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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A criptococose é uma doença
infecciosa fúngica oportunista comum, que acomete mamíferos domésticos, animais
silvestres e o homem, podendo ser fatal. O agente etiológico é o Cryptococcus spp. que
no ambiente é principalmente encontrado em fezes de aves, especialmente de pombos,
possui grande capacidade de proliferação e enorme adaptação, podendo permanecer
viável nas fezes secas dessas aves por aproximadamente dois anos, o que as torna um
reservatório de partículas infectantes (SOUZA, 2013; SOUZA & SOUSA, 2017). O
agente

pode

afetar

múltiplos

órgãos

causando

infecções

em

indivíduos

imunocomprometidos, sendo que, o sistema nervoso central e o trato respiratório são os
órgãos mais acometidos (MENEZES et al., 2014). São objetivos do estudo: avaliar a
incidência e ocorrência de Criptococcus neoformans em amostras de excretas secas e
frescas de pombos e amostras de solo em locais públicos na cidade de Caxias do Sul –
RS através de diferentes metodologias; realizar análise comparativa estatística entre os
diferentes métodos diagnósticos; sugerir medidas de controle e prevenção de risco
sanitário relacionado à zoonose de acordo com os resultados obtidos. MATERIAL E
MÉTODOS: Será realizada pesquisa de campo quantitativa em excretas de pombos
domésticos em duas praças da cidade de Caxias do Sul. A coleta será realizada em
períodos distintos: inverno e verão. Serão coletadas um total de 60 amostras do material
fecal das aves de espécimes de Columba livia. Durante as coletas será utilizada ficha
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padrão , na qual será identificada data, hora, temperatura, local da coleta e nome do
coletor. As análises laboratoriais serão realizadas no Centro Universitário da Serra
Gaúcha e em laboratórios terceirizados. Cultivo fúngico e Exame direto das leveduras:
as fezes frescas dos pombos serão maceradas e diluídas em solução fisiológica e
clorafenicol e após semeadas em Ágar Sabouraud incubado em temperatura de 30º C,
durante o período de até 15 dias, sendo realizada caracterização macro e microscópica
das colônias e exame direto através de coloração com tinta da China (CAVALCANTE,
SOUZA & COELHO, 2018; KHON et al., 2018). Hidrólise da uréia: um inoculo da
colônia será colocado em tubo contendo meio de ureia, incubado em estufa a 35° C por
um período de 3 a 7 dias e observada a coloração (CONTIM et al., 2011; ARAUJO JR
et al., 2015). Citologia Fecal direta: realização de suabes em excretas frescas de pombos
e rolagem linear em lâmina de vidro citológica com visualização pelo método de
coloração citopatológica de panótico rápido. Quimiotipagem: será utilizado o teste de
CGB (canavanina-glicina-azul de bromotimol) para diferenciar as espécies (ARAUJO
JR et al., 2015). Realização da análise molecular através da reação em cadeia de
polimerase (PCR): será realizado pool das amostras coletadas nos ambientes e
encaminhada a laboratório terceirizado. ANÁLISE ESTATÍSTICA: Teste Exato de
Fisher e o Teste Qui-Quadrado, sendo adotado o nível de significância de 5%. Será
utilizado o programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
RESULTADOS, DISCUSSÕES E CONCLUSÃO: por se tratar de projeto de pesquisa
estes dados ainda não estão disponíveis.
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