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A encefalomalacia em aves jovens de

produção tem sido relacionada a

deficiência de vitamina E e selênio. Esses

componentes têm atuação antioxidante e

mantém a integridade celular. Quando

deficientes na alimentação, podem

favorecer o desenvolvimento de síndromes

clínicas como a encefalomalacia, diátese

exsudativa e miopatia nutricional.

Introdução

Foram recebidos no Setor de Patologia, 10

frangos de corte, machos, de 18 dias de

idade, para exame pós-morte. Amostras

dos órgãos foram coletados e processados

rotineiramente para a histopatologia.

Figura 1: Cerebelo, frango de corte. Substâncias

branca e cinzenta: vacuolização da medular e

cinzenta com perda dos neurônios de Purkinje

(setas).

Figura 2: Encéfalo, lobo óptico, frango de corte.

Hemorragia na submeninge, no neurópilo (setas) e

necrose e perda de neurônios (asterisco).

✓ Os sinais clínicos e os achados

anatomopatológicos indicaram

encefalomalacia relacionada à

deficiência de vitamina E e selênio.

✓ Possivelmente, fatores como a

oxidação da vitamina E antes de

ingerida ou a não mistura adequada da

ração foi determinante para ocorrência

dessa condição.

Relato dos casos

Conclusão

Apoio financeiro

Resultados

✓ Sinais clínicos observados: apatia,

tremores, dificuldade de ficar em

estação e opistótono.

✓ Macroscopia: no cerebelo de algumas

aves havia pontos milimétricos de

hemorragia, além de edema nas

folhas cerebelares.

✓ Histopatologia:
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Substâncias branca e cinzenta: 
vacuolização do neurópilo (Fig.1)

Na substância branca: esferoides 
axonais e células gitter

Lobo óptico: necrose e perda de 
neurônios da camada granular e de 

Purkinje (Fig. 2)

Vasos sanguíneos: microtrombos,
hemorragia e edema perivasculares,
Parede vascular: degeneração
fibrinoide
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