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RESUMO 
 
 

Dantas, KC. Avaliação de seqüências iniciadoras das regiões 18SrDNA, 

5,8SrDNA e ITS pela Nested PCR, em amostras de soro e líquor de pacientes 

com síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) para o diagnóstico 

molecular da criptococose [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2010.  

 

 

Cryptococcus neoformans (C. neoformans), um fungo que se encontra 

disseminado em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, é o responsável 

pela criptococose infecção oportunista mais comum em pacientes com a 

síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA). O caráter sistêmico da 

criptococose pode levar esses pacientes a óbito. A finalidade de se obter um 

diagnóstico laboratorial rápido e acurado de C. neoformans, principalmente 

para o seguimento dos pacientes HIV nos levou a investigar “seqüências 

iniciadoras” (Si) A, B e C das regiões 18SrDNA, 5,8SrDNA e ITS do 

Cryptococcus spp. Pela Nested PCR com estas seqüências, sugerimos a 

melhor delas para o desenvolvimento de um diagnóstico molecular em relação 

aos métodos usuais. Para tal, foram avaliadas amostras de soro e líquor de 39 

pacientes, que já haviam recebido tratamento clínico. Todos os casos foram 

selecionados em grupos, como segue:7 com criptococose (GIII), 14 HIV 

positivos (GIV), 18 HIV positivos associados com a criptococose (GV) em 

relação a 10 controles – indivíduos sadios (GI) e amostras de culturas 

referência (GII). Os resultados obtidos pela Nested PCR com as “Sis” A, B e C 

foram comparados àqueles obtidos pelos métodos de diagnóstico 

convencionais. As análises desse estudo mostraram que as “Sis” A, B e C 

detectam C. neoformans com especificidade variada, tanto no soro (SiA 

91,66%, SiB-100%, SiC 75%), como no líquor (SiA 83,33%, SiB 100% e SiC 

75%) mas não apresentaram falso positivo, quando esses resultados foram 

comparados aos obtidos das culturas heterólogas (GVI). A SiB, em líquor, 

apresentou sensibilidade, acurácia, valores preditivo positivo e negativo, e 

especificidade de 100% para a detecção de C. neoformans da mesma forma 



que no soro, porém neste o valor preditivo negativo foi 89%, acurácia 94% e a 

sensibilidade 88%. Em amostras de soro e líquor, os testes Tinta da China e 

Látex, mostraram resultados falso positivos para o GIV e falso negativos nos 

grupos GIII e GV. As análises comparativas entre as técnicas mostraram que a 

ordem de eficiência da sensibilidade para detecção de C. neoformans no soro 

foi SiB>SiA=Látex>SiC e no líquor foi SiB> SiA>tinta da China>Látex=SiC. No 

soro, a especificidade entre as técnicas foi SiB>SiA=Látex>SiC e no líquor foi 

SiB=tinta da China>Látex>SiA>SiC. De acordo com nossos dados, concluímos 

que, independente da doença associada (HIV) ou se o paciente for tratado, a 

SiB foi a melhor seqüência para a detecção de C. neoformans, tanto em 

amostras diretamente de soro, como de líquor para todos os grupos estudados. 

Tendo em vista os fatos, acreditamos que, a aplicação da técnica da Nested 

PCR com a “SiB”, em amostras de líquor e soro, é um método viável e acurado 

para realizar o diagnóstico molecular do C. neoformans em pacientes HIV. O 

uso de amostras de soro, para o segmento dos pacientes com SIDA, durante o 

tratamento, pode ser a forma menos invasiva em relação ao líquor para a 

detecção do C. neoformans, com vantagens sobre os métodos utilizados. 

 

 

Descritores: 1.Nested PCR  2.Cryptococcus neoformans  3.região 5,8S rDNA e 

ITS  4.líquor  5.SIDA  6.Criptococose  7.região 18S rDNA 
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SUMMARY 
 
 
Dantas, KC. Evaluation of primers 18SrDNA, 5,8SrDNA and ITS regions by 

Nested PCR in serum and cerebrospinal fluid samples from acquired 

immunodeficiency syndrome (AIDS) patients for molecular diagnosis of 

cryptococcosis. [thesis]. Faculty of Medicine, University of Sao Paulo, SP 

(Brazil); 2010.  

 

 

Cryptococcus neoformans (C. neoformans), a fungus that is widespread in 

many parts of the world, including Brazil, is responsible for cryptococcosis the 

most common opportunistic infection in patients with acquired 

immunodeficiency syndrome (AIDS). The systemic character of cryptococcosis 

may be fatal. In order to obtain a rapid and accurate laboratory diagnosis to 

follow - up of HIV-cryptococcosis patients led us to investigate the sensibility 

and especificity of three primers (A, B and C) of 18SrDNA, 5,8SrDNA and ITS 

regions of Cryptococcus spp. Using Nested PCR with those primers we suggest 

the best among them to be used as a method of molecular diagnosis in relation 

to the usual techniques. For this purpose, the serum and cerebrospinal fluid 

(CSF) of 39 patients, who had received medical treatment, were evaluated. All 

cases were separated in groups, as follows: 7 with cryptococcosis (group III), 14 

HIV positive (group IV), 18 HIV positive associated with cryptococcosis (group 

V) were compared to, 10 healthy subjects (group I) controls, as well as to 

reference cultures (group II) samples. The results obtained by nested PCR with 

primers A and B and C were compared to those obtained by conventional 

diagnostic methods. The analyses of primers A, B and C detected C. 

neoformans both in serum (SiA 91,6%, SiB-100%, SiC 75%), and in CSF (SiA 

83,3%, SiB 100% e SiC 75%). Besides, they were specific for the identification 

of C. neoformans and showed that there were no false positives when 

compared with heterologous cultures (group VI) samples. The primer B in CSF 

showed 100% sensitivity, 100% accuracy and 100% predictive values (positive 

and negative), and 100% specificity for the detection of C. neoformans, the 

same that occurs in serum, but in this case, with 88% in sensitivity, 89% 



predictive value negative and 94% accuracy. In serum and CSF samples the 

China Ink and the Latex tests showed false positive results for group IV and 

false negative for III and V groups. The comparative analysis among the 

techniques (Nested PCR, China Ink, Latex) indicated that the efficiency order of 

sensitivity for the detection of C. neoformans were PrB> PrA = Latex> PrC in 

serum and PrB > PrA > China Ink> Latex = PrC in CSF. For the serum and CSF 

specificities the same techniques were used with the following results: 

PrB>PrA=Latex>PrC and PrB=China Ink>Latex>PrA>PrC. According to our 

data we conclude that, whether the patients had been under treatment or not, 

the Nested PCR by PrB was the best way to detect C. neoformans both in 

serum and in CSF for all groups. The following up of AIDS patients, throughout 

the course of therapy was found to be feasible, accurate and less invasive to 

detect C. neoformans by using serum samples (directly).  

 

Keywords: 1.Nested PCR  2.Cryptococcus neoformans  3.5,8SrDNA e ITS 

region  4.cerebrospinal fluid  5.AIDS  6.Cryptococcosis  7.18S 

rDNA region  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1  Considerações gerais 

 

 

O fungo Cryptococcus spp. que causa a criptococose é uma das 

principais infecções oportunistas que acometem os pacientes portadores do 

vírus da imunodeficiência humana (HIV), responsável pela síndrome da 

imunodeficiência adquirida (SIDA) mais conhecida como AIDS. Nestes 

pacientes, a criptocococe se apresenta como uma infecção de caráter 

sistêmico e atinge, principalmente, o sistema nervoso central (SNC), podendo 

ser fatal. O comprometimento do SNC nos indivíduos com criptococose pode 

ocorrer sob as formas meningíticas ou meningoencefalíticas, bem como o 

processo expansivo (formação de cistos, granulomas e abscessos), sendo as 

primeiras as mais freqüentes. O curso da neurocriptococose pode ser agudo ou 

crônico. A forma aguda é a mais comum, em pacientes imunodeprimidos como 

os acometidos pelo HIV, os tratados com corticoesteróides, bem como aqueles 

com sarcoidose, tuberculose, diabetes mellitus, lupus eritematoso sistêmico, 

doenças renais, os portadores de malignidades hematológicas e os tratados 

com quimioterápicos. A forma crônica caracterizada por um quadro de 

sintomatologia discreta ou, até mesmo, assintomática é observada em 

indivíduos imunocompetentes (Giorgi et al., 1974; Kwon-Chung, 1992; Perfect, 

Casadevall, 2002; Dinato et al., 2006). 

Em pacientes HIV a criptococose é a infecção de maior prevalência em 

doença neurológica, sendo considerada a doença definidora de SIDA 

(Pappalardo et al., 2003; Silva et al., 2005). No Brasil, 4,7% dos pacientes com 

SIDA apresentaram infecção por Cryptococcus spp, mesmo após a terapia anti-

retroviral (HAART).  

A infecção fúngica pelo Cryptococcus spp pode ocorrer em qualquer 

faixa etária dos pacientes HIV, porém com preponderância na quarta década 

de vida. A incidência desta infecção é maior no sexo masculino, quando 
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comparada ao sexo feminino (Giorgi et al., 1974; Mitchell, Perfect, 1995b; 

Lacaz et al., 2002; Perfect, Casadevall, 2002, Prado et al., 2009). 

O diagnóstico laboratorial da criptococose, atualmente, se baseia nos 

exames micológico, histopatológico e sorológico (Lacaz et al., 2002; Kon et al., 

2008). A avaliação micológica requer a análise direta do material biológico, no 

caso de amostras do líquor de pacientes SIDA, a sensibilidade é baixa, em 

torno de 80% e, em indivíduos imunocompetente 50% (Kon et al., 2008). 

A técnica de cultivo do microorganismo, apesar de ser o padrão ouro é 

considerada como um método mais lento, demorando cerca de dois a cinco 

dias, podendo chegar a um mês. Em pacientes com SIDA que fazem uso de 

outros medicamentos, tais como antibióticos, além da terapia anti-retroviral 

(HAART), para o tratamento do HIV, o isolamento do Cryptococcus spp pode 

requerer um período de tempo maior, até 30 dias. Além disso, o crescimento de 

outros agentes (co-infecções bacterianas e ou fúngicas que o hospedeiro está 

sujeito), também pode inibir o isolamento do Cryptococcus spp. Em alguns 

casos, os resultados de cultura negativa, podem ser em decorrência, do 

acondicionamento inadequado da amostra após a coleta e as condições de 

transporte, até o seu uso, bem como pelo processamento das amostras por 

profissionais não especializados. A sensibilidade dessa técnica é de 89% em 

indivíduos imunocompetente (não infectados pelo HIV) e 95 – 100% em 

pacientes com HIV (Fries et al., 2001; Lacaz et al., 2002; Kon et al., 2008). 

Além disso, a cultura é utilizada como um parâmetro desde o diagnóstico ao 

seguimento do paciente, durante o tratamento. 

As reações sorológicas para detecção de antígeno são realizadas 

rotineiramente, em materiais biológicos, tais como: líquor, urina ou soro de 

pacientes com suspeita clínica de criptococose. Tais testes apresentam 

sensibilidade baixa, quando se refere a pacientes imunocomprometidos, como 

os HIV positivos. A detecção do antígeno da cápsula polissacarídica apresenta 

sensibilidade de 90% em pacientes com meningite criptocococica, no entanto 

em infecções fora do SNC a sensibilidade é menor, sendo em torno de 80% 

(Kon et al., 2008).  

O teste sorológico utiliza partículas de látex sensibilizadas com 

anticorpos policlonais que detectam o antígeno polissacarídeo circulante em 
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fluídos biológicos. Esta técnica é muito utilizada na detecção e 

acompanhamento do tratamento do paciente com neurocriptococose. Kauffman 

et al. (1981) mostraram 93% de sensibilidade e de 98 – 100 % de 

especificidade para esta técnica, no entanto, Berlin e Pincus (1989) e Mitchell e 

Perfect (1995b) relataram em seus estudos sensibilidade e especificidade 

menores, em torno de 75% e 95%, respectivamente. 

Apesar das limitações observadas nestes testes, até o momento. Estes 

são os únicos que se dispõe para a identificação do Cryptococcus spp, sendo 

considerados de fundamental importância para diagnóstico, acompanhamento 

e à eficácia terapêutica (Kon et al., 2008).  

Os métodos moleculares baseados na identificação de seqüências de 

DNA e de RNA têm a vantagem de não requererem a cultura do 

microorganismo e serem realizados, diretamente de amostras biológicas dos 

pacientes como: soro, líquor, lavado brônquico, urina, bem como de amostras 

arquivadas (tecido parafinado), em quantidades ínfimas. A seleção de 

seqüências-alvo específicas de DNA do Cryptococcus spp tem sido realizada a 

partir da sua busca em bancos de dados. As seqüências de DNA geradas 

pelos métodos da PCR e de sequenciamento, de regiões conservadas 28S, 

18S e 5,8S rDNA e sítios transcritos internos (Internal Transcribed Spacer - 

ITS1-ITS4) são consideradas objeto de um método promissor (Mitchell et al. 

1994; Prariyachatigul et al 1996; Rappelli et al.,1998; Bialek et al., 2002a; 

Takahashi et al., 2003; Paschoal et al., 2004; Saha et al., 2009). 

As metodologias já consagradas na literatura, como os testes da tinta da 

China e a cultura apresentam custos inferiores em relação aos testes 

sorológicos e moleculares. Em se tratando de sensibilidade de detecção do 

fungo Cryptococcus neoformans, os testes micológicos também se mostram 

inferiores, levando a resultados falso negativos. Tal resultado pode levar o 

paciente a uma internação desnecessária, fato que gera um custo bem maior 

para a Instituição. Pois, durante o período de internação, além de serem 

requeridos outros exames, os pacientes correm o risco de adquirirem do 

ambiente hospitalar infecção concomitante. 

Considerando as limitações dos testes utilizados, até o momento, para o 

diagnóstico da criptococose, em pacientes HIV positivo, resolvemos investigar 
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a presença de iniciadores espécie – específica, nas regiões rDNA e ITS deste 

fungo, pela Nested PCR, no sentido de conseguirmos detectar e identificar o C. 

neoformans com sensibilidade e especificidade, maior que os métodos usuais e 

em período de tempo menor. Os resultados, desse estudo, poderão prover um 

caminho eficiente como uma ferramenta nova para desenvolvimento do 

diagnóstico molecular da criptococose. 

 

 

 

1.2  Etiologia 

 

 

O Cryptococcus spp é uma levedura encapsulada pertencente à classe 

dos Basidiomycetes, que infecta o homem, bem como os animais (Kwon-

Chung, 1992; Mitchell, Perfect, 1995b; Casadevall, Perfect, 1998; Lacaz et al., 

2002). O gênero Cryptococcus comporta mais de 38 espécies, duas das quais 

são consideradas potencialmente patogênicas como o Cryptococcus 

neoformans e o Cryptococcus gattii (Kwon – Chung e Varma, 2006; Kon et al., 

2008).  

O C. neoformans é reconhecido como uma espécie complexa 

compreendendo as variedades grubii e neoformans, o qual apresenta 

manifestação clínica e biológica distinta (Casadevall et al., 1998; Franzot et al., 

1999; Kwon-Chung, 1992; Casadevall, Perfect, 1998; Chayakuleeree, Perfect, 

2006). O C. gattii foi reconhecido como uma espécie diferente do C. 

neoformans devido apresentar diferenças em sua morfologia, ou do 

basidiósporo, nichos ambientais, falhas morfológicas in vivo e apresentam 

baixa similaridade genômica (55-61% do DNA), com genealogia múltipla do 

gene e diferentes perfis genômicos (Kwon-Chung et al., 2002; Kwon – Chung, 

Varma, 2006). 

O ciclo de vida do Cryptococcus spp. apresenta duas fases, sexuada e 

assexuada. Na fase assexuada (anamórfica) o fungo é denominado C. 

neoformans e C. gattii. Estes na fase sexuada (teleomórfica) são denominados 

Filobasidiella neoformans e F. bacillispora, respectivamente (Kwon-Chung et 
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al., 1982; Lacaz et al., 2002). Até o momento não existe um consenso sobre a 

forma do Cryptococcus que da origem ao processo infeccioso, a sexuada 

(basidiósporos) ou assexuada (conídio). Segundo Barreto et al. (2001) a 

maioria das infecções por Cryptococcus spp são causadas por isolados 

classificados como heterotálicos, tais como mating-type – α (MAT- α) que são 

também prevalentes em amostras ambientais de Cryptococcus spp (Barreto et 

al., 2001). 

C. neoformans in vitro apresenta-se como colônia de cor branca a 

creme, brilhante, de textura mucóide, margem lisa e inteira e, após três dias a 

temperatura de 25 a 37ºC, pode apresentar uma coloração de bege escura a 

marrom (Casadevall, Perfect, 1998; Lacaz et al., 2002). O crescimento do C. 

gattii ocorre entre 36 a 72 horas, apresentando coloração que pode variar de 

branca a creme e ser tipicamente mucóide. A espessura da cápsula produzida 

pode ser predita pela aparência da colônia (Mitchell, Perfect, 1995b; Lacaz et 

al., 2002). 

As células leveduriformes apresentam formas globosas ou ovaladas, 

com 3 a 8 µm de diâmetro, com brotamento único ou múltiplo, de colo estreito, 

e envolvidas por característica cápsula mucopolissacaríde e pseudohifas que 

podem ser produzidas ocasionalmente. O tamanho da cápsula das leveduras 

pode apresentar uma variação considerável que é determinada por 

características genéticas do isolado, em relação as condições de cultivo ou 

ambientais. Alguns isolados apresentam cápsulas reduzidas resultando em 

células com somente 2 a 5µm, enquanto outras podem chegar a 80µm de 

diâmetro devido a produção de uma cápsula exuberante (Casadevall, Perfect, 

1998; Lacaz et al., 2002).  

 

 

 

1.3  Patogenicidade 

 

 

O C. neoformans é um patógeno intracelular facultativo com alguns 

fatores de virulência definidos, que incluem capacidade para crescer a 37ºC, 
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bem como a produção da cápsula polissacarídica, melanina e enzimas. A 

maioria dos fatores de virulência, se não todos, são de “duplo uso” já que 

apresentam funções importantes para a sua sobrevivência no ambiente e, por 

outro lado, protegem o fungo da resposta imune do hospedeiro. (Chang, Kwon-

Chung, 1994; Perfect et al., 1998; Casadeval et al., 2003; Idnurm et al., 2005).  

A cápsula espessa do C. neoformans é constituída por 

mucopolissacarídeo, que pode estar relacionada à capacidade invasiva e 

patogênica dos fungos. As formas atípicas da cápsula (não encapsuladas) do 

fungo mostram menor patogenicidade (Casadevall, Perfect, 1998; Gates et al., 

2004).  

Os polissacarídeos capsulares (glucuronoxilomanana, 

galactoxilomanana e manoproteínas) apresentam vários efeitos 

imunomodulatórios sobre a resposta do hospedeiro, tais como: a inibição da 

fagocitose, supressão da imunidade mediada por células T e tolerância 

imunogênica. Além disso, os polissacarídeos prejudicam a adesão de 

leucócitos durante a migração pelo endotélio, bem como podem aumentar a 

produção da interleucina -10 (IL-10) e induzir a perda de receptores para o fator 

de necrose tumoral-alfa (TNFα) na superfície dos neutrófilos (Ellerbroek et al., 

2004; Kommers et al., 2005).  

A diferença na estrutura das glucuronoxilomananas da parede celular do 

fungo permitiu a identificação dos cinco sorotipos conhecidos atualmente. A 

sorotipagem é realizada por meio de testes de aglutinação dos antígenos dos 

polissacarídeos capsulares, sendo os isolados de cultura sorotipo A e D e o 

híbrido AD pertencentes a C. neoformans, enquanto os sorotipos B e C são 

classificados como C. gattii. Os isolados classificados como sorotipo A foram 

denominados C. neoformans var. grubii e os isolados sorotipo D foram 

denominados C. neoformans var. neoformans (Franzot et al., 1999). Esta 

classificação foi confirmada pelas diferenças das estruturas capsulares e do 

DNA, assim como pela comparação completa do seqüenciamento genômico, 

entre esses dois sorotipos (variedades), dos nucleotídeos dos genes do RNA 

ribossomal (Franzot et al., 1999; Kwon-Chung et al., 2002). As técnicas 

moleculares mostraram, entretanto, que uma das duas espécies compreende 

quatro tipos moleculares: C. neoformans var neoformans (sorotipo AD e D, 
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genótipo VNIII a VNIV), C. neoformans var grubii (sorotipo A, genótipo VNI e 

VNII) e C. gattii (sorotipo B e C; genótipo VGI, VGII, VGIII e VGIV), Boekhout et 

al., 2001; Kwon-Chung et al., 2002; Meyer et al., 2003, Chayakuleeree, Perfect, 

2006. 

O sorotipo A emergiu como C. neoformans a partir de análises de 

seqüências do gene URA5 e padrões de DNA fingerpriting, que mostraram 

diferenças significativas entre os sorotipos A e D (Franzot et al., 1999). O C. 

neoformans var grubii foi identificado em quase todos os relatos de meningite 

associados à SIDA nos EUA e Brasil. As amostras ou isolados do sorotipo D de 

C. neoformans var neoformans são mais susceptíveis ao calor do que a do 

sorotipo A. Acredita-se que esta possa ser a causa da distribuição geográfica 

diferente dos dois sorotipos, já que sorotipo D predomina em regiões de clima 

temperado, como nos países do norte Europeu. Além disso, outra característica 

do sorotipo D que pode estar relacionada à sua resistência ao calor, é o seu 

dermatotropismo (Calvo et al., 1990; Mitchell, Perfect, 1995a; Franzot et al., 

1999; Nishikawa et al., 2003; Pappalardo, Melhem, 2003; Katzu, 2004). 

Em 2005, o seqüenciamento dos genomas de dois isolados de C. 

neoformans sorotipo D foi concluído e as principais características 

apresentadas, mostrando uma etapa importante na elucidação das bases 

genômicas que determinam sua virulência. As análises dos genomas 

identificaram mais de trinta novos genes, provavelmente envolvidos na 

biossíntese da cápsula e de outros genes que codificam mais de cinqüenta 

manoproteínas, que podem estar associadas à parede celular, cuja maioria é 

somente de C. neoformans (Loftus et al., 2005). Outro fator de virulência do 

Cryptococcus spp. é a produção de melanina, a qual exerce a função de 

proteção, contribuindo para a sua sobrevivência no ambiente, devido a este 

fator o fungo é encontrado melanizado no habitat natural (fezes de pombos). 

De acordo com estudos realizados in vitro, as células de Cryptococcus spp. 

melanizadas são menos susceptíveis aos efeitos fungicidas da luz ultravioleta. 

Estudos de regulação gênica têm demonstrado que amostras ou isolados do 

tipo selvagem de C. neoformans são mais virulentas que seus respectivos 

mutantes (Casadevall, Perfect, 1998; Casadeval et al., 2000). No hospedeiro a 
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melanina age como um antioxidante, protegendo o fungo da morte intracelular 

nas células fagocíticas (Blackstock et al., 1999). 

A análise in vitro do Cryptococcus spp. é realizada quando o isolado é 

semeado em meios de cultura que apresentam extratos vegetais e sementes 

(Vicia fava ou Guizotia abyssinica) (Lacaz et al., 2002), meio seletivo para 

Cryptococcus spp. A parede deste fungo produz a enzima lacase 

(fenoloxidase) que é capaz de oxidar as substâncias fenólicas (tirosina, ácido 

clorogênico), produzindo melanina, atribuída pela coloração escura, desta 

forma o Cryptococcus spp. é diferenciado de outras leveduras (Polacheck, 

Kwon-Chung, 1988; Perfect et al., 1998; Casadevall et al., 2000; Lacaz et al., 

2002). 

Em 2000, Casadeval et al., mostraram por meio do exame microscópico 

do tecido cerebral que a parede celular do fungo tem aparência escurecida. 

Este resultado pode justificar o fato do neurotropismo do Cryptococcus spp, 

sugerindo a sua capacidade em converter catecolaminas em melanina. As 

áreas do cérebro são ricas em catecolaminas, assim como gânglio basal 

sendo, freqüentemente, infectadas por Cryptococcus spp durante a 

meningoencefalite. 

 

 

 

1.4  Características Bioquímicas e Quimiotipagem 

 

 

Todas as espécies de Cryptococcus são não – fermentadoras, 

hidrolisam amido, assimilam inositol e produzem urease (Kwon-Chung, 1992; 

Mitchell, Perfect, 1995b; Lacaz et al., 2002).  

A caracterização das espécies de Cryptococcus spp. é realizada pela 

técnica bioquímica de CGB (canavanina – glicina – azul de bromotimol). O C. 

gattii cresce na presença de canavanina e assimila glicina enquanto, C. 

neoformans e grubii não apresentam esta característica (Kwon-Chung, 1992; 

Mitchell, Perfect, 1995b; Lacaz et al., 2002).  
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Horta et al. (2002) e Casali et al. (2003), utilizaram a PCR multiplex para 

a determinação da espécie de Cryptococcus spp. proveniente de isolados de 

materiais biológicos e ambientais com os oligonucleotídeos iniciadores 

CNA70A, CNA70S, CNB49A e CNB49S. Aoki et al. (1999) desenvolveram 

esses oligonucleotídeos iniciadores para a determinação dos sorotipos A e B 

de C. neoformans e C. gattii, respectivamente. Estes oligonucleotídeos 

iniciadores, entretanto, podem ser utilizados somente para discernir as 

espécies C. neoformans e C. gattii e não para os sorotipos (Horta et al., 2002; 

Casali et al., 2003). 

 

 

 

1.5  Criptococose 

 

 

A criptococose conhecida também como torulose, blastomicose 

européia, doença Busse-Buschke é micose causada por fungos do gênero 

Cryptococcus spp. Este foi isolado pela primeira vez por Sanfelice, na Itália em 

1895, a partir do suco de frutas deterioradas. O primeiro caso de infecção 

criptocococica em seres humanos já havia sido relatado por Busse e Buschke, 

na Alemanha, em 1894. No entanto, somente em 1901, Jean-Paul Vuillemin um 

micologista francês, re-classificou esta levedura, isolada por Busse e Curtis, no 

Gênero Cryptococcus spp. devido a ausência de endósporos (Casadevall et al., 

1998; Perfect et al., 2002; Lacaz et al., 2002). No Brasil, os primeiros relatos da 

doença ocorreram nos anos de 1941 e 1944, descritos por Carlos da Silva 

Lacaz e Floriano de Almeida (Lacaz et al., 2002).   

O C. neoformans vive como saprófita na natureza. Os seres humanos 

são infectados, por meio da inalação de partículas presentes no solo e em 

fezes de aves, e podem desenvolver infecção pulmonar primária (Bicanic, 

Harrison, 2004).  

A infecção por Cryptococcus spp geralmente é assintomática e as 

leveduras podem permanecer silentes nos linfonodos pulmonares, ocorrendo 

sua inativação ou reativação em momento de imunossupressão. Caso o 
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hospedeiro se encontre imunodeprimido ou tenha sido exposto a um grande 

inóculo dessa levedura, a reativação da infecção primária pode levá-lo a 

desenvolver os sintomas (Casadevall, Perfect, 1998).  

Além da primo-infecção por via inalatória ou pulmonar, pode ocorrer, 

também, por outras vias consideradas primárias, sendo mais raras o 

acometimento da pele (criptococose cutânea), causadas por inoculação do 

fungo de modo traumático, sendo chamada de criptococose cutânea primária. 

Estas lesões cutâneas ocorrem em 10 a 15% dos casos de criptococose 

sistêmica (Casadevall, Perfet, 1998; Severo et al., 2001; Bivanco et al., 2006). 

Entretanto em indivíduos com SIDA as lesões de criptococose cutânea, 

geralmente são reconhecidas como infecções secundárias ao acometimento 

sistêmico, ocorrendo em 10% dos casos (Etxaburu et al., 1996; Tapiz et al., 

1996; Dinato et al., 2006).  

Em 1994, Rozenbaum e Gonçalves observaram que 91,8% dos 

pacientes apresentam criptococose disseminada e, apenas 8,2% apresentam 

criptococose pulmonar. No entanto, os sintomas de meningite ou 

meningoencefalite subaguda acometem cerca de 70 a 90% dos pacientes com 

HIV/SIDA. Os sintomas são reconhecidos pela cefaléia, náusea, vômito, febre, 

rigidez de nuca, letargia, alterações no estado mental, distúrbios na 

personalidade, perda de memória, lesões em nervos cranianos, déficits visuais 

e outros, os quais ocorrem duas a quatro semanas antes do estabelecimento 

do diagnóstico. Em casos dos criptococomas tanto pulmonar, bem como 

cerebrais são comumente associados a C. gattii (Pappalardo, Melhem, 2003). 

Pappas et al. (2001) mostraram que a criptococose pode ocorrer em 

indivíduos sem supressão imune aparente, tais como linfocitopenia (CD4<300 

células/mm), bem como em pacientes com leucemia, artrites, neoplasias e 

lúpus que mostraram CD4<100 células/mm3 (Revest et al., 2006). A célula CD4 

(cluster designation 4; receptores dos linfócitos T4) em indivíduo sadio, 

normalmente, de 500 a 1500 células/mm3; contudo, em pacientes portadores 

HIV, a contagem de células CD4 está correlacionada com o risco de infecções 

oportunistas (neurotoxoplasmose, neurocriptococose), sendo um marcador útil 

do estágio da infecção (Bolokadze et al., 2008). 
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A incidência de outras patologias associadas a neurocriptococose são 

em decorrência dos linfócitos T CD4 apresentarem 47 cells/mm3 (2 -183 

cells/mm3), nos pacientes HIV positivo, sendo evidente a correlação entre os 

linfócito T CD4 e a manifestação neurológica (Bolokadze et al., 2008). As 

causas mais comuns de meningite são a neurotuberculose (30%) seguida pela 

neurotoxoplasmose (22%), encefalite pelo CMV (7%), linfoma primário (5%) e 

meningite bacteriana (4%). Em muitos casos, duas ou mais infecções 

oportunistas no mesmo sítio, dificulta a confirmação diagnóstica (Borges, 

Figueiredo, 2004). 

A transmissão entre seres humanos é muito rara, mas já foi descrita a 

doença após transplante de tecido contaminado, como transplante de córnea 

determinando endoftalmite criptocococica. O envolvimento ocular pela 

criptococose representa um risco, podendo estar presente antes do diagnóstico 

de meningoencefalite. Alguns pacientes têm rápida perda visual, num período 

tão curto quanto 12 horas, e podem apresentar neurite óptica, em que o nervo 

óptico é infiltrado por essas leveduras. O sucesso terapêutico é muito 

improvável para este tipo de perda visual (Mitchell; Perfect, 1995b; Casadevall, 

Perfect, 1998). 

A próstata é reconhecida como um sítio de localização, do C. 

neoformans, e a infecção geralmente não causa sintomas. Vários autores 

sugerem que a próstata possa ser um reservatório potencial para esta 

levedura, podendo ser responsável pelas recidivas de meningites em pacientes 

com SIDA (Mitchell, Perfect, 1995b; Casadevall, Perfect, 1998). 

O envolvimento do sistema osteoarticular na criptococose ocorre, 

particularmente, nas formas disseminadas da infecção. O sistema ósseo é 

acometido em 5 a 10% dos casos, sendo que o sistema articular é raramente 

comprometido (Silva et al., 2006). Um caso raro de criptococose articular foi 

relatado por Pinto-Ribeiro et al. (2007) no joelho esquerdo de um paciente do 

estado do Pará, que desenvolveu artrite criptocococica, sendo este caso 

notificado à vigilância sanitária, porque ele trabalhava com aves.  

Em pacientes imunocompetentes, quando ocorrem, os sintomas são: 

tosse, dor torácica, produção de escarro, perda de peso, febre e hemoptise. 

Nestes pacientes a criptococose pulmonar, geralmente, não se dissemina, no 
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entanto, Severo et al., (2009) mostraram que estes pacientes com pneumonia 

criptococócica tem curso rápido, o qual apresenta grande tendência a 

disseminar-se e estabelecer-se para o SNC. Levando este fato em 

consideração, todo paciente com pneumonia criptocococica ou colonização 

pulmonar, deve ser avaliado para meningite criptocococica com uma punção 

lombar. Este procedimento, no entanto, deve ser uma prática mesmo na 

ausência de sinais ou sintomas neurológicos, devido ao tropismo do C. 

neoformans pelo SNC (Giogi et al., 1974; Chuck et al., 1989; Kiertiburanakul et 

al 2006; Chuang et al 2008; Severo et al., 2009).  

O quadro clínico em pacientes imunocompetentes apresenta inflamação 

do sistema nervoso, sinais meníngeos (náuseas, vômitos, rigidez de nuca); 

sinais de meningoencefalite em um terço dos pacientes na admissão 

(alterações de consciência, déficit de memória, linguagem e cognição); 

acometimento de pares cranianos (estrabismo, diplopia, ou paralisia facial III, 

IV, VI e VII), segundo Pappalardo et al., 2003 e Kon et al., 2008. Déficit visual 

ou amaurose, de caráter temporário ou definitivo ao longo da evolução e 

tratamento, refletem lesão do primeiro par craniano (oftálmico). Há grande 

pleomorfismo clínico na meningoencefalite criptococócica podendo a demência 

ser a única manifestação clínica da doença. Em pacientes infectados com HIV, 

esta doença está associada a um estado de profunda imunossupressão 

(Mitchell, Perfect, 1995b; Casadevall, Perfect, 1998; Lacaz et al., 2002; Bicanic, 

Harrison, 2004; Revest et al., 2006). Os sinais e sintomas, da meningite aguda 

(com ausência de sinais meníngeos) e encefalite, são reconhecidos como: 

febre, dor de cabeça, letargia, coma, distúrbio de personalidade e perda de 

memória, a qual ocorre em 2-4 semanas (Pappalardo et al., 2003; Michell et al, 

1995b). 

O SNC é envolvido quando ocorre a disseminação do. C. neoformans 

pela corrente sanguínea, podendo levar a meningite subaguda (febre e 

cefaléia) e meningoencefalite. Estes são semelhantes entre pacientes com ou 

sem HIV, mas determinados pelo seu estado imunológico, onde o CD4 

apresenta inferior a 100 celulas/mm3. Em pacientes com SIDA é mais comum 

encontrar sítios de infecção contendo um grande número de microorganismos 
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e escassez de células inflamatórias (Giorgi et al., 1974; Mitchell, Perfect, 

1995b; Frigeri et al., 2001; Severo et al., 2009). 

A criptococose causada por C. gattii apresenta características diferentes 

do C. neoformans (var. neoformans e var. grubbii), apesar de ambas causarem 

meningoencefalite basal com ou sem lesão pulmonar, a primeira normalmente 

causa aumento da pressão intracraniana, danos ao sistema nervoso e 

hidroencefalia. A criptococose por C. gattii, tipicamente, envolve as forma 

subaguda e crônica e é freqüentemente confundida com a meningoencefalite 

viral ou bacteriana ou com outras infecções, incluindo a tuberculose (Lazerá et 

al., 2005; Lin, Heitman, 2006). O hospedeiro que apresenta infecção pelo C. 

gattii tem o SNC acometido (principalmente o parênquima cerebral) e um 

comprometimento pulmonar acentuado, porém apresenta uma taxa de 

sobrevida maior. Em muitos casos são o diagnostico diferencial de tumores 

malignos (Casadevall, Perfect, 1998). Apesar de raro, existem três casos de 

criptococose causada por C. gattii em pacientes imunossuprimidos com SIDA, 

descrito por Severo et al., (1999), no estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  

A fungemia apresenta manifestações clínicas variadas, algumas de 

curso agudo ou subagudo, em alguns casos apresentam semelhanças com as 

manifestações clinicas viral; outros, que representam a maioria, com quadros 

de 2 a 4 semanas ou mais, com predomínio linfo-monocitário, com suspeita de 

tuberculose; outros com participação expressiva de polimorfonucleares no 

líquor, com suspeita de meningite bacteriana. A casuística brasileira exibe 

média de surgimento de sinais e sintomas entre 3 semanas e 3 meses antes da 

admissão, mas individualmente pode variar de 2 dias a 18 meses, ou mais 

(Kon et al., 2008).  
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1.6  Epidemiologia e Distribuição Geográfica 

 

 

1.6.1  Habitat do Cryptococcus spp. 

 

 

O Cryptococcus spp. pode ser isolado de diversos nichos ecológicos 

(fezes de pombos e outras aves, árvores e etc) sendo considerado um 

problema de Saúde Pública. Além dos nichos descritos, trabalhos recentes 

descrevem o isolamento deste fungo de prédios antigos, campanários de 

igrejas, sótãos, beirais de janelas, entre outros. Os pombos vivem em grupos, 

abrigando-se e construindo seus ninhos. Estas aves alimentam-se 

preferencialmente de grãos, mas aproveitam bem os restos de alimentos e lixo 

encontrados em locais públicos como, por exemplo, praças e parques, sendo 

considerado outro possível nicho para o Cryptococcus spp (Pappalardo et al., 

2003; Soares et al., 2005; Kon et al., 2008).  

O Cryptococcus spp tem a capacidade de colonizar os pombos sem 

causar a doença, mas permanece viável em suas fezes por um período de até 

dois anos, o que facilita o contágio e/ou infecção do homem e animais (Mello et 

al.,1993). A temperatura interna das aves é de 42ºC e impede o 

desenvolvimento do fungo nesses animais, além disso, as concentrações 

elevadas de amônia das fezes inibem o crescimento do patôgeno ou outro 

microorganismo (Mitchell, Perfect, 1995b; Sorrell, Ellis, 1997; Lacaz et al., 

2002). O Cryptococcus spp também tem sido isolado a partir de fezes em 

gaiolas de canários, papagaios, periquitos, e do ambiente domiciliar (poeira 

doméstica), de prédios antigos e das torres de igrejas, morcegos, além de ocos 

de árvores ou mesmo de madeira e vegetais em decomposição em diferentes 

regiões do Brasil (Swinne et al., 1986; Swinne et al., 1989; Lazéra et al., 1993; 

Lazéra et al., 1996; Lázera et al., 1998; Passoni et al., 1998; Lazéra et al., 

2000; Fernandes et al., 2000; Filiú et al., 2002; Kobayashi et al., 2005; 

Nishikawa et al., 2003). Dessa forma, não há uma relação definida entre o 

fungo e um tipo específico de habitat, pois as diferentes espécies podem ser 

isoladas do mesmo tipo de nicho (Lázera et al., 1998; Fernandes et al., 2000). 
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O primeiro isolamento ambiental do C. gattii foi relatado, na Austrália do 

Eucalyptus spp, principalmente E. calmadulensis, mas também há relatos de 

outras espécies de árvores (Ellis, Pheifer, 1990). Uma epidemia por C gattii foi 

relatada por Kidd et al. (2004) na Ilha de Vancouver (Canadá), sugerindo que 

este fungo tenha se adaptado em regiões de clima temperado. O C. gattii é 

transmitido pela água, ar, pássaros, insetos, apesar do seu nicho ser as 

florestas e zona rural (Springer, Chaturvedi, 2010). Esta espécie de 

Cryptococcus é caracterizada por causar criptococose em hospedeiros 

imunocompetentes, embora também haja relatos de infecção em paciente com 

deficiência da imunidade (Sorrel, Ellis, 1997; Lacaz et al., 2002). Springer, 

Chaturvedi (2010). A temperatura é uma das características importantes do 

ambiente, que regula o crescimento de C. gattii. Esta levedura cresce bem 

entre 25°C e 37°C, contudo, em temperaturas altas inibem o seu crescimento. 

O período de incubação prolongada entre 40-42°C pode ser letal (Mitchell, 

Perfect, 1995b; Casadevall, Perfect, 1998; Lacaz et al., 2002).  

Em 2002, no Brasil, na cidade de Campo Grande foi observada a 

contaminação de excretas de aves, de cativeiro por C. neoformans, mostrando 

elevadas concentrações dos propágulos (46.000) viáveis do fungo por grama 

de material seco, revelando a existência de fontes ambientais na forma de 

microfocos deste fungo. Nestes locais pode ter ocorrido a dispersão do fungo 

no ar e, conseqüentemente, a inalação. A contaminação observada pode estar 

relacionada à grande movimentação de aves nas gaiolas e também a presença 

de substrato para o crescimento do fungo como sementes de Níger, alpiste e 

girassol nos locais (Filiú et al., 2002). 

Em 2005, Kobayashi et al mostraram um estudo de caracterização de 

290 amostras isoladas de excretas de pombos e outras aves, além de 

Eucalyptus spp. com o objetivo de estudar as possíveis fontes de Cryptococcus 

spp, na cidade de Goiânia, Goiás. Os isolados foram identificados como C. 

neoformans var. grubii em 20,3% das amostras fecais dos pombos e em 14,3% 

das amostras de Eucalyptus spp. 

Na cidade do Rio de Janeiro, Baroni et al. (2006) mostraram a presença 

de C. neoformans em dez igrejas, coletando amostras de fezes de pombos, 

amostras de ar, de torres das igrejas e de áreas vizinhas durante um ano. Os 
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resultados obtidos revelaram que o fungo estava presente em todas as igrejas 

e em 37,8% das 219 amostras de ar foram positivas. Além disso, o C. 

neoformans foi isolado do solo, insetos, ovos, e ninhos de pombos. As 

amostras foram identificadas como C. neoformans var. grubii (sorotipo A) em 

98,8% dos isolados. A ocorrência do agente etiológico da criptococose em 

torres de igrejas e áreas adjacentes pode estar relacionada às condições 

ambientais, tais como temperatura moderada do ar, grande quantidade de 

excreta de pombos e abrigo contra a radiação solar favorecendo o crescimento 

do fungo. 

Em 2008, Ribeiro et al., mostraram resultados de um estudo de 

caracterização dos isolados de Cryptococcus spp, de prédio públicos, praças, 

monumentos e depósitos de mercadoria da cidade de Vitória, no Espírito 

Santo. Neste estudo, 30% dos isolados foram identificados como C. 

neoformans var. grubii (sorotipo A) mostrando a prevalência do VNI em 82%. 

Em outro estudo de caracterização dos isolados de fezes de pombos, na 

cidade de Votuporanga – São Paulo, Rezende et al. (2008), mostraram que 

não houve isolamento de C. neoformans. Este trabalho mostrou que estudos 

ambientais mais amplos devem ser realizados para futuramente monitorar a 

freqüência e determinar a prevalência deste fungo.  

 

 

 

1.6.2  Hospedeiro (imunocompetente e HIV/SIDA) 

 

 

O Cryptococcus spp. apresenta elevada prevalência na natureza, de 

forma que muitas pessoas são expostas, entretanto sem desenvolver a 

doença. A criptococose é considerada uma infecção esporádica de distribuição 

mundial (Casadevall, Perfect, 1998; WHO, 2002). 

A partir de 1980 houve um aumento significativo na prevalência da 

criptococose devido à epidemia do HIV, levando ao aumento de sua incidência 

(Casadevall; Perfect, 1998; Bicanic, Harrison, 2004). A partir da metade da 

década de 90, com o aumento do uso de fluconazol como profilaxia e o 
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advento da terapia antiretroviral potente (HAART), a incidência anual da 

criptococose diminuiu, acentuadamente, nos países desenvolvidos.  

No entanto, Hage et al., (2003) mostraram que em países mais 

desenvolvidos, o número de pacientes com criptococose não diminuiu apesar 

da terapia HAART, devido aos grupos de risco que continuam a se ampliar, tais 

como, o aumento de transplantes e a novas terapias imunossupressoras.  

Nos EUA, foi observado que apesar da terapia HAART, dos casos 

notificados de HIV/SIDA, 6% apresentavam meningite criptocococica. Sendo a 

segunda infecção mais freqüente em portadores do HIV, mostrando sua 

importância em países desenvolvidos, principalmente, como indicador de 

HIV/SIDA (Mitchell, Perfect, 1995b; Oliveira et al., 2006). 

Estudos, retrospectivos, realizados na Tailândia (1987 – 2003) por 

Kiertiburanakul et al. (2006) e na China (1980 – 2005) por Chuang et al. (2008) 

mostraram casos de pacientes com meningite por Cryptococcus spp que 

apesar de HIV negativo, mostraram altas taxas de mortalidade, sendo superior 

a 63% com sobrevida de 21 dias, sugerindo que a criptococose deve ser 

considerada nos casos de suspeita de meningite. Os pacientes destes 

trabalhos apresentavam imunossupressão devido aos tratamentos, para as 

doenças, tais como: lúpus sistêmico, diabetes mellitus e neoplasias malignas.  

Em 2008, a Unidade Nacional do HIV/AIDS (UNAIDS) publicou dados de 

1990 – 2007, no qual mostraram que há cerca de 30 milhões de pessoas 

infectadas em todo o mundo, pelo HIV. Segundo o relatório da UNAIDS, temos 

22 milhões de pessoas infectadas na África subsaariana; 380.000 na África do 

Norte e Oriente Médio (sendo 320.000 no Sudão); 4,2 milhões na Ásia do Sul e 

do Sudeste, 740.000 na Ásia do leste, 1,7 milhão na América Latina, 230.000 

no Caribe, 1,2 milhão na América do Norte, 730.000 na Europa Ocidental e 

Central, 1,5 milhão na Europa Oriental e Ásia Central e 74.000 na Oceania 

(UNAIDS 2007). 

Nos países com alta prevalência de HIV/SIDA, o Cryptococcus spp. é a 

causa mais comum de meningite, sendo mais freqüente que Streptococcus 

pneumoniae ou Neisseria meningitidis (WHO, 2002). Em 2009, Park et al., 

mostraram a estimativa da meningite criptocococica no mundo, dados estes 

baseados em trabalhos já publicados na literatura. Os dados obtidos, deste 
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trabalho mostraram que foram estimados 957.900 (371.700 – 1,54 milhões) 

casos com meningite por Cryptococcus spp, sendo a região com maior 

incidência a África subsaariana com 720.000 casos (114.000 - 1,3 milhões), 

seguido pela Ásia do Sul e do Sudeste com 120.000 casos (24.000 – 216.000), 

América Latina com 54.400 casos (10.900 – 97.900), Oceania com 100 casos. 

Europa Ocidental e Central com 500 casos, África do Norte com 6500 casos e 

América do Norte com 7.800 casos (dados da UNAIDS, 2006 e 2007), Figura 1. 

Em 2009, Park et al., também, baseado na estimativa dos casos fatais, 

notificados nas regiões descritas acima mostraram que 624.725 (124.956 – 

1,124.494) casos de morte foram associados a meningite Cryptococcus spp. 

(Figura 1). Este estudo mostrou que de 13 – 44% das mortes de pacientes 

HIV/SIDA são devido ao Cryptococcus spp.  

A incidência de criptococose associada à HIV/SIDA é relativamente mais 

comum no sudeste da Ásia e África, os índices de mortalidade variam de 10 a 

30%. Estes índices de mortalidade também são observados em países 

desenvolvidos, fato este que ocorre devido ao tratamento inadequado com 

drogas antifúngicas (Van der Horst et al., 1997; Robinson et al., 1999; Bicanic, 

Harrison, 2004).  

Na Tailândia esta doença foi responsável por 19% dos casos que definiu 

HIV/SIDA, no período de 1994 a 1998. Na África do Sul, devido ao aumento da 

criptococose associado ao HIV, tem havido uma mudança na epidemiologia 

das meningites. A meningite criptocococica é agora a principal causa de 

meningite adquirida na comunidade, superando as meningites bacterianas e 

tuberculose. A sua incidência corresponde de 20 a 45% dos casos de 

meningite confirmados (WHO, 2002; Bicanic, Harrison, 2004). 

No Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), no 

período de 1980 a 2007, foram notificados 474.273 casos de HIV/SIDA; sendo 

289.074 na região Sudeste, 89.250 na região Sul, 53.089 na região Nordeste, 

26.757 na região Centro Oeste e 16.103 na região Norte. As regiões Sul, 

Sudeste e Centro Oeste, apresentaram estabilização da incidência de 

HIV/SIDA. No entanto, no Norte e Nordeste, a tendência é de crescimento. 

Segundo os critérios da OMS, o Brasil tem uma epidemia concentrada, com 
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taxa de prevalência da infecção pelo HIV de 0,6% na população de 15 a 49 

anos.  

Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil 6% dos pacientes com 

HIV/SIDA, desenvolveram a neurocriptococose. Estima-se que, de 5 a 13% dos 

pacientes com SIDA venham a desenvolver essa doença. Na co-infecção, a 

criptococose é incurável, mas requer uma terapêutica supressiva antifúngica 

(Ministério da Saúde, 2002; Pappardo, Melhem, 2003; Oliveira et al., 2006).  

Estudos retrospectivos realizados no Brasil sobre infecções fúngicas 

associadas ao HIV/SIDA, no período de 1980 a1999 e 1996 a 2006, mostraram 

que 4,5% dos casos de infecção fúngica associada com HIV/SIDA, foram 

identificadas como criptocococose, sendo a segunda mais freqüente, nos 

pacientes HIV/SIDA (por 100, 000 habitante), e mencionada em 50,9%, 

representando 23.9 casos a cada 1,000 mortes relacionadas à HIV/SIDA. 

(Guimarães et al. 2000 e Prado et al., 2009).  

A mortalidade dos pacientes com criptococose é elevada, mesmo com o 

tratamento disponível, e nos casos de cura, são freqüentes as seqüelas 

neurológicas. Segundo dados do Hospital – dia do Instituto de Infectologia 

Emílio Ribas, na cidade de São Paulo (2007), em casos de SIDA a letalidade 

em relação à doença criptocococica é maior, com sobrevida média de 8,4 

meses, 17 a 37% morrem durante o tratamento na fase inicial da doença. A 

recrudescência é grande nos co-infectados que recebem terapia de 

manutenção (Kon et al., 2008). 

O C. neoformans var. grubii (sorotipo A), no Brasil, é o agente da 

criptococose mais prevalente, sendo isolados de amostras biológicas, em torno 

de 89% e ambiental 90,2%, nas regiões Sul, Sudeste e Centro – Oeste (Horta 

et al. 2002; Casali et al. 2003; Lugarini et al., 2006; Leal et al., 2008). No meio 

ambiente, o C. neoformans foi isolado de árvores em diferentes partes do 

Brasil, Rio de Janeiro (RJ), Teresina (PI), Boa Vista e Ilha de Maracá (RO), no 

interior do Amazonas e na cidade de São Paulo (Lazéra et al., 1998; Lazéra et 

al., 2000; Montenegro, Paula, 2000; Filiú et al., 2002). No entanto, a 

criptococose por C. neoformans associada à HIV/SIDA predomina nas regiões, 

sul, sudeste e centro-oeste do Brasil (Igreja et al., 2004; Delgado et al., 2005; 

Rozenbaun et al., 2008; Lindenberg et al 2008).  
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A freqüência (26,9%) do C. neoformans é semelhante nas regiões sul e 

sudeste do Brasil, pois apresentam variação de 25 a 27%, nas cidades de 

Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro (Montenegro, Paula, 2000; Baroni et 

al., 2006; Macêdo et al., 2001).   

Na região sudeste, Moreira et al. (2006) mostraram em um estudo 

retrospectivo (1998-2003), realizado em Uberlândia, Minas Gerais, em 96 

pacientes com diagnóstico clínico e laboratorial de criptococose, nos quais 

81,3% destes com HIV/SIDA. Neste trabalho, estes autores mostraram que a 

criptococose emerge como uma das micoses sistêmicas mais importantes em 

nosso meio, superando, em incidência, a paracoccidioidomicose. 

Em 2007, Matsumoto et al., estudaram 47 isolados de C. neoformans, de 

amostras biológicas, de várias regiões do estado de São Paulo (São José do 

Rio Preto, Santos, Araraquara e Ribeirão Preto), os resultados mostraram a 

prevalência do VNI (95,74%) e apenas 4,25% foi VNII. Outros autores 

mostraram que a prevalência de isolados de C. neoformans, em amostras de 

líquor, no período de 1996 a 1999, provenientes de pacientes com HIV/SIDA do 

Hospital do Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER), na cidade de São 

Paulo, sendo 98,7% de C. neoformans e 1,3% de C. gattii (Paschoal et al. 

2007).  

O C. gattii (sorotipo B) é prevalente nas regiões Norte e Nordeste em 

isolados de amostras ambientais e biológicas, em torno de 64%, sendo que no 

Pará foram isolados 44,64% de VGII e 5,26% de VGI (Nishikawa et al., 2003; 

Pappalardo, Melhem, 2003; Santos et al., 2008).  
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Figura 1: Dados do Programa da Unidade Nacional do HIV/AIDS (UNAIDS) 

2007. (A): casos de HIV +; (B): casos de meningite; (C): casos de 

meningite criptococócica; (D): casos fatais; (E): casos de óbitos. Park 

et al., 2009. (AIDS 2009; 23: 525-30). 
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1.7  Diagnóstico Laboratorial 

 

 

O diagnóstico da criptococose no sistema nervoso central pode ser 

realizado por meio da tomografia computadorizada dos casos, de exame 

micológico direto, da cultura do fungo e por meio da pesquisa do antígeno do 

Cryptococcus spp, no líquor e/ou soro. O padrão ouro para o diagnóstico é a 

cultura, sendo positiva em 89% dos pacientes não infectados pelo HIV e em 

95% a 100% dos pacientes com HIV/SIDA. Além disso, a cultura funciona 

como um parâmetro evolutivo, pois após o início do tratamento é realizado um 

controle utilizando a cultura do líquor (Lacaz et al., 2002; Kon et al., 2008).  

A tomografia computadorizada e a ressonância magnética do crânio 

mostram-se normais em 50% dos casos de meningoencefalite criptocococica; 

no restante, o exame pode revelar hidrocefalia, reforço em torno dos giros, 

nódulos únicos ou múltiplos (criptococomas) em encéfalo ou leptomeninges e, 

ás vezes, nódulo miliares disseminadas por todo o sistema nervoso (Lacaz et 

al., 2002; Kon et al., 2008). 

O exame direto com preparação da tinta da China pode ser positivo em 

até 30-50% dos casos nos pacientes não infectados pelo HIV e em 80% nos 

pacientes com HIV/SIDA (Bicanic, Harrison, 2004; Chayakuleeree et al., 2006). 

Apesar deste teste ser útil no diagnóstico da doença, não é preditor da 

evolução da meningite criptocococica. O material biológico, como o líquor é 

examinado diretamente ao microscópio numa preparação com tinta da China 

(nigrosina). As leveduras são identificadas por um halo claro nítido ao redor da 

célula, que representa a cápsula não corada (Calvo et al., 1991; Rippon, 1988; 

Casadevall, Perfect, 1998; Lacaz et al., 2002). Em pacientes HIV/SIDA, o fungo 

pode apresentar uma cápsula de forma muito reduzida (hipocapsulatas) ou 

com cápsula não visível e em alguns casos sem cápsula, sendo impossível sua 

detecção pelo ensaio da tinta da China (Snow, Dismukes, 1975).  

As culturas de sítios extraneurais devem ser realizadas a fim de 

diagnosticar a doença criptocococica e também de avaliar a extensão do 

acometimento. As amostras biológicas de sangue, lesões de pele, líquido 

pleural, urina, escarro, líquido prostático podem apresentar culturas positivas, 
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particularmente nos pacientes com HIV/SIDA (Mitchell, Perfect, 1995b; Lacaz 

et al., 2002). O microorganismo, C. neoformans, pode ser isolado na maioria 

dos meios utilizados na rotina de micologia, com exceção de meios com 

cicloheximida, que impede seu crescimento e em meios utilizados na 

bacteriologia, como ágar sangue de carneiro. Para as amostras de sangue, o 

procedimento de lise-centrifugação apresenta maior sensibilidade, 

apresentando crescimento nas temperaturas de 25°C e 37°C (Mitchell, Perfect, 

1995b; Lacaz et al., 2002). 

Estes fungos podem ser prontamente diferenciados de outros gêneros e 

espécies, através da semeadura em ágar Níger, meio que originalmente 

contém glicose, creatinina, cloranfenicol, difenil, e extrato de G. abyssinica. A 

creatinina é assimilada por estes fungos, mas não por outras espécies ou 

gêneros tais como, Candida spp., Buellera spp., Rhodotorula spp. e 

Thichosporon spp. O difenil impede o crescimento de fungos filamentosos. Os 

compostos fenólicos presentes nas sementes de G. abyssinica são substratos 

para a enzima lacase (fenoloxidase) produzida por C. neoformans e C gattii, 

levando a formação de melanina por estes fungos e ao desenvolvimento de 

colônias marrons, sendo um dos fatores que os caracteriza (Shields, Ajello, 

1966). 

O teste de hidrólise da uréia também é útil na discriminação do gênero. 

A uréia é hidrolisada pela urease produzida pela levedura, resultando na 

alcalinização do meio de cultura. A positividade da prova é observada pela 

mudança da coloração do ágar, do amarelo para o rosa intenso, em 24 a 48 

horas de incubação. Thichosporon spp., Rhodotorula spp., e Clipolytica spp., 

assim como o Cryptococcus  spp podem apresentar urease positiva, mas 

apresentam características morfológicas e bioquímicas distintas de 

Cryptococcus spp (Millan, Zaror, 2004).  

Para a determinação da espécie é mais utilizado o meio de CGB, 

composto pelas substâncias: canavanina, glicina e o indicador de pH azul de 

bromotimol. C gattii ao contrário de C neoformans assimila glicina, fonte de 

carbono e nitrogênio, formando compostos alcalinos que mudam o pH do meio 

e, desta forma, modifica sua cor de amarelo para azul cobalto. Este fungo 

também cresce na presença de canavanina, sendo esta tóxica para a maioria 
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dos isolados de C. neoformans. O meio de ágar CGB é considerado adequado 

para a diferenciação das espécies, embora haja relatos de isolados de C. 

neoformans que produziram coloração azul neste meio, provavelmente por 

apresentarem resistência à canavanina (Kwon-Chung et al., 1982; Polacheck, 

Nakamura et al., 1998; Khan et al., 2003). 

Em materiais de biópsias podem ser realizadas colorações de rotina do 

laboratório de patologia, como HE (hematoxilina – eosina) e de Gomori-Grocot, 

para a análise do padrão de lesões, podendo ou não evidenciar a cápsula. No 

entanto, a coloração de Mucicarmin de Meyer e a Fontana-Masson são 

específicas para Cryptococcus spp. em amostras de tecidos, mesmo quando 

as amostras são hipocapsulata (Casadevall, Perfect, 1998; Lacaz et al., 2002; 

Lazéra et al., 2004; Gazzoni et al., 2009). 

Os testes imunológicos, nem sempre utilizados, podem ser realizados 

através de reação de detecção do antígeno circulante, por meio da aglutinação 

com partículas de látex sensibilizadas com antiglobulina específica, sendo está 

técnica a mais utilizada pela facilidade na execução (Bloomfiel et al. 1963; 

Kauffman et al., 1981; Stockman et al., 1983; Hamilton et al., 1991; Kiska et al., 

1994). Este teste apresenta, em torno, de 75% de sensibilidade e 95% 

especificidade (Berlin, Pincus, 1989). 

O teste do látex tem suas limitações, pois apresenta resultado falso 

positivo, em casos de reação cruzada com o fator reumatóide, neoplasias, 

infecção por bactérias como Stomatococcus mucilaginosis que pode provocar 

quadros de meningite e Thichosporon spp, Geotrichum spp. Candida albicans 

que produzem os mesmos polissacarídeos da cápsula do C. neoformans, além 

disso, é comum ocorrer contaminação durante a pipetagem no laboratório 

(MacKinnon et al., 1978; Kornfeld et al., 1980; Boom et al., 1985; Sachs et al., 

1991; Heelan et al., 1991; Whittier et al., 1994; Millon et al., 1995; Stoeckli et 

al., 2001). O resultado falso negativo pode ocorrer devido ao efeito prozona, 

principalmente em pacientes SIDA, pois esses apresentam em seus fluídos a 

levedura pobremente encapsulada (Stamm et al., 1980; Currie et al., 1994).  

Em 1991, Gade et al. propôs um novo ensaio imunoenzimático 

(ELISA) para a detecção da cápsula polissacarídica do Cryptococcus spp., por 

meio de anticorpos monoclonais. Os resultados deste estudo mostraram 99% 
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de sensibilidade e 97% de especificidade, indicando que o teste de ELISA é 

mais eficiente que a técnica do Látex, e sugerindo que o ELISA pode ser 

utilizado em casos de cultura negativa, mas sempre associado com a técnica 

do látex, pois outros autores mostraram com o ensaio de ELISA resultados 

falsos negativo, em 3 a 8%, de amostras de soro (Saha et al., 2008). Estes 

dados foram confirmados, em pacientes HIV/AIDS, no entanto, tanto as 

técnicas do látex, como a ELISA apresenta reação cruzada com o antígeno 

circulante do T. beigelli (Casadevall et al., 1992; Bivanco et al., 2006; Saha et 

al., 2008). Saha et al (2009) relataram que o ensaio de ELISA foi negativo após 

o tratamento com antifúngicos mostrando baixa sensibilidade quando 

comparado ao PCR método que detecta o Cryptococcus spp em amostras de 

soro, mesmo após oito semanas de tratamento. 

Outro diagnóstico auxiliar da criptococose em seres humanos pode ser 

feito por meio da prova intradérmica de leitura tardia utilizando a criptococcina, 

um antígeno peptídeo-polissacarídeo, obtido a partir do antígeno extraído de 

culturas da levedura C. neoformans, não tipada sorologicamente. Os poucos 

relatos de testes cutâneos em humanos com o uso de antígenos ou anticorpos 

em pessoas saudáveis têm indicado um nível variável de reatividade e 

exposição ao Cryptococcus spp (Mellhem, Lacaz, 1976; Bivanco et al., 2006). 

Os métodos laboratoriais utilizados de rotina para o diagnóstico da 

criptococose apresentam limitações que podem resultar em falso negativo, e, 

conseqüentemente, levar os pacientes ao óbito, principalmente aqueles com 

HIV/SIDA. As falhas das técnicas levam a buscar outros métodos de 

diagnóstico que apresentem sensibilidade e especificidade maiores (Kon et al., 

2008). 

 

 

 

1.8  Diagnóstico Molecular 

 

 

Nas últimas décadas, o desenvolvimento da biologia molecular gerou 

várias técnicas que permitem identificar diferenças genéticas entre os 
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microorganismos. Essas novas metodologias baseiam-se em estudos do RNA 

ribossomal (rRNA) representando 80% do RNA total nas células em divisão. Os 

genes do rRNA são divididos em rDNA 45S que codifica os RNAs ribossomais 

18S, 5,8S e 28S e em rDNA 5S que codifica o rRNA 5S. (White et al., 1990). 

A análise do DNA ribossômico é uma ferramenta importante para a 

identificação e avaliação de polimorfismo nos fungos. As seqüências 

codificadas são altamente conservadas entre as espécies fúngicas. A 

diferenciação genômica entre populações de uma espécie constitui o primeiro 

estágio da divergência evolutiva. Esta diferenciação resulta, na maioria dos 

casos, da ação de diferentes ambientes a que cada população está sujeita 

sobre a variabilidade pré-existente na espécie (Altschul et al., 1997). 

A técnica mais utilizada em fungos é a amplificação de rDNA por reação 

da polimerase em cadeia (PCR). Esta técnica permite a amplificação de 

regiões específicas do genoma, tais como, Internal transcribed Spacer (ITS1-

ITS4 - Sítio Interno Transcrito), localizado entre regiões altamente 

conservadas, como as regiões correspondentes aos genes 18S, 5,8S e 28S 

rRNA (Figura 2). Nas últimas décadas, foram criados inúmeros métodos 

baseados na análise do DNA para estudar a epidemiologia de C. neoformans e 

C. gattii. As técnicas mais utilizadas para o estudo do genótipo deste fungo 

incluem RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA), RFLP (Restriction 

Fragment Length Plymorphism), estudos de hibridização do DNA, AFLP 

(Amplified Fragment Lenght Polymorphism) e PCR fingerprinting (Meyer et al., 

2003). Além de estudos sobre o genótipo do C. neoformans, vários grupos de 

pesquisadores estão desenvolvendo pesquisas direcionadas para o diagnóstico 

molecular da criptococose, no entanto as informações a partir de amostras 

biológicas ainda são escassas (Mitchell et al., 1994; Prariyachatigul et al., 1996; 

Rappeli et al., 1998; Evertsson et al., 2000; Bialek et al., 2002a, Takahashi et 

al., 2003, Paschoal et al., 2004, Saha et al., 2009). 

Os métodos moleculares baseados na identificação de seqüências de 

DNA e de RNA têm a vantagem de não requererem a cultura do 

microorganismo e podem ser realizados, diretamente, em amostras biológicas 

dos pacientes, em quantidades ínfimas. 
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A seleção de seqüências-alvo de DNA específicas do Cryptococcus 

spp. tem sido realizada a partir da sua busca em bancos de dados, utilizando-

se seqüências de DNA geradas pelas metodologias da PCR e de 

seqüenciamento, para as regiões conservadas 28S, 18S, 5,8S rDNA e regiões 

ITS. Enquanto as regiões dos genes ribossomais são altamente conservadas 

dentro das espécies, as regiões dos espaçadores ITS, por evoluírem mais 

rapidamente, apresentando maior variação intraespécie e interespécie (White 

et al., 1990; Adams et al., 1992; Mitchell et al., 1994; Prariyachatigul et al., 

1996; Tanaka et al., 1996; Rappelli et al., 1998; Evertsson et al., 2000 Bialek et 

al., 2002a).. 

Em 1996, Prariyachatigul et al., propuseram um método diagnóstico 

para detecção do DNA do Cryptococcus spp., diretamente do líquor, por meio 

da PCR com seqüências iniciadoras da região 18S rDNA, no entanto os 

resultados mostraram reação cruzada com Thichosporon spp e Klebsiella 

pneumoniae. Bialek et al. (2002a), propôs outro ensaio pela Nested PCR com 

seqüências iniciadoras da região 18S rDNA para a detecção do Cryptococcus 

spp em amostras de tecido cerebral de camundongo, os resultados foram 

inespecíficos devido a semelhança filogenética entre os fungos. Em 2009, 

Saha et al também utilizaram a seqüência iniciadora 18S rDNA, em amostras 

de cultura e em amostras biológicas diretas de soro, líquor e urina de pacientes 

com criptococose e portadores do HIV associado a criptococose, mostrando 

100% de sensibilidade. Além disso, estes autores mostraram que a Nested-

PCR foi positiva mesmo após o tratamento com antifúngicos (Quadro 1).  

As seqüências da região 5,8S rDNA mostram maior sensibilidade e 

especificidade em relação a região 18S rDNA, pois contêm as regiões do sítio 

interno transcrito (ITS). Mitchell et al (1994) mostraram a otimização de várias 

combinações das seqüências iniciadoras da região 5,8S rDNA e ITS, para a 

detecção do Cryptococcus spp em amostras de cultura isoladas de líquor e do 

ambiente. Os resultados mostraram que as seqüências iniciadoras 

denominadas de CN4 e CN5 que amplificaram um fragmento de 136pb para 

ambas as espécies (gattii e neoformans) de Cryptococcus. As seqüências 

denominadas de CN5 e CN6 amplificaram o fragmento de 116 pb específico 

para a espécie neoformans (Quadro 1).  
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Em 1998, Rapelli et al. utilizaram as seqüências iniciadoras CN5 e 

CN6, descritas por Mitchell et al (1994), para detecção do rDNA do C. 

neoformans em amostras de líquor mostrando ser um ensaio sensível 

(detectando até 10 células/mL), específico, reprodutível e uma ferramenta 

promissora na análise em amostras de líquor de pacientes com meningite 

aguda com suspeita de criptococose (Quadro 1). Estes autores observaram, no 

entanto, que a detecção do rDNA pela Nested PCR foi negativa em amostras 

de seguimento destes pacientes, após o início do tratamento, ao contrário do 

ensaio do látex que se mostrou positivo até cinco meses após o início do 

tratamento, sugerindo que o Nested PCR pode monitorar o clearance do 

antígeno do Cryptococcus em amostras de líquor.  

Em 2003, Takahashi et al. mostraram a detecção do rDNA do 

Cryptococcus spp em amostras de lavado brônquico com as seqüências 

iniciadoras CN5 e CN6, descritas por Mitchell et al (1994), as quais são 

altamente sensíveis e específicas para C. neoformans (Quadro 1). Os 

resultados foram positivos para a detecção do C. neoformans em dois 

pacientes com pneumonia criptocococica e HIV e em paciente com leucemia e 

Pneumocystis pneumonia. Este último paciente não recebeu tratamento anti-

fúngico, pois os resultados da cultura e do ensaio do látex foram negativos, 

sugerindo que o paciente foi colonizado com o C. neoformans. Em 2004, 

Paschoal et al. utilizou as seqüências iniciadoras CN5 e CN6, da região 5,8S 

rDNA mostrando 100% de especificidade em amostras de cultura de C 

neoformans isoladas do líquor e em amostras diretas do líquor. Os resultados 

em relação à sensibilidade foram de 92,9%, mostrando 7% de resultados falso 

negativos, sugerindo que possa ter ocorrido problemas na lise da cápsula 

mucopolissacarídica, ou interferências da própria amostra de líquor (drogas 

utilizadas no tratamento dos pacientes com SIDA). Outro fator seria a presença 

de grande quantidade de cápsula que altera a atividade da enzima Taq DNA 

polimerase, desta forma inibindo a reação da PCR e comprometendo a 

acurácia deste ensaio. 
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Em 2009, Veron et al. mostraram a detecção de C. neoformans em 

amostras de líquor, lavado brônquico e sangue total, por meio da técnica de 

PCR em tempo real utilizando a sonda Taqman. Neste estudo, os autores 

utilizaram as seqüências iniciadoras CN4 e CN5 descrita por Mitchell et al. 

(1994). Os resultados sugerem que está metodologia pode ser utilizada como 

um método alternativo, sendo indicado para os casos onde a detecção de 

antígeno circulante for fracamente positiva, mas com quadro clinico negativo. 

No entanto, a utilização desta metodologia torna-se inviável para uma rotina 

voltada para o diagnóstico do C.neoformans, devido ao custo elevado em 

relação à PCR convencional. 

Em decorrência destas limitações metodológicas ainda há a 

necessidade de buscar outras padronizações para as técnicas moleculares, na 

tentativa de oferecer um método diagnóstico mais rápido com menor custo e 

que apresente 100% sensibilidade e especificidade em amostras biológicas, 

realizado em amostras menos invasivas para os pacientes HIV positivos, tais 

como de soro. Estas amostras poderiam ser utilizadas para o diagnóstico, e 

durante o acompanhamento do tratamento.  

O atraso no diagnóstico e as dificuldades em controlar a infecção são 

importantes causas de mortalidade e morbidade. Devido a esses fatores, 

ressaltamos a importância do empenho para o diagnóstico precoce, 

concomitante de tratamento agressivo adequado a cada etiologia. 
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Figura 2. Representação esquemática dos genes ribossomais no genoma eucariótico. As 

unidades do rDNA se encontram repetidas em seqüência e separadas entre sítios 
intergênicas (IGS). Em detalhe, cada unidade de genes ribossomais é composta 
pelos genes 18S, 5.8S e 28S e a região contida entre estes é chamada de sítio 
interno transcrito (ITS). Adaptado de Mitchel et al., (1994).  
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Tendo em vista a gravidade da criptococose, principalmente associada a 

SIDA, e a escassez de dados sobre a melhoria de procedimentos para a 

detecção e identificação do fungo, o estudo se fez relevante. Assim sendo, com 

a nossa proposta, consideramos que a avaliação de fluídos biológicos, de soro 

e líquor, com seqüências iniciadoras das regiões rDNA e ITS para a detecção 

do C. neoformans, contribuirá para o conhecimento do diagnóstico molecular e 

seguimento da doença nos pacientes. 
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2  OBJETIVO  

 

 

 

2.1  Objetivo Geral 

 

 

O objetivo deste trabalho foi detectar o DNA do C. neoformans em 

fluídos biológicos, de soro e líquor de pacientes com HIV positivo, por meio da 

Nested PCR com as seqüências iniciadoras (Sis) das regiões 18SrDNA, 5,8S 

rDNA e ITS específicas do Cryptococcus spp.  

 

 

 

2.2   Objetivos Específicos 

 

 

• Re-caracterizações micológicas, bioquímicas e caracterização molecular 

das amostras referências de Cryptococcus spp, tanto as isoladas de fluídos 

biológicos de pacientes do Ambulatório de Dermatologia do HCFMUSP 

como a amostra ATCC; 

 

• Caracterizações micológicas, bioquímicas, sorológica e molecular de C. 

neoformans detectado nas amostras de soro e líquor, bem como das 

culturas de Cryptococcus spp isoladas do líquor dos pacientes do IIER e 

HCFMUSP; 

 

• Buscar seqüências específicas de C. neoformans por comparação com os 

dados depositados no Genbank e, posteriormente, avaliar estas seqüências 

pela técnica da Nested PCR; 
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• Analisar as seqüências iniciadoras das regiões 18S rDNA, 5,8S rDNA e ITS 

pela reação da Nested PCR para verificar a sensibilidade, especificidade, 

valor preditivo positivo e negativo e reprodutibilidade desta técnica; 

 

• Avaliação dos ensaios da Nested PCR em relação às técnicas 

convencionais para a detecção do Cryptococcus spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MÉTODOS 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
36 

3  MÉTODOS 

 

 

 

3.1  CASUÍSTICA 

 

 

As amostras deste estudo foram obtidas do ambulatório da Dermatologia 

do Hospital das Clinicas da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e do 

ambulatório do Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER). A obtenção das 

amostras foi aprovada pelas Comissões de Ética do HCFMUSP (Processo 

0635/2007) e do IIER (Processo 63/2007). Detalhes estão no Anexo B. 

 

 

3.1.1  Seleção da amostra  

A pesquisa de Cryptococcus spp. no líquor e soro, dos pacientes com 

SIDA foi realizada de acordo com os critérios definidos pelo Centro de Controle 

de Doenças (CDC). Todos os pacientes deram entrada no serviço de pronto-

socorro do IIER e HCFMUSP com suspeita de meningite. Durante o período de 

internação foram coletados os fluídos biológicos (soro e líquor) para a 

realização dos testes sorológicos - HIV, Hepatite, Sífilis e fungos (P. 

brasiliensis, H. capsulatum, A. fumigatus e Cryptococcus spp), além dos testes 

bioquímicos e microbiológicos. 

Após informados dos resultados e do diagnósticos (positivo e negativo), 

os pacientes foram procurados pelo médico - pesquisador e esclarecidos sobre 

a pesquisa. Ao concordarem em participar do estudo, responderam ao 

questionário pertinente e assinaram o termo de consentimento livre esclarecido 

(TCLE) Anexo B. 

A casuística foi constituída de 39 pacientes e 10 indivíduos sadios da 

população geral. Para facilitar à análise os pacientes foram separados segundo 

o diagnóstico em grupos, inclusive o controle negativo. A caracterização destes 

grupos quanto a idade, raça, procedência, tempo de internação e óbito, 

encontra-se resumido na tabela 2 e, separadamente, no Anexo A  (Quadros 1– 
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4). As culturas de Cryptococcus spp. referências utilizadas para o estudo 

encontram-se na tabela 1. Todos os pacientes do grupo V com 

neurocriptococose e HIV apresentavam CD4 inferior a 200 células/mm3, tanto 

na fase sub-aguda, como na aguda.  

 

 

3.1.1.1  GRUPO I – controle negativo (sadios) 

Fizeram parte desse grupo 10 indivíduos sadios, entre homens 50% e 

mulheres 50%, da população geral. Todos numa faixa etária de 18 – 58 anos 

numa média de idade de 35 anos. Noventa porcento (9) destes indivíduos eram 

provenientes da região do sudeste (São Paulo) e 10% (1) do nordeste (Bahia). 

Em relação a raça 50% (5) dos indivíduos eram brancos (caucasianos), 20% 

(2) negros e 30% (3) pardos. A média de internação variou de um a seis dias 

(tabela 2; Anexo A - Quadro 1A). 

 

 

3.1.1.2  GRUPO II – controle positivo (culturas) 

Foram utilizadas uma amostra de cultura C.gattii obtida de paciente 

imunocompetente, uma amostra de C. neoformans obtida de pacientes 

HIV/SIDA positivo, todas recém isoladas dos pacientes do ambulatório do 

Departamento de Dermatologia do HCFMUSP, além de outra amostra de C. 

neoformans obtida da ATCC (referência) tabela 1. Tais culturas foram usadas 

como referência para acompanharem todos os experimentos do estudo. Estas 

amostras foram plaqueadas e re-isoladas para serem re-caracterizadas a partir 

de uma única colônia, por meio das técnicas micológicas (tinta da China, CGB 

e Urease) e moleculares (PCR Multiplex e Sequenciamento da região 

conservada 5,8S rDNA). As culturas foram mantidas em meio de ágar 

Sabouraud (50mg/mL de cloranfenicol) a 25ºC (repicadas a cada três meses). 

As suspensões das culturas foram alíquotadas na concentração de 1x106 

células/mL e mantidas sob duas formas: à temperatura de -80°C e em glicerol 

50% no nitrogênio líquido. 
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Tabela 1 - Descrição das amostras de Cryptococcus spp., 
referência (GRUPO II – controle positivo - culturas) 

Nº Gênero/espécie Procedência 
1 Cg RI 01 
2 Cn* ATCC 24067 
3 Cn** RI 02 

 

Nº1: cultura de Cryptococcus gattii; Nº 2: cultura de Cryptococcus 
neoformans; Nº3: cultura de Cryptococcus neoformans; *pacientes 
imunocompetente; ** paciente com HIV/SIDA, RI: amostras recém isoladas. 
As amostras RI foram isoladas de pacientes do ambulatório do 
Departamento de Dermatologia do HCFMUSP, a amostra ATCC foi 
adquirida para este estudo.  
 
 

 

3.1.1.3  GRUPO III – controle positivo (criptococose) 

Este grupo foi constituído de sete pacientes com criptococose por C. 

neoformans. Destes 71,42% (5) eram homens e 28,58% (2) mulheres, numa 

faixa etária de 29 – 65 anos e uma média de 46 anos. Quanto a procedência, 

85,7% (6) dos pacientes eram da região Sudeste (São Paulo) e 14,28% (1) do 

Nordeste (Bahia). Em relação a raça 85,71% (6) eram brancos (caucasianos) e 

14,28% (1) negro. O tempo de internação hospitalar destes pacientes foi de 13 

a 90 dias (tabela 2; Anexo A – Quadro 2A). 

 

 

3.1.1.4  GRUPO IV (GRUPO DE HIV +) 

Este grupo foi constituído de 14 pacientes acometidos de HIV e 

meningites não fúngicas (bacteriana, neurotuberculose, neurotoxoplasmose, 

viral). Destes, 64,28% (9) eram do sexo masculino e 35,71% (5) do sexo 

feminino. Todos numa faixa etária de 23 – 53 anos e uma média de 42,42 

anos. Dos pacientes 71,42% (10) eram procedentes da região Sudeste (São 

Paulo), 7,14% (1) da região Sul (Paraná), 7,14% (1) do Norte (Pará) e 14,28% 

(2) do Nordeste (Bahia). Quanto à raça eram brancos (caucasianos) 78,57% 

(11) e pardos 21,42% (3). O tempo de internação hospitalar destes pacientes 

foi de 1- 30 dias (Tabela 2; Anexo A – Quadro 3A). 
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3.1.1.5  GRUPO V (GRUPO DE ESTUDO) 

Este grupo foi constituído de 18 pacientes com neurocriptococose e 

HIV. Destes pacientes 77,7% (14) eram do sexo masculino e 22,2% (4) do sexo 

feminino. Todos numa faixa etária de 27 – 49 anos e uma média de 36 anos. 

Os pacientes na sua maioria 77,7% eram da região Sudeste (14) (São Paulo -

13; Rio de Janeiro – 1), seguida pela região Nordeste 16, 6% (3) (Bahia 1; 

Ceara 1 e Pernambuco 1) e por fim da região Sul 5,55% (1) (Paraná). Em 

relação a raça 66,6% (12) eram brancos (caucasianos), pardos 27,7% (5) e 

negros 5,55% (1). O tempo médio de internação foi de cinco - noventa dias 

(tabela 2; Anexo A – Quadro 4A).  

 

 

3.1.1.6  GRUPO VI – CULTURAS HETERÓLOGAS 

Este grupo foi constituído de seis culturas de isolados fúngicos 

(Paracoccidioides brasiliensis, Nocardia spp, Candida albicans, Candida 

parapsilosis, Histoplasma capsulatum e Aspergillus spp) obtidos de lesões de 

pacientes. Estas culturas recém isoladas dos pacientes do ambulatório do 

Departamento de Dermatologia do HCFMUSP se encontravam arquivadas no 

Laboratório de Micologia Médica do IMTSP. O critério de seleção destas 

amostras foi baseado na semelhança clínica entre os fungos. Estas culturas 

foram utilizadas para avaliar a especificidade, tanto das técnicas 

convencionais, bem como das moleculares. 
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Tabela 2. Resumo da caracterização dos grupos I,III, IV e V 
 GRUPO I GRUPO III GRUPO IV GRUPO V  
 SADIOS CRIPTOCOCOSE 

POS 
HIV+ CRIPTOCCOSE 

POS e HIV+ 
Total 

 N=10 N=7 N=14 N=18 49 
IDADE 34,8 

(18 – 58) 
45,57 

(29-65) 
42,42 

(23-53) 
35,8 

(27 – 49) 
39,64 

(18 – 65) 

RAÇA      

B 5/10 6/7 11/14 12/18 34/49 
P 3/10 0/7 3/14 5/18 11/49 
N 2/10 1/7 0/14 1/18 04/49 
A 0/10 0/7 0/14 0/18 00/49 

SEXO      

F 5/10 2/7 5/14 4/18 16/49 
M 5/10 5/7 9/14 14/18 33/49 

PROCEDÊNCIA      

SUDESTE 9/10 6/7 10/14 14/18 39/49 
SUL 0/10 0/7 1/14 1/18 02/49 
NORDESTE 1/10 1/7 2/14 3/18 07/49 
NORTE 0/10 0/7 1/14 0/18 01/49 

HIV+ 0/10 0/7 14/14 18/18 32/49 

CR 0/10 7/7 0/14 18/18 25/49 

MÉDIA DE 
INTERNAÇÃO 
(DIAS) 

1-6 13-90 1-30 5-90 1-90 

 
B: raça de pele branca; P: raça de pele parda; N: raça de pele negra; A: raça de pele amarela; F: 
sexo feminino; M:sexo masculino; HIV

+
: paciente com o vírus da imunodeficiência adquirida; CR: 

criptococose. 
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3.2  Seqüências iniciadoras utilizadas na Nested PCR para a detecção do 

DNA do Cryptococcus spp 

 

Seqüências Iniciadoras utilizadas na Nested PCR para a identificação do 

DNA de Cryptococcus spp. nas culturas referências e nos isolados de líquor, e 

nos fluídos biológicos de líquor e soro (Quadro 2). 

 

 

Nested PCR - Reação em cadeia da polimerase; sai - seqüência Iniciadora da região conservada 18S 

rDNA , SiB - seqüência Iniciadora da região conservada 5,8S rDNA-ITS; SiC - seqüência Iniciadora da 

região conservada 5,8S rDNA-ITS; ** - TESTE; pb – pares de bases, F – sentido sense, R – sentido anti-

sense, ≈ - aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 2. Seqüências Iniciadoras utilizadas na Nested PCR 
NESTED PCR Fragmento 

(pb) 
Referências 

Região 18SrDNA –                        Seqüência    

1° PCR SiA1
F
 GTT AAA AAG CTC GTA GTT G 

 SiA2
R
 TCC CTA GTC GGC ATA GTT TA 

429 Bialek et al. (2001) 

2° PCR SiA3
F
 TCC TCA CGG AGT GCA CTG TCT TG 278 Bialek et al. (2002

a
) 

 SiA4
R
 CAG TTG TTG GTC TTC CGT CAA TCT 

A 
  

Região 5,8SrDNA Seqüência   

1° PCR SiB1
F
 TCC GTA GGT GAA CCT GCG G ≈600 

 SiB2
R
 TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC  

Fugita et al., 2001 

2° PCR SiB3
F
 GAA GGG CAT GCC TGT TTG AGA G 116 

 SiB4
R
 TTT AAG GCG AGC CGA CGT CCT T  

Mitchell et al., 1994 

1° PCR SiB1
F
 TCC GTA GGT GAA CCT GCG G ≈600 Fugita et al., 2001 

 SiB2
R
 TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC   

2° PCR SiC1
F
 GAA GGG CATGCC TGT TTG AGA G 256 ** 

 SiC2
R
 ATC ACC TTC CCA CTA ACA CAT T   
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3.3  Critérios de Inclusão e Exclusão dos pacientes 

 

 

 

3.3.1  Inclusão  

 

 

• Foram incluídos os indivíduos com suspeita de infecção causada por 

Cryptococcus spp, tanto imunocompetentes como os imunodeprimidos pelo 

HIV; 

 

• Todos os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

 

 

 

3.3.2  Exclusão 

 

 

• Foram excluídas as pacientes gestantes; 

• pacientes menores de 18 anos; 

• pacientes maiores de 65 anos; 

• pacientes com doenças mentais e portadores de deficiências genéticas. 
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3.4  Preparo das Amostras 

 

 

As amostras foram processadas no Laboratório de Micologia Médica do 

Departamento de Dermatologia do HCFMUSP; e do Instituto de Medicina 

Tropical de São Paulo, em colaboração com o Laboratório de Oncologia da 

FMUSP e Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical de São 

Paulo. 

O procedimento de coleta e processamento das amostras foram 

realizados durante o período de internação hospitalar. De todos os pacientes e 

doadores foram retirados, aproximadamente, 5 mL de líquor por punção lombar 

e 10mL de sangue total por punção intravenosa. Após estas coletas, as 

amostras foram transportadas sob refrigeração (em isopor com gelo) e 

mantidas acondicionadas a 4°C, até o seu processamento (separação do soro 

e preparo do líquor para a análise micológica, sorológica e molecular). Em 

seguida, as amostras são mantidas sob congelamento a -80ºC. 

As amostras de líquor foram analisadas quanto ao seu aspecto (límpido, 

turvo e/ou com hemáceas), no laboratório do hospital. A análise do CD4 foi 

realizada em pacientes portadores do HIV durante o período de internação. Em 

seguida, foram realizadas as análises micológica, sorológica e molecular. As 

amostras de sangue total foram analisadas quanto aos testes sorológicos e 

moleculares. 

 

 

 

3.4.1  Culturas de Cryptococcus spp  

• Isoladas de material biológico de paciente  

• Cultura de referência do IMTSP 

As amostras de Cryptococcus spp. isolados a partir do líquor dos 

pacientes, bem como as amostras arquivadas utilizadas como referência 

(tabela 1) foram caracterizadas pelos métodos micológicos convencionais, para 

a identificação das espécies de Cryptococcus.  
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As amostras de Cryptococcus spp obtidas a partir do líquor e as de 

referências foram cultivadas em ágar Sabouraud acrescido de cloranfenicol 

(50mg/mL) do Laboratório Difco (Detroit, Mi, USA). As culturas foram mantidas 

a 25°C, até atingir a fase log de crescimento celular, sendo observadas 

diariamente, durante um mês. Os cultivos que não apresentaram crescimento 

foram descartados. Em seguida, as suspensões de células fúngicas obtidas 

das culturas (LCR e referência) foram centrifugadas por 5000xg (7500 rpm), 

por 10 minutos (centrífuga Eppendorf 5810R, Hamburg - Germany). O 

sedimento celular foi ressuspendido em 200 µL de Phosphate – buffered saline 

(PBS) (pH 8.0) e estocadas a -80°C. 

Por ocasião do procedimento de extração do DNA das células, os 

sedimentos celulares foram lavados em solução de EDTA (100mM) e Tris 

50mM em pH 7,5 (Invitrogen Brasil Ltda, Carlsbad, USA) homogeneizados e 

centrifugados a 5000 x g (7500 rpm) por 10 minutos (centrifuga Eppendorf 

5810R, Hamburg - Germany).  

Todo o material obtido foi congelado, em glicerol a 50%, (Sigma – 

Aldrich Co., St. Louis, Missouri, USA) e estocadas em nitrogênio líquido. 

 

 

 

3.4.2  Processamento das amostras biológicas – soro e líquor 

 

• LÍQUOR: As amostras de líquor foram centrifugadas a 1000 x g 

(centrífuga, Eppendorf 5810R, Hamburg - Germany) por 15 minutos a 

temperatura ambiente, garantindo a remoção de todos os glóbulos 

brancos. O sobrenadante foi separado em alíquotas de 200µL. O 

sedimento celular (precipitado) foi analisado pela micologia clássica 

(tinta da China e semeado em meio cultura) e submetido aos ensaios 

moleculares de Nested PCR (Figura 3). O sobrenadante foi analisado 

pelo teste do sorológico (Látex) e molecular, Nested PCR (Figura 3).  
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Figura 3: Fluxograma metodológico dos procedimentos realizados com as 

amostras de líquor (LCR). 

 

• SORO: As amostras de sangue total (com anticoagulante) foram 

centrifugadas a 1000 x g por 15 minutos (Eppendorf 5810R, Hamburg – 

Germany) para obter o soro (Ajello et al., 1963). O soro foi analisado 

pelo teste do sorológico (Látex) e molecular (Nested PCR). Estas 

amostras de soro foram armazenadas, em alíquotas de 200µL (Figura 

4). 

 

Todas as amostras de soro e líquor foram armazenadas a -80°C, até o 

momento dos ensaios micológicos, sorológicos e moleculares. 

 

 

Figura 4: Fluxograma metodológico dos procedimentos realizados com as 

amostras de soro. 
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Caracterização micológica, bioquímica e molecular dos isolados de 

Cryptococcus spp 

Os isolados das culturas de Cryptococcus spp obtidos do líquor (GIII e 

GV) e das culturas referências (GII) foram caracterizados pelos métodos 

micológicos e bioquímicos convencionais, ou seja, exame direto com tinta da 

China, e cultivo em ágar Níger a 37°C (Figura 5 A e B). Após o crescimento do 

microorganismo foram selecionadas três colônias isoladas de cada placa. 

Estas colônias apresentavam aspectos diferentes em relação a cor e tamanho. 

Em seguida, estas colônias foram semeadas em ágar Sabouraud acrescido de 

cloranfenicol (50mg/mL), uma colônia por tubo. Após o crescimento celular, foi 

retirada uma alçada de células, de cada tubo, e re-semeada em ágar urease e 

CGB para diferenciar as espécies de Cryptococcus. O DNA dos isolados das 

culturas de Cryptococcus spp foi analisado por meio da técnica PCR multiplex 

e sequenciamento.  

 

 

3.5  Caracterização micológica 

 

3.5.1  Tinta da China 

 As amostras de líquor dos grupos (GI, GIII, GIV e GV) foram 

centrifugadas a 1000 rpm, por 10 minutos, aumentando o rendimento do exame 

direto. O sedimento celular foi ressuspenso em 200 µL de PBS (pH 8.0) e uma 

alíquota de 25µL da suspensão celular foi colocada sobre uma lâmina de vidro 

e, em seguida, foram adicionados 25µL de tinta da China. Após 

homogeneização da suspensão na lâmina, esta foi coberta por uma lamínula e 

observada ao microscópio óptico com magnitude de 40X. A análise foi 

realizada pela observação da presença ou ausência da levedura (Figura 5 A). 

Esta apresenta um halo claro e nítido ao redor da célula, representando a 

cápsula mucopolissacarídica não corada com a tinta da China (Lacaz et al., 

2002).  
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Figura 5A: Fluxograma metodológico do procedimento da tinta da China 

realizado com as amostras de líquor. 

 

 

3.5.2  Cultivo em ágar Níger (NSA – níger – seed – Agar) 

Todas as amostras de Cryptococcus spp isoladas do líquor, bem como 

as amostras de Cryptococcus spp das culturas referências foram re-isolados 

em ágar Níger (200mL de extrato de sementes de Níger (35g), 10g de glicose, 

35g de ágar bacteriológico, 780mg de creatinina, 100 mg de difenil, 50mg/L 

cloranfenicol e água destilada qsp 1000mL) a 37°C. Este meio contém 

sementes de Níger que servem de substrato para a enzima fenoloxidase, que 

catalisa a oxidação de compostos O-difenólicos como L-dopa, L-dopamina, 

ácido clorogênico e ácido caféico, produzindo colônias de coloração marrom-

escura ou negra em até cinco dias, Figura 5B (Polacheck, Kwon - Chung, 1988; 

Kwon- Chung, Bennett, 1992; Lacaz et al., 2002).  

 

 

3.5.2.1  Cultivo em ágar Canavanina – Glicina – Azul de bromotimol – CGB 

A diferenciação entre as espécies de Cryptococcus foi realizada 

utilizando-se o meio de cultura CGB, segundo Kwon - Chung et al. (1982), 

como segue: Solução A - glicina 10g, fosfato de potássio monobásico 1g, 

sulfato de magnésio 1g, cloridrato de tiamina 1mg, sulfato de 1-canavanina 30 

mg e água destilada qsp 100mL; Solução B - azul de bromotimol sódico 0,4g, 
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64 mL de hidróxido de sódio 0,01N e água destilada qsp 100mL; Solução C -  

solução 2mL da solução B, ágar bacteriológico 2g e água destilada qsp 100mL 

+ 10mL da solução A. As culturas referências de C. gattii (N1) e C. neoformans 

(N2 e N3) foram utilizadas como controle, tabela 1. As culturas de 

Cryptococccus spp isoladas do líquor foram semeadas e cultivadas em meio 

CGB a 25°C por até cinco dias. As colônias de C. gattii utilizam glicina como 

fonte de carbono e nitrogênio e são resistentes à canavanina, alterando a 

coloração do meio de amarelo para azul cobalto (Figura 5 B).  

 

 

3.5.2.2  Prova da urease 

 

A atividade da urease produz alteração do pH do meio para alcalino. Ao 

meio ágar uréia (0,5g de peptona; 2,5g de NaCl; 10g KH3PO4; 2,5g de glicose; 

10g de agar-agar e água destilada qsp 500mL) foi adicionado 6mL de solução 

de vermelho – fenol 0,2% em etanol 50%. Em seguida, esta solução foi 

autoclavada a 115°C por 15 minutos. Após esfriar, foi adicionado ao meio 100 

mL da solução aquosa de uréia a 20% (esterilizada por filtração) e distribuída 

em tubos inclinados. Após o teste de esterilidade, as amostras de 

Cryptococcus spp isoladas foram semeadas e incubadas a 37°C por até três 

dias. A produção de amônia no meio de cultura e sua alcalinização foi 

evidenciada pela alteração da coloração amarela para róseo (cereja), sendo a 

cultura considerada positiva, Figura 5 B (Kwon- Chung et al., 1982; Lacaz et al., 

2002) .  
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Figura 5B: Fluxograma metodológico dos procedimentos ágar Níger, CGB, 

urease das amostras das culturas de Cryptococcus spp. isoladas 

do líquor dos pacientes (GIII e GV) e das amostras referências 

(GII). 

 

 

3.6  Análise Sorológica (soro e líquor) – Teste do LÁTEX 

A análise sorológica foi realizada por reação de aglutinação de partículas 

de Látex, sensibilizadas com gamaglobulina de coelho anti-polissacaríde 

capsular, o qual na presença do antígeno da cápsula mucopolissacarídica 

forma uma reação antígeno – anticorpo. Está reação pode ser visualizada pela 

formação de um precipitado (flocos). A análise sorológica foi realizada com o 

Kit comercial IMMY Latex-Crypto Antigen (Immuno-Mycologics, Inc. Norman, 

Okla) que detecta no soro e/ou líquor o antígeno da cápsula 

mucopolissacarídica de Cryptococcus spp. As amostras de soro foram tratadas 

com pronase e incubadas a 56°C por 30 minutos.  

O teste do Látex foi realizado numa lâmina transparente contendo dez 

círculos para colocação das amostras (material incluso no Kit). Em cada círculo 
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foram adicionados 25 µL de antígeno do Cryptococcus spp. (controle positivo - 

fornecido pelo Kit comercial - Immy Latex-Crypto Antigen), 25 µL de um 

controle negativo - fornecido pelo Kit comercial (Immy Latex-Crypto Antigen) e 

25 µL de cada amostra biológica (soro ou líquor). Em seguida, sobre cada 

amostra foram adicionados 25 µL de Cryptococcal Látex (fornecido pelo Kit 

comercial - Immy Latex-Crypto Antigen). O conteúdo de cada círculo foi 

homogeneizado com um aplicador, manualmente, por 5 minutos a temperatura 

ambiente. Após esse período, a leitura da reação foi realizada, utilizando-se um 

fundo escuro (papel cartão de cor negra), onde foi possível ser observado os 

seguintes resultados: Negativo – quando não ocorreu aglutinação (suspensão 

homogênea) e Positivo - onde se observou aglutinação em forma de flocos. O 

fluxograma metodológico do ensaio do látex pode ser observado na Figura 5D 

(Kauffman et al., 1968; Abegg, 2003).  

 

 

Figura 5D: Fluxograma metodológico do procedimento sorológico (Látex) 

realizados com as amostras de líquor e soro. 

 

 

3.7  Análise Molecular  

Esta análise foi realizada com o DNA do Cryptococcus spp. obtidos das 

culturas referência (GII), das culturas heterológas do GVI, das culturas 

isoladas do líquor dos pacientes (GIII e GV) e das amostras obtidas, 

diretamente, de soro e líquor dos pacientes dos grupos I, III, IV e V (Anexo 
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A). O fluxograma metodológico da análise molecular pode ser observado nas 

Figuras 5B e C  

 

 

Figura 5C: Fluxograma metodológico dos procedimentos moleculares (Nested 

PCR) realizados com as amostras das culturas (GII, GIII, GV e 

GVI) e dos fluídos biológicos de líquor e soro (GI, GIII, GIV e GV). 

 

 

 

3.7.1  Lise da parede 

 

Após o processamento das suspensões de células retiradas das culturas 

dos grupos II, III, V e VI (item. 3.4.1), bem como das amostras biológicas de 

líquor e soro dos grupos I, III, IV e V (item. 3.4.2) foi realizada a lise da parede 

dos fungos. 
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Procedimento  

 

 

Culturas: referência e de isolados das amostras de líquor  

 

O descongelamento das alíquotas de 200µL das suspensões de células 

(1x106 cells/mL) de Cryptococcus spp. das culturas referência (GII), das 

amostras heterológas (GVI) e das amostras de cultura de Cryptococcus spp 

isoladas do líquor (GIII e GV), foi realizado no gelo. Em seguida, as amostras 

foram centrifugadas a 5000xg (7500rpm) (Eppendorf 5810R, Hamburg – 

Germany) por 10 minutos a temperatura ambiente. Após o sobrenadante ser 

descartado, o precipitado foi ressuspendido no tampão de lise (Sorbitol 1M, 

EDTA 100mM, ßMe 14mM). A esta suspensão foram adicionados 40µL da 

enzima Lysing - Thichoderma harzium (60 mg/mL - SIGMA/L1412 – Aldrich 

Co., St. Louis, Missouri, USA) em seguida, a mesma foi homogeneizada e 

incubada a 30°C, no banho seco (termobloco-Techne Inc., Burlington, NJ, 

U.S.A), por 30 minutos. A partir desta fase, todas as amostras foram 

centrifugadas a 5000xg (7500 rpm) (Eppendorf 5810R, Hamburg – Germany) 

por 10 minutos, a temperatura ambiente. O precipitado foi novamente 

ressuspendido em 180µL do tampão ATL fornecido pelo Kit da QIAGEN.  

 

 

Amostra biológica direta  

 

Os fluídos biológicos de líquor e soro dos pacientes foram submetidos à 

lise da parede, a 100°C (fervura) por 30 minutos (termobloco, Techne Inc., 

Burlington, NJ, U.S.A). Em seguida, as amostras foram submetidas ao choque 

térmico, quando mergulhadas em um recipiente com aproximadamente 500mL 

de nitrogênio liquido, por 10 minutos. 
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3.7.2  Lise da Membrana: 

 

A lise da membrana celular foi realizada com a enzima Proteinase K 

(100 mg/mL - do Kit da QIAGEN) e incubadas com 200µL do tampão de lise AL 

(fornecido pelo Kit QIAgen). Em seguida, as amostras de cultura e biológicas 

(soro e líquor) foram homogeneizadas no vortex (Labnet Internacional, 

Woodbridge, NJ, USA) a 56°C por 3 horas (termobloco, Techne Inc., 

Burlington, NJ, U.S.A). 

 

 

3.7.3  Extração do DNA 

A extração do DNA das culturas, bem como das amostras de soro e de 

liquor foi realizada segundo o protocolo dos Kits da QIAgen (Hilden, Germany).  

 

 

Culturas 

Os DNAs obtidos das culturas dos grupos (II, III, V e VI) foram extraídos 

segundo o protocolo do kit QIAamp DNA Mini (QIAgen, Hilden, Germany). O 

protocolo utilizado foi o do Kit de purificação de DNA para tecido (QIAamp DNA 

Mini Kit). Esse método foi adaptado para este tipo de culturas de células 

(Eppendorf 5810R, Hamburg, Germany).  

A lise da parede e da membrana das culturas foi realizada conforme 

descrito nos itens 3.7.1 e 3.7.2. Às amostras foram adicionados 200 µL de 

etanol absoluto (96 – 100%) (Merck, Germany), em seguida estas foram 

homogeneizadas, por agitação no vortex (Labnet Internacional, Woodbridge, 

NJ, USA) durante 15 segundos. Após este período, o conteúdo do tubo foi 

removido e passado para a coluna de purificação do Kit QIAgen. Em seguida, 

estas colunas foram centrifugadas 6000xg (8000 rpm) por 1 min, em 

microcentrífugas Eppendorf (Eppendorf, Hamburg, Germany). Após a lise e 

precipitação do DNA, este material que está na coluna passa pelo processo de 

lavagem, retirando todos os restos celulares da lise da parede e membrana 
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celular, esse processo foi realizado com tampões fornecidos pelo próprio Kit 

QIAgen (QIAgen, Hilden, Germany). As mesmas colunas foram transferidas 

para outro tubo, no qual foram adicionados 500 µL do Tampão AW1 (QIAgen, 

Hilden, Alemanha) e centrifugadas por 6000xg (8000 rpm) por 1minuto. Após a 

centrifugação estás colunas foram transferidas para outro tubo disponível no Kit 

QIAgen, a elas foram adicionados 500µL do tampão AW2 (Kit QIAgen) e em 

seguida centrifugadas na velocidade máxima de 20.000xg (14.000rpm) por 3 

minutos (Eppendorf 5810R, Hamburg, Germany). Após o processo de lavagem 

dos resíduos, passamos para a fase de eluição do DNA, o qual está ligado na 

coluna de sílica gel. 

A eluição foi realizada com 100µL do tampão AE (Kit QIAgen). Após ter 

sido adicionado o tampão de eluição, as amostras foram acondicionadas por 

um minuto a temperatura ambiente. Em seguida foram centrifugadas 6000xg 

(8000 rpm) (Eppendorf 5810R, Hamburg, Germany) por um minuto.  

 

 

Amostra biológica direta (soro e líquor) 

Os DNAs obtidos das amostras de soro e líquor dos grupos (I, III, IV e V) 

foram extraídos segundo o protocolo do Kit QIAamp Blood Mini (QIAgen, 

Hilden, Germany). O protocolo utilizado foi de purificação de DNA de fluídos 

biológicos (QIAamp DNA Mini Kit).  

A lise da parede e da membrana das culturas foi realizada conforme 

descrito nos itens 3.7.1 e 3.7.2. Às amostras foram adicionados 200 µL de 

etanol absoluto (96 – 100%) (Merck, Germany), em seguida estas foram 

homogeneizadas, por agitação no vortex (Labnet Internacional, Woodbridge, 

NJ, USA) durante 15 segundos. Após este período, o conteúdo do tubo foi 

removido e passado para a coluna de purificação do Kit QIAgen. Em seguida, 

estas colunas foram centrifugadas 6000xg (8000 rpm) por 1 min, em 

microcentrífugas Eppendorf (Eppendorf, Hamburg, Germany). Após a lise e 

precipitação do DNA, este material que está na coluna passa pelo processo de 

lavagem, retirando todos os restos celulares da lise da parede e membrana 

celular, esse processo foi realizado com tampões fornecidos pelo próprio Kit 

QIAgen (QIAgen, Hilden, Germany). As mesmas colunas foram transferidas 
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para outro tubo, no qual foram adicionados 500 µL do Tampão AW1 (QIAgen, 

Hilden, Alemanha) e centrifugadas por 6000xg (8000 rpm) por 1minuto. Após a 

centrifugação estás colunas foram transferidas para outro tubo disponível no Kit 

QIAgen, a elas foram adicionados 500µL do tampão AW2 (Kit QIAgen) e em 

seguida centrifugadas na velocidade máxima de 20.000xg (14.000rpm) por 3 

minutos (Eppendorf 5810R, Hamburg, Germany). Após o processo de lavagem 

dos resíduos, passamos para a fase de eluição do DNA, o qual está ligado na 

coluna de sílica gel. 

A eluição foi realizada com 100µL do tampão AE (Kit Qiagen). Após ter 

sido adicionado o tampão de eluição, as amostras foram acondicionadas por 

um minuto a temperatura ambiente (15-25°C). Em seguida foram centrifugadas 

6000xg (8000 rpm) (Eppendorf 5810R, Hamburg, Germany) por um minuto.  

 

 

 

3.7.4  Quantificação do DNA 

As quantificações do DNA presentes em todas as amostras dos grupos 

(I, II, III, IV, V e VI) foram realizadas em espectrofotômetro (Thermo - NanoDrop 

8000, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA), utilizando as leituras de 

absorbância de 260 e 280nm. A pureza do DNA foi determinada pela relação 

de 260/280.  

 

 

 

3.8  Análise Molecular – PCR 

 

 

3.8.1  Escolha das seqüências iniciadoras (Si) – “primers” 

O desenho da Si foi realizado com seqüências de DNA do fungo 

Cryptococcus spp., restrito a região 5,8S rDNA e ITS, disponíveis na base de 

dados de seqüências genéticas do NIH - National Institutes of Health dos 

Estados Unidos (www.ncbi.nlm.nih.gov).  
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Todas as seqüências do Cryptococcus spp selecionadas foram 

alinhadas no sentido sense e anti-sense e comparadas com seqüência de DNA 

de bactérias (Pseudomonas aeruginosas, Staphylococcus aureus e 

Mycobacterium tuberculosis), levedura (Candida spp, Trichophyton rubrum e 

Malassezia furfur), fungos dimórfico (Paracoccidioides brasiliensis, Histoplasma 

capsulatum), actinomicetos (Nocardia spp) e fungos do ar (Aspergillus 

fumigatus), que também estavam depositadas na base de dados de 

seqüências genéticas do NIH. Desta forma, foi possível se certificar de que não 

havia qualquer homologia entre estas seqüências.  

 

 

 

3.8.2  Análise de Sensibilidade  

Para esta análise foi preparada uma suspensão de células de 

Cryptococcus spp obtidas das amostras referências (GII, tabela 1) ajustada 

para uma concentração final de 1x106 células / mL (escala 5 de Mcfarland). 

Desta suspensão foram realizadas várias diluições em amostras biológicas de 

soro e líquor de indivíduos sadios (GI) e PBS, na razão dois (106, 105, 104, 103, 

102, 10, 1). Desta forma, foi possível avaliar a sensibilidade das seqüências 

iniciadoras (Sis) A, B e C, pela Nested PCR, em triplicata. A H2O Milli-Q, as 

amostras de soro e líquor do (GI) foram utilizados como controle negativo, em 

todos os ensaios.  

 

 

 

3.8.3  Análise da Especificidade  

A especificidade foi realizada com as amostras das culturas do grupo VI 

(amostras heterólogas), tais como: P. brasiliensis, H. capsulatum, Candida spp, 

Nocardia spp e Aspergillus spp, estas culturas recém isoladas dos pacientes do 

Ambulatório da Dermatologia do HCFMUSP se encontravam arquivadas no 

Laboratório de Micologia Médica do IMTSP. Estas culturas foram ajustadas 
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para uma concentração final de 1x106 células / mL (escala 5 de Mcfarland). Em 

seguida, o DNA de cada suspensão celular foi extraído e utilizado como 

controle interno para avaliar a especificidade de cada seqüência iniciadora (Si) 

A, B e C, pela Nested PCR, em triplicata.  

 

 

 

3.8.4  PCR da região 18S rDNA –  PCR Nested (SiA 1/2  e 3/4) 

Na Nested PCR para a amplificação de Cryptococcus spp, contendo a 

região conservada 18SrDNA, foram utilizadas dois pares de iniciadores para a 

primeira PCR: SiA1 (5´GTT AAA AAG CTC GTA GTT G3’) e SiA2 (5´ TCC CTA 

GTC GGC ATA GTT TA3’)  amplificando o fragmento de 429 pares de base 

(pb). A segunda PCR utilizou os iniciadores: SiA3 (5´TCC TCA CGG AGT GCA 

CTG TCT TG3’) e SiA4 (5´CAG TTG TTG GTC TTC CGT CAA TCT A3´) 

amplificando o fragmento de 278 pb segundo Bialek et al. (2001) e (2002a), 

com algumas modificações. 

A primeira reação da PCR foi realizada em 25µL de uma mistura 

contendo: 5µL de DNA; tampão de PCR concentrado 1X (10mM Tris HCl pH 

8,3, 50mM KCl), 3mM MgCl2, 400µM de cada deoxirribonucleotídeo (dNTPs), 

1µM de cada iniciador e 1,5U/µL de Platinum Taq DNA Poly Brasil . A segunda 

reação de PCR foi realizada em 25µL de uma mistura contendo: 2µL do 

produto do primeiro PCR; 200µM de dNTPS; 1µM de cada iniciador; 1,5mM de 

MgCl2; 1,75U/µL de Platinum Taq DNA Poly Brasil e qsp de água estéril. Todas 

as reações de Nested PCR foram processadas e analisadas em triplicata. 

Todos os reagentes utilizados foram da empresa, Invitrogen Corporation, 

Califórnia, USA. 

As condições de amplificação para a primeira PCR (SiA1/2) foram como 

segue: o aquecimento inicial das amostras a 94°C por 5min, seguido de 35 

ciclos de desnaturação a 94°C por 30s, anelamento a 50°C por 30s, extensão a 

72°C por 1min, e uma extensão final a 72°C por 5min. As reações de 

amplificação da Nested PCR foram realizadas no termociclador (Veriti 96 - 

Applied biosystems, Life Technologies Corporation, Califórnia, USA). As 
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condições para a segunda PCR (SiA3/4) foram: aquecimento inicial das 

amostras a 94°C por 5min, seguido de 35 ciclos de desnaturação a 94°C por 

30s e extensão a 72°C por 1min, e extensão final a 72°C por 5min. Todas as 

reações foram acompanhadas tanto por um controle negativo (sem a adição de 

DNA), como por controles positivos (culturas referências - GII). 

 

 

 

3.8.5  PCR da região 5,8 S rDNA-ITS  – PCR Nested (SiB 1/2  e 3/4) 

No ensaio da Nested PCR para a amplificação de C. neoformans 

contendo a região conservada 5,8S rDNA e os espaços internos transcritos 

(ITS), foram utilizadas dois pares de iniciadores para a primeira PCR: SiB1 

(5´TCC GTA GGT GAA CCT GCG G3’) e SiB2 (5´ TCC TCC GCT TAT TGA 

TAT GC 3’) que amplificaram um fragmento de, aproximadamente, 600 pb. As 

seqüências SiB3 (5´ GAA GGG CAT GCC TGT TTG AGA G 3’) e SiB4 (5´ TTT 

AAG GCG AGC CGA CGT CCT T 3´) amplificaram um fragmento de 116 pb 

segundo Fugita et al., (2001) e Mitchell et al. (1994), com algumas  

modificações. 

A primeira reação da PCR foi realizada em 25µL de uma mistura 

contendo: 5µL de DNA; tampão de PCR concentrado 1X (10mM Tris HCl pH 

8,3, 50mM KCl), 3mM MgCl2, 400µM de cada deoxirribonucleotídeo (dNTPs), 

1µM de cada iniciador e 2U/µL de Platinum Taq DNA Poly Brasil. A segunda 

reação de PCR foi realizada em 25 µL de uma mistura contendo: 2µL do 

produto do primeiro PCR, 200µM de dNTPS, 1µM de cada iniciador; 1,5mM de 

MgCl2, 1,75U/µL de Platinum Taq DNA Poly Brasil e qsp de água estéril. Todas 

as amostras foram processadas e analisadas em triplicata. Todos os reagentes 

utilizados foram da empresa, Invitrogen Corporation, Califórnia, USA. 

As condições de amplificação para a primeira PCR (SiB1/2) foram como 

segue: o aquecimento inicial das amostras a 94°C por 5min, seguido de 30 

ciclos de desnaturação a 94°C por 30s, anelamento a 55°C por 30s, extensão a 

72°C por 1min, e uma extensão final a 72°C por 10min. As reações de 

amplificação da Nested PCR foram realizadas no termociclador (Veriti 96 - 

Applied biosystems, Life Technologies Corporation, Califórnia, USA). As 
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condições para a segunda PCR (SiB 3/4) foram: aquecimento inicial das 

amostras 94°C por 5min, seguido de 35 ciclos de desnaturação a 94°C por 30s 

e extensão a 72°C por 1min, e uma extensão final a 72°C por 10min. Todas as 

reações foram acompanhadas tanto por um controle negativo (sem adição de 

DNA), como por controles positivos (culturas referências – GII). 

 

 

 

3.8.6  PCR da região 5,8 S rDNA-ITS – Nested PCR (SiB 1/2  e SiC 1/2) 

Nos ensaios da Nested PCR para a amplificação de C. neoformans, 

contendo a região conservada 5,8S rDNA e os espaços internos transcritos 

(ITS), foram utilizados dois pares de iniciadores para a primeira PCR: SiB1 e 2 

que amplificaram um fragmento de, aproximadamente, 600pb, segundo Fugita 

et al (2001) com algumas modificações. Na segunda PCR foram utilizados os 

iniciadores: SiC 1 (5´ GAA GGG CAT GCC TGT TTG AGA G 3’) e SiC2 (5´ 

ATC ACC TTC CCA CTA ACA CAT T 3´) amplificando o fragmento de 256 pb. 

A primeira reação da PCR foi realizada em 25µL de uma mistura 

contendo: 5µL de DNA, tampão de PCR concentrado 1X (10mM Tris HCl pH 

8,3, 50mM KCl), 3mM MgCl2, 400µM de cada deoxirribonucleotídeo (dNTPs), 

1µM de cada iniciador e 2U/µL de Platinum Taq DNA Poly Brasil. A segunda 

reação de PCR foi realizada em 25µL de uma mistura contendo: 1µL do 

produto do primeiro PCR, 200µM de dNTPS, 1µM de cada iniciador, 1,5mM de 

MgCl2,  1,75U/µL de Platinum Taq DNA Poly Brasil e qsp de água estéril. Todas 

as reações de Nested PCR foram processadas e analisadas em triplicata. 

Todos os reagentes utilizados foram da empresa, Invitrogen Corporation, 

Califórnia, USA. 

As condições de amplificação para o primeiro PCR (Si B 1/2) foram 

como segue: o aquecimento inicial das amostras a 94°C por 5min, seguido de 

30 ciclos de desnaturação a 94°C por 30s, anelamento a 55°C por 30s, 

extensão a 72°C por 1min, e uma extensão final a 72°C por 10min. As reações 

de amplificação da Nested PCR foram realizadas no termociclador (Veriti 96 - 

Applied Biosystems, Life Technologies Corporation, Califórnia, USA). As 
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condições para a segunda PCR (SiC1/2) foram: aquecimento inicial das 

amostras 94°C por 5min, seguido de 35 ciclos de desnaturação a 94°C por 30s 

e extensão a 72°C por 1min, e uma extensão final a 72°C por 10min. Todas as 

reações foram acompanhadas tanto por um controle negativo (sem a adição de 

DNA), como por controles positivos (cultura referências – GII).   

 

 

 

3.8.7  Controle interno da PCR (GAPDH)  

Para o controle interno de amplificação da PCR foi utilizado o gene de 

glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase - GAPDH (número de acesso no 

Genbank J04038.1). Nesta reação utilizou dois pares de iniciadores para a 

primeira PCR: gap I (5’ GAC AAC AGC CTC AAG ATC ATC  3’) e gap II (5’ 

GAC GGC AGG TCA GGT CCA CCA 3’) amplificando o fragmento de 610 pb. 

Na segunda PCR foram utilizados os iniciadores: gap III (5’ AAT GCC TCC 

TGC ACC ACC 3’) e  gap IV (5’ ATG CCA GTG AGC TTC CCG 3’) 

amplificando o fragmento de 248 pb, segundo Bialek et al.(2002b), com 

algumas modificações.  

A primeira reação da PCR foi realizada em 25µL de uma mistura 

contendo: 5µL de DNA, tampão de PCR concentrado 1X (10 mM Tris HCl pH 

8,3, 50 mM KCl), 2 mM MgCl2, 100µM de cada deoxirribonucleotídeo (dNTPs), 

0,3µM de cada iniciador e 1,5U/µL de Platinum Taq DNA Poly Brasil. A 

segunda reação de PCR foi realizada em 25µL de uma mistura contendo: 2µL 

do produto do primeiro PCR, 50µM de dNTPS, 0,3µM de cada iniciador, 2mM 

de MgCl2, 1,5U/µL de Platinum Taq DNA Poly Brasil e qsp de água estéril. 

Todas as reações de Nested PCR foram processadas e analisadas em 

triplicata. Todos os reagentes utilizados foram da empresa, Invitrogen 

Corporation, Califórnia, USA. 

As condições de amplificação para a primeira PCR (gapI/II) foram como 

segue: o aquecimento inicial das amostras a 94°C por 5min, seguido de 35 

ciclos de desnaturação a 94°C por 30s, anelamento a 56°C por 30s, extensão a 

72°C/45s e uma extensão final a 72°C por 5min. As reações de amplificação da 

Nested PCR foram realizadas no termociclador (Veriti 96 - Applied biosystems, 
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Life Technologies Corporation, California, USA). As condições para a segunda 

PCR (gap III / IV) foram o aquecimento inicial das amostras 94°C por 5min, 

seguido de 40 ciclos de desnaturação a 94°C por 30s e extensão a 72°C por 

1min, e uma extensão final a 72°C por 5min. Todas as reações foram 

acompanhadas tanto por um controle negativo (sem a adição de DNA), como 

por controles positivos (culturas referências – GII). 

 

 

 

3.8.8  Seqüenciamento  

O produto da PCR da região conservada 5,8S rDNA utilizando os 

iniciadores SiB 1/2 da região 5,8S rDNA e ITS foi obtido segundo de Fugita et 

al., 2001. A purificação deste produto foi realizada com o Kit PureLinkTM 

(Invitrogen Life Technologies). A partir desse produto purificado foi realizado o 

seqüenciamento, utilizando o MegaBace 1000, um sistema de análise de DNA 

de 96 capilares com tecnologia GE Healthcare (Antiga Amersham Biosciences). 

As reações do sequenciamento foram realizadas de acordo com o protocolo 

para o Mega BACE 1000, utilizando o DYEnamic ET Dye Terminator Kit (com 

Thermo Sequence TM  II DNA Polimerase). Todas as seqüências foram 

analisadas pelo software Sequence Analyser, utilizando a Base Caller Cimarron 

3.12 (Figura 5 B). As seqüências consenso foram alinhadas recorrendo ao 

software Clustal W. As analises de homologia foram realizadas utilizando o 

software BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). As seqüências 

resultantes desse estudo foram disponibilizadas em bancos de dados públicos, 

sendo permitida a sua consulta por outros pesquisadores.  
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3.8.9  Determinação da variedade por PCR multiplex 

 

As culturas do Cryptococcus spp. dos grupos III e V foram analisados pelo 

ensaio de PCR multiplex para a confirmação da espécie Cryptococcus (Figura 

5 B). 

 

 

• PCR Multiplex 

Nos ensaios das PCRs Multiplex para a amplificação e diferenciação das 

espécies de Cryptococcus, foram utilizados dois pares de iniciadores MX1cn 

(5´ATT GCG TCC ACC AAG GAG CTC 3´) e MX2cn (5´ ATT GCG TCC ATG 

TTA CGT GGC 3´) amplificando o fragmento de 564 pb, específicos para C. 

neoformans e MX3cg (5´ATT GCG TCC AAG GTG TTG TTG 3´) e MX4cg 

(5´ATT GCG TCC ATC CAA CCG TTA TC3´) amplificando o fragmento de 448 

pb, específicos para C. gattii, segundo Aoki et al. (1999) e Casali et al. (2003), 

com algumas modificações.  

As reações das PCRs Multiplex foram realizadas em 25µL de uma 

mistura contendo: 2µL de DNA, tampão de PCR concentrado 1X (10mM de Tris 

HCl pH 8,3, 50mM KCl), 5X GO Taq (Promega), 200µM de cada 

deoxirribonucleotídeo (dNTPs), 1µM de cada iniciador e 1,75U/µL de Taq 

polimerase. Todas as reações de PCR foram processadas e realizadas em 

triplicata. 

As condições de amplificação para a PCR foram como segue: o 

aquecimento inicial das amostras a 94°C por 5min, seguido de 35 ciclos de 

desnaturação a 94°C por 30s, anelamento a 55°C por 30s, extensão a 72°C 

por 1min, e uma extensão final a 72°C por 10min. As reações de amplificação 

da Nested PCR foram realizadas no termociclador (Veriti 96 - Applied 

biosystems, Life Technologies Corporation, Califórnia, USA). Todas as reações 

foram acompanhadas tanto por um controle negativo (sem a adição de DNA), 

como por controles positivos (culturas referências – GII). 
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3.9  Eletroforese em gel de Agarose 

Os produtos das PCRs foram visualizados por meio de géis de agarose 

numa concentração de 1,5%. O gel foi corado com SYBR® Safe. O tampão de 

corrida utilizado foi o TAE (0,1M Tris 0,09M de ácido bórico, 1mM EDTA) foi 

utilizado na concentração de uma vez (1X) segundo Sambrook et al., 1989. O 

padrão de peso molecular utilizado foi de 1Kb DNA Ladder plus. Todos os 

reagentes utilizados foram da empresa Invitrogen. A análise dos géis foi 

realizada pelo sistema de fotodocumentação digital (SDG-7500 – BioAgency, 

Biotecnologia Ltda; USA).  

 

 

 

3.10  Análise Estatística 

Os dados obtidos dos fluídos biológicos (soro e líquor) pelas técnicas 

convencionais (tinta da China e Látex) e dos testes moleculares, tais como o 

Nested PCR (SiA, SiB e SiC) foram submetidos a análise da sensibilidade (S), 

especificidade (E), valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN) 

e acurácia (A), segundo Fletcher et al., 1996. As amostras de cultura de 

Cryptococcus spp isoladas a partir dos fluídos biológicos foram consideradas o 

padrão “ouro” para os cálculos. 
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1  Isolados de cultura do Líquor 

 

4.1.1  Análise das culturas em ágar Sabouraud (50mg/mL de 

cloranfenicol),  ágar Niger, e em ágar CGB 

 

Grupo I – controle negativo – Os resultados da detecção do Cryptococcus 

spp. das amostras, diretamente, de líquor dos indivíduos sadios semeadas em 

meio ágar Sabouraud com cloranfenicol (50mg/mL) foram negativos. 

 

Grupo II – controle positivo (referência) – Os resultados da detecção do 

Cryptococcus spp. das culturas referências re-isoladas em meio ágar Níger 

produziram colônias marrom-escura ou negra, em até cinco dias. Estas 

amostras, após re-isoladas foram re-identificadas por meio dos métodos 

bioquímicos (CGB e urease) e confirmaram os dados obtidos do ambulatório de 

Dermatologia do HCFMUSP. O teste CGB mostrou alteração do meio de 

cultura de cor amarela para a coloração azul, indicando que a amostra era C. 

gattii. A amostra N1 do grupo II foi identificada como C. gattii. As amostras N2 e 

N3 do grupo II foram identificadas como C. neoformans (Figura 6: A e B). 

 

Grupo III – controle positivo (criptococose) – Os resultados das culturas de 

Cryptococcus spp. isoladas das amostras obtidas, diretamente, de líquor dos 

pacientes, semeadas em meio ágar Sabouraud com cloranfenicol (50mg/mL), 

Níger e CGB mostraram que 100% dos isolados eram da espécie neoformans 

(tabela 3; Anexo C - Tabela 1). 

 

Grupo IV (HIV+) – Os resultados da detecção do Cryptococcus spp. das 

amostras, diretamente, de líquor dos pacientes semeadas em meio Sabouraud 

com cloranfenicol (50mg/mL) foram negativos mostrando 100% de 

especificidade para Cryptococcus spp. 
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Grupo V (criptococose e HIV+) – Os resultados das amostras obtidas de 

líquor dos pacientes semeadas em meio ágar Sabouraud com cloranfenicol 

(50mg/mL) e Níger mostraram que 100% dos isolados eram Cryptococcus spp. 

Os dados obtidos pelo CGB mostraram que 66,7% das amostras eram da 

espécie neoformans e 33,3% não foi possível definir a espécie (Figura 6: C, D e 

E) (tabela 3; Anexo C-Tabela 6). 

 

 

A B
C D E

N1 N2 N3 44 48 49

A BA B
C D EC D E

N1 N2 N3N1 N2 N3N2 N3 44 48 4944 48 49

 

Figura 6. CGB- A: amostra N1 (GII) identificada como C. gattii; B: as amostras 
N2 e N3 (GII) identificadas como C. neoformans; C, D e E: as 
amostras 44, 48 e 49 (GV) apresentaram resultados duvidosos 
(verde azulado, amarelo esverdeado). 

 
 
 

4.1.2  PCR MULTIPLEX dos isolados de culturas 

 

Grupo II – controle positivo (referências) - Os resultados do DNA obtidos 

das culturas das amostras referências N1, N2 e N3 confirmaram as espécies 

de Cryptococcus. A amostra N1 amplificou o fragmento de 448 pb, específicos 

para a espécie gattii, as amostras N2 e N3 amplificaram o fragmento de 564pb 

específicos, neoformans (Figura 7). 
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Grupo III– controle positivo (criptococose) – Os resultados do DNA obtidos 

das culturas do líquor dos pacientes amplificaram o fragmento de 564pb, 

confirmando a espécie C. neoformans. (tabela 3; Anexo C - Tabelas 1).  

 

Grupo V– (criptococose e HIV+) – Os resultados do DNA obtidos das culturas 

de dezoito amostras de líquor dos pacientes amplificaram o fragmento de 

564pb, confirmando a espécie C. neoformans (tabela 3; Anexo C - Tabelas 6). 

 

 

Figura 7. Exemplo do ensaio PCR Multiplex: PM – padrão de peso molecular 
de 1kb DNA ladder (Invitrogen); N1 (GII): amostra que amplificou o 
fragmento de 448pb, específico para C. gattii; N2 (GII) e N3 (GII) e 
44 (GV): amostras que amplificaram o fragmento de 564pb, 
específico para C. neoformans; CN - controle negativo. 
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CGB – (Canavanina – Glicina – Azul de bromotimol); DUV – resultado duvidoso do CGB ; Cn – 
C. neofomans; Cg – C. gattii. As amostras do GII (referência) foram utilizadas como controle 
para ambos os testes de CGB e PCR Multiplex. 

 

 

4.1.3  Prova da Urease 

Os resultados das amostras Cryptococcus spp obtidas da cultura do 

líquor dos grupos II, III e V mostraram a produção de amônia e alcalinização do 

meio, evidenciadas pela mudança da coloração para o tom róseo (cereja), 

sendo considerado positivo para 100% amostras (Figura 8).  

 

Figura 8. Exemplo do ensaio da Urease. Amostra N 2 (GII): Cryptococcus 
spp; C -: Candida spp (controle negativo) do GVI. 

 
 

Tabela 3. Resultados das provas bioquímica (CGB) e molecular (PCR Multiplex) das 
amostras dos isolados de culturas obtidas do líquor, para diferenciar as espécies de 
Cryptococcus 
 
Grupos  CGB PCR Multiplex 

 Número 
de 

amostras 

Cn Cg Duv Cn Cg 

GIII 7 7 (100%) - - 7 (100%) - 
GV 18 12 (66,6%) - 6 (33.3%) 18 (100%) - 

POSITIVA NEGATIVA POSITIVA NEGATIVA 

N°3 C - 
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4.1.4  Sequenciamento 

 

Os resultados da análise do sequenciamento mostraram que todas as 

amostras dos GIII e GV eram C. neoformans e apresentaram similaridade de 

98% com variedade grubii. O sequenciamento das amostras do GII confirmou a 

caracterização realizada pelas técnicas do CGB e PCR multiplex, em relação a 

espécie do Crytococcus.  
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4.2  Análise do CD4 

 

Os resultados dessa análise realizadas nos grupos GIV e V mostraram 

que o CD4 foi menor que 100 cells/mm3 em 78% das amostras e maior que 

200 cell/mm3 em 14%. Além disso, 6% das amostras apresentaram CD4 maior 

que 100 cells/mm3 e menor que 200 cell/mm3 (tabela 4; Anexo C, Tabelas de 4 

e 7). 

No grupo IV (pacientes com o vírus HIV com meningite não fúngica) o 

CD4 foi inferior a 100 cells/mm3 em 64% das amostras e maior que 200 

cells/mm3.em 36%. No grupo V (pacientes portadores do HIV associados a 

neurocriptococose) o CD4 foi menor que 100 cells/mm3 em 89% das amostras 

e maior que 100cell/mm3 e menor que 200 cell/mm3 em 11% (tabela 4; Anexo 

C, Tabelas de 4 e 7). 

 

Tabela 4. Análise do CD4 nos grupo IV e V 
 GIV GV Total 
Número de Amostras 14 18 32 
CD4    
CD4<100cell/mm

3
 9 (64%) 16(89%) 25 (78%) 

CD4>200 cell/mm
3
 5 (36%) - 5 (14%) 

CD4>100cell/mm
3
 e  < 200 cell/mm

3
 - 2 (11%) 2 (6%) 

 

 Com o ensaio do Látex o GV apresentou uma relação de CD4<100 

celulas/mm3 com o resultado falso negativo em 16% das amostras no soro e 

33% no líquor. A mesma relação foi realizada com as Si A, B e C mostrando 

28%, 16% e 33% de resultados falso negativo em amostras de soro, e no líquor 

16% das amostras foram falso negativas com a SiA e 7% com a SiC.  
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4.3  Hemoculturas 

 

Os resultados das hemoculturas das amostras de sangue total dos 

pacientes dos grupos III (15%) e V (25%) foram positivos para Cryptococcus 

spp. O grupo IV mostrou resultado negativo para Cryptococcus spp em 100% 

das amostras. 

 

 

 

4.4  Testes Micológicos Clássicos 

 

 

Ensaio tinta da China  

Os resultados do ensaio tinta da China em amostras diretas do líquor e 

da cultura do líquor dos pacientes mostraram a presença ou ausência da 

cápsula mupolissacarídica do Cryptococcus spp (Figura 9). 

 

 

Cápsula mucopolissacarídica 

 

 

 

 

Figura 9. Exemplo de célula de Cryptococcus neoformans com a cápsula 
mucopolissacarídica (amostra 11 do líquor de paciente com 
cryptococose -GIII), magnitude de 40X. 
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4.4.1  Em amostras diretas do líquor  

 

 

Grupo I – controle negativo – Os resultados da detecção do Cryptococcus 

spp das amostras dos indivíduos sadios foram negativos, apresentando 100% 

de especificidade (tabela 5). 

 

Grupo III – controle positivo (criptococose) – Os resultados da detecção do 

Cryptococcus spp. em quatro das sete amostras dos pacientes foram positivos, 

mostrando 57,14% de sensibilidade (tabela 5; Anexo C; Tabela 1).  

 

Grupo IV (HIV +) – Os resultados da detecção do Cryptococcus spp. das 

amostras dos pacientes foram negativos, mostrando 100% de especificidade 

(tabela 5). 

 

Grupo V (criptococose e HIV +) – Os resultados da detecção de Cryptococcus 

spp em treze das dezoito amostras dos pacientes foram positivos, mostrando 

72,22% de sensibilidade (tabela 5; Anexo C; Tabela 6). 

 

 

 

4.4.2  Isolados de cultura  

 

 

Grupos III e V – Os resultados da detecção do Cryptococcus spp. dos isolados 

de cultura direta do líquor foram positivos para todas as amostras. 

 

Grupo II – controle positivo (referência) – Os resultados dos isolados 

obtidos das culturas referências (N1, N2 e N3) foram positivos para 

Cryptococcus spp. 
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4.5  Teste Sorológico – Látex 

 

 

4.5.1   Em amostras diretas do líquor  

 

Grupo I – controle negativo – Os resultados da detecção do Cryptococcus 

spp. das amostras dos indivíduos sadios foram negativos, mostrando 100% de 

especificidade (tabela 5).  

 

Grupo III – controle positivo (cryptococose)  – Os resultados da detecção do 

Cryptococcus spp. em três das sete amostras dos pacientes foram positivos, 

mostrando 42,85% de sensibilidade (tabela 5; Anexo C, Tabela 2) 

. 

Grupo IV (HIV +) – Os resultados da detecção do Cryptococcus spp. foram 

negativos em doze das dezoito amostras dos pacientes, mostrando 85,71% de 

especificidade (tabela 5; Anexo C, Tabela 4). 

 

Grupo V (criptococose e HIV +) – Os resultados da detecção do 

Cryptococcus spp foram positivos em onze das dezoito amostras dos 

pacientes, mostrando 61,11% de sensibilidade (tabela 5; Anexo C, Tabela 7). 

 

 

 

4.5.2  Em amostras diretas do soro 

 

 

Grupo I – controle negativo – Os resultados da detecção do Cryptococcus 

spp foram negativos mostrando 100% de especificidade (tabela 6).  
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Grupo III – controle positivo (criptococose) – Os resultados da detecção do 

Cryptococcus spp, em cinco das sete amostras dos pacientes foram positivos, 

mostrando 71,42% de sensibilidade (tabela 6; Anexo C, Tabela 2).  

 

Grupo IV (HIV +) – Os resultados da detecção do Cryptococcus spp, em doze 

das quatorze amostras dos pacientes, foram negativos, mostrando 85,71% de 

especificidade (tabela 6; Anexo C, Tabela 4).  

 

Grupo V (criptococose e HIV +) – Os resultados da detecção do 

Cryptococcus spp em treze das dezoito amostras dos pacientes foram 

positivos, mostrando 72,22% de sensibilidade (tabela 6; Anexo C, Tabela 7). 

 

 

 

4.6  Análises das NESTED – PCR 

 

 

4.6.1  Avaliação das seqüências iniciadoras - SiA, SiB e SiC 

 

4.6.1.1  Análise da Sensibilidade 

As análises das Sis nas amostras de soro, líquor e PBS com a 

suspensão de células obtidas da cultura da amostra N2 (GII) na razão dois 

(106, 105, 104, 103.102, 10, 1) mostraram que a sensibilidade dos iniciadores 

(SiA, SiB e SiC) era no líquor de 1 célula/mL, no soro de 10-100 células/mL e 

no PBS de 1 célula/mL (Figura 10 e 11). Todos os ensaios foram realizados em 

triplicata e apresentaram 100% reprodutibilidade. As três seqüências 

iniciadoras (A, B, C) também apresentaram 100% de positividade para 

detecção de Cryptococcus spp nos isolados das culturas de líquor dos grupos 

III e V. 
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Teste de sensibilidade da Si:A, B e C 

 

SiA

278pb
PM       106       105 104   103    102     10      1     NO                               

SiC

256pb
PM      106      105      104    103 102     10       1      NO

SiB

116pb

PM      106 105 104       103       102       10       1      NO

SiA

278pb
PM       106       105 104   103    102     10      1     NO                               SiA

278pb
PM       106       105 104   103    102     10      1     NO                               

SiC

256pb
PM      106      105      104    103 102     10       1      NOSiC

256pb
PM      106      105      104    103 102     10       1      NOPM      106      105      104    103 102     10       1      NO

SiB

116pb

SiB

116pb

PM      106 105 104       103       102       10       1      NO

 
 

Figura 10. Exemplo da sensibilidade da Sis:A, B e C no líquor de indivíduo do 
GI (amostra 1) realizado com a suspensão de células de C. 
neoformans (N2-GII) na concentração de 1x106 cells/mL.; PM – 
Padrão de Peso Molecular 1kb DNA ladder (Invitrogen); Diluição 
seriada da suspensão de células de C. neoformans em amostra de 
líquor:- 106, 105, 104, 103, 102, 10, 1; NO: controle negativo. 
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Teste de sensibilidade das Seqüências iniciadoras Si:A, B e C. 

 

SiA

278pb

PM             106 105 104 103 102                10           1          NO                            

116pb

SiB

SiC
256pb

PM              NO              106                105 104 103              102 10           1

PM              106                  105 104       103 102 10            1         NO

SiA

278pb

PM             106 105 104 103 102                10           1          NO                            

116pb

SiB

SiC
256pb

PM              NO              106                105 104 103              102 10           1

PM              106                  105 104       103 102 10            1         NO

SiA

278pb

PM             106 105 104 103 102                10           1          NO                            SiA

278pb

PM             106 105 104 103 102                10           1          NO                            

116pb

SiB

SiC
256pb

PM              NO              106                105 104 103              102 10           1PM              NO              106                105 104 103              102 10           1PM              NO              106                105 104 103              102 10           1

PM              106                  105 104       103 102 10            1         NOPM              106                  105 104       103 102 10            1         NO

 

 

Figura 11. Exemplo da sensibilidade das Sis:A, B e C no soro de indivíduo do 
GI (amostra 1) realizado com a suspensão de células de C. 
neoformans (N2-GII) na concentração de 1x106 cells/mL.; PM – 
Padrão de Peso Molecular 1kb DNA ladder (Invitrogen); Diluição 
seriada da suspensão de células de C. neoformans em amostra de 
líquor:- 106, 105, 104, 103, 102, 10, 1; NO: controle negativo. 
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4.6.1.2  Análise da Especificidade 

 

Os resultados da análise mostraram que nas amostras dos isolados de 

cultura dos grupos II, III e V as Sis A, B e C detectaram o Cryptococcus spp 

com 100% especificidade e não apresentaram resultado falso positivos, quando 

comparados às culturas heterólogas (P. brasiliensis, Nocardia spp, C. albicans, 

C. parapsilosis, H. capsulatum e Aspergillus spp ) grupo VI (Figura 12).  

 

 

SiB

116 pb

PM         N1        N2       N3       11        12           13 NO       1         2         3         4          5      6      

278 pb
SiA PM       N1       N2       N3       11       12        13       NO        1          2          3          4          5       6      

256 pb

SiC PM      N1       N2       N3       11       12        13        NO        1         2         3         4          5          6 

SiB

116 pb

PM         N1        N2       N3       11        12           13 NO       1         2         3         4          5      6      

278 pb
SiA PM       N1       N2       N3       11       12        13       NO        1          2          3          4          5       6      

256 pb

SiC PM      N1       N2       N3       11       12        13        NO        1         2         3         4          5          6 

SiB

116 pb

PM         N1        N2       N3       11        12           13 NO       1         2         3         4          5      6      SiB

116 pb

PM         N1        N2       N3       11        12           13 NO       1         2         3         4          5      6      PM         N1        N2       N3       11        12           13 NO       1         2         3         4          5      6      

278 pb
SiA PM       N1       N2       N3       11       12        13       NO        1          2          3          4          5       6      

278 pb
SiA PM       N1       N2       N3       11       12        13       NO        1          2          3          4          5       6      SiA PM       N1       N2       N3       11       12        13       NO        1          2          3          4          5       6      PM       N1       N2       N3       11       12        13       NO        1          2          3          4          5       6      

256 pb

SiC PM      N1       N2       N3       11       12        13        NO        1         2         3         4          5          6 

256 pb

SiC PM      N1       N2       N3       11       12        13        NO        1         2         3         4          5          6 PM      N1       N2       N3       11       12        13        NO        1         2         3         4          5          6 

 

Figura 12. Exemplo da especificidade das Sis: A, B e C com as amostras dos 
grupos II, III e VI. PM – Padrão de Peso Molecular 1kb DNA ladder 
(Invitrogen); N1, N2 e N3: amostras do GII; 11, 12, 13: amostras do 
GIII (Anexo C. Tabela1); NO: controle negativo; GVI: 1- 
P.brasiliensis, 2- Nocardia spp, 3- C.albicans, 4- C. parapsilosis, 5- 
H. capsulatum, 6- Aspergillus spp. 
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4.6.2  NESTED PCR da SiA 

 

 

4.6.2.1  Em amostras diretas do líquor  

 

Grupo I – controle negativo – Os resultados da detecção do Cryptococcus 

spp das amostras de indivíduos sadios foram negativos, mostrando 100% de 

especificidade (tabela 5). 

 

Grupo III – controle positivo (criptococose) – Os resultados da detecção do 

Cryptococcus spp das amostras dos pacientes mostraram dois falso negativos 

com 85,71% sensibilidade (tabela 5; Anexo C, Tabela 3).  

 

.Grupo IV (HIV +) – Os resultados da detecção do Cryptococcus spp das 

amostras dos pacientes mostraram dois falso positivos com 71,42% de 

especificidade (tabela 5; Anexo C,Tabela 5). 

 

Grupo V (criptococose e HIV +) – Os resultados da detecção do Cryptococcus 

spp das amostras dos pacientes mostraram três falso negativos com 83,33% 

de sensibilidade (tabela 5; Anexo C,Tabela 8). 

 

 

 

4.6.2.2  Em amostras diretas do soro 

 

 

Grupo I – controle negativo – Os resultados da detecção do Cryptococcus 

spp das amostras dos indivíduos sadios foram negativos para todas as 

amostras com 100% de especificidade (tabela 6). 

 

Grupo III – controle positivo (criptococose) – Os resultados da detecção do 

Cryptococcus spp das amostras dos pacientes mostraram dois falso negativos 

com 71,42% sensibilidade (tabela 6; Anexo C, Tabela 3). 
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Grupo IV (HIV +) – Os resultados da detecção do Cryptococcus spp das 

amostras dos pacientes mostraram dois falso positivos com 85,71% de 

especificidade (tabela 6; Anexo C,Tabela 5). 

 

Grupo V (criptococose e HIV+) – Os resultados da detecção do Cryptococcus 

spp das amostras dos pacientes mostraram cinco falso negativos e uma 

sensibilidade de 72,22% (tabela 6; Anexo C,Tabela 8). 

 

 

 

4.6.3  NESTED PCR da SiB 

 

 

4.6.3.1  Em amostras diretas do líquor  

 

Grupo I – controle negativo – Os resultados da detecção do C. neoformans 

das amostras dos indivíduos sadios mostraram 100% de especificidade (tabela 

5). 

 

Grupo III – controle positivo (criptococose) – Os resultados da detecção do 

C. neoformans das amostras dos pacientes mostraram 100% de sensibilidade 

(tabela 5; Anexo C, Tabela 3). 

 

Grupo IV (HIV +) – Os resultados da detecção de C. neoformans. das 

amostras dos pacientes mostraram 100% de especificidade (tabela 5; Anexo 

C,Tabela 5). 

 

Grupo V (criptococose e HIV +) – Os resultados da detecção de C. 

neoformans das amostras dos pacientes mostraram 100% de sensibilidade 

(tabela 5; Anexo C,Tabela 8). 
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4.6.3.2  Em amostras diretas do soro 

 

 

Grupo I – controle negativo – Os resultados da detecção do C. neoformans 

das amostras dos indivíduos sadios mostraram 100% de especificidade (tabela 

6). 

 

Grupo III – controle positivo (criptococose) – Os resultados da detecção do 

C. neoformans das amostras dos pacientes mostraram 100% de sensibilidade 

(tabela 6; Anexo C, Tabela 3). 

 

Grupo IV (HIV +) – Os resultados da detecção de C. neoformans das amostras 

dos pacientes mostraram 100% de especificidade (tabela 6; Anexo C,Tabela 5). 

 

Grupo V (criptococose e HIV +) – Os resultados da detecção de C. 

neoformans das amostras dos pacientes mostraram 83,33% de sensibilidade 

(tabela 6; Anexo C,Tabela 8). 

 

 

 

4.6.4  NESTED PCR da SiC 

 

 

4.6.4.1  Em amostras diretas do líquor  

 

Grupo I – controle negativo – Os resultados obtidos da detecção de 

Cryptococcus spp. das amostras dos indivíduos sadios mostraram dois falso 

positivos com 80 % de especificidade (tabela 5). 
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Grupo III – controle positivo (criptococose) – Os resultados obtidos da 

detecção de Cryptococcus spp. das amostras dos pacientes mostraram 57,14% 

de sensibilidade (tabela 5; Anexo C, Tabela 3). 

 

 

Grupo IV (HIV +) – Os resultados obtidos da detecção de Cryptococcus spp 

das amostras dos pacientes mostraram 71,42% de especificidade (tabela 5; 

Anexo C, Tabela 5). 

 

Grupo V (criptococose e HIV +) – Os resultados obtidos da detecção de 

Cryptococcus spp das amostras dos pacientes mostraram oito falso negativos 

mostrando 55, 55% de sensibilidade (tabela 5; Anexo C,Tabela 8). 

 

 

 

4.6.4.2  Em amostras diretas do soro 

 

 

Grupo I – controle negativo – Os resultados obtidos da detecção de 

Cryptococcus spp. das amostras dos indivíduos sadios mostraram um falso 

positivo com 90 % de especificidade (tabela 6). 

 

Grupo III – controle positivo (criptococose) – Os resultados obtidos da 

detecção de Cryptococcus spp. das amostras dos pacientes mostraram três 

falso negativos com 57,14% de sensibilidade (tabela 6; Anexo C, Tabela 3). 

 

Grupo IV (HIV +) – Os resultados obtidos da detecção de Cryptococcus spp. 

das amostras dos pacientes mostraram cinco falso positivos com 64,28% de 

especificidade (tabela 6; Anexo C,Tabela 5). 

 

Grupo V (criptococose e HIV+) – Os resultados obtidos da detecção de 

Cryptococcus spp das amostras dos pacientes mostraram seis falso negativos 

com 66,66% de sensibilidade (tabela 6; Anexo C,Tabela 8). 
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SiA -sequência iniciadora da região 18SrDNA; SiB – sequência iniciadora da região 5,8SrDNA-
ITS; SiC – sequência iniciadora da região 5,8SrDNAT-ITS; GI – grupo de indivíduos sadios; GIII 
– grupo de pacientes com criptococose; GIV – grupo de pacientes com HIV positivo 
(meningites não fúngica); GV – grupo de pacientes com criptococose e HIV positivo. 

 

 

 

 
nr – não realizado; SiA – seqüência iniciadora da região 18SrDNA; SiB – seqüência iniciadora 
da região 5,8SrDNA-ITS; SiC – seqüência iniciadora da região 5,8SrDNAT-ITS; GI – grupo de 
indivíduos sadios; G III – grupo de pacientes com criptococose; GIV – grupo de pacientes com 
HIV positivo (meningites não fúngica); GV – grupo de pacientes com criptococose e HIV 
positivo. 

 

 

Tabela 5. Análise comparativa da sensibilidade e especificidade entre as técnicas 
convencionais tinta da China, teste do Látex e Nested – PCR com as SiA, SiB e SiC, em 
amostras de líquor, entre os grupos (I, III, IV e V) 

Líquor Especificidade (%) Sensibilidade (%) 

 GI GIV GIII GV 

tinta da China 100 100,0 57,14 72,22 

Látex 100 85,71 42,85 61,11 

SiA 100 71,42 85,71 83,33 

SiB 100 100,0 100,0 100,0 

SiC 80 71,42 57,14 55,55 

Tabela 6. Análise comparativa da sensibilidade e especificidade entre as técnicas 
convencionais tinta da China, teste do Látex e Nested – PCR com as SiA, SiB e SiC, em 
amostras de soro, entre os grupos (I, III, IV e V)  

Soro Especificidade (%) Sensibilidade (%) 

 GI GIV GIII GV 

tinta da China nr nr nr nr 

Látex 100 85,71 71,42 72,22 

SiA 100 85,71 71,42 72,22 

SiB 100 100,00 100,00 83,33 

SiC 90 64,28 57,14 66,66 
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4.6.5  NESTED PCR – GADPH 

 

Os resultados mostraram que todas as amostras dos grupos I, III, IV e V 

foram PCR positivas para o gene de glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase – GAPDH, tanto em amostras de soro como de líquor (Anexo 

C. Tabelas 3, 5 e 8).  

 

 

 

4.7  Avaliações das seqüências iniciadoras (Sis)  

 

Em amostras de soro, a SiA apresentou para a detecção de 

Cryptococcus spp 91,66% de especificidade e 72% de sensibilidade com 

valores preditivos positivo de 90% e negativo de 75, 86%. Nas amostras de 

líquor a especificidade foi de 83,3% e a sensibilidade 84%, com valores 

preditivos positivo de 84% e negativo de 83%. A acurácia dos resultados para 

as amostras de soro foi de 82% e, em amostras de líquor 84% (tabela 7). 

No líquor, o SiB apresentou 100% de sensibilidade, especificidade e 

valores preditivos (positivo e negativo) para a detecção de C. neoformans da 

mesma forma que no soro, porém neste a sensibilidade foi de 88% e o valor 

preditivo negativo foi de 89%. A acurácia dos resultados foi de 94% para as 

amostras de soro e 100% para as amostras de líquor (tabela 7). 

No soro, o SiC apresentou uma especificidade de 75% e sensibilidade 

de 64% com valores preditivos positivo de 72,72% e negativo de 66,66% para a 

detecção de Cryptococcus spp; no líquor, contudo, o SiC apresentou uma 

especificidade de 75,0% e sensibilidade de 56% com valores preditivos positivo 

de 70% e negativo de 62%. A acurácia dos resultados foi de 69,38% para as 

amostras de soro e 65,30% para as de líquor (tabela 7). 

 

, 
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S: sensibilidade; E: especificidade; VP+: valor preditivo positivo; VP-: 
valor preditivo negativo; %: porcentagem; SiA – seqüência iniciadora da 
região 18SrDNA; SiB – seqüência iniciadora da região 5,8SrDNA-ITS; 
SiC – seqüência iniciadora da região 5,8SrDNA teste-ITS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7. Análise comparativa entre as metodologias para a 
detecção do Cryptococcus spp (grupos I, III, IV e V) 

 

Amostras 
de soro 

Tinta da 
China (%) 

Látex (%) SiA (%) SiB (%) SiC (%) 

S - 72,00 72,00 88,00 64,00 

E - 91,66 91,66 100,0 75,00 

VP+ - 90,00 90,00 100,0 72,72 

VP- - 75,86 75,86 89,00 66,66 

Acurácia  81,63 81,63 93,87 69,38 

      

Amostras 
de líquor 

Tinta da 
China (%) 

Látex (%) SiA (%) SiB (%) SiC (%) 

S 68,00 56,00 84,00 100,0 56,00 

E 100,0 91,66 83,33 100,0 75,00 

VP+ 100,0 87,56 84,00 100,0 70,00 

VP- 75,00 66,60 83,33 100,0 62,06 

Acurácia 83,67 73,46 83,67 100,0 65,30 
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4.8  Avaliações das seqüências iniciadoras em relação às técnicas 

convencionais 

 

Os resultados obtidos pela Nested PCR para as Si A, B e C foram 

comparados àqueles obtidos pelos métodos convencionais (Látex e tinta da 

China). A análise comparativa mostrou que a ordem de eficiência na 

sensibilidade da detecção de Cryptococcus spp nas amostras de soro do 

grupo III foi: SiA=Látex, SiB>Látex, SiC<Látex e, em líquor SiA>Látex, 

SiB>Látex, SiC>Látex; em amostras de soro do grupo V foi: SiA=Látex, 

SiB>Látex, SiC<Látex; em amostras de líquor SiA>Látex, SiB>Látex, 

SiC<Látex. Em relação ao teste tinta da China a ordem de eficiência na 

sensibilidade de detecção de Cryptococcus spp nas amostras de líquor do 

grupo III foi: SiA>tinta da China, SiB>tinta da China, SiC=tinta da China ; para 

o grupo V foi: SiA>tinta da China, SiB>tinta da China, SiC<tinta da China 

(Tabelas 5 e 6). 

A análise comparativa mostrou que a ordem da especificidade nas 

amostras de soro do grupo I foi: SiA=Látex, SiB=Látex, SiC<Látex e, em líquor 

SiA=Látex, SiB=Látex, SiC<Látex; em amostras de soro do grupo IV foi: 

SiA=Látex, SiB>Látex, SiC<Látex; em amostras de líquor SiA<Látex, 

SiB>Látex, SiC<Látex. Em relação ao teste tinta da China a ordem da 

especificidade nas amostras de líquor do grupo I foi: SiA=tinta da China, 

SiB=tinta da China, SiC<tinta da China ; para o grupo IV foi: SiA<tinta da 

China, SiB=tinta da China, SiC<tinta da China (Tabelas 5 e 6).  

A análise comparativa entre as seqüências iniciadoras mostrou que a 

ordem de eficiência para a detecção de Cryptococcus spp foi SiB>SiA>SiC, 

tanto nas amostras de soro, como nas de líquor (Tabelas 5, 6 e 7). 
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4.9  Análise das amostras seriadas 

 

Os resultados obtidos da detecção do Cryptococcus spp. pelas 

seqüências iniciadoras (A, B e C) em amostras de líquor e soro dos pacientes 

do grupo III (12 e 14) e do V (37 e 40) antes de iniciar o tratamento com os 

antifúngicos mostraram resultados negativos para os ensaios da cultura e tinta 

da China, na primeira semana após o início do tratamento. O ensaio sorológico 

do Látex mostrou resultado negativo antes dos cinco meses de tratamento, 

sendo que nas amostras de soro o resultado foi negativo em menos de 90 dias 

e no líquor menos de 60 dias. A detecção pelas Si A e B mostraram resultados 

positivos em amostras de soro e líquor após 6 meses de tratamento, ao 

contrário da SiC. 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

 

Considerando os problemas ainda apresentados pelos métodos 

convencionais de diagnóstico da criptococose e a gravidade dessa doença 

para uma população representativa de pacientes imunocomprometidos, 

principalmente os acometidos pelo HIV, optamos pelo estudo prospectivo. 

Desta forma, o presente estudo apresenta uma sugestão de otimização para o 

diagnóstico molecular da criptococose. A casuística teve a vantagem de ser 

constituída por grupos controles (suspeitos de infecção fungica) e de pacientes 

bem caracterizados em relação as doenças (criptococose e SIDA). Os fluídos 

biológicos (soro e líquor) foram analisados e os resultados sugeridos como 

uma estratégia de diagnóstico.  

Por meio da Nested PCR de seqüências iniciadoras específicas (Sis) A, 

B e C das regiões 18SrDNA, 5,8SrDNA e ITS foi possível detectar e identificar 

o DNA do Cryptococcus spp. obtido das amostras de soro e líquor de pacientes 

com e sem HIV. A sensibilidade e especificidade desse método comparadas ás 

obtidas pelos métodos convencionais de diagnóstico (micológicos e 

sorológicos), mostrou um valor preditivo positivo e negativo, bem como a 

acurácia que a técnica Nested PCR pode oferecer, caso seja utilizada tanto 

para o diagnóstico inicial, como para o acompanhamento dos pacientes 

durante a terapia. 

Os resultados obtidos da análise de sensibilidade das três seqüências 

iniciadoras (SiA, SiB e SiC) mostraram um limite mínimo de detecção de 

Cryptococcus spp 10-100 cells/mL em amostras de soro e de 1cells/mL em 

amostra de líquor. Dados semelhantes foram obtidos por Saha et al (2009) 

avaliando somente a SiA em soro e líquor. Neste mesmo estudo os autores 

mostraram para os ensaios tinta da China e cultura uma sensibilidade de 

detecção de Cryptococcus spp de 100 células/mL, no Látex de 50 células/mL e 

no ELISA de 20 células/mL, sugerindo que a PCR com a SiA era 

suficientemente sensível para a detecção de Cryptococcus spp. em relação as 

metodologias convencionais. Apesar de nossos dados serem representativos 
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somente das PCRs, os resultados obtidos mostraram que as três seqüências 

iniciadoras (A, B e C) são sensíveis e podem ser indicadas para a detecção do 

Cryptococcus spp.    

A avaliação da especificidade das Sis (A, B e C) realizadas com o grupo 

heterológos (GVI) foi 100% assegurando a confiabilidade no uso destas 

seqüências, para os casos de suspeita clínica de Cryptococcus spp.    

Dentre as seqüências iniciadoras estudadas, a SiB se destacou 

mostrando 100% de sensibilidade em isolados obtidos das amostras de 

culturas do líquor. Dados como este também foram relatados por Mitchell et al 

(1994). Além deste, Rappelli et al (1998) mostraram resultados semelhantes 

para a detecção do C. neoformans. em amostras de líquor de pacientes sem e 

após o início do tratamento. De acordo com estes autores, a Nested – PCR em 

amostras de líquor não foi uma ferramenta boa para o monitoramento do 

paciente, haja vista o resultado negativo para C. neoformans desde o início do 

tratamento. Ao contrário, em nosso estudo a Nested PCR mostrou, em 

amostras de líquor e soro, que a SiB pode ser utilizada para detecção do C. 

neoformans para os pacientes suspeitos de meningite por C. neoformans e 

HIV+C.neoformans, independente de tratamento terapêutico. Fato relevante 

dentro do contexto clínico, isto porque muitos doentes recebem terapia 

empírica frente a suspeita do agente da criptococose neurológica.  

A especificidade alta (100%) da SiB relatada por Rappelli et al. (1998) e 

Paschoal et al. (2004) foi confirmada em nosso estudo, quando a SiB não 

detectou C. neoformans  nas amostras de líquor dos pacientes dos grupos I e 

IV. Por outro lado, em amostras de soro a SiB mostrou 100% de especificidade 

e sensibilidade, principalmente para os grupos I,III e IV. Este dado é a primeira 

descrição da detecção do C. neoformans em amostras de soro pela utilização 

da Nested PCR. A sensibilidade de 83,33% neste tipo de amostra do grupo V 

mostrou que, quando a criptococose está associada ao vírus a sensibilidade da 

técnica para detectar o C. neoformans pode diminuir. Estes dados também 

foram observados por Paschoal et al. (2004). 

A sensibilidade, especificidade, valores preditivo positivo e negativo e 

acurácia do ensaio da PCR com SiB apresentou melhor eficiência em amostras 

de líquor (100%). Com estes valores o ensaio foi considerado ideal para a 
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detecção do C. neoformans em pacientes com suspeita de meningite. Em 

amostras de soro, foi possível observar que a SiB  apresentou  especificidade e 

valor preditivo positivo ideais (100%), porém a sensibilidade (88%) e o valor 

preditivo negativo (89%) foram menores e não cobriram os 11% dos pacientes 

que apresentaram resultados falso negativos. Mesmo não sendo possível 

utilizar outro método para complementar o resultado do ensaio da PCR com  a 

SiB no soro pode ser considerada uma boa seqüência iniciadora para a 

detecção do C. neoformans, pois apresenta uma acurácia de 94%.  

A correlação dos nossos dados de PCR-SiB com os obtidos das regiões 

de alta prevalência da criptococose associada ao HIV+, tais como África, Ásia e 

América latina (Park et al., 2009 ) mostraram que, quanto maior a prevalência 

da doença maior será a eficiência deste ensaio molecular em relação aos 

testes convencionais (Fletcher et al., 1996). Em países tais como a Europa, 

onde a prevalência do C. neoformans é baixa, o teste da PCR não é indicado 

devido ao custo, devendo ser utilizada as técnicas convencionais que são 

menos onerosas. 

A segunda melhor seqüência utilizada com a PCR foi a SiA mostrando, 

em obtidos de amostras de soro, sensibilidade semelhante ao ensaio do  Látex  

(72%) e 75,86% de valor preditivo negativo, mas 24% das amostras eram falso 

negativas. A especificidade desta seqüência iniciadora (91,66%) que 

apresentou valor preditivo positivo de 90% mostrou 10% de resultados falso 

positivos. A acurácia deste teste foi boa (81,63%) semelhante aos dados 

obtidos pelo ensaio do Látex. Estes resultados sugerem que a PCR SiA pode 

ser utilizada para o diagnóstico, caso seja associada a outros ensaios, como os 

sorológicos, de modo a melhorar, principalmente, os casos que mostraram 

resultado falso negativo. Em amostras de líquor o ensaio da PCR com a SiA 

apresentou uma eficiência de sensibilidade e valor preditivo negativo de 83%, 

mostrando 17% de resultados falso negativos. O resultado falso negativo obtido 

do ensaio da PCR com está seqüência iniciadora sugerem que as amostras de 

líquor dos pacientes podem sofrer interferências devido a medicação, alterando 

a atividade da enzima Taq DNA polimerase e comprometendo a acurácia do 

ensaio da PCR. 



 

 
91 

Apesar dos grupos por nós estudados serem homogêneos, a SiA 

apresentou 100 % de especificidade para a detecção  de Cryptococcus spp.  

em amostras de liquor e soro (direta) do grupo I. O valor da sensibilidade 

encontrada nos  grupos III e V foi inferior a 90% semelhante a especificidade 

do grupo IV. Dados semelhantes também foram relatados por Bialek et al. 

(2002a), utilizando tecido de cérebro de camundongos. 

A análise comparativa da SiA com o Látex mostrou a mesma 

especificidade e sensibilidade (85,71%-GIV, 71,42%-GIII e 72,22%-GV) em 

amostras de soro, no entanto em amostras de líquor a especificidade foi de 

100% no GI e 71,42% no GIV. A partir destes resultados foi realizado uma 

análise comparativa, individualmente, entre as amostras e os ensaios, 

mostrando o percentual dos pacientes com resultado negativo no Látex e 

positivo na PCR. As amostras do GIII com a SiA mostraram uma freqüência de 

4/7 casos, o GIV de 4/14casos e no GV 6/18 casos (todos em soro e líquor), 

sugerindo que este ensaio pode ser utilizado como complementação. No 

entanto, duas amostras do grupo V foram negativas para ambos os ensaios, 

contudo foram positivas com a SiB (líquor) e a SiC (líquor e  soro).Tais fatos 

sugerem que a medicação utilizada no tratamento e o excesso de parede 

fúngica pode causar interferência na reação da PCR. Ao contrário de nossos 

dados, Saha et al. (2009) mostraram para a SiA 100% de sensibilidade em 

amostras de soro e liquor, quando comparadas ao ensaio do Látex, sugerindo 

também  que a SiA deve ser utilizada associada a outra metodologia para se 

tornar eficiente. Em nossos dados a análise da especificidade da SiA no GI 

(100%) foi igual a  obtida para a tinta da China, em amostras de líquor. No GIV, 

entanto, em amostras de líquor a SiA se mostrou 1,3 vezes menor que a tinta 

da China. A análise da especificidade do ensaio da PCR com a SiA em 

amostras de líquor mostrou 83% de especificidade e 84% de valor preditivo 

positivo com 16% de resultados falso positivo. A análise em amostras de soro 

mostrou 91,66% de especificidade e 90% de valor preditivo positivo com 10% 

de resultados falso positivo. Tais dados sugerem que possa ter ocorrido reação 

cruzada da SiA com outros agentes do grupo IV, tais como vírus, parasitas e 

bactérias associadas ao HIV+ .  
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A SiC que foi proposta neste trabalho mostrou pouca eficiência  para a 

detecção de Cryptococcus spp em amostras do soro e liquor, apesar de não 

apresentar homologia com nenhum microorganismo, exceto com o 

Cryptococcus spp. Esta seqüência também mostrou acurácia menor em 

relação às outras seqüências iniciadoras (SiA e SiB), bem como em relação 

aos métodos convencionais (tinta da China e Látex). Estes resultados sugerem 

que a SiC não é adequada para a detecção do DNA do Cryptococcus spp em 

fluídos biológicos, mas pode ser aplicada em isolados de amostras de cultura 

de Cryptococcus spp, haja vista ter mostrado sensibilidade máxima (100%) 

quando testada no padrão ouro.  

A eficiência da Nested PCR com as três seqüências iniciadoras (SiA, SiB 

e SiC) foi comparada aos resultados obtidos pelos ensaios convencionais de 

diagnóstico para Cryptococcus spp em soro e líquor de algumas amostras dos 

grupos III e V, para a análise de seguimento dos pacientes (antes e após do 

tratamento), durante o período de seis meses. Os primeiros resultados 

negativos foram obtidos em líquor pelos ensaios de cultura e da tinta da China. 

O ensaio do Látex (em líquor e soro) mostrou resultado positivo, em até 5 

meses após o início do tratamento. Dentre as seqüências estudadas a SiB foi a 

melhor, e mostrou resultado positivo (persistência da levedura) em até seis 

meses após o inicio do tratamento. Estes dados foram observados, tanto em 

pacientes do grupo III (Cryptococcus spp), como no grupo V (Cryptococcus spp 

associado ao HIV+) e confirmaram que o SiB é específico para C. neoformans.  

Ao contrário dos nossos resultados, Rapelli et al. (1998) com a mesma 

seqüência (SiB), em amostras de líquor, mostraram resultado negativo para a 

PCR e positivo para o Látex. De acordo com esses autores, estes resultados 

mostraram ausência da levedura desde o início do tratamento. Sendo assim, 

sugeriram que o resultado da PCR-SiB pode ser representativo do período de 

clearence do fungo. Em 2009, Saha et al. utilizando a seqüência SiA 

mostraram resultados positivos semelhantes aos nossos, porém num período 

de 4 semanas antes e após tratamento. Os autores sugerem o ensaio PCR-SiA 

para o estabelecimento do diagnóstico molecular dos pacientes. Em nosso 

estudo a PCR pela mesma seqüência (SiA) mostrou VPP e VPN menor em 

relação a seqüência SiB, confirmando que a SiB é específica para C. 
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neoformans e mais sensível. A partir de nossos resultados, no entanto, 

acreditamos que a PCR com a SiB (da região 5,8SrDNA e ITS) é a técnica 

mais sensível em relação aos métodos usuais para o diagnóstico da 

criptococose. Esta ferramenta pode ser valiosa para o diagnóstico das formas 

aguda e subaguda, porque apresenta um resultado mais eficiente e confiável 

para o seguimento do tratamento do paciente pelo clinico, tanto em amostras 

de líquor como de soro. 

Em nosso estudo, a análise do diagnóstico convencional mostrou baixa 

sensibilidade (57,14%) pelo ensaio da tinta da China em amostras de líquor 

para o GIII, este resultado está dentro da variação de 30 – 60%, em pacientes 

HIV negativo (Snow & Dismukes, 1975; Chayakulkeere et al., 2006; Kon et al., 

2008). No caso do GV, o teste tinta da China mostrou 72,22% de sensibilidade, 

sendo inferior aos valores obtidos na literatura onde a variação é de 80 – 90 % 

em pacientes com HIV+ (Chayakulkeere et al., 2006; Kon et al., 2008). Estes 

resultados confirmam os dados de Rippon (1988) sugerindo que a baixa 

sensibilidade do ensaio pode ser em decorrência da levedura apresentar pouca 

cápsula ou mesmo ausência. 

Em nosso estudo, as culturas de isolados do líquor de Cryptococcus spp 

foram utilizadas como padrão ouro para todas as análises. Todas as amostras 

de cultura produziram a melanina em meio de cultura ágar Níger que é seletivo 

para o gênero Cryptococcus spp, diferenciando esta levedura de outras tais 

como, Candida spp., Buellera spp., Rhodotorula spp., Thichosporon spp. 

(Shields, Ajello, 1966; Mitchell, Perfect, 1995b; Lacaz et al., 2002). Em nosso 

estudo, a análise bioquímica das culturas foi realizada por meio do ágar CGB, 

considerado adequado para a diferenciação das espécies. Os resultados 

mostraram que 6 das 18 amostras que apresentaram resultado duvidoso 

(coloração azul esverdeado) para o CGB, provavelmente as amostras de C. 

neoformans resistentes à canavanina (Kwon-Chung et al., 1982; Polacheck, 

Kwon-Chung, 1982; Nakamura et al., 1998; Khan  et al., 2003). Estas amostras 

duvidosas foram identificadas pela técnica de PCR Multiplex como sendo da 

espécie neoformans.  

Os resultados do seqüenciamento confirmaram as amostras 

identificadas como C. gatti e as amostras identificadas como C. neoformans 
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foram reconhecidas com 98% de similaridade como sendo da variedade grubii. 

Nossos dados confirmam os achados da literatura que 95-100% das amostras 

biológicas dos pacientes com SIDA, em todo o mundo, inclusive no Brasil são 

da variedade grubii (sorotipo A), Bennett (1977); Nishikawa et al. (2003); 

Chayakulkeeree, Perfect (2006); Severo (2009). 

O teste da hidrólise da uréia mostrou 100% de positividade para todas 

as amostras de cultura dos grupos II, III e V. Apesar dos resultados obtidos a 

especificidade do ensaio é questionável, assim como descrito por Millan, Zaror 

(2004).    

A análise do ensaio do Látex individual dos grupos obtidos de amostras 

de soro e líquor mostraram 85,71 e 100% (GIV e GI) de especificidade. Os 

resultados falso positivos observados no GIV (pacientes com meningite não 

fúngica e portadores do vírus HIV) mostraram as limitações desta técnica, 

sugerindo que estes resultado possam ser em decorrência da reação cruzada 

com o fator reumatóide, neoplasias, infecção por bactérias como 

Stomatococcus mucilaginosis que pode provocar quadros de meningite. Em 

alguns casos o Thichosporon spp, Geotrichum spp., Candida albicans que 

produzem os mesmos polissacarídeos da cápsula do Cryptococcus spp., 

podem levar a resultados falso positivo (MacKinnon et al., 1978; Kornfeld et al., 

1980; Boom et al., 1985; Sachs et al., 1991; Heelan et al., 1991; Whittier et al., 

1994; Millon et al., 1995; Stoeckli et al., 2001) 

Em relação a sensibilidade, as amostras de soro mostraram  71,42 e 

72,22% (GIII e GV), nas amostras de líquor a sensibilidade foi inferior ao 

observado no soro, mostrando 42,85 e 61,11% (GIII e GV). Nas amostras de 

líquor a sensibilidade foi inferior a descrita pela literatura. Segundo vários 

autores, estes valores de sensibilidade podem ser em decorrência da 

quantidade reduzida de cápsula da levedura de Cryptococcus spp. (Stamm et 

al., 1980; Calvo et al., 1991; Buckley et al., 1992; Currie et al., 1994; Kohno et 

al., 1993; Casadevall, Perfect, 1998; Perfect, Casadeval, 2002, Saha et al., 

2008; Kon et al., 2008). A análise comparativa entre os grupos, em amostras 

de soro, mostrou 72% de sensibilidade, 91,66% de especificidade, 90% de 

valor preditivo positivo, 75,86% de valor preditivo negativo e 81,63% de 

acurácia. No líquor, os valores foram inferiores aos observados no soro, que 
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quando comparados em todos os grupos mostraram 56% de sensibilidade, 

91,66% de especificidade, 87,56% do valor preditivo positivo, 66,66% do valor 

preditivo negativo e 73,46% de acurácia. Em líquor os resultados da acúrácia 

foi menor em relação ao soro, confirmando os dados de Tanner et al. (1994). 

Em 89% das amostras do grupo V o CD4 foi inferior a 100 cell/mm3 

confirmando os dados obtidos por Weitzel et al. (1999). No grupo IV os 64,6% 

dos pacientes mostraram CD4 inferior a 100 cell/mm3. Estes resultados 

mostraram que tanto o grupo IV, como o V apresentavam um prognóstico pior, 

quando associados à criptococose, devido a imunossupressão dos pacientes. 

Em muitos casos ocorrem, concomitantemente, duas ou mais infecções 

oportunistas no mesmo sítio, dificultando a confirmação diagnóstica (Borges, 

Figueiredo, 2004).  

Micol et al. (2007) e Jarvis et al. (2009) sugeriram que o ensaio do Látex 

fosse adicionado à triagem dos pacientes com SIDA e CD4 < 100 cells/mm3. 

Baseado em nossos resultados, sugerimos que a SiB é o melhor ensaio a ser 

utilizado para o monitoramento destes pacientes, principalmente em países 

com alta prevalência de criptococose. 

Em nosso estudo 40% das hemoculturas foram positivas para 

Cryptococcus spp., sendo 15% do GIII e 25% do GV, confirmando os achados 

de Severo et al. (2009) .  

Os pacientes estudados em nosso trabalho tinham de 18 – 65 anos, 

sendo que a média de idade foi de 39 anos, confirmando os dados 

apresentados pela literatura (Giorgi et al., 1974; Mitchell, Perfect, 1995b; Lacaz 

et al., 2002; Perfect, Casadevall, 2002; Prado et al., 2009). Em nosso estudo, a 

criptococose mostrou uma predominância no sexo masculino em 33 das 49 

amostras dos grupos I, III, IV e V, sendo 16 delas do sexo feminino, com uma 

prevalência em 67% dos casos do sexo masculino, confirmando os dados 

obtidos da literatura (Giorgi et al., 1974; Duppont et al. 1992; Mitchell, Perfect, 

1995; Lacaz et al., 2002; Perfect, Casadevall, 2002; Pappalardo, Melhem, 

2003; Prado et al., 2009).  

A casuística do nosso estudo foi composta de pacientes de várias 

procedências. Quanto a área geográfica, a região Sudeste mostrou uma 

prevalência de 79,6%, seguida por 14,3% da região Nordeste, 4,1% da região 
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Sul e 2% da região Norte. Todos os pacientes foram registrados na cidade de 

São Paulo, mostrando que 83,7% dos indivíduos sempre moraram em área 

metropolitana e 16,3% deles tiveram contato com o Cryptococcus spp., 

provavelmente, quando residiam em área rural (contato com granjas e aves em 

geral). Estes dados obtidos da caracterização da amostra do estudo estão de 

acordo com relatos epidemiológicos da literatura (Kovacs et al., 1985; 

Rozembaum et al., 1992; Pappalardo et al., 2003; Soares et al., 2005; Kon et 

al., 2008). 

Análise de custos e benefícios da Nested PCR frente as técnicas 

convencionais (tinta da China) e Látex para detecção do C. neoformans. Foi 

realizada uma análise dos custos das técnicas convencionais (tinta da China e 

cultura) e antigenemia para o C. neoformans - Látex disponibilizadas como 

serviços nos laboratórios particulares, da cidade de São Paulo (Anexo D), em 

relação ao custo da técnica de Nested PCR.  

A média dos valores dos custos do ensaio da PCR com a seqüência 

iniciadora SiB foi 12% mais onerosa em relação a técnica do Látex. Apesar 

deste ensaio do Látex mostrar um custo menor e o mesmo tempo de execução 

do ensaio da Nested PCR-SiB, este mostrou sensibilidade e especificidade 

maior em relação ao Látex, tanto em amostras do líquor como de soro. A 

acurácia da Nested PCR é de 100% (no líquor) e 94% (no soro), mostrando no 

soro 11% de resultados falso negativos. O ensaio do Látex em amostras de 

soro mostrou 24,14% de resultados falso negativos e no líquor 33,40% de falso 

negativos.  

O ensaio da tinta da China e da cultura (prova ouro) para o diagnóstico 

da criptococose apresentou o custo inferior, também, em relação a técnica de 

Nested PCR, mas em um tempo muito maior, no caso de cultura o prazo para 

entrega dos resultados pode chegar a 15 dias. O ensaio da Nested PCR-SiB 

apesar de ser mais caro, o resultado é obtido em um dia, evitando o custo 

hospitalar e risco de infecções, durante o período de internação. O ensaio da 

tinta da China e a cultura isolada do C. neoformans é realizada somente no 

líquor, procedimento mais invasivo para um paciente com imunodeficiência, 

como o paciente HIV+.  
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O nosso objetivo foi realizar o diagnóstico direto em amostras de soro, 

neste material a coleta requer um procedimento menos invasivo e não 

submetendo o paciente às infecções hospitalares. Até o momento a única 

técnica realizada no soro é a prova do Látex que pode ser realizada no mesmo 

tempo que a Nested – PCR-SiB, no entanto com a acurácia inferior a PCR. 

Estes dados mostram que a Nested PCR-SiB, em amostras de soro, para 

pacientes HIV+ é a melhor técnica para a detecção do DNA do C. neoformans 

mostrando maior sensibilidade e especificidade, valor preditivo positivo e 

negativo e a acurácia. O diagnóstico inicial e a instituição de uma terapia anti-

fúngica específica são decisivas para minimizar a severidade da infecção em 

pacientes com SIDA quando o CD4<100 cells/mm3. 

Estes dados mostraram que com o aumento da escala de utilização do 

ensaio da Nested PCR-SiB, o mesmo pode substituir os métodos laboratoriais 

atualmente praticados. O uso de amostras de soro para o segmento dos 

pacientes com SIDA, durante o tratamento, pode ser a forma menos invasiva 

em relação ao líquor para a detecção do Cryptococcus neoformans, com 

vantagens sobre os métodos utilizados. 
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6  CONCLUSÕES 

 

 

• O uso concomitante dos ensaios micológicos, sorológicos e moleculares 

em amostras biológicas (soro e líquor) do mesmo paciente possibilitou 

estabelecer uma relação entre os métodos e os grupos de pacientes 

com criptococcose e HIV+ associado a infecção por Cryptococcus spp.; 

• A análise comparativa entre as seqüências iniciadoras mostrou que a 

ordem de eficiência para a detecção de Cryptococcus spp foi 

SiB>SiA>SiC, tanto nas amostras de soro e líquor 

• A Nested PCR pela seqüência iniciadora (SiB) em amostras de soro dos 

pacientes se mostrou mais sensível do que a prova do Látex para a 

detecção do C. neoformans; 

• A Nested PCR pelo SiB em amostras de liquor dos pacientes se mostrou 

com precisão maior do que o teste micológico tinta da China e a prova 

do Látex para a detecção do C. neoformans; 

• A sensibilidade e especificidade do SiB garantiu a sua eficiência para a 

detecção do C. neoformans; 

• A aplicação da técnica da Nested PCR com a SiB, em amostras de soro 

e líquor, é um método viável e acurado para realizar o diagnóstico 

molecular do C. neoformans em pacientes HIV+.  

• De acordo com nossos dados, concluímos que, independente da doença 

associada (HIV+) ou se o paciente for tratado, a SiB foi a melhor 

seqüência para a detecção de C. neoformans, tanto em amostras de 

soro, como de líquor, para todos os grupos estudados.  

• Nossos resultados demonstraram que a utilização da Nested PCR é um 

método viável para a detecção do Cryptococcus ssp. e pode ser 

aplicada em amostras de soro e líquor de pacientes com suspeita de 

criptococose, inclusive os imunodeprimidos pelo HIV+ com 

CD4<100cells/mL, para um diagnóstico mais rápido que os testes 

usuais. 
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• O uso de amostras de soro para o segmento dos pacientes com SIDA, 

durante o tratamento, pode ser a forma menos invasiva em relação ao 

líquor para a detecção do C. neoformans. 

• A Nested PCR com seqüências iniciadoras das regiões 18SrDNA, 5,8S 

rDNA e ITS de Cryptococcus spp., suportou a nossa hipótese, de que 

essas seqüências consistem em uma ferramenta que contribuirá para o 

desenvolvimento do diagnóstico molecular e seguimento da criptococose 

em pacientes imunocompetentes e imunocomprometidos pelo HIV+ . 
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7  ANEXOS 

 

 

ANEXOS A (Quadros 1-4) 

 

 

 

ID: idade; S: sexo; F: feminino; M: masculino; B: cor branca; N: cor negra; P: cor parda; 

DEH: data de entrada hospitalar; *: Pronto socorro; Diag.: Diagnóstico; HIV: Vírus da 

Imunodeficiência Adquirida; CR: criptococose; POS: positivo; NEG: negativo; DSV: data de 

saída vivo.  

QUADRO 1A. Caracterização das amostras do GRUPO I (INDIVÍDUOS SADIOS – 
CONTROLE NEGATIVO): Informações retiradas dos prontuários do Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (2008-2009) 

Amostras ID S/GÊNERO Raça Procedência DEH Diag DSV 

      HIV CR vivo 

1 42 M B São Paulo - SP 28/05/08 NEG NEG 02/06/08 

2 23 F B São Paulo - SP 07/05/09 NEG NEG 08/05/09 

3 35 M N São Paulo - SP 30/08/08 NEG NEG 05/09/08 

4 32 F B São Paulo - SP 21/11/09 NEG NEG 22/11/09 

5 58 F B São Paulo - SP 30/08/09* NEG NEG 30/08/09 

6 18 F B São Paulo - SP 08/07/09* NEG NEG 08/07/09 

7 21 F P São Paulo - SP 23/06/09* NEG NEG 23/06/09 

8 44 M P São Paulo - SP 08/06/08* NEG NEG 08/06/09 

9 48 M N São Paulo - SP 21/11/09* NEG NEG 21/11/09 

10 27 M P Bahia - BA 11/05/09* NEG NEG 12/05/09 
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ID: idade; S: sexo; F: feminino; M: masculino; B: cor branca; N: cor negra; P: cor parda; DEH: 

data de entrada hospitalar; *: Pronto socorro; Diag.: Diagnóstico; HIV: Vírus da Imunodeficiência 

Adquirida; CR: criptococose; NEG: negativo; POS: positivo; DSV: data de saída vivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 2A. Caracterização das amostras do GRUPO III (PACIENTES – CONTROLE POSITIVO - 
NEUROCRIPTOCOCOSE): informações retiradas dos prontuários do Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas e do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da USP (2008-2009). 

Amostras ID S/GÊNERO Raça Procedência DEH Diag DSV 

      HIV CR vivo 

11 31 M B São Paulo - SP 18/04/09 NEG POS 07/05/09 

12 65 F B São Paulo - SP 13/05/09 NEG POS  29/07/09 

13  44 M B São Paulo - SP 13/09/09 NEG POS  10/10/09 

14 59 F N Nova Soure - BA 13/05/09 NEG POS  25/06/09 

15 59 M B São Paulo - SP 10/08/09 NEG POS 05/11/09 

16 33 M B São Paulo - SP 09/01/08 NEG POS  28/01/08 

17 28 M B São Paulo - SP 05/07/08 NEG POS  17/07/09 
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ID: idade; S: sexo; F: feminino; M: masculino; B: cor branca; N: cor negra; P: cor parda; DEH: data de 

entrada hospitalar; *: Pronto socorro; Diag.: Diagnóstico; HIV: Vírus da Imunodeficiência Adquirida; 

CR: criptococose; POS: positivo; NEG: negativo; DSV: data de saída vivo; DSO: data de saída com 

óbito. Estes pacientes apresentaram quadro de meningite e foram diagnosticados como meningite não 

fúngica (bacteriana, neurotoxoplasmose e neurotuberculose). 

 

 

QUADRO 3A. Caracterização das amostras do GRUPO IV (PACIENTES – HIV+ COM MENINGITE NÃO 
FÚNGICA) informações retiradas dos prontuários do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (2008-2009). 

Amostras ID S/GÊNERO Raça Procedência DEH Diag     DSV      DSO 

 

      HIV CR vivo óbito 

18 38 F P São Paulo – SP 23/04/09 POS NEG 28/04/09 - 

19 42 M B São Paulo – SP 29/05/09 POS NEG 11/05/09 - 

20 23 M B Belém – PA 20/06/09 POS NEG 23/06/09 - 

21 29 M B São Paulo – SP 11/05/09 POS NEG 19/05/09 - 

22 37 F P Cotia – BA 01/04/09 POS NEG - 10/05/08 

23 45 F B Paraná – PR 06/07/08 POS NEG - 07/07/08 

24 48 M B São Paulo – SP 25/02/08 POS NEG -  

25 53 M B São Paulo - SP 27/09/09 POS NEG 27/10/08 - 

26 47 M B São Paulo - SP 16/01/08 POS NEG 23/01/08 - 

27 50 F B São Paulo - SP 17/04/09 POS NEG 23/07/09 - 

28 49 F B São Paulo - SP 05/08/09 POS NEG 09/08/09 - 

29 42 M P Tucano – BA 03/05/09 POS NEG 04/08/09 - 

30 42 M B São Paulo – SP 03/01/09 POS NEG 09/01/09 - 

31 49 M B São Paulo - SP 20/11/09 POS NEG - - 



 

 
105 

 

 

ID: idade; S: sexo; F: feminino; M: masculino; B: cor branca; N: cor negra; P: cor parda; DEH: data de entrada 

hospitalar; *: Pronto socorro; Diag.: Diagnóstico; HIV: Vírus da Imunodeficiência Adquirida; CR: criptococose; POS: 

positivo; NEG: negativo; DSV: data de saída vivo; DSO: data de saída com óbito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 4A. Caracterização das amostras do GRUPO V (PACIENTES COM HIV e NEUROCRIPTOCOCOSE) 
informações retiradas dos prontuários do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP (2008-2009).  

Amostras ID S/GÊNERO Raça Procedência DEH Diag     DSV      DSO 

      HIV CR vivo óbito 

32 36 M B São Paulo - SP 30/08/08 POS  POS - 
05/09/08 

33 28 F B São Paulo - SP - POS  POS  - 
- 

34 28 M P Rio de Janeiro - RJ 24/04/08 POS  POS  12/05/08 
- 

35 26 M B São Paulo - SP 30/01/09 POS  POS  13/02/09 
- 

36 49 M P São Paulo - SP 07/11/08 POS  POS  - 
20/01/09 

37 32 M B São Paulo - SP 23/01/08 POS  POS  04/03/08 - 

38 41 F B Crato – CE 04/04/08 POS  POS  18/04/08 - 

39 28 M B São Paulo - SP 28/02/08 POS  POS  06/05/08 - 

40 48 M N São Carlos do Ivai – PR 10/03/08 POS  POS  31/03/08 - 

41 43 M B São Paulo - SP 08/06/09 POS  POS  25/06/09 - 

42 37 F P Olinda – PE 03/06/08 POS  POS  05/09/08 - 

43 27 M B São Paulo - SP 22/12/08 POS  POS  05/03/09 - 

44 38 M B Candeuba - BA 31/10/08 POS  POS  08/03/09 - 

45 41 M B São Paulo - SP - POS  POS  - - 

46 37 F P São Paulo – SP 20/04/09 POS  POS  - 14/08/09 

47 41 M B São Paulo – SP 03/06/09 POS  POS - 08/06/09 

48 32 M P São Paulo - SP 15/07/09 POS  POS 20/07/09 - 

49 34 M B Taubaté  -  SP 26/03/09 POS  POS  - 23/05/09 
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7  ANEXOS 

 

 

ANEXO B - Termos de Consentimento das Comissões de Ética IIER e HCFMUSP 

Questionário aplicado aos pacientes 
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TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Título do Projeto: Detecção de seqüências de DNA “primers espécie – 
específico” na região 5,8S rDNA para o diagnóstico molecular da criptococose 
em pacientes com AIDS 

 

 

Pesquisadores responsáveis: Dra. Terezinha Morato Bastos de Almeida e 

                                                 Dr. Marcos Vinícius da Silva 

 

Pesquisador Participante: Kátia Cristina Dantas 

Telefones para contato: (11) 3061-7046 

 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma 
pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 
fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 
delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de dúvidas quanto as 
questões éticas você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto 
de Infectologia Emílio Ribas pelo telefone (11) 3896-1406. 

Trata-se do projeto de tese de doutorado de Kátia Cristina Dantas, especialista 
de nível superior, do Laboratório de Micologia, do Instituto de Medicina Tropical de São 
Paulo. O trabalho tem por objetivo principal buscar uma ferramenta biológica nova, 
pelo estudo da biologia molecular do fungo Cryptococccus neoformans, que possibilite 
fazer o diagnóstico desta infecção fúngica, em pacientes HIV positivos, com vantagens 
sobre os métodos já utilizados. 

  Se você decidir participar e assinar, você irá responder a um questionário com 
seus dados pessoais, dados clínicos sobre diagnósticos anteriores e evolução da 
doença. Em seguida, será realizado exame clínico com a coleta de uma amostra de 
sangue, urina, antes e após tratamentos. Caso haja qualquer lesão será realizada uma 
biópsia. Os procedimentos estão de acordo com a rotina do ambulatório do Hospital do 
Emílio Ribas. 

  A coleta de dados não implicará à você qualquer risco ou prejuízo, bem como 
lesões ou ressarcimento de despesas, já que não terá nenhuma despesa. No caso de 
retirar o consentimento, a qualquer momento da pesquisa, não haverá qualquer 
penalidade ou interrupção do acompanhamento, assistência ou tratamento para você 
aqui neste ambulatório. 

Caso apresente qualquer dúvida em relação ao estudo favor contactar Dra. 
Terezinha Morato Bastos de Almeida ou Dr. Marcos Vinícius da Silva no telefone 
citado acima. 

Nenhuma informação com o seu nome serão divulgadas. 

 

 

_____________________________________________________________________ 
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Nome da pessoa que obteve o consentimento 

 

_____________________________________________________________________ 

Nome da pessoa que obteve o consentimento 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura da pessoa que obteve o consentimento  

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura da pessoa que obteve o consentimento 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO 
SUJEITO 

  

 

 

Eu, _______________________________________________, abaixo 
assinado, concordo em participar do estudo acima, como sujeito. Fui 
devidamente informado e esclarecido pelos pesquisadores sobre a pesquisa, 
os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação. Foi me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade 
ou interrupção de meu acompanhamento / assistência / tratamento. 

 

 

 

 

 

 

Nome do sujeito 

 

 

 
_______________________________________________________________
Assinatura do sujeito 
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QUESTIONÁRIO 
 
 

1. Dados Pessoais: 
 
Registro Hospitalar: 
Nome: 
Idade: 
Sexo   (   ) M    (    ) F 
Etnia: 
Data da entrevista: 
Procedência – endereço (local e município) 
 
 
2. Hábitos 
 Contatos com (aves/morcegos) – PROFISSIONAL: SIM (  )  NÃO (  )   
                                                        CASUAL:            SIM (  )  NÃO (  ) 
                                                         LAZER:              SIM (  )  NÃO (  ) 
 
 
3. Evolução: 
                Data de admissão hospitalar: 
                Data de alta hospitalar: 
                Data de óbito: 
 
 
4. Histórico ocupacional:  

       Emprego / Ocupação –  
       

 

5.  

Doenças anteriores (  ) SIM, quais? (   ) NÃO 
Febre (  ) SIM, tempo (   ) NÃO 
Tosse (  ) SIM (   ) NÃO 
Secreção (  ) SIM (   ) NÃO 
Dor Muscular (  ) SIM (   ) NÃO 
Tratamento (  ) SIM, quais drogas? (   ) NÃO 
               Início:                       término:  
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6.Fonte de isolamento / Identificação: 
(   ) sangue      (   ) líquor    (   ) soro    (   ) material parafinado   (   ) 
urina          
 

  
 
 
7. Identificação 
(  ) exame direto   (   ) Hemocultura   (  ) Histopatológico 
(  ) sorologia  
(   ) PCR 
(   ) sequenciamento 
 
 

8. 

Diagnóstico  (  ) Positivo (    ) Negativo 
Data     
Forma (   ) Disseminada (    ) Focal ?  
Imunodepressão  associada (    ) SIM, qual? (     ) NÃO 
1° reação Sorológica   
Data   
AIDS  Data: 
CD4+ cells/mm3 Data: 
CD8+ cells/mm3  Data: 
CD4/CD8+ cells/mm3 Data: 
Carga Viral cells/mm3 Data: 
Outras Doenças Associadas (   ) SIM, quais? NÃO (  ) 
Tratamento com radioterapia (   ) SIM NÃO (   ) 
Tratamento com quimioterapia (    ) SIM NÃO (   ) 
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7  ANEXOS 

 

 

ANEXO C – Tabelas de 1-8 

 

DEH: data de entrada hospitalar; IIER: Instituto de Infectologia Emílio Ribas; HCFMUSP: Hospital das Clinicas 

da Faculdade de Medicina da USP; CGB: canavanina – glicina – azul de bromotimol; Cn: Cryptococcus 

neoformans; SiA: seqüências iniciadoras da região 18S rDNA; SiB: seqüências iniciadoras da região 5,8S 

rDNA e SiC: seqüências iniciadoras da região 5,8S rDNA teste; POS: positivo; NEG: negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1C. Resultados dos isolados de cultura de líquor do GRUPO III (PACIENTES – CONTROLE 
POSITIVO - NEUROCRIPTOCOCOSE) a partir dos ensaios da micologia convencional e molecular 

MICOLOGIA CONVENCIONAL MOLECULAR  

CULTURA CULTURA 

Amostras Material 
coletado 

DEH - IIER 
/HCFMUSP 

 

Exame 
direto 

 

Bioquímica 

 

Molecular 

  Tinta 
da 

China 

CULTURA CGB URÉIA SiA SiB SiC PCR 
Multiplex 

11 Líquor POS POS Cn POS POS POS POS Cn 

12 Líquor POS POS Cn POS POS POS POS Cn 

13 Líquor POS POS Cn POS POS POS POS Cn 

14 Líquor POS POS Cn POS POS POS POS Cn 

15 Líquor NEG POS Cn POS POS POS POS Cn 

16 Líquor NEG POS Cn POS POS POS POS Cn 

17 Líquor NEG POS Cn POS POS POS POS Cn 
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POS: positivo; NEG: negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2C. Resultados dos ensaios sorológicos (Látex) das amostras diretas de 
liquor e soro dos pacientes do GRUPO III (PACIENTES – CONTROLE POSITIVO – 
NEUROCRIPTOCOCOSE) 

ENSAIOS SOROLÓGICOS 

Amostras Material Biológico Látex Material Biológico Látex 

11 Soro POS Líquor NEG 

12 Soro POS Líquor POS 

13 Soro POS Líquor POS 

14 Soro POS Líquor POS 

15 Soro POS Líquor NEG 

16 Soro NEG Líquor NEG 

17 Soro NEG Líquor NEG 
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Cn: Cryptococcus neoformans; SiA: seqüências iniciadoras da região 18S rDNA; SiB: seqüências 

iniciadoras da região 5,8S rDNA e SiC: seqüências iniciadoras da região 5,8S rDNA teste; POS: positivo; 

NEG: negativo; GADPH: enzima gliceraldeído fosfato dehidrogenase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3C. Resultados dos ensaios moleculares das amostras diretas de líquor e soro dos pacientes 
do GRUPO III (PACIENTES – CONTROLE POSITIVO – NEUROCRIPTOCOCOSE) 

ENSAIOS MOLECULARES 

Amostras Material 
Biológico 

SiA SiB SiC GADPH Material 
Biológico 

SiA SiB SiC GADPH 

11 Soro NEG POS POS POS Líquor POS POS NEG POS 

12 Soro POS POS NEG POS Líquor POS POS POS POS 

13 Soro NEG POS NEG POS Líquor NEG POS NEG POS 

14 Soro POS POS NEG POS Líquor POS POS POS POS 

15 Soro POS POS POS POS Líquor POS POS POS POS 

16 Soro POS POS POS POS Líquor POS POS POS POS 

17 Soro POS POS POS POS Líquor POS POS NEG POS 
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POS: positivo; NEG: negativo 

 

 

Tabela 4C. Resultados dos ensaios sorológicos (látex) das amostras diretas de 
liquor e soro dos pacientes do GRUPO IV (PACIENTES – HIV+ COM MENINGITE 
NÃO FÚNGICA) 

ENSAIOS SOROLÓGICOS 

Amostras Material 
Biológico 

Látex CD4 CD8 CD4/CD8 Material 
Biológico 

Látex 

18 Soro NEG 372 782 0,48 Líquor NEG 

19 Soro NEG 93 484 0,19 Líquor NEG 

20 Soro NEG 458 697 0,66 Líquor NEG 

21 Soro POS 10 100 0,10 Líquor NEG 

22 Soro NEG 54 1.766 0,31 Líquor NEG 

23 Soro NEG >400 - - Líquor NEG 

24 Soro NEG 18 151 0,12 Líquor NEG 

25 Soro NEG 70 718 0,10 Líquor NEG 

26 Soro NEG 506 1.140 0,44 Líquor NEG 

27 Soro NEG 83 251 - Líquor POS 

28 Soro POS 9 123 0,07 Líquor NEG 

29 Soro NEG 86 1.280 0,07 Líquor POS 

30 Soro NEG 30 261 0,006 Líquor NEG 

31 Soro NEG 338 466 0,73 Líquor NEG 
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Cn: Cryptococcus neoformans; SiA: seqüências iniciadoras da região 18S rDNA; SiB: seqüências 

iniciadoras da região 5,8S rDNA e SiC: seqüências iniciadoras da região 5,8S rDNA teste; POS: positivo; 

NEG: negativo; GADPH: enzima gliceraldeído fosfato dehidrogenase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5C. Resultados dos ensaios moleculares das amostras diretas de líquor e soro dos pacientes do 
GRUPO IV (PACIENTES – HIV+ COM MENINGITE NÃO FÚNGICA) 

ENSAIOS MOLECULARES 

Amostras Material 
Biológico 

SiA SiB SiC GADPH Material 
Biológico 

SiA SiB SiC GADPH 

18 Soro NEG NEG NEG POS Líquor NEG NEG NEG POS 

19 Soro NEG NEG POS POS Líquor POS NEG POS POS 

20 Soro NEG NEG POS POS Líquor NEG NEG POS POS 

21 Soro NEG NEG POS POS Líquor NEG NEG NEG POS 

22 Soro NEG NEG NEG POS Líquor NEG NEG NEG POS 

23 Soro NEG NEG NEG POS Líquor NEG NEG NEG POS 

24 Soro NEG NEG NEG POS Líquor NEG NEG NEG POS 

25 Soro NEG NEG NEG POS Líquor NEG NEG NEG POS 

26 Soro NEG NEG POS POS Líquor NEG NEG POS POS 

27 Soro NEG NEG POS POS Líquor POS NEG POS POS 

28 Soro NEG NEG NEG POS Líquor NEG NEG NEG POS 

29 Soro POS NEG NEG POS Líquor POS NEG NEG POS 

30 Soro POS NEG NEG POS Líquor POS NEG NEG POS 

31 Soro NEG NEG NEG POS Líquor NEG NEG NEG POS 
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Tabela 6C. Resultados dos isolados de cultura de líquor do GRUPO V / ESTUDO (PACIENTES COM 
NEUROCRIPTOCOCOSE e HIV+) a partir dos ensaios da micologia convencional e molecular. 

   MICOLOGIA CONVENCIONAL MOLECULAR 

   CULTURA CULTURA 

Amostras Material 
coletado 
DEH- ER 

/HCFMUSP 

 

Exame 
direto 

 

Bioquimica 

 

Molecular 

  Tinta 
da 

China 

CULTURA CGB URÉIA SiA SiB SiC PCR Multiplex 

32 Líquor NEG POS Cn POS POS POS POS Cn 

33 Líquor POS POS Cn POS POS POS POS Cn 

34 Líquor POS POS Cn POS POS POS POS Cn 

35 Líquor NEG POS Cn POS POS POS POS Cn 

36 Líquor POS POS Cn POS POS POS POS Cn 

37 Líquor POS POS Cn POS POS POS POS Cn 

38 Líquor POS POS Cn POS POS POS POS Cn 

39 Líquor POS POS Cn POS POS POS POS Cn 

40 Líquor POS POS *Cn POS POS POS POS Cn 

41 Líquor NEG POS *Cn POS POS POS POS Cn 

42 Líquor NEG POS Cn POS POS POS POS Cn 

43 Líquor POS POS Cn POS POS POS POS Cn 

44 Líquor POS POS *Cn POS POS POS POS Cn 

45 Líquor NEG POS *Cn POS POS POS POS Cn 

46 Líquor POS POS Cn POS POS POS POS Cn 

47 Líquor POS POS Cn POS POS POS POS Cn 

48 Líquor POS POS *Cn POS POS POS POS Cn 

49 Líquor POS POS *Cn POS POS POS POS Cn 

 

DEH: data de entrada hospitalar; IIER: Instituto de Infectologia Emílio Ribas; HCFMUSP: Hospital das 

Clinicas da Faculdade de Medicina da USP; CGB: canavanina – glicina – azul de bromotimol; Cn: 

Cryptococcus neoformans; SiA: seqüências iniciadoras da região 18S rDNA; SiB: seqüências iniciadoras 

da região 5,8S rDNA e SiC: seqüências iniciadoras da região 5,8S rDNA teste; POS: positivo; NEG: 

negativo; *: CGB com resultado duvidoso (verde azulado, amarelo esverdeado). 
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POS: positivo; NEG: negativo 

 

 

 

Tabela 7C. Resultados sorológicos (látex) das amostras diretas de líquor e soro, 
dos pacientes do GRUPO V / ESTUDO (PACIENTES COM NEUROCRIPTOCOCOSE 
e HIV+) 

ENSAIOS SOROLÓGICOS 

Amostras Material 
Biológico 

Látex CD4 CD8 CD4/CD8 Material 
Biológico 

Látex 

32 Soro POS 16 183 0,09 Líquor POS 

33 Soro POS 57 287 0,20 Líquor POS 

34 Soro NEG 47 - - Líquor NEG 

35 Soro POS 62 337 0,18 Líquor POS 

36 Soro POS 13 117 0,11 Líquor NEG 

37 Soro POS 21 202 0,10 Líquor POS 

38 Soro NEG 39 482 0,08 Líquor NEG 

39 Soro NEG 17 265 0,06 Líquor NEG 

40 Soro POS 7 163 - Líquor POS 

41 Soro POS 25 767 0,03 Líquor POS 

42 Soro NEG 116 611 0,19 Líquor NEG 

43 Soro NEG 181 1.532 0,12 Líquor POS 

44 Soro POS 49 600 0,08 Líquor POS 

45 Soro POS 49  600  0,08 Líquor NEG 

46 Soro POS 16 583 0,03 Líquor POS 

47 Soro POS 17 145 0,12 Líquor POS 

48 Soro POS 27 673 0,04 Líquor NEG 

49 Soro POS 31 786 0,04 Líquor POS 
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Cn: Cryptococcus neoformans; SiA: seqüências iniciadoras da região 18S rDNA; SiB: seqüências 

iniciadoras da região 5,8S rDNA e SiC: seqüências iniciadoras da região 5,8S rDNA teste; POS: positivo; 

NEG: negativo; GADPH: enzima gliceraldeído fosfato dehidrogenase. 

 

Tabela 8C. Resultados dos ensaios moleculares das amostras diretas de líquor e soro, dos 
pacientes do GRUPO V / ESTUDO (PACIENTES COM NEUROCRIPTOCOCOSE e HIV+) 

ENSAIOS MOLECULARES 

Amostras Material 
Biológico 

SiA SiB SiC GADPH Material 
Biológico 

SiA SiB SiC GADPH 

32 Soro NEG POS POS POS Líquor POS POS POS POS 

33 Soro POS POS POS POS Líquor POS POS POS POS 

34 Soro POS POS POS POS Líquor POS POS POS POS 

35 Soro NEG NEG NEG POS Líquor POS POS NEG POS 

36 Soro POS POS POS POS Líquor POS POS POS POS 

37 Soro POS POS POS POS Líquor POS POS NEG POS 

38 Soro NEG NEG POS POS Líquor NEG POS POS POS 

39 Soro NEG NEG NEG POS Líquor NEG POS NEG POS 

40 Soro POS POS NEG POS Líquor POS POS NEG POS 

41 Soro POS POS POS POS Líquor POS POS POS POS 

42 Soro POS POS POS POS Líquor POS POS NEG POS 

43 Soro POS POS POS POS Líquor POS POS POS POS 

44 Soro POS POS POS POS Líquor POS POS POS POS 

45 Soro NEG POS NEG POS Líquor POS POS NEG POS 

46 Soro POS POS POS POS Líquor NEG POS POS POS 

47 Soro POS POS NEG POS Líquor POS POS NEG POS 

48 Soro POS POS NEG POS Líquor POS POS NEG POS 

49 Soro POS POS POS POS Líquor POS POS POS POS 
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7  ANEXOS 

 

 

ANEXO D – Tabela de Custos dos Procedimentos Técnicos 
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