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Degenerescências celulares 
• Degenerescência hidrópica
• Degenerescência vacuolar
• Degenerescência balonizante
• Corpos de Russel
Degenerescências extracelulares
• Cilindros Hialinos
Amiloidose

Alterações degenerativas



Fígado (H-E. 400x) - Degenerescência Hidrópica- células com volume 
aumentado; citoplasma pálido; núcleo normal ou reduzido e em posição central ou 
periférica. Bovino

Degenerescências celulares



Fígado (H-E.400x) - Degenerescência Vacuolar- O citoplasma das 
células está preenchido por vacúolos com limites bem definidos que distorcem a 
morfologia celular. - Felino

Degenerescências celulares



Pele (H-E. 100x) - Degenerescência Balonizante- As células apresentam 
um aumento excessivo de volume, em forma de balões devido à presença de água 
livre no citoplasma (seta); o núcleo está empurrado para a periferia. Papiloma-
Canídeo

Degenerescências celulares



Fígado (H-E. 400x) - Degenerescência vacuolar – Observa-se a 
presença de macro e microvacúolos. Esteatose - Bovino

Degenerescências celulares



Fígado (H-E. 40x) - Degenerescência vacuolar- Degenerescência 
vacuolar com localização centrolobular. Esteatose centrolobular - Bovino

Degenerescências celulares



Fígado (H-E. 40x) - Degenerescência vacuolar- Degenerescência 
vacuolar panlobular. Esteatose Panlobular - Bovino

Degenerescências celulares



a

a

Degenerescências celulares

Corpos de Russell (H-E. 1000x) – Degenerescência ligada ao metabolismo das 
proteínas em consequência da acumulação excessiva de imunoglobulinas no interior 
do RER dos plasmócitos, aparecendo estes distendidos com numerosos glóbulos 
hialinos no citoplasma. Corpos de Russell (a); plasmócitos (setas)



Rim (H-E. 400x) – Cilindros hialinos- Presença de material hialino de 
natureza protéica no interior dos túbulos renais.

Degenerescências  da matriz extra-celulares



Rim (H-E. 400x) – Amiloidose – No corpúsculo renal está a ocorrer a 
deposição de uma substância exógena hialina homogénea (amilóide), com 
obliteração do espaço de Bowman e desaparecimento das células do tufo 
glomerular. 

Amiloidose



Rim (Vermelho de congo 400x) – Amiloidose – A amilóide cora de 
vermelho alaranjado com o vermelho de congo. 

Amiloidose



Fígado (H-E. 400x) – Amiloidose – Deposição de substância amilóide no 
espaço de Disse. Felino

Amiloidose



• Necrose de coagulação
• Necrose de Caseificação
• Necrose de Liquefacção
• Esteatonecrose

II- Necroses



Fígado (H-E. 100x) - Necrose de Coagulação – Foco de necrose de 
coagulação multifocal - Hepatite necrosante multifocal (Salmonella) – Suíno.

Necroses



Fígado (H-E. 400x) - Necrose de Coagulação – Foco de necrose de 
coagulação (a); halo de células inflamatórias (neutrófilos) na periferia; trombo 
(seta). Hepatite necrosante (Salmonella) - Suíno

Necroses

(a)



Rim (H-E. 40x) Necrose de coagulação- Halo hemorrágico (a); necrose 
de coagulação (b). Enfarte renal- Canídeo

Necroses

(a)

(b)



Rim (H-E. 100x) Necrose de coagulação- Halo hemorrágico (a); necrose 
de coagulação (b). Enfarte renal- Canídeo

Necroses

(a)

(b)



Pulmão (H-E.40x) Necrose de liquefacção – Foco acidófilo com muitos 
detritos celulares e neutrófilos supurados na periferia. Abcesso pulmonar -
Bovino

Necroses



Pulmão (H-E.100x) Necrose de liquefacção – Foco acidófilo com muitos 
detritos celulares e neutrófilos supurados na periferia. Abcesso pulmonar -
Bovino

Necroses



Pulmão (H-E.400x) Necrose de liquefacção – Foco acidófilo com muitos 
detritos celulares e neutrófilos supurados na periferia. Abcesso pulmonar -
Bovino

Necroses



Linfonodo (H-E. 40x) Necrose de caseificação – Massa acidófila com 
perda da arquitectura tecidular, com poucos detritos celulares (a).  Tuberculose-
Bovino

(a)

Necroses



Baço (H-E. 100x) - Necrose de Caseificação- Massa acidófila
homogénea em que não se consegue reconhecer a arquitectura dos tecidos (a). 
Tuberculose- Bovino

Necroses

(a)



Tecido subcutâneo (H-E. 40x) – Esteatonecrose- Necrose de coagulação 
da gordura subcutânea. Canídeo

Necroses



Tecido subcutâneo (H-E. 100x) – Esteatonecrose- Necrose de 
coagulação da gordura subcutânea. Canídeo

Necroses



III - Calcificação e 
Anomalias dos pigmentos

• Calcificação distrófica
• Calcificação metastática
• Hemossiderina
• Icterícia



Calcificação e anomalias dos pigmentos

Baço (H-E. 100x) – Calcificação distrófica- Presença de cálcio no centro 
da necrose de caseificação (seta). Tuberculose- Bovino



Pele (H-E. 40x) – Calcificação distrófica- Depósitos de cálcio ao nível da 
derme induzido por trauma. Calcinosis circumscripta - Canídeo

Calcificação e anomalias dos pigmentos



Pele (von Kossa 40x) – Calcificação – Coloração preta positiva. Calcinosis
circumscripta- Canídeo

Calcificação e anomalias dos pigmentos



Pele (Alizarin Red 40x) – Calcificação – coloração vermelha positiva. 
Calcinosis circumscripta - Canídeo

Calcificação e anomalias dos pigmentos



Coração (H-E. 40x) Calcificação Metastática (a). Murganho

(a)

Calcificação e anomalias dos pigmentos



Coração (Alizarin Red 40x)- Calcificação Metastática (a) - Coloração 
vermelha positiva. Murganho

(a)

Calcificação e anomalias dos pigmentos



Baço (H-E. 400x) – Hemossiderina- pigmentação castanho dourado no 
citoplasma de macrofágos. Canídeo

Calcificação e anomalias dos pigmentos



Baço (Azul da Prússia 400x) – Hemossiderina- Coloração azul positiva 
Canídeo

Calcificação e anomalias dos pigmentos



Fígado (H-E. 400x)– Icterícia- Observa-se nos canalículos e ductos biliares 
um pigmento de cor laranja (pigmentos biliares). Ovino

Calcificação e anomalias dos pigmentos



• Hemorragia
• Enfarte
• Trombo
• Êmbolo
• Congestão
• Edema
• Linfangiectasia

IV- Anomalias Vasculares



Pulmão (H-E. 40x) - Hemorragia, caracteriza-se pela presença de grande 
quantidade de eritrócitos com localização extravascular. Bovino

Anomalias vasculares



Pulmão (H-E. 400x) - Hemorragia, caracteriza-se pela presença de grande 
quantidade de eritrócitos com localização extravascular. Bovino

Anomalias vasculares



Rim (H-E. 40x) - Enfarte branco- (a) necrose de coagulação;  (b) halo 
hemorrágico. Enfarte renal- Canídeo.

(a)

(b)

Anomalias vasculares



Fígado (H-E. 100x) Trombo- Ramo da veia hepática trombosada devido a 
êmbolos micóticos (Aspergillus spp.) - Bovino

Anomalias vasculares



Cordão espermático (H-E. 100x) – Trombos organizados- Canídeo

Anomalias vasculares



Cordão espermático (H-E. 400x) – Trombos organizados – Trombo 
constituído predominantemente por fibrina, não oclusivo, revestido por endotélio
(endotelização). Canídeo

Anomalias vasculares



Artéria testicular (H-E. 100x) – Trombo com recanalização – Trombo 
branco arterial, com pequenos vasos sanguíneos de recanalização (seta). Canídeo

Anomalias vasculares



Artéria testicular (H-E. 400x) – Trombo com recanalização – Trombo 
branco arterial, com recanalização. Canídeo

Anomalias vasculares



Fígado (H-E.400x) – Êmbolo micótico- Hifas de Aspergillus spp. em 
circulação no interior da veia centrolobular. Bovino

Anomalias vasculares



Glândula mamária (H-E.100x) – Êmbolo neoplásico- Células neoplásicas
em circulação no interior de vasos linfáticos. Carcinoma mamário- Canídeo

Anomalias vasculares



Glândula mamária (H-E.400x) – Êmbolo neoplásico- Células neoplásicas em 
circulação no interior de vasos linfáticos. Carcinoma mamário - Canídeo

Anomalias vasculares



Pulmão (H-E. 40x) - Congestão – Estase sanguínea nos capilares alveolares. 
Canídeo

Anomalias vasculares



Pulmão (H-E. 100x) - Congestão – Estase sanguínea nos capilares alveolares. 
Canídeo

Anomalias vasculares



Pulmão (H-E. 1000x) - Congestão – Congestão dos capilares alveolares que 
se apresentam ingurgitados de sangue. Canídeo

Anomalias vasculares



Fígado (H-E. 40x) Congestão passiva- Presença excessiva de sangue no 
interior dos capilares sinusóides da zona centrolobular. Canídeo

Anomalias vasculares



Fígado (H-E. 100x) Congestão passiva- Presença excessiva de sangue no 
interior dos capilares sinusóides da zona centrolobular. Canídeo

Anomalias vasculares



Fígado (H-E. 400x) Congestão passiva- Presença excessiva de sangue no 
interior dos capilares sinusóides da zona centrolobular. Canídeo

Anomalias vasculares



Pulmão (H-E. 40x)- Edema- Presença de líquido de origem sanguínea no 
interior dos alvéolos pulmonares; congestão passiva sanguínea. Canídeo

Anomalias vasculares



Pulmão (H-E. 400x)- Edema- Presença de líquido de origem sanguínea no 
interior dos alvéolos pulmonares. Canídeo

Anomalias vasculares



Jejuno (H-E. 40x)- Linfangiectasia- Dilatação dos quilíferos ao nível da 
mucosa intestinal. Canídeo

Anomalias vasculares



Jejuno (H-E. 40x)- Linfangiectasia- Dilatação dos vasos linfáticos da 
serosa intestinal. Canídeo

Anomalias vasculares



• Exsudado purulento
• Exsudado seropurulento
• Exsudado purulento e fibrinoso
• Exsudado catarral ou mucoso
• Exsudado pseudomembranoso
• Exsudado linfocitário

V- Exsudados inflamatórios



Exsudados inflamatórios

Pulmão (H-E. 400x)- Exsudado purulento- Presença de neutrófilos em 
supuração no interior dos espaços aéreos; congestão activa. Pneumonia - Bovino



Pulmão (H-E. 400x)- Exsudado sero-purulento- Presença de exsudado 
seroso e purulento nos espaços alveolares. Pneumonia- Suíno



Pulmão (H-E. 400x)- Exsudado sero-purulento- Presença de exsudado 
seroso e purulento nos espaços alveolares. Pneumonia - Suíno



Pulmão (H-E. 40x)- Exsudado purulento e fibrinoso- Nos espaços 
alveolares observa-se um exsudado purulento e múltiplos filamentos eosinófilos, 
finos e entrelaçados a formar uma pseudomembrana (fibrina). Pneumonia - Bovino



Pulmão (H-E. 40x)- Exsudado purulento e fibrinoso- Nos espaços 
alveolares observa-se um exsudado purulento e múltiplos filamentos eosinófilos, 
finos e entrelaçados a formar uma pseudomembrana (setas). Pneumonia - Bovino



V – Exsudados inflamatórios

Útero (H-E. 40x)- Exsudado mucoso ou catarral- Hiperplasia das 
células de revestimento do endométrio com aumento da produção de muco que se 
acumula no interior das glândulas uterinas. Hiperplasia quística do 
endométrio/mucometra - Canídeo 



V – Exsudados inflamatórios

Útero (H-E. 400x)- Exsudado mucoso ou catarral- Células de 
revestimento do endométrio estimuladas pela progesterona com o núcleo 
empurrado para o pólo apical e o citoplasma preenchido por vacúolos de glicogénio. 
Hiperplasia quística do endométrio/mucometra - Canídeo 



V – Exsudados inflamatórios

Ileo (H-E. 40x)- Exsudado pseudomembranoso- Pseudomembrana de 
fibrina no lúmen do intestino (a), com destruição e reacção inflamatória severa da 
mucosa intestinal. Coccidiose - Suíno 

(a)



V – Exsudados inflamatórios

Ileo (H-E. 40x)- Exsudado pseudomembranoso- Pseudomembrana de 
fibrina no lúmen do intestino (a), com destruição e reacção inflamatória severa da 
mucosa intestinal. Coccidiose- Suíno

(a)



V – Exsudados inflamatórios

Encéfalo (H-E. 400x)- Exsudado linfocitário- Infiltrado linfocitário
perivascular (encefalite viral). Esgana- Canídeo



VI - Inflamação Crónica e 
Crónica Granulomatosa

• Nefrite Crónica
• Cirrose Hepática
• Granuloma da tuberculose
• Granuloma micótico
• Actinogranuloma
• Granuloma Parasitário
• Granuloma da Paratuberculose



Inflamação Crónica

Rim (H-E. 40x) - Inflamação crónica - Espessamento da cápsula renal (a); 
dilatação tubular quística (b); células inflamatórias mononucleares (c). Nefrite 
crónica- Felino

(a)

(b)

(c)



Rim (H-E. 100x) - Inflamação crónica - Tecido fibroso (a); células 
inflamatórias mononucleares (b). Nefrite crónica- Felino

(b)

(a)

(a)

Inflamação Crónica



Fígado (H-E. 100x) Inflamaçao Crónica – Fibrose (a); nódulo regenerativo 
(b). Cirrose- Canídeo

(b)

(a)

Inflamação Crónica



Pulmão ( H-E. 100x) Granuloma da tuberculose - Calcificação distrófica (a); 
necrose de caseificação (b);  halo de células inflamatórias (c). Tuberculose- Bovino. 

(a)
(b)

(c)

Inflamação Crónica Granulomatosa



Pulmão (H.E. 100x) Granuloma micótico – Centro de necrose de 
liquefacção (a); halo de células inflamatórias (b); cápsula de tecido fibroso (c).
Aspergilose - Ave

(a)

(b)

(c)

Inflamação Crónica Granulomatosa



Pulmão (H.E. 400x) Granuloma micótico – Células gigantes de corpo 
estranho (seta). Aspergilose- Ave

Inflamação Crónica Granulomatosa



Pulmão (PAS 400x) Granuloma micótico – Hifas de Aspergillus spp. 
Aspergilose- Ave

Inflamação Crónica Granulomatosa



Gânglio linfático (H-E. 100x)- Actinogranuloma –Drusas (setas); cápsula 
de tecido fibroso (a); infiltrado inflamatório (b). Actinobacilose - Bovino

(b)(a)

Inflamação Crónica Granulomatosa



Gânglio linfático (H-E. 400x)- Actinogranuloma – Drusas (a);  
neutrófilos (b); células epitelióides (c). Actinobacilose - Bovino

(a)

(b)

(c)

Inflamação Crónica Granulomatosa



Gânglio linfático (H-E. 400x)- Actinogranuloma – Célula gigante de 
corpo estranho a fagocitar uma drusa (seta). Actinobacilose - Bovino

Inflamação Crónica Granulomatosa



Fígado (H-E. 100x) Granuloma Parasitário – Parasita (a); células 
epitelióides (b); infiltrado inflamatório (c); cápsula de tecido fibroso (d). 
Equinococose - Ovino

(a)

(b)

(c)
(d)

Inflamação Crónica Granulomatosa



Fígado (H-E. 400x) Granuloma Parasitário – parasita (a); células 
epitelióides (b); infiltrado inflamatório (eosinófilos e linfócitos) (c). 
Equinococose- Ovino

(a)

(b)

(c)

Inflamação Crónica Granulomatosa



Inflamação Crónica Granulomatosa

Cólon H-E. (400x) Granuloma da paratuberculose células inflamatórias 
mononucleares (a); célula gigante de Langhans (b). Paratuberculose - Bovino

(a)

(b)
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