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RELATO DE CASO

Foi recebido fragmento de fígado fixado em formol a 10% de um albratroz de bico amarelo

(Thalassarche chlororhynchos), macho, adulto. Após a avaliação macroscópica, a amostra de

fígado foi submetida a processamento histopatológico de rotina, coloração de hematoxilina e

eosina e coloração especial de Ziehl-Neelsen.

RESULTADOS

Albatroz de vida livre foi encontrado morto na praia do Porto no município de Imbituba, Santa

Catarina. Na avaliação macroscópica do fígado havia áreas nodulares de não mais que 2 cm,

multifocais que por vezes coalesciam, de consistência firme e coloração esbranquiçada

(Figuras 1A-B). Na avaliação histopatológica do fígado observou-se necrose caseosa

circundada por infiltrado de macrófagos, células gigantes multinucleadas, heterofilos, linfócitos

e plasmócitos, além de uma delgada cápsula de tecido conjuntivo fibroso, multifocal a

coalescente, acentuada (Figura 2A). Na coloração de Ziehl Neelsen havia grande quantidade

de bacilos álcool ácido resistentes (BAAR) (Figura 2B). Com base nos achados

histopatológicos e na coloração de Ziehl Neelsen concluiu-se que o diagnóstico é compatível

com hepatite granulomatosa por Mycobacterium sp.

INTRODUÇÃO

As aves migratórias são responsáveis pela disseminação de diversos microrganismos em todo

mundo. O monitoramento das principais doenças que transitam entre esses animais é de

extrema importância. Um dos principais agentes que deve ser monitorado é Mycobacterium sp.

que sabidamente circula em aves domésticas e selvagens de cativeiro (BARBOSA et al, 2011).

As bactérias do gênero Mycobacterium são bastonetes delgados, aeróbicos, apresentam

parede celular cerácea única, composta por ácido micólico tornando-as ácido resistentes

(ROBBINS; COTRAN, 2010). O objetivo deste trabalho é relatar um caso de micobacteriose

em um albatroz de bico amarelo (Thalassarche chlororhynchos) de vida livre.

CONCLUSÃO

O monitoramento das aves migratórias é fundamental para o controle de doenças, como

também determinar a chegada de patógenos de outros continentes de importância para a saúde

animal e humana.
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Figura 2. Micobacteriose em albatroz de bico amarelo. Fígado A. Na histopatologia observou-se necrose caseosa

circundada por infiltrado de macrófagos, células gigantes multinucleadas, heterofilos, linfócitos e plasmócitos

além de uma delgada cápsula de tecido conjuntivo fibroso, multifocal a coalescente, acentuada. (HE, x200). B.

Técnica histoquímica de Ziehl Neelsen demostrando marcação de grande quantidade de bacilos álcool ácido
resistentes (BAAR). (Ziehl Neelsen, x400).

DISCUSSÃO

As aves migratórias são importantes disseminadoras de patógenos, portanto, a

implementação de estratégias de vigilância e rastreamento são essenciais para entendimento

da epidemiologia de determinada doença (Dhama et al, 2008). Não foram encontrados relatos

na literatura sobre casos de Mycobacterium em aves migratórias, portanto, a identificação

deste agente é de extrema importância pois trata-se de uma doença zoonótica e para

prevenir a transmissão para outros animais. Os achados histopatológicos encontrados neste

relato foram compatíveis com hepatite granulomatosa por Mycobacterium sp. A necrose

casesosa associada ao infiltrado granulomatoso e a uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso,

são compatíveis com as lesões de avestruzes previamente descritas por Kelly et al (2013) e

em psitacídeos descritas por Palmieri et al (2013).

Figura 1. Micobacteriose em albatroz de bico amarelo. Fígado A. Aparência macroscópica do fígado

aumentado de tamanho preenchendo quase toda a cavidade celomática com áreas nodulares multifocais que

por vezes coalesciam, firmes e esbranquiçadas. B. Superfície de corte do fígado evidenciando os nódulos

que medem até 2 cm de diâmetro.
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