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Introdução

A criptococose é uma enfermidade micótica que afeta principalmente o sistema respiratório
de animais. Apesar de acometer com certa frequência o sistema nervoso, lesões de
criptococose em nervos são pouco descritas.

Material e métodos

Uma cadela de 10 meses apresentou sinais neurológicos compatíveis com alterações em
tronco encefálico e medula espinhal, cegueira bilateral e dor acentuada à palpação da coluna.
Na punção do líquido cérebro espinhal foram observadas leveduras confirmadas como
Cryptococcus sp. na cultura. O cão foi submetido à eutanásia.

Resultados

Havia nódulos gelatinosos de 0,1 a 0,3 cm na superfície leptomeníngea do tronco encefálico
e medula espinhal (Fig.1). O nervo óptico estava bilateralmente tumefeito (Fig.2).
Histologicamente, em meio ao neurópilo e leptomeninges (encéfalo e medula), raízes nervosas
espinhais e nervo óptico, havia infiltrado de macrófagos entremeado por numerosas leveduras
arredondadas, com 7-14 µm, circundadas por cápsula não corada pelo HE e com brotamentos
em base estreita. Nos nervos afetados, as lesões eram multifocais e acometiam perineuro,
epineuro e endoneuro (Fig.3A, 3B). Na periferia, observavam-se axônios tumefeitos e
proliferação de células interpretadas como células de Schwann (Fig.3C). As leveduras tiveram
sua parede fortemente corada com Azul Alciano (Fig.3D).

Fig. 3. Raízes nervosas espinhais. 3A. Infiltração focalmente extensa por leveduras
em raízes nervosas. 3B. Leveduras infiltrando e substituindo axônios em raízes
nervosas. 3C. Tumefação axonal e proliferação de células de Schwann em nervo
afetado. 3D. Leveduras arredondadas com parede fortemente corada por Azul
Alciano e cápsula não corada.

Considerações finais

Chama-se atenção para a localização atípica das lesões neste caso, levando a sinais
clínicos pouco relatados, como cegueira e dor intensa à palpação da coluna vertebral.

Fig. 1. Medula espinhal: múltiplos
nódulos gelatinosos distribuídos sobre
a superfície leptomeníngea (seta).

Fig. 2. Globos oculares: tumefação
bilateral acentuada na porção
extracraniana do nervo óptico.
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