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RESUMO

A avifauna brasileira apresenta alta diversidade, com cerca de 1682 espécies que representam mais de 50% de todas as aves silvestres no 
continente americano. Estas aves nos prestam inúmeros e diversos serviços que vão desde o controle de pragas até a fecundação de plantas. As 
corujas são aves de rapina pertencentes à ordem dos Strigiformes, não são muito estudadas por serem aves noturnas, de difícil visualização e com 
baixas densidades populacionais, requerendo equipamento e metodologias especiais para sua observação. Em geral, estas aves apresentam 
padrões comportamentais altamente elaborados em resposta á estimulação visual, auditiva e cutânea, o que pressupõe a existência de um 
sistema nervoso bastante desenvolvido. Apresentam sistema nervoso central e periférico com doze pares de nervos, com uma arquitetura similar 
a dos mamíferos. O cerebelo envolvido com a relação espacial e equilíbrio desses animais são maiores do que nos répteis e apresenta fissuras 
profundas, apesar de não ser tão grande como nos mamíferos. Entretanto, a descrição microscópica desses órgãos ainda é escassa, devido à 
variabilidade de espécies e a dificuldade em obter material para análise, tendo em vista que, muitas vezes as aves encontradas em óbito já estão 
em estado de decomposição inviabilizando o estudo.   A determinação das características histológicas normais dos órgãos é necessária para a 
tipificação de patologias e esclarecimento dos aspectos clínicos de várias doenças. Visando ampliar e enriquecer o conhecimento acadêmico-
científico, o presente trabalho descreve a histologia do cérebro e cerebelo de dois exemplares de Megascops choliba, conhecida como corujinha-
do-mato, trazidos ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Universidade Estácio de Sá, situado no campus de Vargem Pequena, por 
órgãos de cuidado e proteção do governo. Contudo, não resistiram às lesões e vieram a óbito de maneira natural, sendo então doados para o 
presente projeto, que foi aprovado pelo Comitê de Ética do CESVA. Após o óbito dos animais, os órgãos retirados foram imediatamente fixados 
por imersão em formalina a 10%, posteriormente clivados, incluídos em parafina, seccionados a 5 µm de espessura em micrótomo e corados com 
Hematoxilina e Eosina. Resultados preliminares mostram que o cerebelo apresenta uma superfície externa constituída de três camadas celulares 
distintas, assim como mamíferos: molecular, Purkinje e granulosa. Entretanto, a camada de Purkinje não mostra uma fileira celular única como 
visto em mamíferos, e sim uma camada contento vários neurônios. Outro achado histológico interessante é que estas aves mostraram um 
número bem maior de células da neuróglia em estreita proximidade com os corpos de neurônios. Com base nesses primeiros resultados, conclui-
se que o sistema nervoso central destas aves apresenta uma maior especialização celular, principalmente na parte motora, provavelmente devido 
a grande necessidade de equilíbrio para o voo e para a sua atividade predadora.
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