
Figura 2: A) Esofagite ulcerada e com submucosa em reparação focalmente extensa associada a

paniculite fibrino heterofílica e granulomatosa. HE, 4x. Barra: 250 µm B) Aerossaculite. HE, 40x. Barra:

25 µm e C) Pneumonia necrotizante heterofílica e granulomatosa com hifas fúngicas intralesionais,

compatíveis com Aspergillus sp. HE, 20x, barra µm.
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A aspergilose é uma doença

fúngica respiratória e/ou

sistêmica de grande

importância em aves cativas,

mas que é raramente relatada

em aves marinhas de vida

livre.

Um albatroz-de-sobrancelha (Thalassarche melanophris),

macho, adulto, foi resgatado no litoral do estado de São Paulo

durante o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de

Santos. A ave, com massa corpórea de 2,115 kg, apresentava-

se prostrada, hipotérmica, desidratada, dispneica com

respiração profunda e foi a óbito poucas horas após o resgate,

apesar do tratamento instituído.

A aspergilose foi considerada infecção natural sistêmica secundária ao estado debilitado

ocasionado pela perfuração esofágica, que pode estar associada à ingestão de corpo estranho

ponteagudo, como fragmentos ósseos e/ou nadadeiras de peixe ou resíduo sólido.

INTRODUÇÃO RELATO DE CASO

RESULTADOS

CONCLUSÕES

A necropsia foi realizada e observou-se na macroscopia (Figura 1):

Figura 1: A)Animal em decúbito dorsal. B) Pneumonia e celomite com pontos e placas aveludadas, de

coloração esbranquiçada a esverdeada, variando entre 0,5 e 1,4 cm de diâmetro disseminadas nas

superfícies serosas e ao corte de pulmões, músculo esquelético, rins e adrenais. C) Perfuração esofágica

associada a extensa paniculite caseosa. D) Perfurações esofágicas. E) Aerossaculite.

Na microscopia (Figura 2):
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