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                               Líquido Cefalorraquidiano 
 

1- Formação 
O líquido cefalorraquidiano (LCR) é um fluido biológico que está em íntima relação com 

o sistema nervoso central (SNC) e seus envoltórios. O LCR promove um sistema fisiológico de 
fornecimento de nutrientes para o tecido nervoso e eliminação de resíduos metabólicos, possui a 
função de defesa do SNC contra agentes infecciosos, de remover resíduos e de circular nutrientes, 
mantendo assim, o dinamismo dos elementos nele presentes além de produzir uma barreira 
mecânica ao cérebro e medula espinhal contra traumas. 

O cérebro e a medula espinhal são revestidos pelas meninges, que consistem em três 
camadas: dura-máter, que é a camada externa; aracnóide que é uma membrana interna filamentosa; 
e a pia-máter, uma fina membrana mucosa que reveste as superfícies do cérebro e da medula 
espinhal. (Ilustração 1) 

O LCR é produzido nos plexos coróides dos dois ventrículos lombares e no terceiro e 
quarto ventrículos. O líquido flui através do espaço subaracnóideo localizado entre a aracnóide e a 
pia-máter. Os plexos coróides são redes de capilares que formam o LCR a partir do plasma por 
mecanismos de filtração seletiva sob pressão hidrostática e transporte ativo de secreção. Nos 
capilares formadores do plexo as células endoteliais têm espaços muito restritos que impedem a 
passagem de muitas moléculas. A essa estrutura dá-se o nome de barreira hematoencefálica(BHE). 

A BHE funciona como interface que regula e limita a troca de substâncias entre o sangue e 
o sistema nervoso central. A impermeabilidade da BHE é o resultado de uma série de características 
únicas, que acrescenta dificuldade a moléculas tentando penetrar nesta barreira. Esta propriedade é 
baseada na existência de uma permeabilidade muito restrita do endotélio, além da presença de 
enzimas degradantes presentes no interior do endotélio de modo que, com exceção de água, gases 
como oxigênio e o dióxido de carbono e determinadas moléculas lipossolúveis muito pequenas 
podem passar de forma íntegra. As moléculas hidrofílicas, que são essenciais para o metabolismo 
do cérebro, tais como íons, glicose, aminoácidos e componentes de ácido nucléico, passam pela 
BHE através de canais especializados.  

     
 

  
                Ilustração 1: Fluxo do líquor através do cérebro e da coluna vertebral 



2- Coleta 
LCR é, rotineiramente, coletado por punção lombar entre a terceira, quarta ou quinta 

vértebras lombares. O volume a ser coletado baseia-se no volume disponível no paciente (adulto 
versus neonato). 

As amostras são coletadas em três tubos estéreis, que são rotulados em 1, 2 e 3, na ordem 
em que são retiradas. O tubo 1 é utilizado para testes químicos e sorológicos, porque esses testes 
são menos afetados pelo sangue ou por bactérias introduzidas através da punção. O tubo 2 é, 
geralmente, destinado à microbiologia. E o tubo 3 é utilizado para contagem celular, porque é o 
menos provável de conter células introduzidas pela punção lombar. (Ilustração 2) 

Idealmente, os testes são realizados em caráter de urgência. Se isso não for possível, as 
amostras devem ser mantidas da seguinte maneira: 
    a)Hematologia: os tubos são refrigerados. 
    b)Microbiologia: os tubos permanecem em temperatura ambiente. 
    c)Bioquímica e sorologia: os tubos são congelados. 
 

            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
3- Aspecto 
O aspecto normal de um LCR é cristalino límpido (Ilustração 3). A terminologia usada 

para descrever o aspecto do LCR inclui cristalino límpido, ligeiramente turvo ou turvo, leitoso, 
xantocrômico e hemolisado/sanguinolento. (Ilustração 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 3: Aspecto 
normal do LCR 

Ilustração 2: Tubos de coleta de LCR. 



Uma amostra ligeiramente turva, turva ou leitosa pode ser resultado de aumento na 
concentração das proteínas ou dos lipídeos, mas também pode ser indicativo de infecção, sendo a 
turbidez causada pela presença de glóbulos brancos. 

Xantocromia é o termo utilizado para designar que o sobrenadante do LCR é rosa, laranja 
ou amarelo. O fator mais comum de ocorrência de xantocromia é a presença de produtos de 
degradação das hemácias. Dependendo da quantidade de sangue e da duração do tempo que ele está 
presente, a cor variará de rosa (pouca quantidade de oxi-hemoglobina) para laranja (hemólise forte), 
para amarelo (conversão de oxi-hemoglobina em bilirrubina não conjugada). Outras causas de 
xantocromia incluem bilirrubina sérica aumentada, aumento acentuado da concentração de 
proteínas e pigmento de melanina. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4- Punções Traumáticas 
Quando o LCR se apresenta macroscopicamente sanguinolento, pode ser uma indicação 

de hemorragia intracraniana, mas pode ser por causa de uma punção de um vaso sanguíneo durante 
a punção lombar. 

O sangue de uma hemorragia intracraniana será distribuído uniformemente pelos três 
tubos de amostras de LCR, enquanto em uma punção traumática a concentração de sangue será 
maior no tubo 1, com diminuição gradual nos tubos 2 e 3. Estrias de sangue também podem ser 
vistas em amostras obtidas de punção traumática. 

Fluidos coletados por punção traumática podem formar coágulos em virtude da introdução 
de fibrinogênio plasmático na amostra. Doenças nas quais os danos à barreira hematoencefálica, 
permitem aumento da filtração de proteínas e fatores de coagulação também causam formação de 
coágulo, mas não costumam produzir líquido sanguinolento. 

Cálculos são possíveis para corrigir os glóbulos brancos (GBs) e as proteínas introduzidas 
artificialmente como resultado de uma punção traumática e para isso é necessária a determinação de 
glóbulos vermelhos (GVs) e GBs no sangue: 

 
                         Gbs (adicionados) = Gbs (sangue)x Gvs (LCR) 
                                                                    Gvs (sangue) 
 
 
5- Contagem de células 
A contagem de células que é realizada rotineiramente no LCR é a contagem de glóbulos 

brancos e de glóbulos vermelhos. Qualquer uma delas deve ser realizada imediatamente, porque os 
GBs e Gvs começam a lisar em uma hora.  

É essencial que o LCR seja enviado fresco para o laboratório de citologia, uma vez que as 
células começam a se desintegrar rapidamente. Se o atraso for inevitável, deve-se acrescentar um 

Ilustração 4: Aspecto xantocrômico a 
esquerda, e sanguinolento a direita. 



pouco de álcool ou formol ao espécime para preservação das células. Existem diversos métodos de 
preparo, inclusive sedimentação, uso de filtro Millipore e citocentrifugação. É importante que esta 
não seja muito rápida, uma vez que a velocidade distorce e rompe as células. A amostra deve ser 
centrifugada de 5 a 10 minutos, o fluido sobrenadante é retirado para ensaios adicionais, e lâminas 
são feitas a partir do sedimento. As preferências de fixação e coloração também variam, sendo 
empregados o Papanicolau, o Wright, além do May-Grunwald-Giemsa. Alguns laboratórios 
preferem este último corante uma vez que as células são mais facilmente identificadas quando a 
celularidade é baixa. 

As células encontradas no líquor normal são, principalmente, linfócitos e monócitos. O 
adulto geralmente, tem predominância de linfócitos sobre os monócitos (70:30). (Ilustrações 5, 6 e 
7) 

 
 
 

 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          

 

Ilustração 5: Linfócitos normais 

Ilustração 6: Linfócitos e monócitos normais. 



                     

                Ilustração 7: Neutrófilos com vacúolos citoplasmáticos resultantes de   citocentrifugação. 
 
 
O achado de número aumentado de células normais é considerado anormal, assim como a 

presença de leucócitos imaturos, eosinófilos, plasmócitos, macrófagos e células malignas. Quando o 
número aumentado de células envolve neutrófilos, linfócitos ou monócitos, a contagem diferencial 
do LCR é mais frequentemente associada ao tipo de microrganismos que está causando a infecção 
das meninges (meningite). Uma alta contagem de GBs, no qual a maioria das células são 
neutrófilos, é considerada indicativa de meningite bacteriana. Do mesmo modo, contagem de GBs 
moderadamente elevada com alta porcentagem de linfócitos e monócitos sugere a meningite de 
origem viral, tuberculosa, fúngica ou parasitária. 

Além da meningite bacteriana, aumento de neutrófilos também é observado nas fases 
iniciais (um a dois dias) da meningite viral, fúngica, tuberculosa e parasitária, 

O amento de eosinófilos é observado no LCR em associação com infecções parasitárias, 
infecções fúngicas (principalmente Coccidioides immitis), e em virtude da introdução de material 
estranho no sistema nervoso central. (Ilustração 8) 

 

                       .  

                        Ilustração 8: Eosinófilos no LCR 
 
 
Linfoblastos, mieloblastos e monoblastos são encontrados no LCR, geralmente, devido a 

grave complicação de leucemias agudas. Enquanto a origem de células de carcinoma metastásico 



não hematológico é, principalmente, neoplasias de pulmão, mama, renais e gastrintestinais. Fusão 
das membranas celulares e irregularidades nucleares e nucléolos hipercromáticos são vistos em 
aglomerados de células malignas. 

 
6- Testes químicos 
 
a) Proteínas 
A análise química mais realizada no LCR é a dosagem de proteínas e o LCR normal 

contém pequena quantidade delas. Os valores normais para proteínas são método-dependentes, mas 
normalmente são referidos como de 15 a 45 mg/dL. Em geral, o LCR contém frações protéicas 
semelhantes às encontradas no soro, sendo que a albumina é a maior das proteínas do LCR.  

Proteínas elevadas são, com freqüência, observadas em condições patológicas. Valores 
anormalmente baixos estão presentes quando há perda de fluido do SNC. As causas de elevação das 
proteínas do LCR incluem danos à barreira hematoencefálica, produção de imunoglobulinas no 
SNC, diminuição da depuração das proteínas normais e degeneração do tecido neural, hemorragia e 
meningite. 

Proteínas plasmáticas podem ser introduzidas artificialmente em uma amostra por punção 
traumática. Um cálculo para correção é disponível para as dosagens de proteínas, no entanto, se a 
correção for utilizada, tanto a contagem de células quanto a determinação a determinação das 
proteínas devem ser feitas no mesmo tubo. 

 
Proteínas adicionadas, em mg/dL = (volume plasmático) 
                                                          GVs do sangue por μl. 
 
Os procedimentos de rotina para dosagem de proteínas no LCR são projetados para medir 

a concentração de proteína total. No entanto, em determinados casos de transtornos neurológicos 
associados com uma proteína anormal no LCR, há a necessidade de se realizar a medição de frações 
protéicas individuais. Proteína que aparece no LCR como resultado de dano à integridade da BHE 
contém frações proporcionais às do plasma, com albumina presente em maior concentração.  

Para a determinação da integridade física da barreira hematoencefálica pode ser utilizada a 
comparação entre os níveis séricos e liquóricos de albumina. O índice de albumina no LCR 
/albumina sérica é calculado após determinação da concentração de albumina no LCR, em mg/dL, e 
da concentração sérica de albumina, em g/dL. A fórmula utilizada é a seguinte: 

        
            Índice de albumina no =  albumina no LCR, em mg/dL 
            LCR/albumina sérica          albumina sérica, em g/dL 
 
Um índice inferior a 9 representa uma barreira hematoencefálica intacta. O índice aumenta 

em relação à extensão da lesão da barreira. 
 
b) Glicose 
A glicose entra no LCR por transporte seletivo em toda a BHE, o que resulta em um valor 

normal que é, de aproximadamente, 60 a 70% da glicose plasmática. Por isso para uma análise 
precisa da glicose no LCR, um teste de glicemia deve ser executado para comparação, e deve ser 
analisada cerca de duas horas antes da punção lombar. A glicose no LCR é analisada de acordo com 
os procedimentos utilizados para a glicemia. 

Valores elevados de glicose são, sempre, resultado de elevações no plasma. Valores 
acentuadamente baixos de glicose, acompanhada por aumento na contagem de GBs e com grande 
proporção de neutrófilos, a suspeita é de meningite bacteriana. Se os GBs são linfócitos a suspeita é 
de meningite tuberculosa. Da mesma maneira, se um valor normal de glicose no LCR é encontrado 
com aumento do número de linfócitos, o diagnóstico favorece meningite viral. 

O achado de níveis diminuídos de glicose no LCR pode ser causado por, alem da 



meningite, por alterações nos mecanismos de transporte da molécula através da barreira 
hematoencefálica e pela maior utilização da glicose pelas células cerebrais. 

 
c) Lactato 
Em meningites bacteriana, tuberculosa e por fungos valores de lactato acima de 25 mg/dL 

ocorre muito mais consistentemente do que a redução da glicose e fornece informações mais 
fidedignas quando o diagnóstico inicial é difícil. Níveis superiores a 35 mg/dL são, frequentemente, 
vistos como meningite bacteriana, enquanto na meningite viral o lactato permanece abaixo de 25 
mg/dL. Os níveis de lactato permanecem altos durante o início do tratamento, mas caem 
rapidamente quando o tratamento for bem-sucedido, fornecendo um método sensível para avaliação 
da eficácia da terapia antibiótica. 

A destruição do tecido dentro do SNC devido à privação de oxigênio, causa aumento na 
produção dos níveis de ácido láctico no sistema nervoso. Por isso, a elevação de lactato não se 
refere apenas à meningite e pode resultar de qualquer condição que diminua o fluxo de oxigênio 
para os tecidos. Resultados falsamente elevados podem ser obtidos em fluidos xantocrômicos e 
hemolisados. 

 
d) Glutamina 
A concentração normal de glutamina no LCR é de 8 a 18 mg/dL. O aumento da síntese de 

glutamina é provocado pelo excesso de amônia presente no SNC. Algumas perturbações de 
consciência ocorrem, quase sempre, quando os níveis de glutamina estão acima de 35 mg/dL. 
Portanto, este teste é frequentemente, solicitado para pacientes com coma de origem desconhecida. 

 
7- Ensaios microbiológicos  
O papel da microbiologia na análise do líquor reside na identificação do agente etiológico 

nas meningites. O crescimento dos microrganismos em meios de cultura pode demorar de 24 horas, 
em casos de meningite bacteriana, a 6 semanas, para meningite tuberculosa. Consequentemente, em 
muitos casos, a cultura do LCR é na realidade, uma confirmação, em vez de um procedimento 
diagnóstico. No entanto, o laboratório de microbiologia possui vários métodos para um diagnóstico 
preliminar, como o bacterioscópico, coloração para bacilo álcool ácido resistentes, tinta da China e 
testes de aglutinação do látex.  

A coloração de gram é rotineiramente realizada em todos os casos suspeitos de meningite. 
Todos os esfregaços e culturas devem ser realizados em amostras concentradas, pois muitas vezes 
apenas alguns microrganismos estão presentes no início da doença. O líquor deve ser centrifugado a 
1500º durante 15 minutos e lâminas e culturas devem ser preparadas a partir dos sedimentos. 
Mesmo quando amostras concentradas são utilizadas, existe a chance de que, pelo menos, 10% dos 
casos sejam considerados negativos. Assim, a hemocultura deve ser feita, pois o microrganismo, 
geralmente, também está presente no sangue. Os organismos mais frequentemente encontrados são 
o Streptococcus pneumoniae (cocos gram-positivos), Escherichia coli (bacilos gram-negativos) e 
Neisseria meningitidis (cocos gram-negativos).  

As amostras de possíveis casos de meningites fúngicas são coradas pelo Gram e, muitas 
vezes, recebem uma preparação com tinta da China para ser detectada a presença de Cryptococcus 
neoformans encapsulados. (Ilustração 9) 



               
                             Ilustração 9: Preparação de tinta da China com C. neoformans. 

 
 
Testes de aglutinação de látex para detectar a presença de antígenos de C. neoformans no 

soro e no líquor são métodos mais sensíveis do que a tinta da China. No entanto, os resultados dos 
testes imunológicos devem ser confirmados pela cultura e pela demonstração dos organismos pela 
tinta da China porque podem ocorrer reações falso-positivas, principalmente pelo fator reumatóide. 

 
8- Testes sorológicos 
A detecção de anticorpos associados à sífilis no LCR é um procedimento diagnóstico 

necessário. Embora vários testes sorológicos para sífilis estejam disponíveis, o procedimento 
recomendado pelo Centers of Disease Control na Prevention para diagnosticar neurossífilis é o 
Veneral Disease Research Laboratories (VDRL), embora não seja tão sensível quanto o Fluorescent 
Treponemal Antibody-Absorption Test (FTA-Abs). 
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