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Atoxoplasmose, também chamada 
de isosporose sistêmica, é o nome 
dado a doença causada por parasitas 
apicomplexos hospedeiro 
específicos do gênero Isospora que 
ocorrem de forma sistêmica e 
possuem um ciclo extra-intestinal. 
Objetivou-se relatar os achados 
patológicos da infecção por 
Atoxoplasma sp. em quatro 
bicudos-verdadeiros (Oryzoborus 
maximiliani) cativos em Minas 
Gerais, Brasil.

Introdução

 

Entre os anos de 2017 e 2018 foram 
recebidos pelo setor de Patologia 
Veterinária da UFMG secções de 
pulmão, coração, encéfalo, 
ventrículo, esôfago, traquéia, fígado 
e intestinos provenientes de quatro 
bicudos-verdadeiros de cativeiro 
que morreram subitamente em um 
criatório local. As amostras estavam 
fixadas em formalina tamponada 
10% e foram submetidas ao exame 
histopatológico rotineiro. 

Figura 2. Corte transversal de intestino: Interior de 
macrofagos contendo estruturas arredondadas e 
discretamente basofílicas, de 3 a 5 µm de diâmetro, com 
cápsula em imagem negativa (merozoítos de 
Atoxoplasma sp.) (  ). (HE 60x)

Figura 1. Corte transversal de duodeno: Enterite 
linfo-histioplasmocitária difusa e acentuada ( ) com 
atrofia e perda de criptas ( ). (HE 10x) 

O exame histopatológico mostrou-se 
eficaz para o diagnóstico da infecção 
protozoária nestes animais, sendo esse 
o primeiro relato de isosporose 
sistêmica em bicudos-verdadeiros. 

Relato dos casos

Resultados 
Considerações Finais

Histopatologia
Intestinos: Todos (4/4) tinham na 
lâmina própria infiltrado inflamatório 
linfo-histioplasmocitário (Figura 1) e 
no citoplasma de macrófagos havia 
quantidade moderada de estruturas 
parasitárias (Figura 2).

Fígados: Dois (2/4) tinham hepatite 
linfo-histioplasmocitária multifocal 
a coalescente aleatória com 
protozoários intracelulares.


