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Carcinoma colangiocelular é uma

importante neoplasia hepática primária

que acomete ductos biliares e pode

disseminar-se por todo o parênquima e

cápsula do órgão (Cullen, 2016).

Acredita-se que seja um tumor mais

frequente em animais selvagens do que

em domésticos e é a neoplasia hepática

primária mais comum em aves não

domésticas, sendo encontrada em uma

variedade de psitacídeos (Cullen, 2016).

Introdução

Foram avaliados fígados de seis

papagaios-verdadeiros e descritos os

achados macroscópicos observados na

necropsia, além de realização de exame

histopatológico utilizando fragmentos

coletados e fixados em formalina 10%,

para confecção de lâminas coradas por

Hematoxilina e Eosina.
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Figura 1: Órgãos in situ de papagaio-verdadeiro.

Notar fígado aumentado e com vasos evidentes.

Seta: nódulo esbranquiçado. Fonte: Serviço de

Patologia Animal da FMVZ-USP.

Os achados observados nos seis casos

relatados coincidem com as

características do carcinoma

colangiocelular.
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No exame necroscópico, observou-se

áreas esbranquiçadas a amareladas,

distribuídas aleatoriamente pela

superfície e parênquima hepático

(Figura 1).

À microscopia, os animais

apresentaram formações neoplásicas

não encapsuladas e com proliferação de

ductos biliares que, por vezes,

coalesciam (Figura 2).

Em duas amostras foram encontradas,

também, áreas com predomínio de um

arranjo sólido e ocasionais ductos

biliares.

Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal

de Nível Superior (bolsa de mestrado, processo nº

88887.476232/2020-00).

Figura 2: Corte de fígado de papagaio-verdadeiro

evidenciando área neoplásica com proliferação de

ductos biliares (asterisco). Fonte: Serviço de

Patologia Animal da FMVZ-USP.
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