cepas resistentes ao fluconazol em seus 

estudos, eram susceptíveis ao voriconazol. Os resultados alcançados por Alves et al (2001)188; 

BII et al (2006)199 e CAPPOOR et al (2008)200, demonstram que o voriconazol possui potente 
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atividade contra C. neoformans, onde mais de 99% dos isolados estudados por estes autores se 

mostraram com CIMs ≤ 1 µg/mL, independente da origem geográfica dos isolados. 

 Cardoso (2012)160, quanto ao voriconazol, verificou uma variação de 0,002 a 0,032 

µg/mL nos valores de CIM, com uma média de 0,0065 µg/mL, durante análise de suas 40 

cepas clínicas. 

Em nosso estudo, os valores das CIMs para o voriconazol, variaram entre as cepas de 

origem clínica, num intervalo de  0,002 a 0,047 µg/mL, apresentando média de 0,021 µg/mL. 

Já os  valores das CIMs para o voriconazol, variaram entre as cepas de origem ambiental, num 

intervalo de 0,002 a 0,064 µg/mL, apresentando média de 0,006 µg/mL. Todas a cepas foram 

sensíveis a este antifúngico, corroborando com os autores citados acima. 

Diante deste quadro, faz-se cada vez mais necessário o desenvolvimento de métodos 

de rotina para determinação do perfil de sensibilidade de isolados de C. neoformans e C. gattii 

a diferentes agentes antifúngicos e que, além disso, permitam a avaliação da eficácia dos 

tratamentos utilizados e a evolução da doença.  

 

5.3. Estudo epidemiológico 

 

5.3.1. Sexo e idade ao diagnóstico 
 

Na Argentina, Bava e Negroni (1992)205, revelaram aumento no número de casos a 

partir de 1988, onde a criptococose acometeu em sua maioria o sexo masculino. Meyer et al 

(2003)120 encontraram 211 homens para 41 mulheres, comprovando que a criptococose é mais 

frequente em homens do que mulheres (sendo 5,1 vezes mais comum a incidência em 

homens). Segundo Santa Catarina (2004)206 a maior frequência de criptococose foi encontrada 

em homens 66% (n= 23) do que em mulheres 34% (n=12). Também Dromer et al (1996)207, 

estudando 552 casos na França, verificaram menor possibilidade de infecção em mulheres. 

Segundo Mohr et al (1972)208, a doença ocorre mais em adultos do sexo masculino devido em 

parte, à maior exposição deste grupo aos esporos do fungo e possivelmente, também pela 

proteção conferida pelo estrógeno feminino. 

Em nosso estudo, a maioria dos pacientes acometidos de criptococose foi do sexo 

masculino (70% ou 42 casos), sendo que apenas 30% dos casos se referiam ao acometimento 

em pacientes do sexo feminino (18 pacientes). Nosso estudo corrobora com os autores acima 

citados. 

Quanto à idade ao diagnóstico, dentre os casos do sexo feminino (18 pacientes), 
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verificou-se que a maior parte das pacientes acometidas pela criptococose estavam situadas na 

faixa etária dos 31-40 anos (45%). Dentre os casos do sexo masculino (42 pacientes), 

verificou-se que a maior parte dos pacientes acometidos pela criptococose estava na faixa 

etária dos 51-60 anos (28,6%), seguido dos pacientes da faixa etária 41-50 anos (21%). É 

possível que os hormônios femininos tenham papel importante na defesa contra a 

criptococose, já que já foi demonstrado em camundongos que as fêmeas infectadas com 

C.neoformans produziam maiores níveis de citocinas no plasma do que os machos, além de 

apresentarem maiores níveis de TNF-a e IFN-y no sangue e no baço (LORTHOLARY et al, 

2002)209. 

Pappas & Perfect (1999)55 citam a média de 55,3 anos para pacientes estudados nos 

Estados Unidos. Em nosso estudo a média entre homens e mulheres infectados foi de 45,5 

anos. Darzé et al (2000) 210  realizaram um estudo que continha 104 casos de 

meningoencefalite criptocócoca, no qual foram analisados os 104 prontuários dos pacientes 

internados neste hospital em Salvador (Bahia), de 1972 a 1996 e de acordo com os resultados, 

a doença predominou em pacientes com idade variável (de 8 a 79 anos), em sua maior parte 

eram homens (61,5%), sendo o tempo médio da doença de 27,6 dias. Casali et al (2003)38, 

Meyer et al (2003)120 relataram em seus estudos que a distribuição da faixa etária dos 

pacientes com criptococose estava entre 35-40 anos. 

Nossos dados diferenciaram um pouco dos obtidos por Tintelnot et al (2003)211, que 

verificaram na região da Áustria, Alemanha e Suiça, homens acometidos por criptococose 

numa faixa etária de 31 e 40 anos em sua maioria, enquanto entre as mulheres a faixa etária 

esteve entre 21 e 30 anos. Essas pessoas foram acometidas mais cedo em idade do que nossos 

pacientes.  

Darzé et al (2000)210, relataram que cerca de 30% de 104 casos estudados ocorreram 

em pacientes com menos de 15 anos (PAPPALARDO, 2002)196. Em nosso estudo não 

tivemos a pretensão de analisar casos abaixo de 18 anos, porém, ao longo do estudo 

microbiológico de uma das cepas, verificamos que se tratava de uma criança de sexo 

masculino, com 12 anos, e que era HIV positivo (sendo esta contaminação por via vertical). 

Este paciente faleceu após 1 dia de seu diagnóstico e a cepa relacionada ao seu caso era de C. 

neoformans. De todos os pacientes pesquisados, esse foi o único abaixo dos 15 anos, o que 

corrobora com os dados observados por outros autores. 

 É importante mencionar estudo de Meyer et al (2003)120, onde é relatado que pacientes 

HIV positivos homens possuem incidência 5,5 vezes maior de acometimento do que 
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mulheres. Em nossos estudos observamos que a incidência era quatro vezes maior de 

acometimento em homens HIV positivos do que em mulheres. 

 

5.3.2. Óbito entre os pacientes analisados – ocorrência, idade e causa  

  

Uma recente publicação diz que dos 957.900 casos de criptococose estimados com 

envolvimento das meninges, 624.700 mortes ocorrem no mundo todo a cada ano devido à 

criptococose, sendo esta a principal causa de morte em indivíduos infectados pelo HIV, com 

uma incidência de 30 % e uma taxa de mortalidade de 30 a 60%; a taxa de mortalidade em 

pacientes transplantados é ainda maior (20 a100%) (VOELZ & MAY, 2010)212. Em nossos 

estudos verificamos maior incidência de mortes associadas à criptococose disseminada, e 

verificamos também que estas estavam mais associadas à presença de HIV; a 

neurocriptococose esteve mais presente em pacientes HIV positivos que sobreviveram. 

Quanto aos pacientes transplantados, verificamos que em nosso estudo, estes apresentavam-se 

em minoria, tanto no caso de morte, como não morte, associados geralmente à  HIV 

negativos. 

O fator preditivo de morte precoce mais importante é o estado mental do paciente no 

momento do diagnóstico mas, outros fatores são também relevantes: título > 1024 de antígeno 

criptocócico no LCR e idade < 35 anos (SAAG et al, 1992)213. Observamos em um caso 

analisado a quantidade do título de antígeno criptocócico, também em amostra de líquor, que 

foi de 4640 tórulas/µL, o que corrobora com o estudo da autora citada; a única diferença é 

quanto à idade, pois esta paciente apresentava 39 anos. Infelizmente não obtivemos tais 

resultados para comparação de outros pacientes. 

É válido mencionar uma relação bastante interessante entre: Fatores de Virulência 

(Fosfolipase e Proteinase) x Óbito: 16 pacientes possuíam atividade positiva para fosfolipase 

(código 2) e 9 apresentavam atividade fortemente positiva para fosfolipase (código 3); 11 

pacientes possuíam atividade fortemente positiva para proteinase (código 3), 7 apresentavam 

atividade positiva para proteinase (código 2) e 8 dos 25 pacientes que faleceram, 

apresentavam atividade negativa para proteinase (código 1). Não foi encontrada na literatura 

qualquer inferência sobre tais achados (fatores de virulência x óbito). Podemos afirmar a 

partir dos casos analisados em nossos estudos que pacientes com forte atividade fosfolipásica, 

quando combinada ou não com atividade de proteinases, tem tendência a evolução para óbito. 

Quando a atividade fosfolipásica aparece mais baixa (código 2 por exemplo), é necessário que 

a atividade de proteinase seja positiva ou fortemente positiva para resultar em óbito. Vale 
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lembrar que Vidotto et al (1998)104, verificaram alta prevalência na distribuição da atividade 

fosfolipásica em cepas de C. neoformans provenientes de pacientes com AIDS, mas em nosso 

estudo ainda correlacionamos os dados obtidos com os óbitos verificados. 

Retomamos agora a discussão sobre fatores de virulência x óbito, porém incluindo 

aqui um resultado observado quanto à terapia medicamentosa instituída. Quando observamos 

os pacientes que possuíam atividade fosfolipásica com código 2 (positiva) e atividade de 

proteinase com código 2 (positiva), a terapia instituída tratou-se somente de 1 droga: ou AP 

(n=3), ou FL (n=1) ou 5-fluorocitocina. Quando a atividade fosfolipásica apresentou código 3 

(fortemente positiva), independentemente da atividade de proteinase ser código 3 (fortemente 

positiva), código 2 (positiva) ou código 1 (negativa), foi necessária a utilização de um 

esquema de pelo menos 2 drogas. Quando a atividade fosfolipásica permaneceu em código 2 

(positiva), mas a atividade de proteinase era código 1 (negativa), também foi necessário um 

esquema de pelo menos 2 drogas para o tratamento. Importante lembrar que nesses casos 

analisados, os pacientes evoluíram para óbito, sendo necessário um estudo mais aprofundado 

sobre sensibilidade aos antifúngicos, de maneira a empregar uma medicação realmente 

eficiente contra a criptococose. Também não foram encontradas inferências sobre as 

correlações estabelecidas em nosso estudo na literatura científica. 

 
 

5.3.3. Tipos de criptococose 
 

É necessário salientar que, em particular, a criptococose tem emergido como uma das 

mais importantes infecções fúngicas oportunistas, atingindo de 5 a 10% dos pacientes com 

AIDS nos EUA, Europa e Austrália, enquanto que na África está em torno de 15 a 30%. 

Muitos pacientes com AIDS que apresentam criptococose pulmonar e criptococose 

disseminada (60 a 70%) apresentam envolvimento meníngeo associado. Outros sítios não 

usuais são as glândulas adrenais, fígado e baço (GONZALEZ, 1999)53. 

Em relação às formas de manifestação da criptococose, dos 60 pacientes incluídos em 

nosso estudo, 30 (50%) foram diagnosticados com neurocriptococose e 16 (26,7%) 

apresentaram associação entre criptococose disseminada ou pulmonar com o envolvimento 

das meninges (neurocriptococose). Apesar de estar em menor porcentagem, quando não 

considerados indivíduos acometidos somente por neurocriptococose, a associação entre 

criptococose pulmonar/disseminada e neurocriptococose é na ordem de 45% em relação ao 

restante dos pacientes. 
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A criptococose pulmonar é classificada em primária ou secundária de acordo com as 

doenças de base (KOHNO, 1999)64. Dentre os pacientes pesquisados por Silva (2006)128, 48% 

apresentavam infecção pulmonar. Esse dado sugere a disseminação do C. neoformans a partir 

do sistema respiratório, porta de entrada da infecção, atingindo o SNC. Em apenas dois 

(6,06%) dos pacientes, aparentemente não ocorreu a disseminação, apresentando somente a 

fase pulmonar da doença. Em nossos estudos três pacientes apresentaram somente 

criptococose pulmonar (5%) o que está de acordo com o estabelecido por Silva (2006)128. 

Quando associadas neurocriptococose e criptococose pulmonar (somente), os valores 

perfazem 8,3% (ou cinco pacientes). Neste caso, acredita-se que dentre os outros pacientes 

considerados como criptococose disseminada, anteriormente citados (16 pacientes), todos 

deveriam ter seu pulmão infectado, porém na apresentavam nos prontuários medicos tal 

detalhamento.  

A infecção por C.gattii frequentemente apresenta lesões localizadas no pulmão 

(nódulos pulmonares) ou lesões no SNC (MORGAN et al, 2006)214, dado confirmado em 

nossas pesquisas, pois 100% dos pacientes apresetaram acometimento do SNC e pulmões, 

infelizmente, por falta de dados, não conseguimos investigar se esses pacientes apresentavam 

tais lesões. 

Segundo Leal (2006)176, um tipo de manifestação menos comum, que atinge cerca de 

10 a 15% dos pacientes é a criptococose cutânea. Em nosso estudo somente um caso se 

tratava de criptococose cutânea (1,6%), o que está de acordo com Leal (2006)176.  

Yinnon, Solages & Treanor (1993)215 também descrevem que os linfonodos, o baço, o 

fígado, o coração, os rins, os músculos e a próstata podem estar envolvidas durante a 

disseminação da criptococose, cujo dado é idêntico aos nossos estudos pois 3/60 pacientes 

possuíam criptococose nos linfonodos, baço ou nas glândulas adrenais, conforme já citado 

anteriormente por Gonzalez (1999)53. As glândulas adrenais assim como o SNC, são ricas em 

neurotransmissores que podem servir de substrato para a melanogenese, que protege o fungo 

contra estresse oxidativo, fagocitose e drogas antifúngicas e também modifica a resposta 

imune do hospedeiro (LIN & HEITMAN, 2006)216. 

 Criptococcemia foi comprovada em um (16,7%) único paciente, dos sete submetidos à 

hemocultura em estudo de Pappalardo (2002)196.Quando considerado apenas criptococcemia, 

6,7% dos pacientes em nosso estudo foram investigados como portadores de tal fungemia; 

quando considerado criptococcemia associada a outro tipo de criptococose (disseminada 

portanto), o valor já sobe para 11 casos ou 18%, tendo sua comprovação por amostras de 

sangue periférico/cateter/hemocultura (1º caso) ou o sangue/líquor, pois nesse caso o líquor 
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(dois pacientes) foi a primeira amostra a ser analisada pelo Departamento de 

Microbiologia/HC-FMUSP e foi esta que entrou em nosso estudo. 

  

5.3.4. Criptococose e sua associação com Imunodeficiências ou outras formas 

de imunossupressão 
 

Condições que alteram o sistema imune celular como AIDS, câncer hematológico, 

transplante de órgãos sólidos, tratamento com imunossupressores e fatores não relacionados 

diretamente ao sistema imunológico como diabetes, alcoolismo e sarcoidose, contribuem para 

a invasão de C.neoformans e consequentemente, para a instalação de criptococose 

(PAPPALARDO & MELHEM, 200351; TINTELNOT et al, 2004211).  

Em nosso estudo com relação à sorologia para HIV, 30 dos pacientes (50%) tinham 

sorologia positiva, o que concorda com estudos realizados por Dambrós (2005)106, na qual a 

análise dos prontuários de 35 pacientes portadores de criptococcose, atendidos no Hospital 

Nereu Ramos mostrou que 34 deles (97,2%) eram portadores de HIV.  

Ainda discutindo quanto ao caso dos pacientes HIV positivos, 14 de nossos pacientes 

(46,7%) também apresentaram associação com: bacteremias (por Salmonella spp. não tífica), 

neurotuberculose, neurossífilis, neurotoxoplasmose, candidíase esofágica + pneumonite, 

diarreia por Blastocystis hominis, insuficiência renal crônica, tuberculose ou a mesma 

associada com pneumocistose, CMV na medula óssea e presença de HTLV. Salmonelose e 

Neurotoxoplasmose já foram encontradas em pacientes imunodeprimidos em 2% no caso da 

primeira por Pappalardo (2002)196. Morgan et al (2006)214, quando analisou os casos de 46 

pacientes, verificou que destes, 29 (63%) tinham AIDS com as seguintes proporções de 

manifestações: 39% de candidíase oral, 24% de tuberculose pulmonar, 4% de pneumonia por 

P. jiroveci, 22% de doenças degenerativas, 11% de linfoadenopatias. 

Outro ponto importante é o citado por Gonzalez (1999)53, que diz que a 

neurocriptococose está relacionada com a redução dos linfócitos T, em especial as sub-

populações de células TCD3+CD4+ e CD3+CD8+, bem como aparece quando os linfócitos 

TCD4 estão abaixo de 100 células/mm3, devendo nestes pacientes, iniciar programa 

antifúngico profilático. Lane et al (1994)217 cita que infecções oportunistas mais sérias 

ocorrem quando o paciente apresenta, no sangue periférico, contagem de linfócitos TCD4 

inferior a 200 células/mm3, dando para nós um outro parâmetro. No tocante à quantidade de 

células TCD4+, verificou-se a presença de 7 a 242 células/mL em nossos pacientes.  
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Em nosso estudo, 24 pacientes (40%) tinham sorologia negativa para o HIV, 

resultados que agora passamos a discutir. 

Dentre os pacientes HIV negativos, verificou-se que um dos processos que 

ocasionavam imunossupressão eram as DAI (doenças autoimunes) como lúpus, poliarterite 

nodosa ou artrite reumatoide) em oito casos (em nosso estudo). Pappas e Perfect (1999)55, 

mostraram que dentre os fatores predisponentes à criptococose, nos indivíduos HIV(-), já se 

encontravam as doenças reumatológicas ou mesmo o diabetes. Também encontramos DM 

(Doenças metabólicas: Diabetes mellitus) ou esta em associação com DAI em 2 pacientes 

HIV negativos, em nosso estudo. Dambrós (2005)106, através de análise dos prontuários de 35 

pacientes portadores de criptococcose, atendidos no Hospital Nereu Ramos, mostrou que 

2,8% eram portadores de diabetes do tipo II, o que concorda com nossos estudos, pois 

tivemos diabéticos tipo II em 3,33% dos casos.  

Outro ponto é em relação ao aparecimento da criptococose x neoplasias. Vários 

relatos, antes do início da epidemia de AIDS, enfatizaram a presença de neoplasia como fator 

importante predisponente para criptococose (MITCHEL & PERFECT, 199541; SPEED & 

DUNT, 1995140). Em nosso estudo, dentre os 24 pacientes HIV negativos, encontramos 5 

pacientes com neoplasias como por exemplo: adenocarcinoma do reto, leucemia em células 

NK (Natural Killer), linfoma, carcinoma de próstata ou mieloma múltiplo.  

É válido comentar a leucemia de células LGL (linfócitos granulares grandes) 

encontrada em um paciente HIV negativo, infectado por C. gattii em nossa coorte: nesse 

relato de caso, o paciente apresentou meningite criptocócica e candidíase esofágica, sugerindo 

uma possível imunodeficiência de células T. Também é notável que, ao avaliar a fenotipagem 

de linfócitos não observamos diminuição no número de linfócitos T, B ou células NK, mas a 

presença de 6% de células aberrantes CD19+CD16+CD56+, que foram evidenciadas na 

população de células T gama-delta duplo-negativa para CD4 e CD8. Essa população 

encontrada no sangue periférico foi confirmada na medula óssea, que mostrou a presença de 

população linfoide anômala CD56+CD19+. Essas células apresentaram expressão anômala de 

marcadores de linfócitos B e de células NK/NKT. A evidência dessa linhagem de células 

neoplásicas linfoides que são fundamentais na defesa contra fungos pode sugerir que a 

substituição de células imunocompetentes por células aberrantes com ineficiência funcional 

poderia ser a culpada pela imunossupressão do paciente. No presente caso, o paciente 

apresentou uma infecção fúngica antes mesmo que ele tivesse qualquer manifestação clínica 

de seu neoplasma de linhagem linfoide. Este fato sugere a importância de uma investigação 

detalhada em pacientes com meningite causada por Cryptococcus em especial Cryptococcus 
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gattii com um sistema imune aparentemente competente. Não foram encontrados relatos na 

literatura sobre os nossos achados. 

CHEN et al (2000)191 sugeriram a necessidade de explorar fatores de risco ainda não 

explorados como suscetibilidade genética, status sócio-econômico e status nutricional. 

Acredita-se que tal caso mereça mais atenção, pois um de nossos pacientes apresentou 

desnutrição grave (imunodeficiência secundária) e associação com criptococose.  

Outras causas de imunossupressão encontradas em nossos pacientes foram: alcoolismo 

e tabagismo (1), HCV (Hepatite tipo C) crônica (1) e cirrose (1). Leal (2006)176 destacou 

como outras causas de imunossupressão nos casos que observou o uso de drogas (oito 

pacientes), seguido de alcolismo, tabagismo (dois pacientes cada); hepatite e cirrose (um 

paciente cada).  

Verificou-se ainda que os pacientes HIV negativos em nosso estudo, em alguns casos, 

faziam uso de drogas imunossupressoras como: predinisona (de 15 a 60 mg/dia), 

dexametasona, cloroquina, azatioprina, tacrolimo, metotrexatre e clorambucil de maneira 

contínua. Nosso estudo corrobora com Tintelnot et al (2004)211, que também apresentaram 

como principal fator pré disponente à criptococose além da AIDS o uso de terapias com 

costicorteróides. 

 

5.3.5. Associação entre sorologia para HIV e espécie de Cryptococcus ssp. 

identificada 

 
No Brasil, 4,5% das infecções em pacientes com AIDS são causadas por C. 

neoformans (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 200237; CASALI et al, 200338). MORALES 

(1999)154, verificou em seu estudo que a maioria de seus isolados (89 de 100) foram 

identificados como C. neoformans e, a doença de base mais importante relacionada foi, em 

todas as áreas pesquisadas, infecção por HIV. Dos 60 casos estudados por nós, 54 deles se 

tratavam de criptococose ocasionada pelo C. neoformans e 6 se tratavam de criptococose 

ocasionada pelo C. gattii. Quando comparou-se espécie de Cryptococcus spp. identificado e 

sorologia para o HIV chegou-se ao seguinte resultado: a espécie C. gattii esteve associada 

com casos HIV negativos (6 pacientes ou 10%) e a espécie C. neoformans esteve associada 

com 30 casos de HIV positivos (50%), o que corrobora com os autores ao afirmarem que a 

espécie mais frenquente em pacientes com AIDS é C. neoformans, o que também concorda 

com Silva et al (2008)163, onde a maioria dos casos diagnosticados de criptococose no HE-

UFMT por estes autores, apresentou C. neoformans como principal agente etiológico, 
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principalmente em casos associados com AIDS. 

Nossos resultados ainda corroboram em parte com o de Dambrós (2005)106, quanto aos 

tipos de genótipos encontrados associados aos pacientes HIV positivos: esta autora verificou 

em 39 amostras provenientes de pacientes com AIDS uma predominância do padrão 

molecular VNI (n=36), seguido de VGII (n=2) e VNII (n=1). Em nosso estudo não 

verificamos padrões moleculares para todas as cepas, somente para as CGBs positivas que, 

quando relacionadas aos pacientes HIV positivos, apresentavam tipos moleculares VNI e 

VNII, porém com maior número de VNII (n=3) do que VNI (n=2); o padrão VGII não foi 

identificado em pacientes HIV positivos.  

   

5.3.6. Associação entre sorologia para HIV e manifestação de criptococose 

 

 Fernandes et al (2000)48, estudando 50 casos de criptococose meningoencefálica 

associada à AIDS em Goiania, verificaram a incidência de 94% para a espécie C. neoformans, 

o que corrobora com nossos estudos.  

 Melo et al (1993) 218  quimiotiparam 50 isolados de líquor em pacientes com 

neurocriptococose na cidade de São Paulo. Das amostras de pacientes com AIDS, apenas 6% 

pertenciam à espécie C. gattii. Das amostras de pacientes HIV positivos, 73% pertenciam à 

espécie C. neoformans e 27% a C. gattii. Nosso trabalho valida o estudo citado, pois 

encontramos associação entre neurocriptococose x HIV positivo x C. gattii (conforme exposto 

anteriormente) na minoria dos casos (n=1), bem como encontramos a maior parte dos 

pacientes com associação positiva entre neurocriptococose x HIV positivo e C. neoformans. 

  

5.3.7. Tratamentos para a criptococose 
 

A terapêutica farmacológica nos casos de infecções por Cryptococcus spp. consiste, 

geralmente, de tratamento com anfotericina B, associada ou não à 5-fluorocitosina, quase 

sempre seguida por terapia com algum antifúngico azólico, como fluconazol ou voriconazol 

(BERG et al, 1998189; BRANDT et al, 2001190; DIAS, 2006101). Com relação ao tratamento, 

em nosso estudo, procurou-se verificar que tipo de medicamento foi utilizado quando 

descoberta a criptococose: 26,7% (n = 16) dos pacientes utilizaram anfotericina B associada 

ao fluconazol, 16,7% (n = 10) dos pacientes utilizaram anfotericina associada a mais duas 

drogas (5-fluorocitosina e fluconazol), sete pacientes (11,7%) utilizaram somente anfotericina 

(B [desoxicolato ou convencional] ou L [liposomal]), quatro pacientes (6,7%) utilizaram 



5. DISCUSSÃO 

 

 96 

anfotericina associada à 5-fluorocitosina e dois pacientes (3,3%) utilizaram somente 

fluconazol como tratamento para a criptococose. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Pappalardo (2002)196, onde a maioria dos 35 pacientes analisados foi tratada com Anfotericina 

B, associada ou não a outro medicamento; menor quantidade de pacientes foi medicada com 

Anfotericina B associada à 5-fluorocitosina e fluconazol. Nossos resultados condizem com o 

observado na literatura científica. 

Quanto ao tratamento preconizado para criptococose disseminada, Lazéra, Igreja & 

Wanke (2010)30 relatam que a instituição de anfotericina B pode ser associada a 5-

fluorocitosina. De acordo com Gompertz et al (2008)219, também pode ser empregado o 

fluconazol, sendo que o prognóstico do tratamento depende do diagnóstico precoce e do 

estado geral do indivíduo. Encontramos o mesmo resultado em todos os pacientes que 

possuíam criptococose disseminada: anfotericina B associada a 5-fluorocitosina ou mesmo ao 

fluconazol, bem como, às vezes as três drogas eram administradas conjuntamente. 

Morgan et al (2006)214 ainda relataram que pacientes infectados por C. gattii 

receberam, em 84% dos casos, fluconazol em maior porcentagem, seguida de anfotericina ou 

ambas as drogas. Quando analisados em nosso estudo, pacientes acometidos por criptococose 

com agente C. gattii, verificamos que em quatro casos havia tratamento por anfotericina, 

fluconazol ou anfotericina + 5-fluorocitosina + fluconazol. Os casos que foram tratados com 

fluconazol ou mesmo começaram com anfotericina e depois foram substituídos por 

fluconazol, tiveram como resultado a sobrevida do paciente, bem como quando a anfotericina 

foi associada a fluconazol e 5-fluorocitosina. Quando o paciente tratou-se apenas com 

anfotericina, veio a falecer. 

Silva (2006)128 mostrou que os isolados de C. neoformans provenientes de amostras de 

líquor apresentaram CIMs mais elevadas, sendo encontradas cepas resistentes e sensíveis 

dependentes das doses. Em nossos estudos, observamos somente cepas clínicas sensíveis aos 

antifúngicos, porém, os maiores valores de CIM estavam relacionados com amostras de 

liquor. Para os isolados de lavado brônquico, Silva (2006)128 encontraram CIMs mais 

elevados somente para o fluconazol; em nossos estudos, o valor de CIM mais alto apareceu 

para amostra de líquor.  

Analisando todos os resultados de CIMs obtidos neste trabalho para os diferentes 

antifúngicos testados, podemos dizer que detectamos alguns isolados com CIMs elevados e 

outros de menor valor, tanto para C. neoformans quanto para C. gattii, mas não foi detectado 

um perfil distinto de susceptibilidade entre as espécies (SILVA, 2006)128. 
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6. CONCLUSÃO  
 

6.1. CONCLUSÃO GERAL 

 

Caracterizamos isolados clínicos do HC-FMUSP e ambientais advindos do ICB-II de 

Cryptococcus spp. (C. neoformans e C. gattii) em relação a seus aspectos morfológicos, 

fisiológicos, moleculares e de sensibilidade aos antifúngicos.  

 

6.2. CONCLUSÕES ESPECÍFICAS 

 

• A quimiotipagem por meio do cultivo em meio CGB não se apresentou como método 

capaz de identificar eficazmente cepas Cryptococcus gattii, sendo útil para uma 

primeira triagem, devendo no entanto ser acoplado à técnica de PCR-RFLP para evitar 

erros, pois a mesma é mais rápida e apresenta alta acurácia. 

• A produção e verificação dos índices da atividade fosfolipásica são extremamente 

relevantes de serem realizados, podendo-se afirmar que a fosfolipase pode ser a mais 

importante na patogênese da criptococose (servindo como indicador das espécies do 

gênero Cryptococcus spp.). 

• Quanto à epidemiologia, observamos que homens são mais acometidos por 

criptococose do que mulheres, sendo estas acometidas mais cedo.  

• Óbitos ocorreram mais frequentemente quando as cepas apresentaram média a alta 

atividade fosfolipásica, bem como quando é utilizado somente anfotericina para o 

tratamento; esta última deve estar associada ao fluconazol, bem como à 5-

fluorocitosina se possível, sendo necessária a substituição futuramente por 

voriconazol, que se mostra um potente medicamento contra a criptococose. Maior 

número de óbitos ocorrem quando pessoas HIV positivas são acometidas por C. 

neoformans. Os pacientes HIV+ acometidos pela criptococose apresentavam 

linfopenia CD4 acentuada. 

• A criptococose nos pacientes HIV negativos apresentou associação com doenças auto-

imunes, neoplasias, doenças metabólicas, utilização contínua de imunossupressores, 

ou outros causas de imunossupressão. Nos pacientes HIV negativos estudados houve 

maior frequência de infecções ocasionadas pela espécie C. gattii.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS (PERSPECTIVAS FUTURAS)  
 
 

Considerando a vasta bibliografia encontrada, não podemos desconsiderar a enorme 

importância da levedura C. neoformans e da levedura C. gattii no meio ambiente e na área 

médica. Com esta pesquisa acreditamos acrescentar à comunidade cientifica novos 

conhecimentos acerca desta levedura, principalmente quando relacionamos os achados 

clínicos com os achados laboratoriais em casos atendidos pelo HC-FMUSP no Estado de São 

Paulo, um hospital-escola para atendimento terciário de pacientes. A criptococose é presente, 

essas leveduras são potencialmente patogênicas, e mais estudos podem ser iniciados ou 

mesmo aprofundados a partir deste que concluímos. A seguir, são realizados apontamentos e 

mostrados os principais questionamentos da comunidade científica, ficando aqui sugestões 

para dar continuidade ao nosso estudo (perspectivas futuras de investigação). 

Quando estudada a biologia do complexo C. neoformans, alguns pontos são 

extremamente importantes: estudo molecular dos fatores de virulência, investigação da 

sensibilidade dessas leveduras aos antifúngicos, aspectos quanto à adesão e comunicação 

entre células. 

Inicialmente, em relação ao estudo da biologia do complexo C. neoformans é 

importante ampliar a caracterização de isolados clínicos de Cryptococcus spp. mantidos em 

outros institutos (Instituto de Infectologia Emílio Ribas [IIER], Instituto Adolfo Lutz [IAL]), 

bem como ter a possibilidade de analisar amostras sequenciais e amostras de casos em 

acompanhamento nesses institutos somados aos do HC-FMUSP por meio de PCR Multiplex 

ou de PCR-RFLP, de maneira a identificar os tipos moleculares. A caracterização molecular 

nas diversas regiões do país pode permitir conhecer melhor os fatores epidemiológicos desse 

importante agente infeccioso, bem como consolidar aspectos iniciais da microevolução de C. 

neoformans ou a co-infecção com outras espécies (para tanto, maior número de amostras seria 

necessário, bem como a análise de genes específicos de virulência – para cápsula 

polissacarídica, fosfolipases, peroxidases ou superóxido dismutases, por exemplo). Novas 

análises de cepas ambientais também podem servir de parâmetro comparativo com as cepas 

clínicas citadas, caracterizando melhor o espectro de isolados clínicos x ambientais no Brasil. 

Quanto ao estudo da sensibilidade aos antifúngicos, a avaliação frente a outros 

antifúngicos simultaneamente (isolados ou agrupados), bem como estudo de maior número de 

cepas, podem dar inferências a qual tipo de tratamento deve ser utilizado em pacientes 
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acometidos por criptococose. Além disso, estudos experimentais podem auxiliar a comprovar 

tais resultados, relacionando estudos in vitro com in vivo. 

Desde 2005, Martinez & Casadevall220 tem estudado se existe correlação entre a 

produção de biofilmes e a resistência de microrganismos à terapia antimicrobiana, sugerindo 

que estudos deste tipo devam ser aprofundados. Estudo da aderência de cepas clínicas e 

ambientais associadas a células HeLA (adenocarcinoma cervical humano) podem ser 

desenvolvidos para observações interessantes do complexo C. neoformans. 

 Quorum sensing é provavelmente o principal mecanismo pelo qual as bactérias se 

comunicam umas com os outras, sendo utilizado pelos organismos para coordenar a expressão 

dos genes selecionados quando a população necessita realizar mudanças em sua densidade de 

células. Essa comunicação ocorre pela liberação de moléculas sinalizadoras (auto-indutores), 

também chamadas de QSM (moléculas de quorum sensing) que são acumuladas durante o 

crescimento celular (BASSLER, 1999221; de KIEVIT & IGLEWSKI, 2000222). Pesquisas em 

fungos detectaram recentemente que vários tipos de moléculas sinalizadoras e extracelulares 

agiriam ou poderiam agir na sinalização dentro das células fúngicas, entre células fúngicas, 

entre diferentes espécies de fungos ou entre outros organismos (ESSER, 2009)223. Um ponto 

extremamente relevante é o fato de que não existem muitos relatos na literatura quanto ao 

estudo de quorum sensing da espécie C. neoformans; os trabalhos existentes (2) apenas 

abordam estratégias do estudo de quorum sensing pela utilização de leveduras mutantes e 

estudo de seu comportamento, não chegando a resultados conclusivos. Atualmente, apenas 

Albuquerque et al (2014)224 realizaram experimentos mais detalhados sobre esse assunto, 

sendo capazes de identificar efeitos de quorum sensing na regulação do crescimento e de 

alguns fatores de virulência desse fungo. É com base nesses experimentos que podemos 

caracterizar isolados clínicos e ambientais brasileiros, estudo este nunca realizado no Brasil. A 

investigação do fenômeno de quorum sensing em amostras de Cryptococcus spp. pode ser 

feita inicialmente a partir de comparações de crescimento, melanização e produção de 

biofilmes observada nas cepas controle e isolados. 

Mecanismos de defesa do hospedeiro contra o C. neoformans são complexos e não são 

completamente entendidos, sendo uma segunda linha de pesquisa muito importante no tocante 

à criptococose: estudos in vitro com células TCD8+ (que exerceriam um papel protetor contra 

os criptococos); macrófagos estimulados por diferentes doses de IFN-γ, IL-12 ou outras 

citocinas, relacionados aos estudos de resistência à criptococose; estudo dos fatores do 

hospedeiro relacionados à interação, adesão/internalização de patógenos, presentes na 
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membrana de fagócitos, como os receptores toll-like (TLRs); quantificação de interleucinas e 

quimiocinas na exposição ao agente patogênico; comparação da expressão gênica de 

macrófagos infectados e não infectados; estudo de genes envolvidos com a resposta pró-

inflamatoria; análise da expressão de determinados genes por microarranjos (microarray); 

estudos do padrão de polarização,  tanto in vivo como in vitro de macrófagos, de maneira a 

entender as infecções ocasionadas por C. neoformans e C. gattii; a identificação do perfil de 

mediadores (óxido-nítrico e espécies reativas de oxigênio) produzidos após a estimulação in 

vitro; dentre outros estudos, poderão ampliar os conhecimentos sobre os mecanismos da 

resposta imunológica e possibilitar o estabelecimento de estratégias futuras no tratamento da 

criptococose nos pacientes acometidos. Inicialmente, sugere-se o estudo do perfil 

imunológico de pacientes atendidos pelos serviços do HC-FMUSP e IIER, através de 

imunofenotipagem de células T, B e Natural Killer (NK), bem como realização de ensaios de 

linfoproliferação e de atividade citotóxica de células NK, de modo a se tentar compreender a 

relação entre presença de criptococose e resposta imune do paciente. 

Como último eixo de estudo, análises epidemiológicas também são importantes de 

serem aprofundadas: se a ocorrência de óbito ou recidiva são devidos a fatores inerentes 

ligados ao hospedeiro ou às características de virulência das amostras do complexo C. 

neoformans; análises por regiões geográficas, por espécies, segundo sorotipos; estudar a 

susceptibilidade de C. neoformans e C. gattii aos antifúngicos relacionando-os ao genótipo; 

estudo de casos (acompanhamento) e verificação de melhoria de acordo com a utilização de 

determinadas drogas bem como o acompanhamento da evolução dos casos, são de extrema 

importância para entendimento desta doença fúngica tão preocupante (criptococose). 
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