
O lipoma é uma neoplasia benigna derivada do tecido

adiposo. É escasso na literatura relatos deste tumor em

codornas, desta forma, acredita-se que este seja a primeira

descrição de lipoma infiltrativo associado à osteoclasia em

codorna japonesa.
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LIPOMA INFILTRATIVO ASSOCIADO À OSTEOCLASIA EM 
CODORNA JAPONESA (Coturnix coturnix japonica)

Trata-se de um caso de lipoma infiltrativo associado a

osteoclasia em codorna japonesa.

Figura 2: Lipoma infiltrativo em codorna japonesa (Coturnix coturnix japonica). (A)

Proliferação neoplásica mesenquimal infiltrativa em tecido ósseo compatível com

lipoma. HE. Barra = 164 µm. (B) Proliferação neoplásica mesenquimal infiltrativa em

tecido ósseo constituída por células com discreto pleomorfismo, ovais a poliédricas

e anisocitose moderada compatível com lipoma. HE, Barra= 65,9 µm.
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Foi examinada no Setor de Patologia Animal da

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), uma

codorna proveniente de experimentação (CEUA-UFES com

protocolo nº 54/2016), fêmea, com 168,3 g de peso corporal,

540 dias de vida, produtora de ovos para consumo e em

fase final de postura, fornecida pelo setor de avicultura do

CCAE-UFES. A alimentação era a base de milho e farelo de

soja com níveis nutricionais de aminoácidos, minerais,

eletrólitos de acordo com Rostagno et al. (2017) acrescido

de anticoccidiano salinomicina 0,03% na ração. A codorna

foi eutanasiada, submetida à necropsia e os tecidos

coletados foram fixados em formalina 10% tamponada,

processados pelo método rotineiro de inclusão em parafina

e avaliados na microscopia óptica.
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Durante o exame macroscópico foram observados nódulos

multifocais a coalescentes na cavidade celomática próximo

a região da fossa do sinsacro, medindo de 0,5 x 1,0 x 1,5

cm, brancacentos, macios, aderidos ao tecido ósseo

adjacente, de coloração brancacenta com áreas vermelhas.

Na análise microscópica dos nódulos, notou-se

proliferação neoplásica mesenquimal infiltrativa em tecido

ósseo adjacente e constituída por células ovais a

poliédricas com anisocitose moderada, citoplasma amplo,

núcleo alongado e deslocado para a periferia, cromatina

condensada e anisocariose discreta. O tecido ósseo

adjacente apresentava osteoclasia multifocal moderada.

RESULTADOS

Figura 1: Lipoma infiltrativo em codorna japonesa (Coturnix coturnix japonica). (A e

B) Nódulos multifocais a coalescentes na cavidade celomática próximo a região da

fossa do sinsacro, medindo de 0,5 x 1,0 x 1,5 cm, brancacentos com áreas

vermelhas, macios e aderidos ao tecido ósseo adjacente.


