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A criptococose é uma micose sistêmica comum
em felinos, causada por leveduras do gênero
Cryptococcus spp. A forma sistêmica ocorre pela
disseminação por via hematógena acometendo
sistemas gastrintestinal, respiratório e
genitourinário. O presente trabalho tem como
objetivo relatar os achados radiográficos e
ultrassonográficos de um gato com criptococose
sistêmica.

1) Relato de caso

Para tanto, foram utilizadas as imagens
radiográficas e ultrassonográficas de um gato,
sem raça definida, adulto, FeLV positivo, com
histórico de linfadenopatia mandibular esquerda,
anorexia e apatia. Ao exame ultrassonográfico foi
observada uma massa complexa hiperecóica
cavitária cranial a bexiga, medindo
aproximadamente 9,46 cm de comprimento X
3,52 cm de altura, preenchida por conteúdo
hipoecóico associado a material hiperecóico
amorfo em porção dependente (Figura 1A e 1D).
Além disso, os rins apresentavam dimensões e
ecogenicidade aumentadas, ecotextura
heterogênea, com área hiperecóica em polo
caudal, perda da relação corticomedular e
pielectasia discreta bilateral (Figura 1C). A parede
gástrica encontrava-se discretamente espessa,
baço de ecotextura heterogênea e dimensões
aumentadas (Figura 1B) e linfonodo jejunal
hipoecóico heterogêneo de dimensões
aumentadas. Ainda, na região
hepatodiafragmática foram observadas inúmeras
linhas B em lobo pulmonar caudal direito. Após o
exame, foi realizada punção aspirativa por agulha
fina da massa cavitária, na qual colheu-se 10 mL
de material avermelhado turvo e viscoso, que foi
encaminhado para análise. No exame
radiográfico, observou-se a localização
topográfica da sonda nasoesofágica previamente
colocada e efetuou-se a análise torácica usual.
Foram avaliadas as projeções laterolaterais
direita, esquerda e ventrodorsal de tórax,
identificando-se opacificação pulmonar
broncoalveolar moderada difusa, mais acentuada
em lobos caudais (Figura 2). O exame citológico

da amostra abdominal constatou inúmeras
estruturas leveduriformes compatíveis com
Cryptococcus spp., sendo que o exame de PCR o
identificou como Cryptococcus gattii.

Figura 1 – Imagens ultrassonográficas: (A)
massa complexa cranial a bexiga; (B) baço;
(C) rim direito; (D) massa complexa.

2) Conclusão

O acompanhamento ultrassonográfico e
radiográfico de gatos com criptococose se faz
importante para a avaliação dos linfonodos e
sistemas que podem ser atingidos com a forma
disseminada. Desta forma, torna-se possível
adequar e direcionar o tratamento, além de
determinar a evolução e o prognóstico da doença.

Figura 2 – Radiografia em projeção
laterolateral esquerda do tórax.
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