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A criptococose é uma afecção causada por uma levedura que acomete tanto humanos

quanto animais. Embora rara, é uma doença potencialmente fatal, que possui diversos

ambientes como fonte de infecção. Animais com sinais de infecção de trato respiratório

superior e secreção nasal devem incluir a criptococose como diagnóstico diferencial.

Introdução

Um cão, sem raça definida, de 9 anos de idade, que

possui acesso a rua, foi atendido com queixa de secreção

nasal, inicialmente serosa, mas evoluiu para

mucopurulenta (figura 1). Ele espirrava para liberar a

secreção e não apresentava outros sinais clínicos. No

hemograma, verificou-se que o animal apresentava

leucocitose por eosinofilia, o animal foi tratado com

antibiótico, AINES e, posteriormente, foi vermifugado (2

doses) para descartar outras possibilidades de eosinofilia.
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Conclui-se que, embora rara, a criptococose é um importante diagnóstico diferencial de

rinites nos caninos, essencialmente naqueles que apresentam apenas espirros com

secreção.

Na citologia da narina, não foram visualizadas alterações. Na cultura, Streptococcus spp.

foi isolado. No exame radiográfico, nenhuma alteração relevante pode ser observada.

Procedeu-se, então, com a rinoscopia, biópsias da mucosa nasal para realização de

histopatológico, onde foi observada a presença de estruturas circulares com halos claros

e basofílicos na submucosa nasal compatíveis com Criptococcus spp. (figura 2). Para a

confirmação e destaque das leveduras foi feita a coloração de Azul de Toluidina (figura

3).

Figura 1 – secreção nasal 

mucopurulenta expelida pelo cão 

Figura 2 – Epitélio nasal canino em coloração HE. 

Observa-se presença de estruturas circulares com 
halos claros e basofílicos.

Figura 3 – Epitélio nasal canino em coloração AT. 

Observa-se a impregnação do corante nas estruturas 

circulares, confirmando o diagnóstico.


