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Parasitologia

COCCIDIOSE HEPÁTICA: ALTERAÇÕES HISTOLÓGICAS DE UMA 

DOENÇA NEGLIGENCIADA EM PIRANHA Serrasalmus maculatus

a b

Coccidianos do filo Apicomplexa são parasitas

intracelulares obrigatórios, que infectam vertebrados e

invertebrados. Em peixes, é considerada uma doença

“negligenciada”, uma vez que é pouco estudada sua

ação patogênica. O presente estudo descreve as

alterações histopatológicas associadas ao parasitismo

pelo coccídeo Calyptospora sp. em adultos de piranhas

amarelas Serrasalmus maculatus.

Foram capturados 88 piranhas, aparentemente

saudáveis, próximo a uma área de tilapicultura em

tanque-rede em outubro de 2020 e março de 2021 no

trecho médio do rio Tietê, município de Arealva- SP
(22°05'21.8"S 48°51'44.7"W). Imediatamente, os

exemplares foram eutanasiados por overdose em

benzocaína (100 mg.L-1) e posterior concussão

cerebral, transportados sob refrigeração (em gelo), até

o CAUNESP. Após necropsia, os órgãos foram

analisados macroscopicamente quanto às alterações

patológicas. A identificação do gênero e prevalência

dos parasitas foram determinadas por análise em

microscópio óptico comum do maçerado dos seguintes

órgãos à fresco. Os tecidos parasitados por coccídeos

foram fixados em solução de Davidson por 24h,

incluídas em parafina, seccionadas em micrótomo e

coradas com hematoxlina-eosina. Fotomicrografias

(Leica®DFC295) foram tomadas e analisadas quanto

aos danos histológicos com auxílio do software Leica

Application Suite (LAS).
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O coccídeo foi identificado como Calyptospora sp.

(Overstreet et al., 1984). Os peixes analisados

apresentaram 64,7% de prevalência com parasitismo

exclusivo do hepatopâncreas.

Figura 2. Alterações observadas no tecido hepático de S. maculatus

evidenciando a presença de vacúolos parasitóforos próximos as

regiões mais vascularizadas e ductos biliares do parênquima

hepático, variações no processo de infecção, desde deslocamento

dos cordões de hepatócitos, inflamação generalizada, envolvendo

células eosinofilicas e centros de melanomacrofágos em diferentes

regiões do fígado.

Figura 1. Mudanças na coloração de aspecto esbranquiçado em

todo órgão, ou manchas amareladas localizadas.

Conlui-se que a infecção por Calyptospora sp.

provoca processo inflamatório no parenquima

hepático com possível comprometimento da função

hepática. A ocorrência deste parasita próximo à uma

piscicultura comercial de tilápia, representa um risco

sanitário para peixes de criação.
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