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SEPSE ASSOCIADA À RUPTURA INTESTINAL EM 
BOREAL (Sterna hirundo

RESUMO 
 
O trita-réis-boreal Sterna hirundo 
migra para regiões ao sul durante o período de invernada. No Brasil, os registros 
maior abundância estão descritos 
ocorrência na região Nordeste, principalmente n
migração, muitos desses indivíduos encalham nas praias devido 
relacionados com a privação alimentar, 
antrópicos, traumas e doenças infecciosas
relevante conhecer as causas dos encalhes como forma de subsidiar as estratégias 
de intervenção para o espécime envolvido
teve como objetivo relatar um caso de sepse associada à ruptura intestinal em um 
hirundo encalhado no litoral de Sergipe. 
espécime de S. hirundo foi resgatado no
de Encalhes e Anormalidades da Bacia Sergipe
Coqueiros/SE. O animal 
Fundação Mamíferos Aquáticos, em Aracaju/SE
encontrava-se magro, apático, dispneico, 
sujas de fezes de coloração amarelada. 
fluidoterapia oral, suplemen
auxílio de lâmpada infravermelha
encontrado em óbito, com fezes diarreicas no recinto e penas ventrais sujas de fezes 
e sangue. Durante a avaliação necroscópica, foi possível observar coágulo 
alças intestinais, além de ruptura da porção final do inte
extravasamento de conteúdo fecal e moderado enfisema na cavidade
mucosa ventricular apresentava
coletados swab da serosa intestinal e 
acondicionados em frasco contendo formalina (1
bacteriana e análise histopatológica. 
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Sterna hirundo) – RELATO DE CASO

 
SANTOS, Maria Danielle Chagas

DIAS, Jéssica Souza
MESSENGER, Rafaelle Monteiro Nunes

CAMPOS, Heyder Luiz Cavalcante
PARENTE, Jociery Einhardt Vergara

Sterna hirundo reproduz-se nas regiões temperadas do Norte e 
sul durante o período de invernada. No Brasil, os registros 

maior abundância estão descritos no Rio Grande do Sul, porém estudos 
ordeste, principalmente na Bahia e Sergipe. Durante 

migração, muitos desses indivíduos encalham nas praias devido 
privação alimentar, interação com pesca, ingestão de resíduos 
e doenças infecciosas, razões pelas quais torna

relevante conhecer as causas dos encalhes como forma de subsidiar as estratégias 
de intervenção para o espécime envolvido. Objetivo: Por esse motivo, o

como objetivo relatar um caso de sepse associada à ruptura intestinal em um 
encalhado no litoral de Sergipe. Relato de caso: Em janeiro de 2019, 

foi resgatado no Subprograma Regional de Monitoramento 
malidades da Bacia Sergipe-Alagoas, no município de Barra dos 

Coqueiros/SE. O animal foi encaminhado para o Centro de Reabilitação da 
Fundação Mamíferos Aquáticos, em Aracaju/SE, onde foi 

magro, apático, dispneico, hipotérmico e com penas 
de coloração amarelada. Foi realizada a estabilização com 

entação vitamínica, oxigenoterapia e aqueci
auxílio de lâmpada infravermelha. Após quatro dias de reabilitação, 

fezes diarreicas no recinto e penas ventrais sujas de fezes 
Durante a avaliação necroscópica, foi possível observar coágulo 

alças intestinais, além de ruptura da porção final do intestino grosso
nto de conteúdo fecal e moderado enfisema na cavidade

mucosa ventricular apresentava-se rígida e o intestino delgado enfisematoso. 
swab da serosa intestinal e fragmentos de todos os órgãos, 

em frasco contendo formalina (10%) e encaminhados para 
histopatológica. Resultados: A análise bacteriológica constatou 
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se nas regiões temperadas do Norte e 
sul durante o período de invernada. No Brasil, os registros de 

no Rio Grande do Sul, porém estudos mostram a 
Bahia e Sergipe. Durante a 

migração, muitos desses indivíduos encalham nas praias devido a fatores 
ingestão de resíduos 

, razões pelas quais torna-se sempre 
relevante conhecer as causas dos encalhes como forma de subsidiar as estratégias 

Por esse motivo, o trabalho 
como objetivo relatar um caso de sepse associada à ruptura intestinal em um S. 

Em janeiro de 2019, um 
Subprograma Regional de Monitoramento 

no município de Barra dos 
foi encaminhado para o Centro de Reabilitação da 

 observado que 
penas pericloacais 
estabilização com 

tação vitamínica, oxigenoterapia e aquecimento com 
de reabilitação, o animal foi 

fezes diarreicas no recinto e penas ventrais sujas de fezes 
Durante a avaliação necroscópica, foi possível observar coágulo sobre as 

tino grosso, com 
nto de conteúdo fecal e moderado enfisema na cavidade celomática. A 

se rígida e o intestino delgado enfisematoso. Foram 
fragmentos de todos os órgãos, 

e encaminhados para cultura 
A análise bacteriológica constatou 
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cultivo, crescimento, isolamento e identificação do agente bacteriano 
coli. À microscopia óptica, 
discreto infiltrado inflamatório linfohistiocítico e congestão multifocal
rins, que adicionalmente, apresentou 
apresentou área focal de moderada hemorragia serosa. O intestino delgado 
presença de discreta enterite linfohistiocítica difusa na lâmina própria mucosa. No 
pulmão observou-se presença de moderado infiltrado inflamatório de heterófilos,
associados à presença de colônias bacterianas intralesionais, causando 
espessamento de septos alveolares e intralveolares, além de linfócitos e macrófagos 
em pequena quantidade. Adicionalmente, áreas multifocais de hemorragia 
intralveolar, discreto edema 
presentes. Contudo, foi constatado que o indivíduo apresentava
linfohistiocítica discreta multifocal, 
hemorragia ventricular focal, enterite linfohistioc
heterofílica intersticial difusa, além de edema pulmonar 
sinais clínicos associados aos achados anatomopatológicos 
de sepse por ruptura intestinal, que pode ter como causa
resíduos antrópicos, evidenciando 
durante a migração e a dificuldade de sobrevivência para a grande maioria
espécimes.  
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cultivo, crescimento, isolamento e identificação do agente bacteriano 
a, o fígado apresentou presença de áreas multifocais de 

discreto infiltrado inflamatório linfohistiocítico e congestão multifocal
apresentou moderada degeneração tubular. 

apresentou área focal de moderada hemorragia serosa. O intestino delgado 
presença de discreta enterite linfohistiocítica difusa na lâmina própria mucosa. No 

presença de moderado infiltrado inflamatório de heterófilos,
associados à presença de colônias bacterianas intralesionais, causando 
espessamento de septos alveolares e intralveolares, além de linfócitos e macrófagos 
em pequena quantidade. Adicionalmente, áreas multifocais de hemorragia 
intralveolar, discreto edema multifocal e moderada congestão difusa estavam 

foi constatado que o indivíduo apresentava
linfohistiocítica discreta multifocal, nefrite linfohistiocítica moderada multifocal, 
hemorragia ventricular focal, enterite linfohistiocítica discreta difusa
heterofílica intersticial difusa, além de edema pulmonar multifocal. 
sinais clínicos associados aos achados anatomopatológicos confirmam 
de sepse por ruptura intestinal, que pode ter como causa trauma ou

evidenciando algumas das situações enfrentadas pelos
migração e a dificuldade de sobrevivência para a grande maioria

marinhas; patologia; trauma. 
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cultivo, crescimento, isolamento e identificação do agente bacteriano Escherichia 
o fígado apresentou presença de áreas multifocais de 

discreto infiltrado inflamatório linfohistiocítico e congestão multifocal, assim como os 
moderada degeneração tubular. O ventrículo 

apresentou área focal de moderada hemorragia serosa. O intestino delgado mostrou 
presença de discreta enterite linfohistiocítica difusa na lâmina própria mucosa. No 

presença de moderado infiltrado inflamatório de heterófilos, 
associados à presença de colônias bacterianas intralesionais, causando 
espessamento de septos alveolares e intralveolares, além de linfócitos e macrófagos 
em pequena quantidade. Adicionalmente, áreas multifocais de hemorragia 

multifocal e moderada congestão difusa estavam 
foi constatado que o indivíduo apresentava hepatite 

nefrite linfohistiocítica moderada multifocal, 
ítica discreta difusa e pneumonia 

multifocal. Conclusão: Os 
confirmam o diagnóstico 
trauma ou ingestão de 

enfrentadas pelos animais 
migração e a dificuldade de sobrevivência para a grande maioria dos 
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