
Criptococose em pacientes admitidos no Hospital Escola Helvio 
Auto 

 

 

Saulo V. B. Alves1; Kennya M. Lopes1; Cleide de S. Araújo1; Anderson M. 
Nicacio1; Monique de F. Dantas1; Celia M. S. Pedrosa2 

 

¹Faculdade de Medicina da  Universidade Federal de Alagoas, Campus A.C. Simões, Av. Lourival 
Melo Mota, s/n, Tabuleiro dos Martins, CEP:57072-900, Maceió - AL. 2Hospital Escola Dr. Hélvio 

Auto, Rua Cônego Fernando Lyra s/n - Trapiche da Barra – Maceió - AL. CEP: 57.017-420 

 

O complexo criptococcus compreende duas espécies: o Criptococcus neoformans 
e o Criptococcus gattii, diferindo em aspectos bioquímicos, ecológicos, antigênicos 
e genéticos. Tem distribuição cosmopolita relacionada a solos contaminados 
naturalmente com excretas de aves e troncos de árvores em decomposição. Afeta 
pacientes imunodeprimidos, é uma das doenças oportunistas relacionadas ao Vírus 
da Imunodeficiência Humana (HIV)/Síndrome da Imunodeficiência Humana 
Adquirida (SIDA). Esse estudo tem por objetivo descrever a criptococose no Estado 
de Alagoas em seus aspectos epidemiológicos, clínicos, laboratoriais e de 
tratamento. Trata-se de um estudo observacional, descritivo, transversal. Foi 
realizado por meio da análise de prontuários, após aprovação do Comitê de Ética 
(CAAE: 18571113.8.0000.5013 em 29 de abril de 2014); os dados foram colhidos 
através de ficha desenvolvida pelos pesquisadores e armazenados em banco de 
dados para posterior análise com programa estatístico (SPSS v17.0). Admitiu-se 
43 pacientes. Observou-se relação direta da criptococose com o HIV. Os principais 
pacientes acometidos eram jovens, sexo masculino. A variável clínica de destaque 
foi a cefaleia. Dos 34 (79,07%) pacientes soropositivos, a contagem de CD4 foi 
avaliada em 15 (34,88%) deles, variando entre 14 e 1556 células/mm³ O tratamento 
instituído nos casos pesquisados baseou-se principalmente no uso de anfotericina 
B, sendo que em 25 (58,1%) dos pacientes foi o único antifúngico utilizado. O 
Fluconazol somou-se a Anfotericina em outros 17 (39,5%) e foi utilizado em 
monoterapia em somente um (2,3%) paciente. O uso de terapia antiretroviral 
contribuiu para cura e a leucometria no líquor cefalorraquidiano baixou 
significativamente com instituição da terapia, sendo utilizado como critério de alta 
hospitalar. Primeiro estudo realizado no estado, contribuindo para o conhecimento 
a respeito da doença e comprovando que a instituição do tratamento com 
antifúngicos e TARV aumentam a sobrevida. 
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Apoio: Não há. 


