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Quirópteros podem ser fontes de
infecção de patógenos emergentes e
reemergentes, tais como Corona-
vírus, Filovírus e Paramyxovírus,
participando dos ciclos de trans-
missão da raiva, toxoplasmose, histo-
plasmose e criptococose (CALI-
SHER, 2015). Mas, não há reconhe-
cimento de lesões patológicas associ-
adas ou descrições de lesões associ-
adas a doenças de base em morcegos
neotropicais.
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Não houve correlação entre as lesões
histopatológicas e a presença de patóge-
nos, a aplicação de métodos microbioló-
gicos e/ou parasitários no futuro auxiliarão
na pesquisa de possíveis agentes etioló-
gicos associados às lesões observadas nos
quirópteros.
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O estudo foi observacional retrospectivo
de histopatologia em 104 morcegos
pertencentes à família Molossidae, ma-
chos e fêmeas, de qualquer faixa etária,
pertencentes a arquivo de 2015.

Foram analisados quirópteros pertencen-
tes a cinco gêneros e a nove espécies,
sendo 54% jovens e 44% adultos;
machos 60,6% e fêmeas 39,4%. As
principais alterações encontradas foram:
edema pulmonar (90,38%) (Fig. 1A);
depleção linfoide esplênica (49%) (Fig.
1B); discreta esteatose hepática (37,5%)
(Fig. 1C); congestão renal (12,5%);
parasitos intestinais (9,6%) (Fig. 1D); pa-
rasitos gástricos (2,9%); hemorragia em
miocárdio (6,73%); hiperplasia linfoide
periférica (5,8%) e depleção linfoide tí-
mica (1,92%). As alterações pulmonares
e cardíacas (Fig. 1E) foram atribuídas aos
métodos de eutanásia e/ou da forma de
captura dos animais; as hepáticas e
esplênicas sugerem processos infecto-
parasitários. No digestório, os parasitos
levaram a processos inflamatórios,
distribuídos focal a multifocal e de baixa
gravidade. Cabe também mostrar a
localização do timo em relação ao
coração, circundando-o (Fig. 1F).

Figura 1: A - Fotomicrografia pulmonar. Observar conges-
tão, edema e visualização do BALT (*), HE, 100X. Barra:
100 mm. B - Corte esplênico mostrando depleção linfoide.
HE, 100X. Barra: 100 mm. C - Fotomicrografia hepática,
note-se discreta esteatose, HE, 40X. Barra: 25 mm.
D - Cortes transversal e oblíquo de nematoide fêmea no
lúmen da porção cranial de intestino delgado. Observe ovos
larvados (setas) no lúmen de útero do corte maior. HE,
200x. Barra: 100 mm. E - Lesão espiculada com aspecto de
cristal em miocárdio associada a aplicação de fármacos
para eutanásia, HE, 200X. Barra: 50 mm. F - Coração e
timo sem alterações histológicas. Observe o timo
circundando o coração por fora do epicárdio, HE, 400X.
Barra: 200 mm.


