
Trata-se de um estudo descritivo, com levantamento de 

dados em prontuário, associado a consulta bibliográfica nas 

bases do UptoDate e PubMed sobre o tema em questão.   

  
Meningite Criptocócica apresentando-se 

como Pseudo-hemorragia Subaracnóide 

 

DISCUSSÃO 

Meningite Criptocócica (MC) é um infecção rara do Sistema 

Nervoso Central geralmente associada a imunodeficiências 

e drogas imunossupressoras. Algumas doenças 

neurológicas, como MC, podem simular um padrão 

tomográfico típico de Hemorragia Subaracnóide (HSA), sem 

evidência clínica ou patológica, uma condição denominada 

Pseudo-hemorragia Subaracnóidea (Pseudo-HSA). 

Relatar através da apresentação de um caso clínico 

como Meningite Criptocócica pode simular Hemorragia 

Subaracnóidea. 
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OBJETIVOS 

MÉTODOS 

INTRODUÇÃO 

A Ressonância Magnética de Encéfalo da paciente 

evidenciou hipersinal em T2 e FLAIR (Fluid-attenuated 

inversion recovery) presentes em sulcos corticais, fissura 

silviana e tenda do cerebelo o que sugeriu inicialmente  o 

diagnóstico de HSA. No entanto foi feito contraste com 

captação de gadolíneo nas áreas alteradas e em  cisternas 

basais. Com base na clínica e resultados da RM com 

contraste foi feita punção lombar com LCR sugerindo 

Meningite Crônica. Levando em conta o  tratamento 

imunossupressor  realizado até então devido a Nefrite Lúpica 

foi investigado Meniningite fúngica e tuberculosa. Assim foi 

realizada uma segunda punção lombar com LCR em grande 

quantidade devido aos sinais de Hipertensão intracraniana 

(papiledema e baixa acuidade visual) e no intuito de aumentar 

a sensibilidade do exame. A pesquisa de criptococos foi 

positiva pelo método de coloração de tinta Nanquim. O Lúpus 

Eritematoso Sistêmico associado a Síndrome Anticorpo 

Fosfolípe tem alta morbi-mortalidade e alta prevalência de 

sintomas neurológicos. A paciente em questão utilizava 

imunossupressores e iniciou quadro neurológico que poderia 

ser atribuído inicialmente a complicações das comorbidades 

prévias. No entanto o quadro clínico e resultados da 

propedêutica realizada até então contribuíram para o 

diagnóstico de MC. O estado de imunodeficiência contribuiu 

para a piora do prognóstico e a paciente foi a óbito mesmo 

em acompanhamento em Unidade de Terapia Intensiva com 

propedêutica e terapêutica apropriadas.  

Paciente, sexo feminino, 24 anos, 43 quilos, com diagnóstico 

prévio de Lupus Eritematoso Sistêmico, Nefrite crônica e 

Síndrome Anticorpo Fosfolípide, em uso de Prednisona 

(25mg por dia) e Azatioprina (125mg por dia), com relato de  

vômitos precedidos de náuseas e cefaléia holocrâniana por 

três meses. Foi internada em enfermaria devido à piora dos 

sintomas, além de baixa acuidade visual e fotofobia. Ao 

exame clínico apresentava nistagmo lateral, papiledema 

bilateral, tetrahiperreflexia e sinal de Babinski à direita. 

Tomografia Computadorizada de Crânio, realizada  

ambulatorialmente, um mês antes da internação, não 

apresentava alterações que justificassem os sintomas.  A 

Ressonância Magnética (RM) de Encéfalo, realizada duas 

semanas antes da internação sugeriu HSA. O Líquido 

cefalorraquidiano (LCR) evidenciou aumento de proteínas e 

celularidade, sem hemácias, com Gram sem germes e 

pesquisa de criptococos negativa. O segundo LCR  

evidenciou a presença de criptococos.  Foi então iniciado 

tratamento com Anfotericina B, Fluconazol e realizadas 

punções lombares seriadas, apesar disso, a paciente evoluiu 

com hidrocefalia refratária e óbito.  

Figura 2A:.Hipersinal cortical em FLAIR e fissura 

silviana  

Figura 2B: Hipersinal cortical em T2 

Figura 2B 

 

Figura 1 

Figura 1: Presença de criptococo à coloração pelo 

método de tinta  nanquim após a admissão. 

Figura 2A 

CASO CLÍNICO 



CONCLUSÃO 

Podem ocorrer alterações na RM do encéfalo sugestivas de 

Hemorragia Subaracnóide em pacientes com Meningite 

Criptocócica, contudo, a história clínica e exame físico são 

fundamentais para diagnóstico diferencial. 
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Figura 3: Captação em contraste nos sulcos corticais na 

tenda do cerebelo e no quarto ventrículo.  

Figura 4: Aumento do terceiro ventrículo, intensa 

captação de contraste na fissura silviana e em sulcos 

corticais.   

Figura 5: Hidrocefalia e captação em contraste cortical  
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A Pseudo-HSA é constadada em RM de encéfalo com 

áreas de hipersinal  ponderadas em T2 ao longo da 

fissura silviana, tentório do cerebelo ou sulcos corticais 

sem detecção de HSA mediante punção lombar ou pela 

autópsia. A captação de contraste nas meninges e 

cisternas basais não faz parte das alterações 

radiológicas da Hemorragia Subaranóide. Segundo a 

literatura a inflamação e a granulação  na convexidade 

dos sulcos induzida pela infecção por Cryptococcus  

neoformans  , o aumento da proteína no líquor 

circundando a superfície da pia inflamada e o cortéx 

subjacente com edema nas camadas corticais mais 

profundas  podem contribuir  para a produção de 

hiperintensidade da superfície do cérebro explicando a 

Pseudo-HSA. 
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