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Histopatologia 

Centrocestus formosanus é um trematódeo

heterófiídeo, que completa seu ciclo de vida utilizando

os caracóis aquáticos como hospedeiro primário, os

peixes como hospedeiros secundários e aves e

mamíferos piscívoros como hospedeiros definitivos.

Sua migração para as brânquias e a formação das

metacercárias nesse local induzem a formação de

cápsula cartilaginosa ao seu redor, além de promover

lesões inflamatórias, causando alterações estruturais e

funcionais nas brânquias, com consequente

comprometimento da capacidade respiratória, gerando

perdas produtivas e morte dos peixes.
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INTRODUÇÃO

RELATO DE CASO

Adjacente aos nódulos parasitários, observou-se

infiltrado inflamatório acentuado, composto

predominantemente por macrófagos epitelioides, menor

número de linfócitos e ocasionais célula gigantes

multinucleadas (Fig.1.C). Adicionalmente, foi detectado

na pele e nadadeiras dos peixes analisados, estruturas

císticas sugestivas do protozoário Ichthyophthirus

multifilis (Fig 1.D)

RESULTADOS

Histologicamente, foi observado, nas lamelas primarias

das brânquias, áreas multifocais de proliferação de

condrócitos hipertróficos, desorganizados e arranjados

em nódulos (Fig 1A), com uma estrutura larval

encistada no seu interior, medindo entre 30 a 50 µm de

diâmetro, envolta por cápsula delgada e fortemente

basofílica, de parênquima eosinofílico contendo

pequenas estruturas basofílicas pouco discerníveis,

compativel com C. Formosanus (Fig. 1B)

Três exemplares de surubim (P. corruscans), juvenis,

foram encaminhados para o setor de Patologia

Veterinaria da UFMG. Os peixes eram provenientes de

uma distribuidora comercial de alevinos, localizada em

Belo Horizonte, e foram coletados do mesmo tanque.

De acordo com o proprietário, os animais

apresentavam incordenação ao nado e áreas

esbranquiçadas pontilhadas na pele, com agravamento

dessas entidades após um periodo de baixas

temperaturas da água. À análise macroscópia, foram

osbervadas, na pele de todos os animais, áreas

esbranquiçadas, milimétricas e disseminadas, que não

se aprofundavam ao corte. Os outros órgãos não

apresentaram nenhuma alteração significativa.

As alterações microscópicas, mais comumente

observadas nas branquias dos peixes infectados pelo

parasito incluem hiperplasia da cartilagem das lamelas

primárias, fusão de lamelas, formação de nódulos

parasitarios e destruição da estrutura branquial e,

raramente, graus variados de inflamação.

Figura 1. Achados histopatológicos em brânquias de surubim (P.

corruscans), decorrente da infecção por Centrocestum formosana. A)

Áreas multifocais de condrócitos hipertróficos, organizados em

nódulos, com parasito no seu interior (seta).HE, 10x. B) Parasito

compativel com C. formosana, em lamela primaria. HE, 20x. C) Área de

inflamação granulomatosa em branquia (*), decorrente do parasitismo

por C. Formosana.HE, 10x. D) Nadadeira, com estrutura protozoal

compativel com I. multifilis (seta).

CONCLUSÃO

*
*

mailto:Leonardo_limagorza@hotmail.com

