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Micobacteriose cutânea é doença

granulomatosa nodular pouco frequente,

também conhecida como granuloma

leproide canino (GLC), frequentemente

observada em pavilhão auricular, de

caninos de grande porte e de pelame curto.

A infecção é causada por um grupo de

bactérias álcool-ácido, saprófitas, do gênero

Mycobacterium spp., com transmissão pela

picada de insetos. O diagnóstico se baseia

nos sinais clínicos e em exames

complementares como o citológico e o

histopatológico, no entanto, necessita de

caracterização molecular para determinar a

espécie. O objetivo deste resumo foi

descrever os principais achados

morfológicos de um caso de granuloma

leproide canino em Recife-PE.

Introdução

Uma cadela de 6 anos de idade, Buldogue

Francês, foi encaminhada para realização de

exame citológico de lesões nodulares,

alopécicas, em pavilhão auricular (Fig.1A),

com evolução clínica de dois meses, e

histórico clínico de paciente dermatopatia

crônica, tratada com corticoide oral e

antibiótico tópico (posologia não

informada). Posteriormente, realizou-se

biopsia da lesão.
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Os achados citológico de macrófagos

epitelioides contendo estruturas

negativamente coradas foi determinante para

o diagnóstico do GLC, sendo apoiado pelo

exame histopatológico e coloração especial.
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À avaliação citológica, revelou raros

macrófagos epitelioides de citoplasma

amplo, contendo estruturas negativamente

coradas (Fig.1B), sugestivas de

Mycobacterium spp. A biopsia da pele do

pavilhão auricular, apresentou, na derme

superficial e profunda, aumento de

celularidade, focalmente extenso (Fig.2A),

composto por macrófagos epitelioides,

neutrófilos degenerados, raros linfócitos,

plasmócitos e células gigantes

multinucleadas, delimitando necrose

(Fig.2B destaque). Os macrófagos tinham

citoplasma amplo, espumosos com

material finamente granular, que na

coloração histoquímica de Ziehl Neelsen

(ZN), eram bacilos de 3 a 5 µm de

extensão, álcool-ácido resistentes (Fig.2C).

Realizou-se ainda coloração de Ácido

Periódico de Schiff, mas não houve

marcação para agentes fúngicos.

Figura 2. Granuloma leproide em canino, Buldogue

Francês, Macho, 6 anos. A) Pele pilosa, apresentando

na derme profunda área focalmente extensa de aumento

de celularidade (asteriscos), 4x HE. B) Infiltrado

composto macrófagos epitelioides, neutrófilos

degenerados, raros linfócitos, plasmócitos e células

gigantes multinucleadas, 40x HE. C) Citoplasma de

macrófagos bacilos álcool-ácido resistentes (círculos),

100x, ZN

Figura 1. Granuloma leproide em canino,

Buldogue Francês, Macho, 6 anos. A) Pavilhão

auricular com lesão discretamente elevada e

hiperêmica, alopécica (seta), observa-se área focal

ulcerada com crosta. B) Macrófagos, de citoplasma

pouco definidos, apresentando intra e extra

citoplasmático estruturas negativamente coradas

(círculo). Coloração de Panótico rápido ®, 100x.
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