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CONCLUSÃO

Apesar de outras espécies de micobactérias serem encontradas em associação a lepra canina,

este relato suporta a hipótese de que esta doença esteja associada a cepas do clado M. simiae.

RELATO DE CASO

Foi atendido no Hospital de Clínica Veterinária um cão Labrador Retriever de 12 anos, macho,

com queixa de lesões cutâneas. Realizou-se hemograma completo, bioquímica sérica, cultura

bacteriana com meios Stonebrink e Löwenstein-Jensen, citologia aspirativa e biópsia das lesões

cutâneas para exame histopatológico. Amostras de pele foram submetidas à extração de DNA

seguida de PCR do gene hps65 (TELENTI et al. 1993).

RESULTADOS

O paciente apresentava nódulos cutâneos indolores e ulcerações crostosas em porção dorsal

de pavilhões auriculares, metacarpo, metatarso e dígitos com evolução de sete dias (Figura 1,

A, B e C). Nos exames de sangue, observou-se linfopenia, hiperproteinemia com

hiperglobulinemia e aumento de fosfatase alcalina. No exame citológico com panóptico rápido

(Figura 2, A) e coloração de Ziehl-Neelsen, observou-se inflamação piogranulomatosa

associada a bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR) no interior de macrófagos. Na análise

histopatotológica havia dermatite piogranulomatosa difusa acentuada, na qual observaram-se

BAAR em citoplasma de macrófagos epitelioides e células gigantes multinucleadas quando

submetidos a coloração de Fite Faraco (Figura 2, B). Quanto as culturas bacteriológicas, o

resultado foi negativo, levando a realização da identificação molecular.
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DISCUSSÃO

De acordo com literatura consultada, este é o primeiro caso de lepra canina causada por uma

micobactéria relacionada ao Mycobacterium simiae em cães no Brasil (CONCEICÃO et al.

2011; PEREIRA et al., 2018). Casos similares ao do presente estudo foram descritos em cães e

em gatos na Itália, Austrália e Suíça (DEITRICH et al. 2003; FYFE et al. 2008; HUGHES et al.

2000; DEDOLA et al. 2014). Neste relato, a utilização de métodos moleculares para o

diagnósticos do agente etiológico, em associação das técnicas citológicas e histopatológicas,

foi de vital importância. Estudos demonstram que a determinação do gene hps65 é um método

confiável, como alternativa ao gene 16S rRNA, para identificação de espécies do

Mycobacterium (TELENTI et al. 1993; PEREIRA et al., 2018).

INTRODUÇÃO

As enfermidades cutâneas causadas por micobactérias são raras em pequenos animais

(BARTRALOT et al. 2000; MALIK et al. 2013). A lepra canina normalmente cursa com lesões

nodulares cutâneas, sendo os sítios de predileção a região de cabeça e pina (CONCEIÇÃO et

al. 2011; DEDOLA et al. 2014).

Figura 1. Cão Labrador Retriever de 12 anos, macho, não castrado com piogranulomas cutâneos causado por

Mycobacterium simiae. A) Nódulos e ulcerações com crostas em dígito de membro torácico direito. B-C) Nódulos

e ulcerações com crostas em face dorsal de pavilhão auricular direito e esquerdo.

Apesar de todas as amostras serem positivas para Mycobacterium sp., a análise de restrição

pelas enzimas BstE II and Hae III não foi encontrada no banco de dados PRAsite. Os produtos

amplificados foram submetidos ao sequenciamento genético e as sequencias foram

comparadas com o banco de dados GenBank que revelou mais de 95% de identidade com

sequencias de Mycobacterium simiae. O paciente foi tratado com azitromicina e rifampicina

(10mg/kg) por via oral, duas vezes ao dia, durante quatro meses. O acompanhamento clínico

ocorreu por dez semanas, havendo melhora clínica com resolução das lesões.
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Figura 2. Cão Labrador Retriever com piogranuloma cutâneo causado por Mycobacterium simiae. A) Macrófagos

repletos por estruturas filiformes aglomeradas (Imprinting cutâneo, Panótico Rápido, x400). B) Dermatite

piogranulomatosa difusa acentuada (Hematoxilina e Eosina, x100). Em canto inferior direito, múltiplos BAAR no

interior de macrófagos evidenciados em histoquímica de Fite Faraco (x400).


