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Aterosclerose é uma vasculopatia inflamatória e

degenerativa que pode cursar com formação de

ateromas a partir da íntima das artérias,

predispondo à obstrução luminal, trombose e

infarto, sequencialmente. Em aves, é

reconhecida em psitacídeos, ocorrendo

raramente em outros grupos. À vista disso, o

objetivo deste resumo é descrever um caso de

aterosclerose em uma ema (Rhea americana).

Introdução

Uma ema macho, com 21 anos de idade,

proveniente de um mantenedouro, apresentou

ataxia cerebelar crônica. Foi encontrado morto

no recinto e submetido à necropsia.

Havia conteúdo líquido, marrom, turvo e fétido

na cavidade celomática (celomite). O jejuno

estava perfurado e toda a parede do segmento

afetado estava fina, desvitalizada e

fragmentável. Uma úlcera focalmente extensa e

bem demarcada estava presente no cólon (Fig.

1A). A íntima da aorta era marcadamente

irregular e espessada devido à presença de

material amarelo, não destacável e na forma de

placas (Fig. 1B). Na aorta foram visualizadas

desde lesões pré-ateromatosas até grandes

fibroateromas (Fig. 1C), alguns dos quais

estavam recobertos por trombos. Em arteríolas

dos intestinos, rins, encéfalo e coração, tais

lesões caracterizavam-se por espessamento da

parede vascular, com diminuição luminal por

protrusão de placas ateromatosas (Fig. 1D).

Outras lesões incluíram: necrose intestinal

segmentar, múltiplas áreas de fibrose

miocárdica e malacia focalmente extensa na

medular do cerebelo (Fig 1E).

Figura 1. Lesões macroscópicas e histológicas em ema (Rhea americana) com

aterosclerose. A) Colite fibrinonecrótica focalmente extensa secundária à isquemia

mesentérica crônica; B) deposição de placas amarelo-ouro e não destacáveis na

íntima da aorta torácica; C) aspecto histológico de uma placa ateromatosa

caracterizada pela marcada deposição lipídios, na forma de fendas de colesterol e de

macrófagos espumosos, que espessa a íntima arterial, Hematoxilina e Eosina (HE),

obj.10; D) intensa depleção neuronal da granular e acentuada “degeneração

esponjosa” da substância branca das folhas do cerebelo, HE, obj.40; E) necrose

cortical laminar caracterizada pela presença de restos neuronais, edema perineuronal,

“neurônios vermelhos” e células espumosas, HE, obj.40.

O quadro neurológico apresentado pelo paciente

remete a complicações pós-infarto encefálico. A

necrose segmentar intestinal assemelha-se ao

infarto intestinal vistos em humanos com

isquemia mesentérica crônica devido à

aterosclerose dos vasos mesentéricos. A úlcera

observada no cólon tem características

morfológicas que permitem, nesse contexto,

suspeitar de estar associada à colite isquêmica.
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