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Introdução. A criptococose é uma infecção fúngica, causada por uma levedura encapsulada, Cryptococcus neofor-
mans, encontrada no meio ambiente em detritos de origem vegetal e animal, como excretas de pombos e outras aves. 
O comprometimento cutâneo, por inoculação traumática, denominado criptococose cutânea primária é raro, principal-
mente em pacientes imunocompetente. As lesões cutâneas são variadas e de difícil diagnóstico. O estudo pretende re-
latar o tratamento fisioterapêutico a um paciente imunocompetente acometido por criptococose cutânea primaria facial. 
O mesmo evoluiu com lesão facial extensa com complicações estética e funcional, sendo internado em uma enfermaria 
de um hospital de doenças infecciosas, aguardando cirurgia reparadora. Objetivo. Descrever o tratamento fisiotera-
pêutico de um paciente imunocompetente acometido por criptococose cutânea primaria facial. Método. Paciente 
CRN, sexo masculino, 52 anos. Trabalha como calceteiro e reside em Caucaia/Ce. Faz Ingestão de água de lagoa e é 
criador de galinhas. Internado com lesão extensa na comissura labial esquerda. Na anamnese referiu febre, fraqueza 
em mmii e disfagia. Ao exame físico apresentava dispnéia e lesão facial extensa. No exame de pesquisa de fungos  foi 
encontrada moderada quantidade de leveduras extracelulares de médio porte, algumas com brotamento sendo iniciado 
tratamento medicamentoso com fluconasol. Após a cicatrização, a alimentação passou da condição de SNG para oral, 
apresentando dificuldades para alimentar-se, devido à restrição na abertura da cavidade bucal e segurar o alimento na 
boca, sendo encaminhado para a fisioterapia. No plano de tratamento foi incluído, técnicas faciais de Facilitação Neu-
romuscular Proprioceptiva(PNF), objetivando ajudar o paciente no ganho de abertura bucal e fortalecimento da muscu-
latura facial como um todo, técnicas de relaxamento e massagem de fricção local para desfazer as aderências. Foram 
respeitados os aspectos éticos segundo a resolução 466/12. Resultados. Após intervenção da fisioterapia ocorreu 
melhora da limitação funcional por melhora do tônus e contratura muscular, repercutindo no ato da alimentação, por  au-
mento da abertura da cavidade oral e capacidade de segurar o alimento à boca, tornando a refeição mais fácil e praze-
rosa. Os atendimentos passaram a ser realizados  antes das principais refeições e entre estas realizava  exercícios de 
flexibilização e alongamento da musculatura facial, diante de um espelho, previamente orientado pelas profissionais,  
objetivando  a autocapacitação. Conclusão. O tratamento fisioterapêutico tem realizado avanços e conquistas do 
bem estar geral de pacientes em ambiente hospitalar, com ações preventivas e reabilitadoras. O estudo reúne subsídios 
para o cuidado fisioterápico de pacientes com criptococose cutânea facial,  doença rara, pouco estudada.
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