
A análise citológica foi fundamental para definir a
origem dos sinais demonstrados pela paciente,
evidenciando a importância do método de
coloração Ziehl-Neelsen na identificação do
microrganismo. Revelou-se também a primeira
ocorrência de infecção cutânea ulcerativa causada
por micobactérias em furões domésticos no Brasil.

Descrever o quadro clínico, a aparência
macroscópica das lesões cutâneas e o método
diagnóstico da infecção por Mycobacterium sp. em
ferret.
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O gênero Mycobacterium compreende bactérias
álcool-ácido resistentes que podem ser associadas a
lesões granulomatosas ou ulcerativas em animais
domésticos e exóticos. Nos ferrets (Mustela putorius
furo), relatos isolados de infecções por
micobactérias já foram descritos levando a
manifestações neurológicas, respiratórias e
tegumentares. O diagnóstico citológico é realizado
com base na identificação dos bastonetes com o uso
de coloração de Ziehl-Neelsen.

Uma ferret, 5 anos de idade, foi encaminhada ao
atendimento veterinário apresentando apatia
severa, lesões cutâneas ulcerativas em região dorsal
de mãos, pés e dígitos (Figura 01), insensibilidade a
dor nos membros torácicos e pélvicos,
posteriormente evoluindo para incoordenação e
ausência de reflexos periféricos. Optou-se pela
realização de citologia por decalque (imprint), sendo
o material encaminhado ao Laboratório LaVet.

Figura 01 — Lesões cutâneas ulcerativas, regulares
e lisas, edematosas e com presença de exsudato
mucóide, localizadas em região dorsal dos pés e
dígitos. Observou-se também alopecia intensa nos
membros.

Fotomicrografia 01— Bastonetes não corados no
interior de macrófagos. Panótico, objetiva 100x.

Fotomicrografia 02 — Após o uso de coloração
especial, foi possível identificar os bastonetes como
Mycobacterium sp.. Ziehl-Neelsen, objetiva 100x.

A amostra foi inicialmente processada e corada
com panótico, demonstrando moderada
celularidade com infiltrado inflamatório
neutrofílico e presença de grande quantidade de
macrófagos com estruturas filamentosas não
coradas em seu interior, o que gerou suspeita de
infecção por Mycobacterium sp. (Fotomicrografia
01), sendo necessário recorrer posteriormente à
coloração de Ziehl-Neelsen para confirmação do
agente (Fotomicrografia 02).
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