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RESUMO  

Criptococose é uma infecção micótica rara. Nas últimas décadas destacou
doença parasitária emergente, causada pela leverduar do gênero Cryptococcus. Esta 
pesquisa objetiva sistematizar os aspectos clínicos mais relevantes sobre a criptococose, 
caracterizar os fatores que predispõem, relacionar a evolução da criptococose em 
soropositivo, avaliar danos causados por esta patologia em relação a qualidade de vida dos 
portadores, caracterizar bioquimicamente os fatores implicados na virulência de 
criptococose Neoformans, identificar como essa afeccção tem tido relevância no contexto 
social. A metodologia foi desenvolvida dentro de uma abordagem descritiva do tipo 
qualitativa de corte transversal tratando
propriedades ou relações existentes na comunidade, grupo ou realidade pesquisada. 
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