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MCS, 41 anos, pedreiro, natural de Porto Calvo-AL e procedente de Passo de 
Camaragibe-AL. Vem ao HEHA com história de tosse seca e perda ponderal de 
cerca de 6kg há 2 meses, além de diminuição da acuidade visual direita 
progressiva. Procurou a UBS, onde foi prescrito expectorante, sem melhora. Foi 
internado no HGE e tratado para pneumonia com amoxicilina com clavulonato e 
gentamicina, sem melhora. Realizado TC de tórax que evidenciou lesão expansiva. 
Feito biópsia do tecido pulmonar com diagnóstico anatomopatológico de 
criptococose. Paciente nega comorbidades, etilismo e tabagismo. Ao exame físico: 
paciente em REG, eupnéico, ausculta pulmonar com diminuição do murmúrio 
vesicular em base direita. Demais sistemas, sem alterações. Realizado teste rápido 
para HIV negativo, TC de abdome sem alterações e TC de Crânio evidenciando 
lesões nodulares, hipoatenuantes, de tamanhos variados, com realce periférico 
pós-contraste, associado a edema perilesional, esparsos no parênquima 
encefálico, bilateralmente. Feito ainda mapeamento de retina evidenciando lesão 
coroidiana compatível com coroidite criptocócica. Recebeu tratamento com 
Anfotericina B, com dose acumulada de 1480mg. Teve alta hospitalar com 
fluconazol 450mg. Criptococose é uma micose vista como doença oportunista em 
pacientes imunodeprimidos e é rara em imunocompetentes. O criptococo acomete 
principalmente SNC e pulmão, podendo ainda envolver pele, próstata e olhos ou 
ter apresentação em vários órgãos. Os pacientes imunocompetentes são 
assintomáticos em 1/3 dos casos. Nos sintomáticos predomina febre, tosse, 
hemoptise, perda de peso e dor torácica. O diagnóstico da forma pulmonar é feito 
por biópsia ou retirada cirúrgica do nódulo e exame histopatológico. O tratamento 
é recomendado nos pacientes sintomáticos. Nos imunocompetentes é baseado no 
uso de fluconazol 200-400 mg/dia, itraconazol 200-400 mg/dia por 6 a 12 meses 
em casos leves a moderados e anfotericina B 0,7 a 1mg/kg/dia por 6 a 10 semanas 
em casos graves.  
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