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INTRODUÇÃO

A capilariose aviária é uma doença parasitária causada por nematódeos do gênero Capillaria que acometem o sistema digestório. A

depender da espécie, esses parasitos possuem ciclo direto ou indireto e, usualmente, não há fase de migração larvar no hospedeiro definitivo.

Embora já tenha sido descrita em várias espécies de aves, essa parasitose é incomum em perdizes.

RELATO DO CASO
Uma perdiz (Rhynchotus rufescens) macho, adulto, do plantel da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, foi encontrada em decúbito no

seu recinto. Em seguida, foi avaliado clinicamente, quando constatou-se tumefação articular no membro inferior direito (Figura 1A). Foi

realizado tratamento com antibióticos, mas a ave morreu naturalmente. Fragmentos de vários órgãos foram coletados para histopatologia.

RESULTADOS
Na articulação afetada, um calo ósseo foi confirmado. Microscopicamente, observou-se esofagite granulomatosa e heterofílica multifocal

moderada com metaplasia escamosa, associada a cortes transversais de nematódeos contendo esticossoma envolvendo o esôfago, bandas

bacilares hipodérmicas e intestino, além de ovos embrionados, consistentes com Capillaria spp. (Figura 1. B). Adicionalmente, notou-se

lipidose hepática moderada, degeneração e necrose muscular monofásica multifocal moderada e exemplares de Paratanaisia sp. na luz de

túbulos medulares renais.

CONCLUSÃO
O diagnóstico de capilariose esofágica, que é incomum em perdizes, foi confirmado pela histopatologia. A lesão articular crônica

(provavelmente associada à dor), somada ao parasitismo esofágico e renal e a provável e consequente ingestão alimentar reduzida,

contribuíram com o quadro de debilidade e com a morte da ave.
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CAPILARIOSE ESOFÁGICA EM 

PERDIZ (Rhynchotus rufescens)

Figura 1. Rhynchotus rufescens. A. Calo ósseo na articulação tibiotarsometatarsiana direita. B. Esôfago: há infiltrado multifocal moderado de

heterofilos e macrófagos com metaplasia escamosa focalmente extensa. No centro da lesão, observa-se corte transversal de um nematódeo,

contendo esticossoma (seta vazia) e banda bacilar hipodermal (seta cheia), consistente com Capillaria spp. HE, Obj. 40X.
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