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A criptococose é uma doença infecciosa

sistêmica, causada por leveduras do

gênero Cryptococcus spp., podendo

infectar cães, humanos e outras espécies

de mamíferos. O fungo possui

predileção pelos sistemas nervoso e

respiratório, nos quais gera

meningoencefalite e pneumonia

piogranulomatosa, podendo também

afetar os olhos, ossos, pele e outros

sistemas, nos quais forma extensos

granulomas com crescimento

progressivo.

Introdução

Uma cadela, Husky Siberiano, com 11

meses de idade, foi encaminhada ao

Hospital Veterinário da Universidade

Federal de Uberlândia (HOVET-UFU)

apresentando massa em região

periorbital direita com crescimento

progressivo em 5 dias. Ao exame

citológico, coletado por punção

aspirativa com agulha fina, foram

visualizadas inúmeras estruturas

leveduriformes compatíveis com

Cryptococcus neoformans, sendo o

agente confirmado por PCR. Três dias

após início do tratamento, o paciente

apresentou crise convulsiva e veio a

óbito.

Em casos de lesões ou massas

perioculares e alterações neurológicas em

cães, deve-se considerar a criptococose

como diagnóstico diferencial e se atentar

para o tratamento adequado, pois trata-se

de uma zoonose.

Considerações Finais

O cadáver foi enviado ao Setor de

Patologia Animal do HOVET-UFU para

realização de exame postmortem. O

granuloma na órbita direita (Figura 1)

apresentava limites indistintos, infiltrava

os ossos zigomático, lacrimal, frontal,

temporal e a maxila, além de seios

paranasais e a cavidade cranial, sendo

observado meningite sobre lobo frontal

direito, além de pneumonia difusa em

lobos pulmonares caudodorsais. Na

análise histopatológica foi visualizada

elevada quantidade de leveduras entre as

meninges e nos bronquíolos (Figura 2).

Figura 1: Granuloma criptococócico em órbita

direita, crânio, cão. Pele retirada para melhor

observação da massa (linha tracejada).
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Figura 2: Aspecto histológico de Cryptococcus

neoformans. Fungos corados em magenta. (A)

Interior de bronquíolo, pulmão; (B) Em espaço

subpial, córtex frontal. Coloração: Mucicarmim de

Mayer. Magnificação: 400x.
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