CRIPTOCOCOSE CUTÂNEA EM CÃES - RELATO DE CASO
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RESUMO
A criptococose é considerada uma doença infecciosa fúngica e potencialmente fatal, que afeta cães,
gatos, homens e outras espécies. A principal forma de infecção é a inalação, os microrganismos
maiores são retidos na árvore respiratória superior. O quadro clínico do animal envolve a infecção, e
tem relação direta com a imunidade dos hospedeiros, se espalhando para diversos locais, como
extrapulmonar, via hematógena e propagação pelo sistema nervoso central. Dessa forma, objetivouse com esse trabalho relatar um caso de criptococose cutânea, atendido no hospital veterinário da
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva - FAIT, junto a uma discussão teórica para
elucidar todas as dúvidas pertinentes ao assunto. A evolução desfavorável do paciente e posterior
óbito revelou a importância do diagnóstico precoce da doença, assim permitindo a instituição de
terapia adequada ao quadro.
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ABSTRACT
Cryptococcosis is considered a potentially fatal fungal infectious disease that affects dogs, cats, men
and other species. The main form of infection is inhalation, larger microorganisms are retained in the
upper respiratory tree. The clinical picture of the animal involves the infection, and is directly related to
the immunity of the host, spreading to several places, such as extrapulmonary, hematogenous route
and central nervous system propagation. Thus, the objective of this study was to report a case of
cutaneous cryptococcosis, attended at the veterinary hospital of the Faculty of Social and Agrarian
Sciences of Itapeva - FAIT, together with a theoretical discussion to clarify all doubts relevant to the
subject. The unfavorable evolution of the patient and subsequent death revealed the importance of
early diagnosis of the disease, thus allowing the institution of appropriate therapy.
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1.

INTRODUÇÃO
O Cryptococcus neoformans é uma levedura de distribuição mundial, medindo

de 1 a 7 micrometros (µm), revestido por uma capa mucóide. Essa capa ajuda o
micro-organismo a evitar a dissecação no solo e permite que o sistema imune não o
detecte no organismo. O desenvolvimento da levedura aumenta em excreções
aviárias ricas em nitrogênio derivado da creatinina, principalmente nas fezes de
pombos (ETTINGER; FELDMAN, 1997).
Os agentes se subdividem em: Cryptococcus neoformans variedade Grubbi e
Cryptococcus neoformans variedade gatti. A disseminação do agente ocorre
possivelmente, pelos sítios extrapulmonares por via hematógena. Os animais com
imunidade

baixa

são

incapazes

de

gerar

uma

resposta,

resultando

no

desenvolvimento de lesões granulomatosas, na qual a cápsula presente no agente
inibe a função dos plasmócitos, a fagocitose e migração leucocitária, agravando a
infecção (GRAUER et al., 2010).
A

criptococose

é

considerada

uma

doença

infecciosa

fúngica

e

potencialmente fatal que afeta cães, gatos, homens e outras espécies. O quadro
clínico do animal envolve a disseminação da infecção, a qual tem relação direta com
a imunidade dos hospedeiros, se espalhando para diversos locais como:
extrapulmonar, por via hematógena que em indivíduos com uma resposta imune
insatisfatória resulta em lesões granulomatosas e no sistema nervoso central por
meio da placa cribiforme da cavidade nasal (NELSON; COUTO, 2010).
Existem

muitos

métodos

de

diagnóstico,

como

a

cultura

fúngica,

histopatologia e a citologia. A citologia é um método de baixo custo e simples, pois
não exige muita tecnologia para o diagnóstico, assim o agente C. neoformans é
encontrado facilmente no material citológico (GUEDES et al., 2000).
A escolha do tratamento vai depender do estado do paciente, da imunidade e
dos locais anatômicos envolvidos. Em relação aos protocolos utilizados, a
bibliografia indica antifúngicos como anfotericina B, fluocitosina, cetoconazol,
itraconazol e fluconazol, em associações ou isoladamente (SAAG et al., 2000).
Dessa forma, objetivou-se com esse trabalho relatar um caso de criptococose
cutânea, atendido no hospital veterinário da Faculdade de Ciências Sociais e
Agrárias de Itapeva - FAIT, junto a uma discussão teórica para elucidar todas as
dúvidas pertinentes ao assunto.

2.

RELATO DE CASO
Um canino, sem raça definida (S.R.D.), macho, com 9 anos de idade e

pesando 7,5 quilos (kg), foi atendido no hospital veterinário da Faculdade de
ciências sociais e agrárias de Itapeva (FAIT).
Na anamnese a tutora relatou que o animal estava com uma ferida no
membro pélvico direito (Figura 1). No exame físico o animal apresentava
comportamento e hidratação normais, mucosas normocoradas, temperatura de
39,5ºC, frequência cardíaca (FC) de 93 batimentos por minuto (b.p.m.) e o tempo de
preenchimento capilar (TPC) de 2 segundos. Na auscultação cardíaca e pulmonar
não foram constatadas alterações pertinentes.
Figura 1: A) Vista lateral da lesão, localizada em região falangeana do membro pélvico direito. B)
Vista dorsal do nódulo ulcerado, localizado dorsalmente aos dígitos do membro pélvico esquerdo.

Fonte: Arquivo pessoal.

Foi realizada a limpeza da ferida e prescrito para uso domiciliar uma pomada
que

contém

agentes

microbianos,

epitelizante

e

cicatrizante

(Vetaglós®1).

Posteriormente, o animal foi encaminhado para realização do exame citológico.

1

Composição a cada 100 g:5 g de Gentamicina (Sulfato); 5 g de Sulfanilamida; 5 g de Sulfadiazina; 5 g de Uréia; 120.000 UI de
Vitamina A. Apresentação: bisnaga de 20 e 50 gramas. Fabricante: Vetnil.

O animal retornou após 2 dias com o laudo do exame citológico, o qual foi
positivo para criptococose. No exame físico o animal apresentava desidratação
subclínica, temperatura de 38,6ºC, mucosas normocoradas, linfonodo poplíteo direito
reativo e massa lateral ao pênis (Figura 2). Foi realizada a coleta de sangue para
hemograma e bioquímico. Diante do quadro, foi prescrito para uso domiciliar o
cetoconazol na dose de 10mg/Kg a cada 24 horas (SID) por 90 dias.
Figura 2: Massa localizada lateral ao pênis.

Fonte: Arquivo pessoal.

O exame citológico da lesão localizada no membro pélvico direito descreveu
uma grande quantidade de neutrófilos degenerados associados à grande quantidade
de macrófagos ativados, por vezes agregados formando células gigantes. Foram
detectadas, também, estruturas cocóides bacterianas associadas a leveduras
arredondadas com uma espessa cápsula de lipídios, caracterizando a criptococose.
Nos exames de hemograma e bioquímico, foram identificados o aumento das
proteínas totais (PPT), albumina, uréia e fosfatase alcalina, além da diminuição da
hemoglobina.
Após aproximadamente 60 dias a tutora retornou com o paciente, relatando o
surgimento

de

aproximadamente

novos
20

nódulos
dias.

O

com
animal

edema

na

apresentava

porção

abdominal

comportamento

há

normal,

temperatura de 38,7ºC, FC de 120 b.p.m. e TPC de 2 segundos. Foram observados
dois nódulos aderidos, em formato de placa, nas regiões: esquerda dorsal a parede

do tórax e direita ventral ao abdômen (Figura 3). Foi indicado à realização de um
exame histopatológico das massas, mas por motivos econômicos a tutora não
conseguiu realizar o exame. Sendo assim, foi recomendado dar continuidade com o
tratamento instituído.
Figura 3: A) Nódulo localizado a esquerda dorsal a parede do tórax. B) Nódulo localizado a direita
ventral do abdômen.

Fonte: Arquivo pessoal.

A tutora retornou após 4 dias, relatando piora do quadro, no qual o paciente
havia perdido os movimentos dos membros pélvicos há 1 dia. O animal apresentava
apatia, com mucosas normocoradas, FC de 114 b.p.m. e temperatura de 36,7ºC. Foi
realizada a avaliação neurológica do animal e indicado sessões de acupuntura e
ozonioterapia.
Em virtude da ausência de resposta a terapia instituída, foi realizada a
substituição do antifúngico para o itraconazol na dose de 10mg/Kg a cada 12 horas
(BID) por 60 dias. A tutora não tinha condições financeiras para manter os
tratamentos alternativos, dessa forma foi indicada a manutenção da medicação.
Infelizmente, o animal não apresentou melhoras e foi a óbito alguns dias depois.

3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pappalardo e Melhem (2003), afirmam que o C. neoformans é sempre

presente no meio ambiente, no solo, nas fezes de aves e morcegos em
decomposição. Entretanto, o estudo de Medeiros Ribeiro e colaboradores (2006),
demonstrou um sorotipo de C. neoformans em eucaliptos no Sul do Brasil, podendo
ser mais uma fonte de infecção para animais residentes de tal área. Especialmente,
o cão acompanhado, residia em ambiente urbano e a tutora relatou não haver
presença de pombos, aves e outros animais no domicílio.
De acordo com Nelson e Couto (2010), o C.neoformans pode ser considerado
um

patógeno

primário,

porém

condições

imunossupressoras

podem

estar

correlacionadas, como erliquiose, dirofilariose e neoplasias. Dentre as infecções por
Cryptococcus, a cavidade nasal é a mais relatada, trazendo sinais de secreção
unilateral ou bilateral, variando de serosa a mucopurulenta. As lesões apresentadas
podem ser granulomatosas, com deformidade facial, linfoadenopatia mandibular e
ronquidão pelo envolvimento da nasofaringe. Contudo, ao caso relatado houve
acometimento cutâneo dos membros, tórax e abdômen por nódulos de texturas
variáveis.
Segundo Martins (2008), pode-se identificar na citologia possíveis macrófagos
e leucócitos, junto a numerosas leveduras agrupadas ou isoladas. Na lesão do cão,
foram encontradas grande quantidade de neutrófilos com macrófagos ativados e, por
vezes, agregados, formando células gigantes. Com a presença de leveduras
associadas a cocos bacterianos, caracterizando a criptococose.
Após a primeira citologia houve o aparecimento de novas massas de
tamanhos variáveis. Segundo Nelson e Couto (2010), o aparecimento de nódulos é
comum, sendo elas isoladas ou múltiplas, cutâneas ou subcutâneas, aderidas ou
flutuantes, ulceradas ou não.
Em seguida, o paciente demonstrou piora do quadro com desenvolvimento de
sinais neurológicos, no qual se suspeitou de que o agente C. neoformans migrou ao
sistema nervoso. No estudo de Marcasso e colaboradores (2005), o C. neoformans
já havia migrado ao sistema nervoso dos animais, sendo diagnosticado por cultura
fúngica do líquor. Os sinais apresentados foram ataxia com uma evolução para uma
tetraparesia com alterações posturais e atrofia muscular. Contudo no caso estudado
não foi realizado a cultura do líquor, mas o animal progrediu para sinais neurológicos

como ataxia e paresia do membro pélvico, sugerindo a possível disseminação para o
sistema nervoso.
Em alguns casos, como citado por Honsho e colaboradores (2003), pode
haver sinais oftálmicos, como hiperemia conjuntival, edema de córnea, elevação da
retina e resposta reduzida a luz. No paciente em questão, não houve nenhuma
alteração oftalmológica, associado ao C. neoformans, no período acompanhado.
Na análise hematológica foi observando o aumento das proteínas totais e
albumina, a qual pode estar relacionada, de acordo com Gonzáles e Silva (2008), a
desidratação. Pode-se notar também o aumento da fosfatase alcalina que, para
Thrall (2007), é identificada em casos de colestase, atividade osteoblástica, doenças
crônicas e indução medicamentosa. O aumento da uréia observado no exame
bioquímico pode indicar uma diminuição da filtração glomerular, porém esta não
representa uma insuficiência renal, quando isolada, pois o jejum prolongado e a alta
ingestão de proteínas podem ocasionar o aumento da concentração de uréia,
segundo Gonzáles e Silva (2008).
A diminuição da hemoglobina presente no caso acompanhado pode ser
associada a diferentes fatores como a deficiência de ferro (TRALL, 2007); alteração
na atividade das células macrofágicas por toxemias, envenenamentos, nefrites e
outras disfunções renais (GONZÁLES; SILVA, 2008). Porém, para Taboada (2004),
a hematologia e a bioquímica clínica não são associadas normalmente em animais
com criptococose.
O animal foi medicado com cetoconazol e após 60 dias foi trocado para o
itraconazol. O itraconazol é o escolhido como tratamento inicial para cães e gatos,
quando não há risco de morte ao animal. O cetoconazol também pode ser usado,
porém

é

considerado menos

efetivo

quando comparado

com

itraconazol

(JHONSON; SHERDING; BICHARD, 2008). Larsson e colaboradores (2003)
retrataram o emprego do itraconazol por mais de nove meses, não evidenciando
qualquer efeito colateral, se mostrando seguro, de custo razoável e que resultou na
involução do quadro.
De acordo com Saage e colaboradors (2000), o tratamento instituído vai
depender da imunidade do animal e do local anatômico envolvido, em pacientes que
não toleram o fluconazol o itraconazol é uma boa alternativa. Para animais com
quadros mais graves, recomenda-se anfotericina B na dose de 0,7 – 1 miligramas
por quilo por dia (mg/kg/d), associada a 5-fluocitosina na dose de 100 mg/kg/d,

durante 2 semanas, seguidas por fluconazol na dose de 400 mg por dia, durante um
mínimo de 10 semanas. Com tudo no caso citado, a tutora não apresentava
condições financeiras para a substituição do tratamento, dessa forma, foi dada
continuidade com o itraconazol.
Para Pennisi e colaboradores (2013), o prognóstico mostra-se favorável
quando diagnosticado precocemente sem disseminação e/ou lesões no sistema
nervoso. O diagnóstico precoce favorece o tratamento, junto à colaboração do
responsável, pois o tratamento é instituído em longo prazo. Gatos possuem um
melhor prognóstico quando comparado aos cães. Lamentavelmente, no caso
descrito não houve sucesso com o tratamento, pois o animal já se encontrava
debilitado, levando-o ao óbito.

4.

CONCLUSÃO
A criptococose é considerada uma doença rara em cães e pode ser fatal em

pacientes imunodeprimidos. Em virtude de seu caráter zoonótico, o diagnóstico é de
extrema importância, uma vez que se torna caso de saúde pública. Toda via no caso
citado as lesões cutâneas progrediram e o animal apresentou sinais neurológicos,
dificultando o tratamento. A evolução desfavorável do paciente revela a importância
do diagnóstico precoce da doença, assim permitindo a instituição de terapia
adequada ao quadro.
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