
LINFOMA EM ATOBÁ-MARROM (SULA 

LEUCOGASTER) DE VIDA LIVRE: 

RELATO DE CASO 

As aves são acometidas por uma ampla variedade de doenças neoplásicas. Contudo, apesar de

sua longevidade, as neoplasias raramente são descritas em aves marinhas de vida livre.

Um atobá-marrom (Figura 1) (Sula leucogaster), macho,

adulto, foi resgatado na cidade de Peruíbe, no litoral do

estado de São Paulo. A ave, com massa corpórea de 0,980

kg, apresentava-se prostrada, normotérmica, desidratada e

evoluiu para o óbito em poucos dias. O animal foi

encaminhado para exame anatomopatológico e

investigação da causa de morte.

A causa de morte foi relacionada a neoplasia linfoide maligna disseminada. Este é a primeira

descrição de linfoma linfoblástico disseminado em atobá-marrom, o que evidencia a importância

do estudo anatomopatológico em aves marinhas.
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Na microscopia, observou-se células redondas de diferentes tamanhos, núcleo com um ou

mais nucléolos evidentes, compatíveis com linfoma linfoblástico, comprometendo os órgãos

alterados na macroscopia (Figura 3).
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Ao exame necroscópico (Figura 2A), foi observado ausência de tecido adiposo, atrofia

muscular; adrenais congestas; petéquias em pâncreas e miocárdio; formações nodulares

amarelas a esbranquiçadas e macias em pulmão (Figura 2B), baço (Figura 2C), rins (Figura 2D),

fígado e intestino delgado.

Figura 1: Sula leucogaster resgatado na

cidade de Peruíbe (SP), Brasil

Figura 2: Ao exame necroscópico (A) foram observadas formações nodulares amarelas a esbranquiçadas e macias em:

B) pulmão. C) baço. D) rins.

Figuras 3: A) Fígado e B) rim, infiltração neoplásica de linfócitos. HE, 20x. Barra: 50 µm. C) Fígado, infiltração

neoplásica de linfócitos linfoblastos. HE, 40x. Barra: 25 µm.

A B C D

A B C


