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Cirrose hepática, o estádio terminal de diversas

hepatopatias crônicas, pode estar associada às

causas infecciosas, tóxicas, metabólicas ou

genéticas. O objetivo deste resumo é descrever

um caso de cirrose hepática em uma calopsita

(Nymphicus hollandicus).

Introdução

Figura 1. Lesões macroscópicas e histológicas em

calopsita (Nymphicus hollandicus) com cirrose

hepática. A) marcada descoloração hepática e

hepatomegalia que deslocava ventralmente o

ventrículo; B) superfície de corte do fígado

evidenciando nódulos de regeneração de hepatócitos;

C) típico padrão de esteatose hepática em baixa

magnificação, Hematoxilina e Eosina (HE), obj.10; D)

intensa fibrose causando esclerose hepática e isolando

hepatócitos macrovacuolizados, HE, obj.20; E)

acúmulos linfoides intra-hepáticos como parte do

quadro de esteato-hepatite, HE, obj.40; F)

pseudogranulomas de células de Kupffer com

citoplasma repleto de pigmento castanho-dourado

(morfologia consistente com hemossiderina) HE,

obj.40.

Postula-se que o consumo excessivo de sementes

oleaginosas, como girassol e amendoim, possa

ter desencadeado a doença hepática gordurosa,

que evoluiu para cirrose devido processo

inflamatório crônico secundário à lipotoxicidade

hepatocelular.

Relato do caso

Resultados e Discussão

Considerações Finais

Uma calopsita fêmea, de quatro anos de idade,

foi encaminhada para atendimento por apresentar

inapetência durante três dias. Segundo o tutor, a

dieta era constituída por sementes, especialmente

girassol e amendoim. À palpação verificou-se

uma massa rígida e esférica em região abdominal

ventral. O paciente morreu durante o

atendimento e foi submetido à necropsia.

Havia moderada quantidade de líquido

amarelado e translúcido na cavidade celomática

(ascite). O fígado estava difusamente pálido e

marcadamente aumentado de volume (Fig. 1A).

Na superfície de corte evidenciavam-se pequenos

nódulos de 0,1-0,2 cm de diâmetro (Fig. 1B). Os

cordões de hepatócitos estavam desorganizados e

substituídos por tecido conjuntivo fibroso e

nódulos de hiperplasia. Hepatócitos

remanescentes eram intensamente vacuolizados

(Fig. 1C). Intensa fibrose dissecava quase por

completo os lóbulos hepáticos e formava ilhas de

hepatócitos. Essa fibrose era também observada

circundando as veias centrolobulares e o

espaços-porta, por vezes formando pontes de

colágeno (Fig. 1D). Proliferação de ductos

biliares e infiltrado inflamatório constituído por

linfócitos e plasmócitos podiam ser vistos junto à

fibrose nos espaços-porta e na forma de focos no

parênquima hepático (Fig. 1E). Acúmulo de

hemossiderina na forma de agregados em

macrófagos podia ser visto no interior dos

nódulos de regeneração (Fig. 1F).
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