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O gênero Rhabdias spp. compreende nematódeos

que parasitam os pulmões de anfíbios e répteis,

sendo que já foram descritas mais de 90 espécies

pertencentes ao gênero. Os parasitos podem ser

encontrados ao longo do trato respiratório,

principalmente nos pulmões e traqueia e com

menor frequência na cavidade nasal. Infecções

leves ocorrem em anuros de vida livre e são bem

toleradas. Infecções severas ocorrem

principalmente em condições de cativeiro. Os

animais parasitados podem não apresentar sinais

clínicos, e as lesões quando presentes, são

caracterizadas por pneumonia catarral e

pneumonia intersticial linfo-histiocitária ou

granulomatosa.

Introdução

Foram recebidos para avaliação histopatológica

tecidos de necropsia de dois sapos (Rhinella spp.)

de vida livre e que foram encontrados mortos. Na

avaliação macroscópica do pulmão de um dos

sapos havia grande quantidade de parasitos

cilíndricos no lúmen da traqueia com

aproximadamente 1,0 cm de comprimento,

brancos, delgados e com trato gastrointestinal

repleto de conteúdo preto (Figura 1).

Figura 2: A) Pulmão, lúmen dos favéolos com

nematódeos de aproximadamente 400 µm de diâmetro.

HE, objetiva de 50x. B) Pulmão, nematódeo com

cutícula delgada, pseudoceloma, musculatura

platimiariana-meromiariana, trato gastrointestinal com

intensa pigmentação marrom e trato reprodutor. HE,

objetiva de 200X.

Os achados morfológicos são compatíveis com

infecção por Rhabdias spp. em ambos os sapos.

Nestes casos, a nematodíase pulmonar

provavelmente foi um achado incidental, embora

não foram encontradas lesões nos tecidos

submetidos para análise que explicassem a morte

dos anuros. A identificação da espécie do parasito

requer análises moleculares complementares. O

conhecimento das doenças parasitárias é de extrema

importância para conservação dos anuros e para um

correto manejo sanitário, no caso de animais criados

em cativeiro.

Relato de caso

Resultados

ConclusõesFigura 1: Pulmão de Rhinella spp. Seta evidencia o

parênquima pulmonar com múltiplos nematódeos

delgados, brancos e com evidenciação do trato

gastrointestinal.

Na avaliação histopatológica do pulmão dos dois

sapos, havia múltiplos nematódeos no lúmen dos

favéolos com aproximadamente 200-400

micrometros de diâmetro, com cutícula delgada,

pseudoceloma, musculatura platimiariana-

meromiariana, trato gastrointestinal com intensa

pigmentação marrom e trato reprodutor (Figura 2 A

e B).

Nos septos inter-faveolares do pulmão de um dos

sapos havia infiltrado intersticial leve constituído de

linfócitos em poucos focos, com hiperplasia leve e

multifocal de pneumócitos tipo II (pneumonia

intersticial linfocitária).
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