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INTRODUÇÃO
Criptococose é uma doença micótica sistêmica e oportunista,

causada pela inalação de leveduras ou esporos de

Cryptococcus ssp. que acomete múltiplas espécies.

Manifesta-se na forma de quatro síndromes, sendo que a

síndrome neurológica é a mais frequente em cães, todavia, as

manifestações clínicas neurológicas são inespecíficas e

podem ser confundidas com outras infecções. O objetivo do

presente trabalho é relatar um caso de criptococose cerebral

em um canino.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi encaminhado ao Laboratório de Patologia Animal

(LAPAN) da UFMT – Sinop, para exame necroscópico, um

canino de três anos de idade, fêmea, Husky Siberiano.

Segundo o tutor, o animal apresentava quadros de convulsão

recorrente, andar em círculos, compressão cefálica,

agressividade, quedas e opstótono, além de anorexia. Com

curso clínico de quatorze dias até a morte. As amostras de

tecidos foram coletadas e fixadas em formol tamponado a

10%. Posteriormente, foram processadas rotineiramente para

histopatologia, coradas em hematoxilina e eosina e coloração

de ácido periódico e reativo Schiff (PAS). Durante o exame

necroscópico realizou-se o imprint do tecido cerebral que foi

corado em panótico rápido. A seguir foram avaliadas sob

microscopia óptica.

Projeto realizado com Apoio: UFMT/PROCEV/CODEX

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

À avaliação macroscópica observou-se intensa secreção nasal

serosanguinolenta. No encéfalo, em bulbo olfatório havia

massa amorfa, gelatinosa e translúcida com aproximadamente

3 cm de diâmetro. Amostra foi coletada por imprint para

avaliação citológica evidenciando intensa quantidade de

estruturas arredondadas, levemente basofílicas com cápsula

espessa bem delimitada que não se corava, compatível com

leveduras de Cryptococcus spp. Histologicamente, na região

cortical em bulbo olfatório havia área bem delimitada cística

contendo material eosinofilico amorfo em meio a grande

quantidade de estruturas semelhantes às observadas no exame

citológico, compatíveis com leveduras no mesmo agente. Em

regiões adjacentes havia ainda moderado edema perineuronal

e perivascular. Meninge com intenso infiltrado inflamatório

misto associado a estruturas leveduriformes. Em coloração de

ácido periódico e reativo Schiff (PAS) observaram-se fungos

com parede celular intensamente basofílica e cápsula

levemente eosinofílica que confirmou a etiologia.

Figura 2. Criptococose cerebral em um cão. Fotomicrografia de bulbo olfatório

com leveduras de Cryptococcus ssp. (setas) em meio a material eosinofílico

amorfo. HE. 40x.

O diagnóstico de criptococose cerebral foi estabelecido baseado

nas alterações citológicas e histopatológicas com a observação

de estruturas compatíveis com Cryptococcus spp. nos tecidos

afetados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Figura 1. Criptococose cerebral em um cão. Encéfalo com massa amorfa,

gelatinosa e translúcida em região do bulbo olfatório (setas).
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