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MIXOMATOSE EM COELHOS (Oryctolagus cuniculus domesticus)

Instituições Realizadoras e Agências de Fomento e etc...

A mixomatose é uma doença de ocorrência

mundial, de notificação obrigatória e que acomete

coelhos selvagens e domésticos, causada pelo

mixoma vírus, da família Poxviridae, com poucos

relatos no Brasil.

Introdução

Onze coelhos, de ± 50 dias de idade, de uma criação

intensiva para pesquisa em reprodução,

apresentaram quadro clínico sugestivo de

mixomatose. Macroscopicamente, em três animais

havia emaciação bilateral de pálpebra com secreção

ocular mucopurulenta (Fig. 1A) variando de leve a

intensa entre os animais. Na pele e pina da orelha,

havia nodulações firmes e avermelhadas variando

de 1,0 a 2,0 cm de diâmetro, em dois animais com

ulceração ao centro (Fig. 1B). Ao corte, notava-se

espessamento da derme por material esbranquiçado

e gelatinoso. Nódulos cutâneos foram coletados

para histopatologia e PCR, este realizado em

laboratório oficial, LFDA- MG.
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A associação dos achados macroscópicos,

histológicos e da PCR das lesões nodulares da pele,

possibilitaram o diagnóstico de mixomatose. Os

outros oito animais com sinais clínicos foram

isolados e eutanasiados. A notificação da doença ao

Ministério da Agricultura foi prontamente realizada.
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Associado ao processo foram visualizadas células

estreladas e separação das fibras colágenas por

deposição intensa de material mixomatoso (Fig.

2B), alterações estas compatíveis com lesões de

mixomatose, confirmadas pela PCR.

Fig. 1: Achados macroscópicos de coelhos com lesões de

mixomatose: A) Emaciação de pálpebra com secreção ocular

mucopurulenta moderada. B) Pina da orelha com nódulo de ± 2,0

cm de diâmetro com área ulcerada ao centro.

Na histopatologia, foram observadas na epiderme

áreas multifocais com degeneração hidrópica de

células escamosas e espongiose, em diferentes

graus, associadas em alguns locais a corpúsculos de

inclusão eosinofílicos intracitoplasmáticos (Fig.

2A). Na derme superficial e profunda havia

infiltrado inflamatório predominantemente

heterofílico.
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Fig. 2: Achados histológicos. A) Epiderme: degeneração

hidrópica de células escamosas multifocal (ponta de seta) com

corpúsculo de inclusão eosinofílico intracitoplasmático (seta). B)

Derme profunda, com infiltrado inflamatório predominantemente

heterofílico (ponta de seta), associado a células estreladas e

estroma mixomatoso (asterisco).
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