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RESUMO 

 

REISFELD, L. Alterações anatomopatológicas em lobos-marinhos (Otariidae) 
encontrados na costa do Brasil. [Anatomopathological changes in fur seals found 
ashore on the coast of Brazil]. 2016. 113f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2016. 
 

 

Diversas doenças emergentes, lesões e agentes infecciosos em mamíferos 

marinhos foram identificados pela primeira vez em animais encalhados. No Brasil, é 

comum a ocorrência de encalhes de lobos marinhos que se encontram debilitados 

e/ou enfermos. Devido à falta de estudos recentes que descrevam as principais 

causas de morte e alterações histopatológicas nos animais encalhados, o presente 

trabalho visa contribuir para a patologia comparada e, indiretamente, para a 

conservação de pinípedes por meio da investigação das principais lesões, 

enfermidades e causas de morte que acometem estas espécies no sul do Brasil. 

Para esse estudo, foram analisadas amostras de tecidos de 50 indivíduos de duas 

espécies de lobos marinhos: lobo-marinho-sul-americano (Arctocephalus australis) e 

lobo-marinho-subantártico (Artocephalus tropicalis), que foram encontrados ao longo 

da costa brasileira, incluindo cadáveres e animais recebidos vivos e que vieram a 

óbito em centros de reabilitação no Brasil. Essas amostras estão armazenadas no 

Banco de Tecido de Mamíferos Marinhos e foram avaliadas, identificadas e 

processadas no Laboratório de Histologia do VPT/FMVZ. Os achados 

histopatológicos que tiveram ocorrência superior ou igual a 30% foram: pneumonia 

(90%; 44/49), hiperplasia linfoide em linfonodo (59%; 19/32), congestão hepática 

(55%; 27/49), hiperplasia linfoide esplênica (55%; 24/44), edema pulmonar (53%; 

26/49), enterite em intestino delgado (51%; 18/35), traqueíte (45%; 14/31), hepatite 

(43%; 21/49), enterite em intestino grosso (42%; 13/31), congestão pulmonar (33%; 

16/49), expansão folicular em linfonodo (31%; 10/32) e glomerulonefrite 

membranosa (30%; 14/47). Dois casos de interesse especial foram reportados; um 

indíviduo de A. australis com possível causa de morte associada a 

meningoencefalite causada por protozoário da família Sarcocystidae e um indíviduo 

de A. tropicalis em que foi observado linfoma.  Em uma análise geral, o principal 

sistema acometido foi o respiratório com 34% (17/50) dos casos, seguido por 



 
 

processos infecciosos, registrados em 28% (14/50) dos casos, sendo que infecções 

parasitárias por parafilaroides representaram 30,7% (4/13) das causas de morte de 

A. tropicalis. Dentre os infecciosos, a septicemia representou 42% (6/14) dos casos 

e foi reportada com maior frequência em A. australis. As outras causas de morte 

também observadas foram: nutricional (caquexia) 10% (5/50), indeterminada 10% 

(5/50), digestivo (enterite e hepatite) 6%(3/50), circulatório (choque) 6% (3/50), 

metabólico (estresse) 4% (2/50) e neoplasia (linfoma), observada em um único caso. 

Acreditamos que a análise dos dados obtidos no presente trabalho poderá fornecer 

um panorama sobre as doenças que indivíduos dessas espécies em vida livre 

possam apresentar em situações de encalhe e durante a reabilitação. Quantificar e 

entender as causas de encalhe de pinípedes irá fornecer importantes dados aos 

centros de reabilitação, que por sua vez, poderão utilizar essas informações para 

planejar cuidados veterinários adequados.  

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Pinípedes. Arctocephalus australis. Arctocephalus tropicalis. 

Pneumonia. Lesões. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

REISFELD, L. Anatomopathological changes in fur seals found ashore on the 
coast of Brazil. [Alterações anatomopatológicas em lobos-marinhos (Otariidae) 
encontrados na costa do Brasil]. 2016. 113f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2016. 
 

 

Many emerging diseases, injuries and infectious agents in marine mammals have 

been identified for the first time in stranded animals. Stranding of fur seals that are 

weak and/or debilitated is common in Brazil. Due to lack of recent studies describing 

the main causes of death and histopathological changes in stranded animals, this 

paper aims to contribute to the comparative pathology and  indirectly, for the 

conservation of pinnipeds,  by investigating major injuries, illnesses and causes of 

death that affect these animals in southern Brazil. For this study, we analyzed tissue 

samples from 50 individuals from two species of sea lions: South American fur seal 

(Arctocephalus australis) and Sub-Antarctic fur seal (Artocephalus tropicalis), which 

were found along the Brazilian coast, including carcasses and animals that died in 

rehabilitation centers in Brazil. These samples are stored in the Marine Mammal 

Tissue Bank and were evaluated, identified and processed in the Laboratory of 

Histology (VPT/FMVZ). Histopathological findings that had occurrence equal to 30 % 

or higher were: pneumonia (90%; 44/49), lymphoid hyperplasia in lymph node (59%; 

19/32), hepatic congestion (55%; 27/49), splenic lymphoid hyperplasia (55%; 24/44), 

pulmonary edema (53%; 26/49), small intestine enteritis (51%; 18/35), tracheitis 

(45%; 14/31), hepatitis (43%; 21/4 9), large intestine enteritis (42%; 13/31), 

pulmonary congestion (33%; 16/49), follicular expansion in lymph node (31%; 10/32) 

and membranous glomerulonephritis (30%; 14/47). Two cases of special interest 

were reported; one individual of A. australis, with cause of death possibly associated 

with meningoencephalitis caused by protozoa of Sarcocystidae family, and one 

individual of A. tropicalis, where lymphoma was observed. In an overview, the main 

affected system was respiratory with 34% (17/50) of the cases, followed by infectious 

processes, recorded in 28% (14/50) of the cases, in which Parafilaroides parasitic 

infections accounted for 30.7% (4/13) of the causes of death for A. tropicalis. Among 

the infectious process, septicemia accounted for 42% (6/14) of the cases and was 



 
 

more frequently reported in A. australis. Other causes of death that were also 

observed were: Nutritional (cachexia) 10% (5/50), undetermined 10% (5/50), 

digestive (enteritis and hepatitis) 6% (3/50), circulatory (shock) 6% (3/50), metabolic 

(stress) 4% (2/50) and neoplasia (lymphoma), observed in a single case. We believe 

that the analysis of the data obtained in this study may provide an overview of the 

diseases that wild individuals of these species can present in stranding situations and 

during rehabilitation. Quantifying and understanding the causes of strandings in 

pinnipeds, will provide important data for rehabilitation centers, which in turn may use 

this information to plan appropriate veterinary care. 

 

 

 

 

Keywords:  Pinnipeds. Arctocephalus australis. Arctocephalus tropicalis. Pneumonia. 

Lesions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Com o constante debate sobre os efeitos das mudanças climáticas e 

degradação ambiental, uma preocupação mundial está sendo levantada sobre a 

saúde dos ecossistemas aquáticos (SLENNING, 2010). A saúde dos oceanos está 

intimamente ligada à saúde humana em uma escala global, sendo as conexões 

entre estes bem reconhecidas (BOSSART, 2011).  

Por serem predadores de topo de cadeia que exploram diversos nichos 

ecológicos, os mamíferos marinhos, e dentre eles os pinípedes, são ótimos 

sentinelas da saúde do ecossistema em que vivem (BOSSART, 2011). 

Mamíferos marinhos encalhados representam uma importante fonte de informação 

sobre os oceanos (GULLAND, 1997; GERACI; LOUNSBURY, 2005), sendo que uma 

série de doenças emergentes, lesões e agentes infecciosos em mamíferos marinhos 

foram identificados pela primeira vez em animais encalhados (GULLAND; HALL, 

2007). 

Informações sobre encalhes são importantes para monitorar a dispersão de 

espécies, para a coleta de dados sobre história natural, como tamanho, peso, faixa 

etária e status reprodutivo (DUIGNAN, 2003; GERACI; LOUNSBORY, 2005), além 

de que os cadáveres encontrados nas praias servem como a principal fonte de 

informação sobre patologia de mamíferos marinhos (GULLAND, 1997). Determinar a 

causa de morte desses animais é de extrema importância para avaliar quais são os 

principais fatores envolvidos nesses processos e dessa forma auxiliar no 

estabelecimento de medidas de manejo para a conservação da espécie e melhorias 

em protocolos de reabilitação (HALL et al., 2010; SEGUEL, 2013). 

Em pinípedes, seguindo o padrão geral de morbidade-mortalidade, animais 

com até um ano de idade são os que apresentam maior probabilidade de encalhe. A 

maioria vem à costa por alguma ação que interrompeu o período de amamentação. 

Juvenis e adultos encalham por razões diversas, com padrão pouco previsível 

(GERACI; LOUNSBURY, 2005). 

Condições ambientais adversas, nutrição insuficiente e estresse crônico por 

perturbação ou competição podem atuar no eixo pituitário-adrenal suprimindo o 

sistema imune e, dessa forma, os animais em geral e os pinípedes em especial 

ficam predispostos a doenças ocasionadas por patógenos oportunistas. Em anos de 
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El Niño e La Niña as populações de lobos marinhos podem sofrer estresse crônico 

por escassez de alimento, e frequentemente são encontrados animais caquéticos 

nas praias (DUIGNAN, 2003).  

No Brasil, é comum a ocorrência de encalhes de lobos marinhos que se 

encontram debilitados, desidratados e/ou enfermos, provavelmente devido ao 

comprometimento sanitário prévio de indivíduos que percorrem longas distâncias 

durante o período migratório (RUOPPOLO, 2014). O estado debilitado com que 

estes animais chegam ao litoral, muitas vezes infectados por grandes cargas 

parasitárias, e a ocorrência de distintos tipos de pneumonias, são os fatores que 

mais comumente levam estes animais ao óbito (HOWARD et al., 1983; HIGGINS, 

2000; RUOPPOLO, 2003, 2014; GONZALES-VIEIRA et al., 2013).  

O maior número de registros de lobos-marinhos no Brasil ocorre na região sul, 

sendo as espécies mais comumente encontradas o lobo-marinho-sul-americano 

(Arctocephalus australis), seguido pelo lobo-marinho-subantártico (Arctocephalus 

tropicalis) (OLIVEIRA et al., 2014). Ambas as espécies podem ser observadas em 

todos os meses do ano, mas a prevalência aumenta durante os meses de inverno 

(OLIVEIRA et al., 1999; MOURA et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2014).  

Devido à falta de estudos recentes que descrevam as principais causas de 

morte e alterações histopatológicas nos animais encalhados, o presente trabalho 

visa contribuir para a patologia comparada e, indiretamente, para a conservação de 

pinípedes por meio da investigação das principais lesões, enfermidades e causas de 

morte que acometem estas espécies no sul do Brasil. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 ASPECTOS DA HISTÓRIA NATURAL DOS PINÍPEDES 

 

 

Os pinípedes são mamíferos pertencentes à Ordem Carnivora (Sub-ordem 

Pinnipedia), especializados para a vida no meio aquático. Constituem um grupo de 

carnívoros aquáticos que, após alguns milhões de anos, se dividiram em três 

famílias: Otariidae (leões e lobos-marinhos), Phocidae (focas e elefantes-marinhos) 

e Odobenidae (morsas), compreendendo 33 espécies (REEVES; STEWART; 

LEATHERWOOD, 1992; BASTIDA; RODRIGUEZ, 2003; REEVES et al., 2008). 

 Família Odobenidae: constituída por uma única espécie, a morsa, Odobenus 

rosmarus (RIEDMAN, 1990; REEVES; STEWART; LEATHERWOOD, 1992; 

REEVES et al., 2008). As morsas, animais exclusivamente árticos, se 

caracterizam por seu grande porte e caninos superiores modificados que 

podem atingir até 1 metro de comprimento.  

  Família Phocidae: os focídeos, também são chamados de focas verdadeiras. 

Não possuem orelhas; os quatro membros (anteriores e posteriores) são 

curtos, cobertos com pelos e possuem unhas nas nadadeiras anteriores. 

Difentemente dos otarídeos e odobenídeos, as nadadeiras posteriores não se 

rotacionam para frente, fazendo com que arrastem para se locomover 

(RIEDMAN, 1990; REEVES; STEWART; LEATHERWOOD, 1992; REEVES et 

al., 2008). Essa família consiste de 19 espécies (uma extinta), dividas em 13 

gêneros. Cinco espécies vivem exclusivamente no hemisfério sul e possuem 

uma distribuição circumpolar ao redor do continente Antártico (REEVES et al., 

2008). 

 Família Otaridae: os otarídeos incluem dois subgrupos: os lobos e os e os 

leões-marinhos. Ambos possuem orelhas externas e seu membro posterior 

pode ser rotacionado para frente, permitindo que se locomovam apoiados nos 

quatro membros (RIEDMAN, 1990; REEVES; STEWART; LEATHERWOOD, 

1992; REEVES, 2008). Os lobos-marinhos são divididos em dois gêneros: 

Callorhinus (representado por uma única espécie no hemisfério norte) e 

Arctocephalus (representado por 7 espécies no hemisfério sul, e 2 espécies 
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no hemisfério norte) (RIEDMAN, 1990; REEVES; STEWART; 

LEATHERWOOD, 1992). Existem cinco gêneros de leões-marinhos: Zalophus 

e Eumetopias, encontrados no hemisfério norte, e Neophoca, Phocarctos e 

Otaria, observados no hemisfério sul (RIEDMAN, 1990; REEVES; STEWART; 

LEATHERWOOD, 1992). 

Todos os pinípedes passam a maior parte do tempo na água, com períodos 

de alimentação em mar aberto, retornando a um substrato sólido, como a terra ou o 

gelo, para reproduzir-se, mudar a pelagem e descansar (JEFFERSON et al., 1993; 

BASTIDA; RODRIGUEZ, 2003).  

Na maioria das espécies, as fêmeas se tornam sexualmente maduras entre 4 

a 6 anos de idade. Os machos atingem a maturidade sexual com a mesma idade 

das fêmeas, porém, só irão ter sucesso reprodutivo alguns anos depois, 

principalmente no caso das espécies gregárias, como os otarídeos (GERACI; 

LOUNSBOURY, 2005). As fêmeas sexualmente maduras estão receptivas para os 

machos por um curto período de tempo, durante uma curta estação reprodutiva. 

Todas as espécies utilizam o ambiente terrestre para a parição (REEVES; 

STEWART; LEATHERWOOD, 1992). Alguns estudos reportam que as fêmeas 

mantêm fidelidade a sua colônia de nascimento, enquanto os machos mantêm 

filopatria moderada (RIEDMAN, 1990).  

Devido à grande importância de sua pelagem para a impermeabilização e 

termorregulação, os pinípedes entram em muda de uma a duas vezes por ano 

durante o primeiro ano de vida e uma vez por ano nos anos subseqüentes. Esse 

processo é crítico e possui alta demanda energética; nessa época os animais não se 

alimentam ou se alimentam em pouca quantidade (REEVES; STEWART; 

LEATHERWOOD, 1992). 

A habilidade dos pinípedes de se alimentar de uma grande variedade de 

presas (peixes, moluscos e crustáceos) pode ser um fator importante na sua ampla 

distribuição. Sua demanda por água é atingida por meio da metabolização de suas 

presas, ou, quando em muda, por conta da quebra de gordura. (REEVES; 

STEWART; LEATHERWOOD, 1992). 
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2.2 ASPECTOS BIOLÓGICOS  

 

 

2.2.1 Adaptação ao ambiente aquático 

 

 

Os pinípedes dependem de uma grande variedade de adaptações anatômicas 

e fisiológicas para forragear na água. Esses animais possuem maior volume e 

concentração de hemoglobina quando comparados a outros mamíferos terrestres, 

portanto, podem estocar uma maior quantidade de oxigênio em seus tecidos 

(REEVES; STEWART; LEATHERWOOD, 1992).  

Durante o mergulho ocorre bradicardia, o fluxo sanguíneo é reduzido para a 

maioria dos tecidos, sendo priorizados os órgãos vitais, como cérebro e coração, 

que apresentam maior intolerância a falta de oxigênio (REEVES; STEWART; 

LEATHERWOOD, 1992). Algumas espécies de focídeos podem realizar mergulhos 

atingindo até 300 metros de profundidade, com duração média de 30 minutos, 

enquanto os otarídeos possuem uma menor capacidade, atingindo profundidades de 

até 170 metros e permanecendo submersos em média 5 minutos (REEVES et al., 

2008). 

Dentre os carnívoros marinhos, são os únicos que apresentam duas formas 

de isolamento térmico, sendo uma camada externa de pelagem e uma camada 

interna de gordura  (LIWANAG et al.,2012).  

A temperatura corpórea varia de 36,5 a 37,5°C. Entretanto, as diferentes 

espécies são expostas a diferentes variações térmicas. Podem reduzir ou cessar 

fluxo sanguíneo para a pele (vasoconstrição periférica) para conservar calor 

(RIEDMAN, 1990; REEVES; STEWART; LEATHERWOOD, 1992). Os mamíferos 

marinhos não conseguem perder calor por meio do suor; desta forma, para dissipar 

o calor e resfriar seu corpo, assim como conservar calor quando necessário, os 

pinípedes possuem um controle térmico interno chamado de “sistema de contra 

corrente”. Essa rede de troca de calor consiste de artérias e veias interligadas nas 

nadadeiras (RIEDMAN, 1990).  

Além de estratégias fisiológicas, os pínipedes também usam alternativas 

comportamentais para auxiliar em sua termorregulação (RIEDMAN, 1990; REEVES; 

STEWART; LEATHERWOOD, 1992; PABST; ROMMEL; MCLELLAN, 1999), sendo 
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que estas variam entre focídeos e otarídeos (KHAMAS et al., 2012). Leões-

marinhos, por exemplo, regulam a exposição de suas nadadeiras, ajustando sua 

postura em resposta à intensidade da radiação solar, mantendo suas nadadeiras 

mais próximas ou mais afastadas do corpo (BEENTJES, 2006). Os focídeos, por 

outro lado, jogam areia úmida sobre o corpo e abanam as nadadeiras ou 

permanecem deitados em poças de água para aumentar a perda de calor (KHAMAS 

et al., 2012). 

Todos os pínipedes possuem vibrissas (prolongamentos de pelos 

queratinosos localizados nos focinhos). Cada uma dessas vibrissas é controlada por 

um complexo sistema de nervos e músculos, e apresentam função tátil. O olfato só é 

presente quando estão no meio terrestre e é importante para reconhecimento mãe-

filhote, machos e fêmeas em época reprodutiva e detecção de predadores. Possuem 

alto senso de audição na água e no ar. Sua visão é melhor quando na água do que 

em terra (RIEDMAN, 1990; REEVES; STEWART; LEATHERWOOD, 1992). 

 São extremamente adaptados para viver em um ambiente hiperosmótico. 

Para ter uma osmorregulação apropriada no ambiente marinho, uma série de 

mecanismos fisiológicos, para preservar a água doce e evitar a desidratação, é 

necessária (ELSENER, 1999; ORTIZ, 2011). Em especial, os rins são lobulados e 

altamente eficientes para concentrar urina; conseguindo absorver a água e eliminar 

o excesso de sal pela urina (RIEDMAN, 1990). 

 

 

2.3 AMEAÇAS ANTRÓPICAS 

 

 

Todos os pinípedes, lobos e leões marinhos, morsas e as focas foram alvo de 

intensa exploração no início dos anos 1800. Diversas populações foram 

exterminadas e algumas marcadamente diminuídas pela caça (LENTO et al., 1997). 

O lobo-marinho-sul-americano possui o maior registro contínuo de exploração 

humana dentre todos os demais lobos-marinhos. A caça comercial se iniciou em 

1515 e continou até 1991 no Uruguai (PONCE DE LEON, 2000; ARNOULD, 2009). 

Assim como as outras espécies de pinípedes do Hemisfério Sul, o lobo-

marinho-subantártico também foi extremamente caçado nos séculos XVIII e XIX e 

sua população foi reduzida a beira da extinção no início do século XX. Com o fim da 
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caça sua população aumentou rapidamente, reocupando sua área de distribuição. 

Este gargalo populacional reduziu sua variação genética, o que pode tornar esta 

espécie vulnerável à doenças ou mudanças climáticas (WYNEN et al., 2000).  

O efeito da pesca, tanto de larga escala, quanto local, sobre a quantidade de 

alimento disponível para o lobo-marinho-sul-americano é desconhecido, porém, 

acredita-se que a pesca seja uma fonte de ameaça e mortalidade direta para a 

espécie. No sul do Chile, os lobos marinhos foram ilegalmente explorados para 

serem utilizados como isca na pesca de caranguejo (CAMPAGNA, 2008) e existem 

relatos de captura acidental em redes de pesca para tubarões (CAMPAGNA, 2008), 

em pesca industrial (SZEPHEGYI et al., 2010) e artesanal (FRANCO-TRECU et al., 

2009). 

 

 

2.4 ESPÉCIES DE PINÍPEDES QUE OCORREM NO BRASIL  
 

 

De acordo com o Plano de Ação Nacional para a Conservação de Mamíferos 

Aquáticos (ROCHA-CAMPOS; CÂMARA, 2011), até o presente momento foram 

registradas sete espécies de pinípedes para o litoral brasileiro: leão-marinho-sul-

americano (Otaria byronia), lobo-marinho-sul-americano (Arctocephalus australis), 

lobo-marinho-subantártico (A. tropicalis), lobo- marinho-antártico (A. gazella), 

elefante-marinho-do-sul (Mirounga leonina), foca-caranguejeira (Lobodon 

carcinophaga) e foca-leopardo (Hydrurga leptonyx). Existem registros de ocorrência 

de pinípedes ao longo da costa brasileira, da região Sul a região Nordeste (SILVA, 

2004; MOURA; SICILIANO, 2011); os estados do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina apresentam a maior ocorrência deste táxon (SILVA, 2004). 

Dentre os lobos-marinhos, o A. australis é o mais comumente encontrado na 

região do sul do Brasil, seguido pelo A. tropicalis (OLIVEIRA et al., 2014); porém no 

estado do Rio de Janeiro, a espécie que apresenta maior ocorrência é a A. tropicalis 

(MOURA; SICILIANO, 2007; MOURA et al., 2011).  

Ambas as espécies podem ser observadas em todos os meses do ano, mas a 

prevalência aumenta durante o inverno (OLIVEIRA et al, 2014; MOURA et al., 2011). 

Segundo Oliveira et al. (2014), em Santa Catarina, os registros de juvenis se 
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concentram entre junho e novembro, enquanto os adultos são observados com 

maior frequência em agosto e setembro. 

Como o foco deste estudo foi avaliar amostras provenientes de lobos-

marinhos-sul-americanos e lobos-marinhos-subantárticos, somente estas duas 

espécies serão abordadas a seguir (itens 2.4.1 e 2.4.2). 

 

 

2.4.1 Lobo-marinho-sul-americano (Arctocephalus australis) 
 

 

O lobo-marinho-sul-americano possui focinho afinado, orelhas finas e largas e 

vibrissas compridas (Figura 1). Os machos adultos podem atingir aproximadamente 

188,5 cm e as fêmeas 142,5 cm de comprimento, pesando até 200kg e 50kg, 

respectivamente (REEVES; STEWART; LEATHERWOOD, 1992; BASTIDA; 

RODRIGUEZ, 2003; ARNOULD, 2009).  

 

Figura 1 - Lobo-marinho-sul-americano (Arctocephalus australis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Reeves et al. (2008) 

 

Apresentam duas camadas de pelos: a externa, com pelos-guarda, que 

conferem proteção mecânica e camuflagem, e a camada interna formada por sub-

pelos finos e densos, conferindo isolamento térmico e impermeabilização (REEVES; 

STEWART; LEATHERWOOD, 1992).  
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Machos adultos possuem coloração marrom escura a preto, enquanto fêmeas 

e juvenis são de coloração marrom a cinza escuro. Locomovem-se se apoiando em 

suas quatro nadadeiras (REEVES; STEWART; LEATHERWOOD, 1992; BASTIDA; 

RODRIGUEZ, 2003; ARNOULD 2009). 

Reproduzem-se durante o verão, sendo um dos otarídeos mais amplamente 

distribuídos ao longo do hemisfério sul (BASTIDA; RODRIGUEZ, 2003). Ocorrem na 

costa da América do Sul, chegando ao norte do Peru, no Oceano Pacífico, e ao 

norte da costa da Argentina e Uruguai, no Atlântico (Figura 2). Nos meses de outono 

e inverno, após a estação reprodutiva, alguns animais, principalmente machos 

jovens chegam à costa brasileira (BASTIDA; RODRIGUEZ, 2003). 

 

Figura 2 - Distribuição do lobo-marinho-sul-americano 

Fonte: (IUCN, SILVA, 2004; MOURA; SICILIANO, 2007; MOURA et al., 2011, adaptação de 

REISFELD, 2015) 

 

Esses animais se alimentam de espécies de peixes costeiros e também de 

espécies encontradas na plataforma continental (BASTIDA; RODRIGUEZ, 2003). 

Essa espécie pode ser altamente impactada pelos efeitos do fenômeno 

climático “El Niño”, o qual afeta correntes oceânicas reduzindo a disponibilidade de 

alimento, ocasionando mortalidade em uma grande quantidade de adultos e filhotes. 

Acredita-se que a população no Peru desta espécie de lobo-marinho foi a mais 

afetada por esse fenômeno natural (CAMPAGNA, 2008; OLIVEIRA, 2012). 
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Em relação às categorias de ameaças, essa espécie é classificada como 

Menor Preocupação pela IUCN (CAMPAGNA, 2008) e no Brasil não está inclusa na 

lista nacional oficial de espécies da ameaçada de extinção (Portaria MMA nº. 444, de 

17 de dezembro de 2014). 

 

 

2.4.2 Lobo-marinho-subantártico (Arctocephalus tropicalis) 

 

 

O lobo-marinho-subantártico possui corpo de tamanho médio e robusto. 

Machos não atingem comprimento maior que 2,0 metros e fêmeas apresentam 

aproximadamente 1,40 metros de comprimento (Figura 3). Os machos podem pesar 

até 160 kg e as fêmeas 50 kg (REEVES; STEWART; LEATHERWOOD, 1992; 

REEVES et al., 2008). Possuem pelagem curta e densa, formada por duas camadas 

de pelo. Sua coloração é amarronzada, com coloração mais clara na região peitoral, 

e não há dimorfismo sexual com relação à cor da pelagem (BASTIDA; RODRIGUEZ, 

2003; ARNOULD, 2009).  

 

Figura 3 - Lobo-marinho-subantártico (Arctocephalus tropicalis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reeves et al. (2008) 

 

Vale ressaltar que apresentam um odor almiscarado bastante característico 

da espécie (REEVES; STEWART; LEATHERWOOD, 1992; BASTIDA; RODRIGUEZ, 

2003; ARNOULD, 2009). 
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Essa espécie habita principalmente as ilhas ao norte da Convergência 

Antártica (REEVES; STEWART; LEATHERWOOD, 1992; WYNEN et al., 2000; 

ARNOULD, 2009). É o lobo marinho com a maior distribuição geográfica, com 

relatos esporádicos de indivíduos na África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Geórgia 

do Sul e, em alguns raros casos, em Madagascar, Ilhas Mauricius e Zanzibar (Figura 

4) (BASTIDA; RODRIGUEZ, 2003; HOFMEYR; KOVACS, 2008).  

 

Figura 4 - Distribuição do lobo-marinho-subantártico 

Fonte: (IUCN, SILVA, 2004; MOURA; SICILIANO, 2007; MOURA et al., 2011, adaptação de 

REISFELD, 2015) 

 

Essa espécie não apresenta colônias reprodutivas na América do Sul, porém 

sua presença em águas do Brasil, Uruguai e Argentina aumentou nos últimos anos, 

sendo que na costa brasileira apresenta marcada sazonalidade, ocorrendo 

principalmente de junho a outubro (animais juvenis, sub-adultos e adultos) 

(OLIVEIRA, 1999; BASTIDA; RODRIGUEZ, 2003; MOURA; SICILIANO 2007; 

MOURA et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2014). 

Segundo Ferreira et al. (2008), a maioria dos indivíduos que chega ao Brasil é 

das ilhas Gough (parte do Arquipélago de Tristão da Cunha, Inglaterra), uma vez 

que esta é colônia reprodutiva mais próxima do país, porém há evidências 

moleculares que indivíduos de outras ilhas, como por exemplo as Ilhas Crozet 

(arquipélago subantártico, França), também são observados na costa brasileira. 



35 

Sua dieta consiste principalmente de krill, peixes e, ocasionalmente pinguins e 

outras aves (REEVES; STEWART; LEATHERWOOD, 1992; BASTIDA; 

RODRIGUEZ, 2003). 

Em relação às categorias de ameaças, essa espécie é classificada como 

Menor Preocupação pela IUCNA (HOFMEYR; KOVACS, 2008) e no Brasil não está 

inclusa na lista nacional oficial de espécies da ameaçada de extinção (Portaria MMA 

nº. 444, de 17 de dezembro de 2014). 

 

 

2.5 ASPECTOS ANATÔMICOS MACRO E MICROSCÓPICOS DOS PÍNIPEDES 

 

 

Assim como os cetáceos, os pinípedes apresentam algumas particularidades 

anatômicas especiais para a vida no meio aquático, permitindo-lhes a adaptação em 

diferentes temperaturas, rápida propulsão na água e condições para suportar a 

pressão em mergulhos profundos (HOWARD et al., 1983). 

 

 

2.5.1 Aspectos macroscópicos 

 

 

A pele dos pinípedes passou por diversas mudanças evolutivas, permitindo 

longos períodos na água, porém, histologicamente assemelha-se mais com a pele 

dos mamíferos terrestres do que com cetáceos. A epiderme é mais grossa e 

pigmentada. O estrato córneo possui células nucleadas, as quais se estendem 

quase até a superfície, produzindo uma camada externa mais macia. Possuem 

numerosos capilares e vênulas e poucas fibras de colágeno. A camada de gordura 

(blubber), abaixo da derme, possui numerosos vasos sanguíneos (GREEN, 1972; 

PABST; ROMMEL; MCLELLAN, 1999). 

 Os pulmões apresentam-se lobulados, assim como nos carnívoros terrestres. 

As vias aéreas terminais são reforçadas com cartilagem ou músculo (GREEN, 1972; 

PABST; ROMMEL; MCLELLAN, 1999; ROMMEL; LOWENSTINE, 2001). Em 

otarídeos é observado que a bifurcação da traquéia para os brônquios principais 
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ocorre na entrada do tórax e não no hilo pulmonar, como observado em focídeos e 

cetáceos (BRITT; HOWARD, 1983; ROMMEL; LOWENSTINE, 2001). 

A maior parte do volume da cavidade abdominal é composta pelos 

componentes do trato digestivo: estômago, intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo) 

e intestino grosso (ceco, cólon e reto). O estômago apresenta uma única câmara, 

podendo ser dividido em porção cardíaca, fúndica e pilórica. Contém os mesmo tipos 

de células e glândulas que outros mamíferos monogástricos. Um esfíncter calibroso 

marca a porção final do estômago (piloro) antes de sua junção com o intestino 

delgado. O ceco é vestigial. Assim como em alguns cetáceos, a diferença no 

aspecto macroscópico dos intestinos delgado e grosso dos pinípedes é mínima 

(GREEN, 1972; PABST; ROMMEL; MCLELLAN, 1999; ROMMEL; LOWENSTINE, 

2001). 

Os rins especializados são multilobados (reniculados), onde cada lobo 

(renículo) apresenta seu próprio córtex, medula, cálice e ducto. São drenados por 

ureteres separados, os quais levam a urina para a vesícula urinária (GREEN, 1972; 

ROMMEL; LOWENSTINE, 2001). 

A posição e aspecto geral do trato reprodutivo das fêmeas de pinípedes se 

assemelham ao observado em outros mamíferos terrestres. A abertura da vagina se 

apresenta cranial ao ânus (ROMMEL; LOWENSTINE, 2001). O trato reprodutivo dos 

machos também se assemelha ao observado em mamíferos terrestres. Assim como 

os cães domésticos, possuem um báculo peniano (GREEN, 1972; HOWARD et al., 

1983). 

O timo apresenta-se normalmente aumentado em animais jovens. Está 

localizado cranial ao pericárdio e em otarídeos pode se estender até o pescoço 

(ROMMEL; LOWENSTINE, 2001). 

A tireóide se apresenta em par, grande, oval e de coloração marrom-escura. 

Esta localizada ao longo da traquéia, caudal a laringe, fora da entrada do tórax 

(ROMMEL; LOWENSTINE, 2001). 

Assim como os outros mamíferos, os pinípedes possuem um coração com 

quatro câmaras, com vias separadas para a circulação pulmonar e sistêmica, e 

apresentam os mesmos grandes vasos (ROMMEL; LOWENSTINE, 2001). 

O fígado apresenta coloração amarronzada, é multi-lobado e com a maior 

parte de seu volume posicionado ao lado esquerdo da linha média. Em leões-

marinhos apresenta algumas fissuras profundas, que lhe confere uma aparência 
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recortada. Diferentemente dos cetáceos, apresentam vesícula biliar (ROMMEL; 

LOWENSTINE, 2001). 

 

 

2.5.2 Aspectos microscópicos 

 

 

O aspecto histológico geral dos órgãos e tecidos de pinípedes se assemelha 

ao observado em carnívoros terrestres. Os padrões de degeneração, inflamação e 

alterações proliferativas observados nos tecidos de mamíferos marinhos, também 

são semelhantes aos observados em mamíferos domésticos (ROMMEL; 

LOWENSTINE, 2001; GRAY; CANFIELD; ROGERS, 2006). 

O epitélio da epiderme é estratificado escamoso com diferentes graus de 

queratinização (KHAMAS et al., 2012).  O estrato córneo é mais espessado em 

regiões ventrais das nadadeiras peitorais e caudais, onde toda a epiderme é mais 

grossa. O estrato granuloso é presente em focídeos. Assim como em mamíferos 

terrestres, os folículos pilosos estão associados a glândulas apócrinas (sudoríparas) 

e sebáceas bem desenvolvidas (SIMPSON; GARDNER, 1972; ROMMEL; 

LOWENSTINE, 2001; KHAMAS et al., 2012). 

A derme é composta predominantemente por fibras colágenas dispersas em 

múltiplas direções e fibroblastos e fibrócitos raramente são observados. 

Agrupamentos de fibras colágenas são mais proeminentes na zona reticular da 

derme e possuem orientação multidirecional, sem organização aparente. A zona 

papilar da derme possui pequenos vasos sanguíneos e linfáticos. Folículos pilosos 

estão presentes na derme e cada um possui uma glândula sebácea associada 

(KHAMAS et al., 2012). 

As glândulas apócrinas sudoríparas são relativamente grandes em otarídeos, 

enquanto as glândulas sebáceas são mais proeminentes em focídeos (SIMPSON; 

GARDNER, 1972; ROMMEL; LOWENSTINE, 2001; KHAMAS et al., 2012). 

A traquéia dos pinípedes possui a estrutura típica observada em mamíferos. 

O epitélio respiratório que reveste o lúmen é ciliado, pseudoestratificado colunar com 

numerosas células de Goblet (GRAY et al., 2006).   

Algumas modificações microscópicas podem ser observadas no pulmão dos 

mamíferos aquáticos.  Entre pinípedes e cetáceos existem diversas semelhanças e 
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as diferenças estão associadas à profundidade de mergulho e tempo que passam 

dentro da água (SIMPSON; GARDNER, 1972).  

A presença de uma pleura espessa e de um septo interlobular proeminente 

pode auxiliar na rigidez do pulmão, conferindo-lhe uma maior resistência à 

compressão durante o mergulho e também facilitar uma rápida abertura dos alvéolos 

quando voltam à superfície para respirar. O reforço nas vias aéreas terminais com 

músculo e/ ou cartilagem apresenta diversas funções, como prevenção do colapso 

aéreo ou compressão pulmonar durante o mergulho, além de permitir rápida 

ventilação na superfície entre os mergulhos (GRAY et al., 2006). 

Em otarídeos a cartilagem está presente ao redor dos bronquíolos até a 

periferia dos pulmões (STEWARDSON et al., 1999). Na maioria dos focídeos, a 

cartilagem está presente ao redor dos brônquios e bronquíolos. Esfíncteres 

mioelásticos estão presentes nos bronquíolos terminais, e possivelmente é uma 

adaptação ao mergulho (SIMPSON; GARDNER, 1972; WESSELS; CHASE, 1998). 

O septo interalveolar possui duas colunas de capilares em alguns otarídeos e uma 

única coluna em focídeos (ROMMEL; LOWENSTINE, 2001). 

Apresentam grande quantidade de grandes glândulas mucosas e de células 

de Goblet (células caliciformes) superficiais, acúmulos linfocíticos densos, uma 

membrana basal espessa e feixes circulares de músculo liso nos seus brônquios. Ao 

contrário do observado em cetáceos, os pulmões apresentam camadas elásticas 

menos proeminentes. (SIMPSON; GARDNER, 1972; GRAY et al., 2006). 

A histologia do fígado dos pinípedes se assemelha bastante com a de 

mamíferos terrestres, sendo que o órgão é circundado por uma cápsula de tecido 

conjuntivo (STEWARDSON et al., 1999).  

Nos leões-marinhos, a língua possui numerosas glândulas mucosas e papilas 

gustativas em sua base (SIMPSON; GARDNER, 1972).  

Ao contrário do observado em alguns cetáceos, os leões marinhos e as focas 

apresentam o esôfago inteiramente revestido por glândulas mucosas (SIMPSON; 

GARDNER, 1972). Folículos linfóides primários foram observados na região pilórica 

do estômago de algumas espécies de otarídeos e focídeos (STEWARDSON et al., 

1999; GRAY et al., 2006)  

Histologicamente os intestinos desses animais se assemelham aos dos 

mamíferos domésticos (SIMPSON; GARDNER, 1972). O intestino delgado 

apresenta vilosidades longas e irregulares, apresentando epitélio simples. Consiste 
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predominantemente de enterócitos colunares. Criptas tubulares penetram a lâmina 

própria entre as vilosidades. O tecido conjuntivo da lâmina própria apresenta vasos, 

células linfóides e alguns neutrófilos e eosinófilos (STEWARDSON et al., 1999).  

O intestino grosso não apresenta vilosidades e possui inúmeras criptas 

tubulares penetrando à mucosa. Células de Goblet são numerosas, especialmente 

na região das criptas. O epitélio da superfície é colunar simples. Entre as criptas o 

tecido conjuntivo é escasso, com raros neutrófilos e eosinófilos (SIMPSON; 

GARDNER, 1972; STEWARDSON et al., 1999). Apresentam numerosos linfonodos 

na submucosa e linfócitos e células plasmáticas na lâmina própria (SIMPSON; 

GARDNER, 1972). 

Gray et al. (2006) descrevem o pâncreas de focas-leopardo como semelhante 

ao de outros mamíferos. O pâncreas é circundado por uma fina cápsula de tecido 

conjuntivo.  Um septo da cápsula se estende até o parênquima, se dividindo no 

interior dos lóbulos.  Na parte exócrina, as unidades secretórias túbulos-acinares são 

compostas por células epiteliais glandulares, dispostas em ácinos circundando um 

pequeno lúmen. 

A microestrutura renal dos pinípedes, assim como de outros mamíferos 

marinhos, se difere do observado nos outros mamíferos terrestres. Apresentam uma 

subdivisão do rim em diversos lóbulos ou renículos (SIMPSON; GARDNER, 1972). 

Cada renículo é uma unidade renal completa e apresenta um córtex, medula, 

pirâmide medular e um cálice separados. O rim é então composto por diversos 

renículos separados por um septo fino de tecido conjuntivo (SIMPSON; GARDNER, 

1972). Uma vez que o córtex envolve completamente a medula no renículo, 

inflamação ascendente em um renículo pode se disseminar para o interstício de 

outro renículo adjacente, conferindo um padrão de nefrite intersticial (homogêneo) 

(SIMPSON; GARDNER, 1972). Portanto, recomenda-se que vários renículos sejam 

observados para a avaliação de processos patológicos (GRAY et al., 2006). 

Os túbulos proximais e distais, ductos coletores e vasos renais são 

essencialmente idênticos em sua aparência aos dos outros mamíferos terrestres 

(SIMPSON; GARDNER, 1972). Os cálices, pelve renal, ureter e bexiga estão 

alinhados por um epitélio de transição não queratinizado; a submucosa da bexiga 

apresenta lamelas paralelas de tecido conjuntivo, e a camada muscular é composta 

por fascículos de músculo liso, orientados em uma direção circular (SIMPSON; 

GARDNER, 1972).   
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A próstata é a única glândula sexual acessória em pinípedes. É túbulo-

alveolar e possui células de revestimento cúbico simples a cilíndrico simples, com 

regiões de pseudoestratificado cilíndrico com núcleos basilares e citoplasma apical 

pálido (ROMMEL; LOWENSTINE, 2001).  

Em geral, o padrão histológico da glândula tireóide em pinípedes e cetáceos é 

bastante semelhante ao dos humanos. O parênquima é lobulado e consiste de 

folículos com tamanhos variados. O septo interlobular é formado por tecido 

conjuntivo e vasos. Os folículos apresentam substância colóide rosa.  As células 

foliculares de revestimento são cubóides a colunar e frequentemente apresentam 

vacúolos intracitoplasmáticos. Numerosas células epiteliais são comumente 

observadas entre os folículos (SIMPSON; GARDNER, 1972). Os folículos são 

relativamente uniformes em tamanho (ROMMEL; LOWENSTINE, 2001). 

A adrenal dos pinípedes pode apresentar um córtex ondulante ou 

pseudolobulado. Grandes nervos, gânglios e diversos vasos sanguíneos estão 

associados com o hilo e a superfície capsular das adrenais dos pinípedes 

(SIMPSON; GARDNER, 1972; ROMMEL; LOWENSTINE, 2001). O parênquima 

cortical é caracterizado por uma estrutura regular. As células colunares produtoras 

de hormônio abaixo da cápsula ou adjacente as trabéculas estão arranjadas em 

cordões torcidos ou arqueados. Dessa forma, esta zona é chamada de Zona 

Glomerulosa. A região com cordões celulares adjacentes ao parênquima cortical é 

chamada de Zona Fasciculata do córtex adrenal. A medula é caracterizada por 

pequenos grupos de células colunares claras (produtoras de adrenalina), por 

pequenas células escuras (produtoras de noradrenalina) e por uma rede irregular de 

capilares (BRAGULLA et al., 2004). 

Seus linfonodos estão organizados como nos canídeos, apresentando um 

sinus subescapular periférico, região folicular cortical e interfolicular (paracortical), 

cordões e seios medulares (ROMMEL; LOWENSTINE, 2001). A cápsula e as 

trabéculas dos linfonodos dos pinípedes são relativamente espessas e 

frequentemente apresenta tecido conjuntivo medular e hilar abundantes (GRAY et 

al., 2006). 

Folículos secundários são comuns em linfonodos periféricos e viscerais de 

animais encalhados. Na maioria dos pinípedes encalhados, os linfonodos 

apresentam populações difusas de linfócitos e fantasmas dos centros germinativos 

podem ser observados. Uma vez que essa característica morfológica é mais comum 
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quando o intervalo do óbito até o examepost-mortem é prolongado, pode ser 

interpretada como washing out dos linfócitos por autólise (ROMMEL; LOWENSTINE, 

2001). 

O timo é composto por lóbulos, cada um com um córtex repleto de linfócitos e 

uma medula menos celular. É comum observar depleção linfóide, mineralização e 

queratinização dos corpúsculos de Hassel em animais encalhados (ROMMEL; 

LOWENSTINE, 2001; GRAY et al., 2006). 

O baço alongado dos pinípedes possui uma espessa cápsula fibromuscular e 

trabécula com um padrão sinusoidal, semelhante ao observado em canídeos 

(ROMMEL; LOWENSTINE, 2001). O parênquima esplênico é dividido em polpas 

vermelha e branca. Folículos linfóides e bainhas periarteriolares estão presentes na 

polpa branca (GRAY et al., 2006). A hematopoiese extramedular é comum no baço 

dos pinípedes e em filhotes de lontra-marinha, e é raro nos cetáceos (ROMMEL; 

LOWENSTINE, 2001). 

No coração, ventrículos direito e esquerdo apresentam três camadas, 

endocárdio (camada interna), miocárdio e epicárdio (camada externa). No 

endocárdio, três camadas podem ser observadas. A camada mais interna é um 

endotélio que se sobrepõe a uma camada sub-endotelial composta por tecido 

conjuntivo e colágeno, fibras elásticas, células de musculatura lisa, nervos, 

pequenos vasos sanguíneos e uma camada elástica proeminente.  A camada 

subendotelial externa consiste de colágeno, fibras elásticas, vasos sanguíneos, 

vasos linfáticos, nervos, algumas células de gordura e quantidade variável de células 

de Purkinje. O miocárdio, composto de agrupamentos de miócitos, é a camada mais 

espessa do coração. O epicárdio consiste de um mesotélio que sobrepõe uma 

camada de tecido conjuntivo, contendo uma quantidade abundante de fibras 

elásticas (GRAY et al., 2006). 

 

 

2.6 ENFERMIDADES 

 

 

Os pinípedes são acometidos por uma grande variedade de agentes 

bacterianos, micóticos, parasitários e virais, incluindo agentes zoonóticos 

emergentes de importância para saúde pública (MARIGO, 2003; RUOPPOLO, 2003; 
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RUOPPOLO; LOUREIRO, 2014). São importantes sentinelas para doenças 

emergentes e reemergentes, doenças neoplásicas, efeitos de toxinas 

antropogênicas e para os impactos globais da proliferação de algas nocivas. A 

maioria dessas doenças tem implicações diretas na saúde pública, enquanto outras 

podem ser indicativas de desequilíbrios ambientais (BOSSART, 2011). 

Nesta revisão serão apresentadas as enfermidades mais relevantes dentre 

aquelas descritos na literatura especializada. 

 

 

2.6.1 Doenças Infecciosas 

 

 

A densa agregação de lobos-marinhos nas colônias reprodutivas propicia 

condições favoráveis para transmissão de patógenos entre indivíduos, 

proporcionando um dos fatores necessários para o desenvolvimento de epizootias 

(NORMAN, 2008). Por outro lado, vale ressaltar que são escassas as publicações 

sobre os efeitos de doenças infecciosas no status sanitário das populações de 

pinípedes sul-americanos (JANKOWSKI et al., 2015). 

 

 

2.6.1.1 Doenças virais 

 

 

Ao contrário do observado com as espécies de pinipedes do hemisfério norte, 

epizootias pelo morbilivírus, causador da cinomose focina, não foram reportadas em 

espécies do hemisfério sul (LYNCH et al., 2011), apesar de haver evidências de que 

outras espécies de morbilivírus estão presentes em nestes pinípedes (BLANC et al., 

2009; LYNCH et al., 2011). 

Mortalidade em massa de focídeos por vírus da influenza A (influenza aviária) 

já foram descritos em focídeos e chamam a atenção para uma possível zoonose 

emergente (ANTHONY et al., 2012). Também há evidência sorológica do virus da 

Influenza B na população de A. australis do Uruguai (BLANC et al., 2009). Um surto 

letal ocasionado por uma infecção por adenovirus foi relatado pela primeira vez em 

pinípedes (Zalophus californianus, Otaria flavescens e Arctocephalus pusillus) 
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mantidos em um aquário no Japão. Achados histopatológicos e filogenéticos indicam 

que um adenovírus otarino foi o agente responsável por hepatite fulminante e fatal 

nesses indivíduos (INOSHIMA; MURAKAMI; ISHIGURO, 2013). Em leões-marinhos 

da Califórnia (Z. californianus) que foram a óbito, uma nova espécie de adenovirus 

foi identificada como agente etiológico associado com hepatite viral e infecção de 

células endoteliais. Apesar de algumas semelhanças, esse vírus apresenta diferença 

molecular em relação ao Adenovírus Caninos 1 e 2 (GOLDSTEIN et al., 2011). 

Estudos sorológicos com o leão-marinho (Zalophus wollebaeki) e lobo-

marinho de Galápagos (Arctocephalus galapagoensis) indicam que há prevalência 

de infecção por rotavírus em animais nos primeiros meses de vida (CORIA-

GALINDO et al., 2009). 

 

 

2.6.1.2 Doenças bacterianas e fúngicas 

 

 

Algumas bactérias e fungos podem fazer parte da microbiota dos mamíferos 

marinhos e podem estar presentes em seu ambiente, enquanto outras são 

oportunistas e podem causar doenças em animais imunocomprometidos (HIGGINS, 

1996). 

Espécies de fungos oportunistas conhecidos por causar infecção sistêmica e 

local em pinípedes são: Candida albicans, Fusarium spp., Malassezia 

pachydermatis, Microsporum canis, Sporothrix schenckii, Trichophyton spp. e 

Trichosporon pullulans (REIDARSON et al., 199). 

Reidarson et al. (1999) reportam que em 60% dos casos de micoses em 

animais marinhos encalhados nos Estados Unidos, já apresentavam alguma outra 

enfermidade.  

Em leões-marinhos australianos foi reportado que Mycoplasma spp. fazem 

parte da microbiota da cavidade nasal e também pode ser encontrada no trato 

respiratório inferior de juvenis e adultos. A significância patológica nessas faixas 

etárias ainda é desconhecida. Também apresenta uma possível associação com 

abortos e insucesso reprodutivo nessa espécie (LYNCH et al., 2011). 

Ainda em leões-marinhos, também foi observado um aumento da mortalidade 

de filhotes por uma epizootia devido a Klebsiella pneumoniae (CASTINEL et al., 
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2008); casos de pleurite e pneumonia supurativa associadas com um fenótipo 

hipermucoviscoso da mesma bactéria foi descrito em Zalophus californianus doentes 

encontrados em praias da Califórnia  (JANG et al., 2010). 

A leptospirose é causa significante de morbidade e mortalidade nos leões-

marinhos-da-Califórnia e em outras espécies do hemisfério norte (SMITH et al., 

1997; COLEGROVE et al., 2005) enquanto que no hemisfério sul ainda não foi 

isolada em nenhuma espécie (LYNCH et al., 2011). 

Há evidência sorológica da ampla exposição dos mamíferos marinhos para 

Brucella ceti e B. pinnipedialis e a infecção está associada com enfermidades 

respiratória, reprodutiva e neurológica. Anticorpos contra Brucella spp. foram 

detectado em focas de Weddell (Leptonychotes weddellii), Ross (Ommatophoca 

rossii) e caranguejeira (Lobodon carcinophagus), mas não em lobo-marinho-

antártico (Arctocephalus gazella) (TRYLAND et al., 2012). Até 2011, Brucella spp. 

não havia sido encontrada em pinípedes do hemisfério sul (LYNCH et al., 2011b) 

porém, um estudo mais recente da população de A. australis no Peru apresentou a 

presença de Brucella spp. nesta espécie (JANKOWSKI et al., 2015). 

A tuberculose já foi extensamente documentada como causa de morbidade e 

mortalidade em lobos e leões-marinhos na Austrália, Nova Zelândia e países da 

América do Sul, apresentando potencial para infectar seres humanos e animais de 

produção e animais domésticos (COUSINS et al., 2003; MOSER et al., 2008; 

LACAVE, 2009; LACAVE et al., 2009; JURZINSKY et al., 2011). Mycobacterium 

pinnipedii já foi isolado de lobos, leões e elefantes-marinhos do hemisfério sul (A. 

australis, A. forsteri, A. pusillus doriferus, A. tropicalis, Otaria byronia, Neophoca 

cinerea, Mirounga leonina e Phocarctos hookeri). Foram reportados tanto para 

animais de vida livre quanto para animais mantidos em zoológicos e aquários 

(BERNARDELLI et al., 1996; BASTIDA et al., 1999; COUSINS et al., 2003; 

DUIGNAN et al., 2003). No Brasil, foi descrita a infecção por Mycobacterium pinipedii 

em um leão-marinho (Otaria. byronia) encalhado morto no sul do país, apresentando 

uma condição corpórea ruim (AMORIM et al., 2014).  
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2.6.1.3 Doenças parasitárias 

 

 

Parasitas são conhecidos como indicadores de estabilidade ecológica de seus 

hospedeiros definitivos. Qualquer alteração em ecossistemas marinhos, assim como 

alterações de comportamento, ecologia, e de hábitos alimentares dos hospedeiros 

definitivos irá influenciar na prevalência, abundância e biodiversidade das 

comunidades parasitárias (KUZMINA; LYONS; SPRAKER, 2014). 

Em pinípedes, a maioria dos espécimes da família Anisakisidae parasita o 

estômago e causa lesões inflamatórias na mucosa gástrica. Ocasionalmente podem 

perfurar o trato gastrointestinal e levar a peritonite (SPRAKER et al., 2003). 

Um estudo realizado com O. byronia indica que as espécies Corynosoma 

australe, Contracaecum sp., e Pseudoterranova cattani são os principais helmintos 

intestinais encontrado nessa espécie (HERNANDEZ-ORTS et al., 2013). Espécies 

de Diphyllobothrium spp. também são parasitas intestinais comumente encontrados 

em lobos e leões-marinhos (RAUSH et al., 2010). As duas espécies reportadas com 

maior frequência em otarídeos do hemisfério sul são o D. pacificum e D. 

arctocephalinum, encontrados respectivamente nos oceanos Pacífico e Atlântico 

(RAUSCH et al., 2010; HERNANDEZ-ORTS et al., 2013).  

Os Parafilaroides spp., nematódeos pulmonares pertencentes ao grupo dos 

Metastrongildeos, apresentam relevância clínica para algumas espécies. A espécie 

Parafilaroides normani foi descrita recentemente e é conhecida por infectar otarídeos 

do hemisfério sul, incluindo A. pusillus doriferus, A. forsteri e A. tropicalis (DAILEY, 

2001). Causam doença respiratória e podem levar a altas taxas de mortalidade 

(SIEBERT et al., 2007). 

Estudos recentes sugerem que o helminto Uncinaria sanguinis pode acometer 

até 100% dos filhotes recém-nascidos de A. australis, que normalmente se infectam 

via transmamária, e após duas semanas podem ser observadas lesões intestinais. 

Os indivíduos infectados por Uncinaria sp. podem apresentar anemia e 

hipoproteinemia, e geralmente a infecção está associada com uma resposta 

inflamatória linfocítica-eosinofílica sistêmica (MARCUS; HIGGINS; GRAY, 2015). Em 

leões-marinhos-sul-americano foi descrita a presença de U. hamiltoni causando 

mortalidade de filhotes (BERÓN-VERA et al., 2004). 
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Giardia sp. e Cryptosporidium sp. estão entre as doenças protoparasitárias 

mais frequentemente encontradas causando doenças entéricas em pinípedes. O 

aumento da exposição desses animais ao escoamento agrícola e esgotos não 

tratados representa novos desafios para o controle da dispersão de protozoários no 

ecossistema marinho (DELPORT et al., 2014).  

Assim como outros mamíferos marinhos, os pinípedes também podem ser 

infectados e são clinicamente sensíveis a toxoplasmose. A transmissão do agente, 

Toxoplasma gondii, pode ocorrer tanto vertical quanto horizontalmente, causando 

encefalite, meningite e miocardite (CARLSON-BREMER et al., 2015). 

Infecção por Sarcocystis neurona já foi reportada em leões-marinhos 

admitidos em um centro de reabilitação, com quadro clínico de fraqueza e miosite 

(CARLSON-BREMMER et al., 2012). 

 

 

2.6.2 Doenças não infecciosas 

 

 

Os pinípedes são predadores de topo de cadeia e possuem uma grande 

reserva de gordura. Como consequência, diversos contaminantes químicos irão 

bioacumular e biomagnificar nesses animais, levando a impactos negativos na 

saúde e dinâmica populacional (ROSS, 2000). Os poluentes podem induzir efeitos 

no sistema reprodutivo, no sistema imune e também neoplasias (UNEP, 1991). 

Diversos casos de neoplasia já foram descritos tanto em animais de populações in 

situ quanto ex situ (NEWMAN; SMITH, 2006; LARICCHIUTA et al., 2013), sendo 

casos de carcinoma urogenital um dos mais reportados em Z. californianus 

(BROWNING et al., 2015). 

Em lobos-marinhos-australianos foi reportada uma síndrome alopécica onde 

as lesões eram bilaterais e simétricas, com prevalência em fêmeas e juvenis. Essas 

lesões não estavam associadas à infecções virais, parasitárias ou fúngicas. Os 

animais afetados apresentavam níveis mais baixos de zinco e tirosina no pelo do 

que os animais não afetados (LYNCH et al., 2011, 2012). 

Lesões oculares são comuns tanto em animais de vida livre quanto de 

cativeiro. Em vida livre, há maior prevalência de lesões traumáticas com danos 

corneais (HIRST; STOSKOPF; GRAHAM, 1983). 
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Para diversas populações de pinípedes, uma importante ameaça é a 

interação com a pesca, levando muitas vezes a traumas e morte intencional 

(CAMPAGNA, 2008). Além disso, podem sofrer conseqüências sérias por restos de 

redes, cordas e outros artefatos ao redor do pescoço e nadadeiras (GULLAND; 

HAULENA; DIERAUF, 2001). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 

Contribuir para conhecimento da patologia comparada e conservação de 

pinípedes, por meio da investigação das principais lesões, enfermidades e causas 

de morte que acometem estas espécies no sul e sudeste brasileiro, valendo-se da 

série histórica de dados e amostras de tecidos mantidos pelo Banco de Tecidos de 

Mamíferos Marinhos (LAPCOM/VPT-FMVZ-USP). 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Descrever e diagnosticar as lesões histopatológicas existentes nas amostras 

investigadas; 

 Investigar aspectos patológicos específicos através de ensaios 

histoquímicos; 

 Investigar a ocorrência de agentes infecciosos e/ou não infecciosos 

específicos por meio de ensaios imuno-histoquímicos; 

 Correlacionar os achados decorrentes com as informações clínicas e 

necroscópicas, quando disponíveis; 

 Com base nos procedimentos acima, elencar as possíveis causas de morte 

dos espécimes estudados. 
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4   MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

Todas as coletas de amostras e procedimentos deste estudo foram aprovados 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP) (Processo 

CEUA 6735101213) e autorizados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio (Processo SISBIO 31226-1). 

 

 

4.1 ANIMAIS ESTUDADOS 

 

 

Para o presente estudo foram utilizadas as amostras de tecidos de indivíduos 

de duas espécies de lobos marinhos: lobo-marinho-sul-americano (Arctocephalus 

australis) e lobo-marinho-subantártico (Artocephalus tropicalis). As amostras foram 

coletadas pelas seguintes instituições: MAQUA (Laboratório de Mamíferos Aquáticos 

e Bioindicadores Professora Izabel Gurgel da Faculdade de Oceanografia da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ), Aquário Municipal de 

Santos (Santos-SP), Univille (Universidade da Região de Joinville, Joinville-SC), 

Associação R3 Animal (Florianópolis-SC), LAMAQ (Laboratório de Mamíferos 

Aquáticos do Departamento de Ecologia e Zoologia da Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis-SC), CRAM-FURG (Centro de Recuperação de 

Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande-RS).  

 Os animais avaliados neste estudo foram encontrados ao longo da costa 

brasileira, incluindo cadáveres e animais recebidos vivos e que vieram a óbito em 

centros de reabilitação no Brasil. 

 

 

4.2 LEVANTAMENTO DE DADOS E COLETA DE AMOSTRAS 

 

 

A reabilitação e a necropsia dos animais foram realizadas de acordo com os 

procedimentos internos de cada instituição, tendo como base protocolos 
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internacionais (GERACI; LOUNSBURY, 2005). Os dados de fichas de admissão e 

necropsia foram analisados para obtenção de dados biológicos e de identificação. A 

determinação do grupo etário foi baseada na massa corporal dos animais e no 

período de encalhe (REEVES et al., 2008), podendo corresponder a: 

 Filhote: animais com até um ano de idade, nascidos entre Outubro-

Dezembro do ano anterior, com encalhe registrado durante os meses 

de maio a agosto do ano seguinte e/ou com massa inferior a 12 kg; 

 Juvenil: animais com mais de um ano de idade e com massa entre 12 e 

80 kg (machos) ou 12 e 25 kg (fêmeas); ou 

 Adulto: animais com massa superior 80 kg (machos) ou 25 kg 

(fêmeas). 

Durante a necropsia foram colhidos fragmentos dos principais órgãos e 

tecidos e armazenados em formol tamponado a 10%, em temperatura ambiente e 

encaminhadas ao Laboratório de Patologia Comparada de Animais Selvagens 

(LAPCOM) do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (VPT/FMVZ-USP) e incorporadas ao 

Banco de Tecidos de Mamíferos Marinhos (BTMM). 

 

 

4.3 ANÁLISES HISTOPATOLÓGICA E HISTOQUÍMICA 

 

 

As amostras armazenadas no BTMM foram avaliadas, identificadas e 

processadas no Laboratório de Histologia do VPT/FMVZ-USP segundo técnicas 

rotineiras de histopatologia. Foram obtidos cortes de 3 a 5 µm de espessura que 

foram corados com hematoxilina e eosina (HE) para depois serem montados com 

uma resina sintética diluída em tolueno, segundo as recomendações de Luna (1992) 

e Prophet et al. (1992). 

Técnicas histoquímicas especiais foram utilizadas nos casos em que o exame 

das lâminas coradas em hematoxilina e eosina indicou achados histopatológicos que 

necessitassem de complementação/esclarecimento por colorações especificas. As 

colorações utilizadas (e respectivos alvos diagnósticos) foram: vermelho Congo 

(amiloidose), Perls (deposição de ferro), tricrômico de Masson (alterações de 

deposição de colágeno), ácido periódico-Schiff (PAS; pesquisa de fungos e bactérias 
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e para observar hialinização e espessamento da membrana basal do tufo 

glomerular), reticulina (desestruturação e fibrose hepática), Gram (bactérias) e Ziehl 

Nielsen (bacilos álcool-ácido resistentes). 

As lâminas foram avaliadas em microscópio de luz, sob magnificações de 40 

a 1000 aumentos. Os diagnósticos foram realizados tomando em consideração as 

descrições patológicas de animais domésticos de Maxie (2007) e Zachary e 

McGavin (2011), bem como a literatura especializada de mamíferos marinhos 

(BRITT; HOWARD, 1983; GOLDSTEIN et al., 1999; DUNN et al., 2001; 

RUOPPOLO, 2003; NEWMAN; SMITH, 2006; GONZALES-VIERA et al., 2011, 2015; 

LYNCH, 2011; SEGUEL et al., 2011; BREMER et al., 2012; KATZ et al., 2012). As 

alterações histológicas encontradas e a causa de morte dos animais estudados 

foram indexadas conforme preconizado por Montali (comunicação pessoal, 1991)1 e 

Catão-Dias e Miranda (2014) conforme apresentado no Quadro 1. 

 
Quadro 1- Critérios para a padronização das causas de morte  

Lista de Causas de Morte 
Cardiovascular Cutâneo 

Sistema Nervoso Central Metabólico 
Circulatório Musculoesquelético 
Congênito Não evidente 

Digestório (incluindo fígado, vesícula biliar 
e pâncreas) 

Neoplasia 

Endócrino Nutricional 
Eutanásia Parasitismo 

Hematopoiético (incluindo baço, linfonodo e 
medula óssea 

Perinatal 

Iatrogênico, procedimentos Peritônio 
Imunológico Reprodutivo 

Indeterminado, autólise Respiratório 
Indeterminado, ausência de carcaça Sensitivo (incluindo olhos, orelhas e narinas) 

Infeccioso, bacteriano Estresse 
Infeccioso, fúngico Toxicidade 

Infeccioso, agente indeterminado Trauma (acidental, intra-recinto, maternal, 
paternal, predador, auto-traumatismo, 

vandalismo, indeterminado) 
Infeccioso, vírus Urinário 

Fonte: Montali (comunicação pessoal, 1991), Catão-Dias; Miranda (2014), adaptação de Reisfeld 
(2015) 
 

  

                                            
1 Informação de Montali em 1991  
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4.3 ANÁLISE IMUNO-HISTOQUÍMICA 
 

 

Em um caso em que foram observadas estruturas compatíveis com cistos de 

protozoários da família Sarcocystidae foi realizada a reação de imuno-histoquímica 

para a confirmação do diagnóstico. Estes procedimentos foram realizados no 

LAPCOM, VPT/FMVZ-USP. 

As seguintes etapas de preparação, desparafinização e hidratação das 

amostras foram empregadas: 

 Os blocos de tecidos embebidos em parafina foram cortados a 3 μm de 

espessura mediante micrótomo de rotação e colocados em lâminas 

silanizadas; 

 Posteriormente os cortes foram desparafinizados em estufa (56 °C) por 40 

minutos e colocados em uma cuba com xilol quente dentro da mesma estufa 

por 10 minutos;  

 As lâminas foram retiradas da estufa e colocadas em xilol frio por 10 minutos; 

e  

 Os cortes foram hidratados por imersão em uma sequência decrescente de 

etanol (95%, 85% e 50%) e posteriormente lavados em água corrente por 5 

minutos.  

Para a recuperação antigênica as seguintes etapas foram empregadas: 

 As lâminas foram lavadas em água destilada por alguns instantes e colocadas 

em panela de pressão com solução tampão de ácido cítrico 10 mM (pH 6.0) e 

mantidas em fervura (~100 °C) por 5 minutos; 

  A panela de pressão foi retirada e colocada em água corrente fria para 

interromper o processo de recuperação; e 

  A tampa da panela foi retirada e as lâminas lavadas com água corrente e 

depois com água destilada por 5 minutos.  

Para realizar o bloqueio da peroxidase endógena: 

  As lâminas foram colocadas em uma cuba com água oxigenada (H2O2 6%) 

previamente aquecida em forno microondas por 30 segundos e levadas à 

estufa (37 °C) por 30 minutos; e 

 A cuba foi retirada da estufa e realizou-se a lavagem das lâminas com água 

corrente e com água destilada por 5 minutos cada. 
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Para a incubação com anticorpo primário os seguintes procedimentos foram 

utilizados: 

 Anticorpos policlonais anti-Toxoplasma gondii produzido em caprinos foram 

diluídos em solução BSA (Bovine Serum Albumine: tampão fosfato-salino 

contendo albumina sérica bovina 1% e NaN3 0.1%); 

 O excesso de umidade das lâminas foi retirado com papel filtro e adicionou-se 

100 μL do anticorpo diluído por lâmina; e 

 As lâminas foram armazenadas em uma câmara úmida e colocadas em 

estufa (37 °C) por 30 minutos e depois transferidas para incubação em 

geladeira (5 °C) por 16 a 18 horas. 

O seguinte sistema de detecção e revelação foi empregado: 

  A câmara úmida foi retirada da geladeira, e transferida para a estufa (37 °C) 

por 30 minutos; 

  As lâminas foram colocadas em uma cuba com tampão PBS por 10 minutos; 

 O excesso de umidade de cada lâmina foi retirado com papel filtro e 

acrescentou-se 500 μL do polímero conjugado com anticorpo secundário 

(MARCA); 

 As lâminas forma incubadas em estufa (37°C) por 30 minutos em câmara 

úmida; e 

 As lâminas foram lavadas com tampão PBS, e posteriormente imersas em um 

novo tampão PBS por 10 minutos. 

Para a revelação com cromógeno:  

  As lâminas foram incubadas em solução do substrato cromógeno (3,3'-

diaminobenzidine tetrahydrochloride - DAB) em estufa (37 °C) por 3 minutos, 

ao abrigo da luz; e  

 As lâminas foram lavadas com água corrente e posteriormente água destilada 

por 5 minutos. 

Para a contra-coloração, desidratação e montagem das lâminas:  

  As lâminas foram imersas em Hematoxilina de Harris por 1 minuto, e depois 

lavadas com água corrente e destilada; 

 As lâminas foram imersas rapidamente por duas vezes em água amoniacal 

(NH4OH 0.5%) e lavadas com água corrente e destilada;  
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 As lâminas foram desidratadas em sequência crescente de etanol (50%, 85%, 

95% e 100%) e imersas em xilol e montadas com lamínula e resina sintética 

diluída em tolueno.  

 

 

4.4 ANÁLISE MOLECULAR 

 

 

 Em casos em que foram observadas estruturas compatíveis com cistos de 

protozoários da família Sarcocystidae ou com helmintos pulmonares foram 

realizadas análises moleculares para a confirmação do diagnóstico. Estes 

procedimentos foram realizados no LAPCOM, VPT/FMVZ-USP. 

A extração do DNA a partir de fragmentos de tecido em formol foi realizada 

utilizando a técnica de CTAB (brometo de cetil-trimeti-lamônio), adaptada de Yang 

(1997). 

A reação em cadeia da polimerase aninhada (nested PCR) foi utilizada para 

confirmação de diagnóstico de protoparasitose conforme descrito por Su et al. 

(2010), tendo como alvo a sequência 18S rDNA de Sarcocystidade. Para a 

confirmação e identificação das espécies de helmintos pulmonares foi empregada a 

reação em cadeia da polimerase (PCR) descrita por Dailey (2009), tendo como alvo 

o gene mitocondrial cox 1 de nematóides pulmonares. A Quadro 2 apresenta a 

sequência dos oligonucleotídeos iniciadores (primers) utilizados. 

 

Quadro 2 - Sequência dos oligonucleotídeos iniciadores (primers) utilizados 

Patógeno alvo Primer Sequência (5'-3') 

Sarcocystidae Tg18s48F CCATGCATGTCTAAGTATAAGC 

 Tg18s359R GTTACCCGTCACTGCCAC 

 Tg18s58F CTAAGTATAAGCTTTTATACGGC 

 Tg18s34R TGCCACGGTAGTCCAATAC 

Helmintos Cox1F AGTTCTAATCATAA(A/G)GATAT(C/T)GG 

 Cox1R TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA 

Fonte: Dailey (2009); Su et al., (2014), adaptação de Reisfeld (2015) 
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4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os resultados das análises histológicas, histoquímicas, imuno-histoquímicas e 

moleculares foram compiladas juntamente com as informações de histórico 

individual, de reabilitação e de necropsia em uma planilha eletrônica. Casos em que 

não foram observadas alterações histológicas relevantes foram registrados como 

NDN, correspondendo a “Nada digno de nota” ou “Sem alterações dignas de nota”. 

A análise descritiva dos dados enfocou identificar padrões na frequência dos 

achados histopatológicos e das causas de morte em função da espécie e 

distribuição anatômica. Em função da frequência em que foram observados, os 

achados histopatológicos foram classificados como: "muito frequente" (≥30%), 

"frequente" (10-30%), "ocasional" (≤10%); esta classificação só foi utilizada quando o 

número de amostras analisadas de um órgão/tecido era superior a dez. 

O teste exato de Fisher foi utilizado para determinar se a frequência de um 

achado histopatológico foi diferente entre as duas espécies estudadas. O nível de 

significância foi 0.05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Ao todo foram analisados 50 indivíduos, sendo 37 A. australis e 13 A. 

tropicalis (Tabela 1). Os detalhes do histórico individual, reabilitação e necropsia, 

bem como os achados histopatológicos, histoquímicos, imuno-histoquímicos e 

moleculares são apresentados no Apêndice A (ver CD-ROM em anexo).  

 

Tabela 1 - Distribuição dos animais estudados em função do sexo e instituição de origem 

 A. australis  A. tropicalis  
Total 

 M F D Total  M F D Total  

MAQUA-UERJ      1  1 2  2 

Aq. Santos  1  1       1 

Univille      1   1  1 

Ass. R3 Animal 3 1 3 7  1 1 2 4  11 

LAMAQ-UFSC 3 2  5  1 2  3  8 

CRAM-FURG 14 7 3 24  1 1 1 3  27 

Total 20 11 6 37  5 4 4 13  50 

Legenda: M = Machos, F = Fêmeas, D = Sexo desconhecido, MAQUA= Laboratório de Mamíferos 
Aquáticos e Bioindicadores Professora Izabel Gurgel (Faculdade de Oceanografia da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ), A. Santos= Aquário Municipal de Santos (Santos-SP), 
Univille= Universidade da Região de Joinville (Joinville-SC), Ass. R3 Animal= Associação R3 Animal 
(Florianópolis-SC), LAMAQ= Laboratório de Mamíferos Aquáticos do Departamento de Ecologia e 
Zoologia (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC), CRAM-FURG= Centro de 
Recuperação de Animais Marinhos (Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande-RS). 
 

 

5.1 HISTOPATOLOGIA 

 

 

 Em virtude de limitações operacionais do trabalho a campo, nem todos os 

órgão e tecidos foram coletados de cada animal. A Tabela 2 apresenta o sumário do 

número de amostras para os diferentes órgãos e tecidos analisados distribuídos em 

função da espécie animal. 
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Tabela 2 - Distribuição do número de amostras de órgão e tecidos analisados, em função dos 
sistemas e das espécies avaliadas. 

Sistema Órgão/Tecido A. australis A. tropicalis Total 

 
    

Digestivo Língua 21 3 24 

 
Orofaringe 2 1 3 

 
Gl. salivar 18 3 21 

 
Esôfago 22 3 25 

Digestivo Estômago 18 6 24 

 
Intestino delgado 26 9 35 

 
Intestino grosso 22 9 31 

          
 

Fígado 36 13 49 
Respiratório Traqueia 26 5 31 

 
Pulmão 36 13 49 

 
Diafragma 4 1 5 

     
Circulatório Coração 31 8 39 

 
Artéria 14 6 20 

     
Nervoso Cérebro 6 2 8 

 
Cerebelo 1 2 3 

 
Meninge 0 1 1 

 
Medula espinhal 5 1 6 

     
Endócrino Tireoide 3 3 6 

 
Hipófise 1 1 2 

 
Adrenal 23 7 30 

     
Linfóide Timo 1 1 2 

 
Baço 33 11 44 

 
Linfonodos 27 5 32 

     
Genito-
urinário Rim 34 13 47 

 
Bexiga 25 7 32 

 
Uretra 7 0 7 

 
Ovário 4 1 5 

 
Útero 4 1 5 

 
Testículo 12 2 14 

 
Pênis 7 0 7 

     

Outros 
Músc. 
esquelético 23 6 29 

 
Olho 0 2 2 

 
Pele 7 3 10 

     

 

 

5.1.1 Alterações histopatológicas 

 

 

Nas Tabelas 3 a 10 são apresentadas as frequências das alterações 

histopatológicas distribuídas por órgãos/tecidos, e as Figuras 5 a 8 trazem a 

representação gráfica das correspondentes porcentagens observadas. O Apêndice 
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A detalha os achados histopatológicos identificados para cada caso e órgão 

analisados 

Os seguintes achados histopatológicos tiveram ocorrência superior ou igual a 

30%: pneumonia (90%; 44/49), hiperplasia linfoide em linfonodo (59%; 19/32), 

congestão hepática (55%; 27/49), hiperplasia linfoide esplênica (55%; 24/44), edema 

pulmonar (53%; 26/49), enterite em intestino delgado (51%; 18/35), traqueíte (45%; 

14/31), hepatite (43%; 21/49), enterite em intestino grosso (42%; 13/31), congestão 

pulmonar (33%; 16/49), expansão folicular em linfonodo (31%; 10/32) e 

glomerulonefrite membranosa (30%; 14/47). 

Apenas os seguintes achados histopatológicos apresentaram uma frequência 

significativamente distinta entre A. australis e A. tropicalis: congestão em glândula 

salivar (P = 0.041), edema celular de hepatócitos (P = 0.035), helmintose pulmonar 

(P = 0.008) e expansão folicular esplênica (P = 0.046). 

 

Tabela 3 - Frequência de alterações histopatológicas, independente de intensidade/severidade, e 
tamanho amostral para os órgãos e tecidos do sistema digestivo 

(Continua) 

Órgão/tecido A. australis A. tropicalis Arctocephalus spp. 

Língua (n) 21 3 24 
Congestão 14% 0% 13% 
Hemorragia 0% 33% 4% 
Degeneração discóide 5% 33% 8% 
Necrose 0% 33% 4% 
Glossite 24% 33% 25% 

Orofaringe (n) 2 1 3 
Cistos de protozoários 0% 100% 33% 
Faringite 50% 0% 33% 

Glândulas salivares (n) 18 3 21 

Congestão 6% 67% 14% 
Sialoadenite 6% 0% 5% 

Esôfago (n) 22 3 25 
Esofagite 27% 0% 24% 
Congestão 6% 0% 4% 
Hemorragia 0% 33% 8% 
Vacuolização 6% 17% 8% 
Peritonite parasitária 0% 17% 4% 
Gastrite 17% 50% 25% 

Intestino delgado (n) 26 9 35 

Perda de vilosidades 4% 0% 3% 
Distensão de vilosidades 0% 11% 3% 
Helmintose 12% 11% 11% 
Abscedação criptal 0% 11% 3% 
Enterite 50% 56% 51% 
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   (Conclusão)  

Órgão/ Tecido  A.australis A. tropicalis Arctocephalus spp.  
Intestino grosso (n)  22 9 31 

Vacuolização criptal 5% 0% 3% 
Helmintose 0% 11% 3% 
Microabscedação criptal 0% 11% 3% 
Enterite 45% 33% 42% 

    Fígado (n)  36 13 49 
Congestão 58% 46% 55% 
Edema celular 0% 8% 2% 
Degeneração macro/microgoticular 11% 23% 14% 
Inclusões hialinas citoplasmáticas 14% 0% 10% 
Hemossiderose 6% 31% 12% 
Hiperplasia 8% 31% 14% 
Binucleação hepatocitária 28% 8% 22% 
Estenose sinusoidal 3% 8% 4% 
Perda de estrutura trabecular 14% 15% 14% 
Fibrose 0% 8% 2% 
Necrose 6% 8% 6% 
Leucocitose 8% 0% 6% 
Colangite 0% 8% 2% 
Perihepatite 3% 0% 2% 
Hepatite 50% 23% 43% 

 
 
Tabela 4 - Frequência de alterações histopatológicas e tamanho amostral para os órgãos e tecidos 

do sistema respiratório 
Órgão/tecido  A. australis A. tropicalis Arctocephalus 

spp. 
Traqueia (n)  26 5 31 

Congestão 15% 20% 16% 
Traqueíte 38% 80% 45% 

Pulmão (n)  36 13 49 
Congestão 36% 23% 33% 
Edema 56% 46% 53% 
Hemorragia 33% 15% 29% 
Enfisema 11% 23% 14% 
Atelectasia 22% 31% 24% 
Hemossiderose 8% 0% 6% 
Fendas de colesterol 0% 8% 2% 
Presença de conteúdo alimentar 6% 8% 6% 
Presença de colônias bacterianas 8% 0% 6% 
Helmintose 14% 54% 24% 
Leucocitose 3% 15% 6% 
Pneumonia 92% 85% 90% 

Diafragma (n)  4 1 5 
Sem alterações dignas de nota    
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Tabela 5 - Frequência de alterações histopatológicas e tamanho amostral para os órgãos e tecidos 
do sistema circulatório 

Órgão/tecido A. australis A. tropicalis Arctocephalus 
spp. 

Coração (n) 31 8 39 

Congestão 29% 25% 28% 
Edema 6% 0% 5% 
Hemorragia 6% 0% 5% 
Cardiomiólise 13% 25% 15% 
Endocardite 3% 0% 3% 
Miocardite 26% 25% 26% 

Artéria (n) 14 6 20 
Sem alterações dignas de nota    

 
 
 
Tabela 6 - Frequência de alterações histopatológicas e tamanho amostral para os órgãos e tecidos 

do sistema nervoso 

Órgão/tecido A. australis A. tropicalis Arctocephalus 
spp. 

Cérebro (n) 6 2 8 

Congestão 67% 50% 63% 
Cistos de protozoários 17% 0% 13% 
Encefalite 33% 0% 25% 

Cerebelo (n) 1 2 3 

Congestão 100% 0% 33% 
Meninge (n) 0 1 1 

Sem alterações dignas de 
nota 

   

Medula espinhal (n) 5 1 6 
Congestão 40% 0% 33% 

 
 
 
Tabela 7 - Frequência de alterações histopatológicas e tamanho amostral para os órgãos e tecidos 

do sistema endócrino 

Órgão/tecido A. australis A. tropicalis Arctocephalus 
spp. 

Tireoide (n) 3 3 6 
Desestruturação folicular 33% 0% 17% 
Hiperplasia 0% 33% 17% 
Tireoidite 33% 0% 17% 

Hipófise (n) 1 1 2 
Sem alterações dignas de nota    

Adrenal (n) 23 7 30 
Congestão 9% 29% 13% 
Hiperplasia 4% 0% 3% 
Adrenalite 4% 14% 7% 
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Tabela 8 - Frequência de alterações histopatológicas e tamanho amostral para os órgãos e tecidos 
do sistema linfático 

Órgão/tecido A. australis A. tropicalis Arctocephalus 
spp. 

Timo (n) 1 1 2 

Involução 0% 100% 50% 
Baço (n) 33 11 44 

Congestão 12% 9% 11% 
Hiperplasia linfoide periarteriolar 48% 73% 55% 
Expansão linfoide 30% 0% 23% 
Hipoplasia linfoide 6% 18% 9% 
Rarefação linfoide periarteriolar 3% 9% 5% 
Linfocitólise 6% 0% 5% 
Histiocitose 9% 9% 9% 
Plasmocitose 3% 0% 2% 
Megacariocitose 3% 0% 2% 
Hemossiderose 9% 18% 11% 
Linfoma 0% 9% 2% 
Esplenite 18% 9% 16% 

Linfonodos (n) 27 5 32 
Expansão folicular 33% 20% 31% 
Distensão medular 7% 0% 6% 
Rarefação linfoide folicular 19% 0% 16% 
Hiperplasia linfoide folicular 56% 80% 59% 
Hipoplasia linfoide 7% 0% 6% 
Plasmocitose 4% 0% 3% 
Linfocitólise 11% 0% 9% 
Histiocitose 4% 0% 3% 
Linfoma 0% 20% 3% 
Linfadenite 4% 0% 3% 

 
 
Tabela 9 - Frequência de alterações histopatológicas e tamanho amostral para os órgãos e tecidos 

do sistema genito-urinário 

Órgão/tecido A. australis A. tropicalis Arctocephalus 
spp. 

Rim (n) 34 13 47 

Congestão 26% 15% 23% 
Dilatação tubular 3% 0% 2% 
Glomerulonefrite proliferativa  3% 0% 2% 
Atrofia glomerular 6% 0% 4% 
Doença glomerulocística 9% 31% 15% 
Glomerulonefrite membranosa 26% 38% 30% 
Nefrite 15% 15% 15% 

Bexiga (n) 25 7 32 

Congestão 8% 29% 13% 
Cistite 0% 14% 3% 

Uretra (n) 7 0 7 
Congestão 14% - 14% 

Ovário (n) 4 1 5 
Hiperplasia papilífera 0% 100% 20% 

Útero (n) 4 1 5 

Endometrite 25% 0% 20% 
Testículo (n) 12 2 14 

Sem alterações dignas de nota    
Pênis (n) 7 0 7 

Sem alterações dignas de nota    
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Tabela 10 - Frequência de alterações histopatológicas e tamanho amostral para amostras de 

músculo esquelético, olho e pele 

Órgão/tecido A. australis A. tropicalis Arctocephalus 
spp. 

Músculo esquelético (n) 23 6 29 
Congestão 9% 17% 10% 
Edema 4% 0% 3% 
Hemorragia 4% 0% 3% 
Cistos de protozoários 4% 0% 3% 
Rhabdomiólise 22% 33% 24% 
Miosite 4% 17% 7% 

Olho (n) 0 2 2 

Sem alterações dignas de nota    
Pele (n) 7 3 10 

Celulite 14% 0% 10% 
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Figura 5 - Frequência de alterações histopatológicas nos órgãos e tecidos do sistema digestivo 
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Figura 6 - Frequência de alterações histopatológicas nos órgãos e tecidos dos sistemas respiratório, 
circulatório e nervoso 
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Figura 7 - Frequência de alterações histopatológicas nos órgãos e tecidos dos sistemas endócrino e 
linfático 
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Figura 8 - Frequência de alterações histopatológicas nos órgãos e tecidos do sistema genito-
urinário, muscular, tegumento e órgãos sensoriais 
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As Figuras 9 a 27 ilustram exemplos de alterações histopatológicas 

selecionadas.  

 

Figura 9 –  Fotomicrografia de músculo esquelético de A. tropicalis. Observar rabdomiólise. HE, 
400x. Caso 41. 

 

Figura 10–  Fotomicrografia de esôfago de A. australis. Notar infiltrado inflamatório (seta) ao redor de 
corpo estranho (musculatura de peixe) associado a presença de colônia bacteriana 
(asterisco). Esofagite por corpo estranho. HE, 100x. Caso 5.  

 

Figura 11 –  Fotomicrografia de orofaringe de A. tropicalis. Notar cisto de protozoário (Família 
Sarcocystidae). HE, 100x (A) e 400x (B). Caso 4. 

 

 

Figura 9 

Figura 10 

Figura 11 

* 

Figura 9 

Fonte: (REISFELD, 2015) 
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Figura 12 -  Fotomicrografia de estômago de A. tropicalis. Notar presença de úlcera e focos de 
hemorragia. Gastrite ulcerativa.  HE, 40X. Caso 4. 

 
Figura 13 -  Fotomicrografia de intestino grosso de A. tropicalis. Observar Cestodeo (Dyphillobotrium 

spp). Enterite parasitária. HE, 40x. Caso 4. 
 

Figura 14 -  Fotomicrografia de intestino delgado de A. tropicalis. Observar a presença de 
Corynossoma sp.  Aderido a mucosa intestinal. Enterite parasitária. HE, 40x. Caso 12.  

 

Figura 15 -  Fotomicrografia de intestino delgado de A. tropicalis.  Observar enterite mononuclear. HE, 
200x. Caso 12.  

 

 

 

 

 
  

Figura 12 

Figura 12 

Figura 14 

Figura 14 

Figura 13 

(REISFELD, 2015) 
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Figura 16  - Fotomicrografia de fígado de A. tropicalis. Observar hemossiderose moderada. Perls, 
200x. Caso 5.  

 

Figura 17 -  Fotomicrografia de fígado de A. tropicalis.  Notar hepatite crônica periportal. HE, 40x. 
Caso 41.  

 

Figura 18 -  Fotomicrografia de fígado de A. tropicalis.  Notar fibrose hepática e hiperplasia ductal 
(asterisco). HE, 100x. Caso 12.  

 

Figura 19 -  Detalhe da imagem anterior, corado a Tricrômico de Masson, 100x. Caso 12.  

 

 

 

  

 

Caso 12.  

  

Figura 19 

* 

Figura 17 

Figura 18 

Figura 16 

* 

(REISFELD, 2015) 
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Figura 20 -  Fotomicrografia de fígado de A. australis. Notar inclusões hialinas citoplasmáticas 
(seta). HE, 400x. Caso 18.  

 

Figura 21-  Fotomicrografia de baço de A.tropicalis. Observar bainha periarteriolar reativa. HE, 
40x. Caso 5.  

 

 

 

 

  

Figura 15 

Figura 20 

Figura 20 

Figura 20 Figura 21 

(REISFELD, 2015) 
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Figura 22 –  Fotomicrografia de rim de A. australis. Observar tufo glomerular ocupando 
majoritariamente a cápsula de Bowman. Glomerulonefrite proliferativa. HE, 100x (A), 200x 
(B). Caso 2.  

 
 

Figura 23 -  Fotomicrografia de rim de A. australis.  Observar infiltrado mononuclear intersticial. Nefrite 
intersticial. HE, 40x. Caso 7.  

 
 

Figura 24 -  Fotomicrografia de rim de A. australis. Observar cisto renal circundado por halo 
inflamatório mononuclear. Doença renal cistica secundária. HE, 100x. Caso 3. 

 
. 

 

 

 

Figura 

Figura 23 Figura 23 

Figura 22 

Figura 24 

(REISFELD, 2015) 
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Figura 25 - Fotomicrografia de pulmão de A. tropicalis. Notar presença de exsudato inflamatório 

circunscrito com colônias bacterianas (asterisco). Pneumonia fibrino supurativa. HE, 100x. 
Caso 8.  

 

Figura 26 - Fotomicrografia de pulmão de A. tropicalis. Observar presença de parasitas 
(Parafilaroides). Pneumonia parasitária. HE, 40x. Caso 37.  

 

Figura 27 - Fotomicrografia de pulmão de A. tropicalis. Observar e enfisema e atelectasia 
compensatórios à presença de parasita (Parafilaroides). HE, 40x. Caso 41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 

Figura 25 

Figura 27 

* 

Figura 26 

(REISFELD, 2015) 

Figura 27 
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5.1.2 Processos inflamatórios  

 

 

Dentre os processos inflamatórios observou-se uma predominância de 

infiltrado mononucleares, com exceção do observado nas esplenites nas quais, em 

todos os casos, foi constatada presença de infiltrado celular granulocítico (Tabela 

11, Figura 28). 

 De acordo com a distribuição do infiltrado celular, os processos em trato 

gastrointestinal proximal apresentaram tendência a serem focais/multifocais, 

enquanto que em trato gastrointestinal distal os processos foram 

predominantemente difusos. Já em trato respiratório os processos inflamatórios 

foram predominantemente difusos, assim como as esplenites. Por outro lado, as 

miocardites e nefrites apresentaram uma grande variação no padrão topográfico. 

(Tabela 12 e Figura 29) 

 A frequência dos processos inflamatórios, de acordo com a intensidade, pode 

ser observada na Tabela 13 e Figura 30, que evidencia maior frequência dos 

processos discretos e discretos-moderados, com exceção das pneumonias e 

enterites em intestino delgado, nos quais os infiltrados inflamatórios moderados 

ocorreram em 32% e 28% dos processos, respectivamente. 

 

Tabela 11 - Frequência dos processos inflamatórios de acordo com o tipo de infiltrado celular* 

Processo 
Tipo de infiltrado celular 

NP NT 
Granulocítico Misto Mononuclear 

Glossite 0% 0% 100% 6 24 

      Esofagite 17% 17% 67% 6 25 
Gastrite 0% 0% 100% 6 24 
Enterite (int. 
delgado) 0% 11% 89% 18 35 
Enterite (int. grosso) 0% 0% 100% 18 31 
Hepatite 0% 5% 95% 22 50 
Traqueíte 0% 0% 100% 14 31 
Pneumonia 7% 14% 80% 44 49 
Miocardite 0% 10% 90% 10 39 
Esplenite 100% 0% 0% 7 44 
Nefrite 0% 0% 100% 7 47 

Legenda: NP = número de amostras em que o processo inflamatório foi identificado; NT = número 
total de amostras analisadas para o respectivo tecido. 
* Não são apresentados os processos inflamatórios cuja ocorrência tenha sido inferior a cinco casos. 
 
 



74 
 

 
Figura 28 -  Ocorrência dos processos inflamatórios de acordo com o tipo de infiltrado celular 

 
 
Tabela 12 - Frequência dos processos inflamatórios de acordo com a distribuição do infiltrado celular* 

Processo 
Distribuição de infiltrado celular 

NP NT 
Focal Multifocal Difusa 

Glossite 50% 50% 0% 6 24 
Esofagite 33% 67% 0% 6 25 
Gastrite 17% 50% 33% 6 24 
Enterite (int. 
delgado) 

6% 11% 83% 18 35 

Enterite (int. grosso) 0% 28% 72% 18 31 
Hepatite 0% 82% 18% 22 50 
Traqueite 7% 7% 86% 14 31 
Pneumonia 0% 32% 68% 44 49 
Miocardite 10% 40% 50% 10 39 
Esplenite 0% 29% 71% 7 44 
Nefrite 29% 43% 29% 7 47 
Celulite 0% 100% 0% 1 10 

Legenda: NP = número de amostras em que o processo inflamatório foi identificado; NT = número 
total de amostras analisadas para o respectivo tecido. 
* Não são apresentados os processos inflamatórios cuja ocorrência tenha sido inferior a cinco casos. 
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Figura 29 -  Ocorrência dos processos inflamatórios de acordo com a distribuição do infiltrado 

celular 

 
 
Tabela 13 - Frequência dos processos inflamatórios de acordo com a intensidade do infiltrado 

celular* 

Processo 
Intensidade do infiltrado celular N

P 
N
T D DM M MS S 

Glossite 67% 33% 0% 0% 0% 6 24 
Esofagite 83% 0% 17% 0% 0% 6 25 
Gastrite 67% 33% 0% 0% 0% 6 24 
Enterite (int. 
delgado) 

33% 39% 28% 0% 0% 18 35 

Enterite (int. grosso) 94% 0% 6% 0% 0% 18 31 
Hepatite 77% 18% 5% 0% 0% 22 50 
Traqueíte 43% 50% 7% 0% 0% 14 31 
Pneumonia 39% 23% 32% 5% 2% 44 49 
Miocardite 80% 20% 0% 0% 0% 10 39 
Esplenite 86% 0% 14% 0% 0% 7 44 
Nefrite 71% 29% 0% 0% 0% 7 47 

Legenda: D = Discreto; DM = Discreto-Moderado; M = Moderado; MS = Moderado-Severo, S = 
Severo; NP = número de amostras em que o processo inflamatório foi identificado; NT = número total 
de amostras analisadas para o respectivo tecido. 
* Não são apresentados os processos inflamatórios cuja a ocorrência tenha sido inferior a cinco 
casos. 
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Figura 30 -  Distribuição dos processos inflamatórios de acordo com a intensidade do infiltrado 
celular 
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5.2 CASOS DE INTERESSE ESPECIAL 

 

 

Os casos 7 e 41 serão descritos separadamente devido à presença de 

processos patológicos e enfermidades de interesse especial. 

 

 

5.2.1 Protoparasitose 

 

 

 O caso 7 é correspondente a um lobo-marinho-sul-americano, fêmea, sem 

faixa etária, peso e históricos de reabilitação e necropsia informados. O animal 

encalhou em Santos, São Paulo (23°57'52"S; 46°20'0"O). 

O exame microscópico revelou diversas alterações, incluindo: pulmão - 

pneumonia parasitária mononuclear focal discreta, pneumonia peribronquiolar 

predominantemente mononuclear; edema pulmonar moderado; encéfalo - presença 

de manguito em região cortical, presença de diversos cistos de protozoários, 

meningoencefalite mononuclear discreta a moderada e meningoencefalite não 

supurativa (Figuras 31 e 32); cerebelo - meningite cerebelar mononuclear moderada; 

coração - miocardite mononuclear multifocal coalescente, predominantemente 

perivascular, discreta moderada e endocardite discreta (Figuras 33 e 34);  estômago 

-  gastrite mononuclear discreta multifocal em mucosa e submucosa, cólon - colite 

mononuclear discreta multifocal; rim - nefrite intersticial crônica multifocal discreta 

moderada; fígado - hepatite periportal mononuclear discreta a moderada, hepatite 

necrótica multifocal, pericelomite moderada; baço -  esplenite granulocítica difusa 

moderada; linfonodo - hiperplasia linfóide moderada com expansão de centro 

germinativo e de folículos linfóides. 

 Na análise imuno-histoquímica, a marcação com o anticorpo anti-Toxoplasma 

gondii foi positiva nos órgãos avaliados (cérebro e coração). Na Figura 35 pode ser 

observada a marcação dos cistos. 

A “nested” PCR para confirmação de diagnóstico de protoparasitose, 

realizada com oligonucleotideos com alvo no 18S rDNA de Sarcocystidade, 

apresentou no gel banda de tamanho esperado para protozoário da família 

Sarcocystidade. 
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Frente a estes resultados, considerou-se como a possível causa de morte 

desse individuo a meningoencefalite causada por protozoário da família 

Sarcocystidae. Exames moleculares complementares encontram-se em andamento 

com o objetivo de definir com precisão a natureza do protozoário. 

 

Figura 31 – Fotomicrografia de cérebro de A. australis. Observar manguito perivascular mononuclear. 
Encefalite não supurativa. HE, 40x. Caso 7.  

 

Figura 32 –  Fotomicrografia de encéfalo de A. australis. Observar cistos de protozoários (Família 
Sarcocystidae). HE, 200x. Caso 7.  

 
Figura 33- Fotomicrografia de cérebro de A. australis.  Observar cistos de protozoário apresentando 

marcação positiva para o anticorpo anti-Toxoplasma gondii, Imunohistóquímica, 100x. 
Caso 7.  

 

 

 

  

Figura 33 

Figura 31 

Figura 32 

Figura 33 

(REISFELD, 2015) 

Figura 31 
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Figura 34 – Fotomicrografia de coração de A. australis. Observar infiltrado mononuclear no 
endocárdio e presença de cisto de protozoário (Sarcocystidae). Miocardite crônica 
focal. HE, 200x. Caso 7. 

 
Figura 35 – Fotomicrografia de coração de A. australis.  Observar infiltrado mononuclear perivascular. 

Miocardite crônica focal. HE, 40x. Caso 7.  

 

 

 

  

 

 

(REISFELD, 2015) 

Figura 34 

Figura 34 Figura 35 
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5.2.2 Linfoma 

 

 

 O caso 41 corresponde a um lobo marinho sub-antártico, macho, subadulto 

(1,57m de comprimento total) que foi encontrado morto na Praia do Forte, em São 

Francisco do Sul (26º14'36" S; 48º38'17" O), litoral norte de Santa Catarina. 

As principais alterações encontradas durante o exame necroscópico foram 

caquexia, úlceras pilóricas estomacais, provavelmente associadas à presença de 

embalagem plástica visualizada durante a necropsia, nematoides gastrointestinais 

(Anisakidae), nematoides em luz bronquial e material espumoso em traqueia.  

O exame microscópico revelou em linfonodos (laríngeo, mesentérico, 

mandibular, traqueal e pré-escapular) e baço a presença de uma população celular 

mononuclear expansiva, sólida e monótona, desestruturando a arquitetura dos 

órgãos acometidos e caracterizada por uma relação núcleo/citoplasma irregular e 

compatível com linfoma (Figura 36). Exames histoquímicos complementares 

encontram-se em andamento.  

Ainda, no pulmão foi observada pneumonia intersticial mononuclear multifocal 

associada à congestão e hemorragia moderada-severa e pneumonia parasitária 

multifocal severa, com marcantes áreas de enfisema adjacentes aos parasitas 

adultos. A identificação parasitária é compatível, morfologicamente segundo a 

descrição de Gardiner e colaboradores, com Parafilaroides sp. 

 

Figura 36 -  Fotomicrografia de linfonodo mesentérico de A. tropicalis. Observar presença de uma 
população celular mononuclear expansiva, desestruturando a arquitetura do órgão. 
Linfoma. HE, 40x (A) e 200x (B). Caso 41 

 

Figura 33 

Figura 32 

Figura 36 
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5.3 CAUSAS DE MORTE 

 

 

 Foram considerados como causa de morte aquela mais coerentemente 

relacionada com os principais processos histopatológicos observados e, sempre que 

disponível, associado aos dados e históricos do animal (Quadro 3). 

O principal sistema acometido foi o respiratório com 34% (17/50) dos casos, 

sendo que as pneumonias foram observadas em 90% (44/49) dos casos em que o 

pulmão foi avaliado. Com relação à sua distribuição, as pneumonias foram 

classificadas como: intersticiais (66%; 29/44), broncointersticiais (23%; 10/44), 

broncopneumonias (5%; 2/44), peribronquiolares (5%; 2/44) e piogranulomatosas 

(2%; 1/44). 

A segunda causa de morte mais freqüente foram os processos infecciosos, 

registrados em 28% (14/50) dos casos, sendo que infecções parasitárias por 

parafilaroides representaram 30,7% (4/13) das causas de morte de A. tropicalis. 

Dentre os infecciosos, a septicemia representou 42% (6/14) dos casos e foi 

reportada com maior frequência em A. australis. As outras causas de morte também 

observadas foram: nutricional (caquexia) 10% (5/50), indeterminada 10% (5/50), 

digestivo (enterite e hepatite) 6%(3/50), circulatório (choque) 6% (3/50), metabólico 

(estresse) 4% (2/50) e neoplasia (linfoma), observada em um único caso. Na Tabela 

14 podem ser observadas a distribuição das causas de morte em função das 

espécies estudadas. 
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Quadro 3  - Descrição das causas de morte em função do número do caso 
(Continua) 

Caso Causa mortis 

1 Respiratório, pulmão, edema 

2 Nutricional, caquexia 

3 Nutricional, caquexia 

4 Infeccioso, Parafilaroides, Pneumonia parasitária  

5 Digestivo, intestino, enterite 

6 Respiratório, pulmão, broncopneumonia 

7 Infeccioso, protozoário, meningoencefalite 

8 Respiratório, pulmão, pneumonia aspirativa 

9 Infeccioso, sepse 

10 Nutricional, caquexia 

11 Respiratório, pulmão, broncopneumonia 

12 Indeterminado 

13 Infeccioso, sepse 

14 Respiratório, pulmão, pneumonia broncointersticial 

15 Respiratório, pulmão, pneumonia broncointersticial 

16 Respiratório, pulmão, pneumonia broncointersticial 

17 Indeterminada 

18 Circulatório, choque 

19 Nutricional, caquexia 

20 Respiratório, pulmão, edema 

21 Circulatório, choque 

22 Infeccioso, Parafilaroides, Pneumonia parasitária 

23 Respiratório, pulmão; pneumonia embólica; pneumonia aspirativa 

24 Infeccioso, sepse 

25 Circulatório, choque 

26 Infeccioso, septicemia 

27 Respiratório, pulmão, pneumonia intersticial 

28 Metabólico, estresse 

29 Infeccioso, sepse 

30 Respiratório, pulmão, pneumonia intersticial 

31 Infeccioso, sepse 

32 Indeterminado 

33 Respiratório, pulmão, pneumonia aspirativa 

34 Indeterminado 

35 Respiratório, pulmão, pneumonia intersticial 

36 Infeccioso, Parafilaroides, Pneumonia parasitária 

37 Respiratório, pulmão, pneumonia broncointersticial 

38 Respiratório, pulmão, pneumonia broncointersticial 

39 Metabólico, estresse, suspeita 

40 Respiratório, pulmão, edema 

41 Neoplasia, linfoma 

42 Infeccioso, Parafilaroides, Pneumonia parasitária 



83 
 

 (Conclusão) 

43 Respiratório, pulmão, broncopneumonia 

44 Respiratório, pneumonia bacteriana 

45 Nutricional, caquexia 

46 Indeterminado 

47 Infeccioso, Parafilaroides, Pneumonia parasitária 

48 Infeccioso, Parafilaroides, Pneumonia parasitária 

49 Digestivo, intestino, enterite 

50 Digestivo, fígado, hepatite 
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Tabela 14 - Distribuição das causas de morte em função das espécies estudadas 

    

Categorias de causas de morte 
 

A. australis 
(n=37) 

A. tropicalis 
(n=13) 

Artocephalus 
spp. (n=50) 

Respiratório 12 5 17 

Pulmão, edema 2 1 3 

Pulmão, broncopneumonia 2 1 3 

Pulmão, pneumonia aspirativa 2 1 3 

Pulmão, pneumonia broncointersticial 4 1 5 

Pulmão, pneumonia intersticial 2 1 3 

Nutricional 5 0 5 

Caquexia 5 0 5 

Digestivo 2 1 3 

Intestino, enterite 1 1 2 

Intestino, fígado 1 0 1 

Infeccioso 8 5 14 

Bactéria 1 0 1 

Parafilaroides 2 4 6 

Protozoário 1 0 1 

Sepse 4 1 6 

Circulatório 3 0 3 

Choque 3 0 3 

Metabólico 2 0 2 

Estresse 2 0 2 

Neoplasia 0 1 1 

Linfoma 0 1 1 

Indeterminado 4 1 5 
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6 DISCUSSÃO   

 

 

A patologia é o estudo das doenças, incluindo seus mecanismos, 

manifestações e diagnósticos. Estudos acerca da patologia de lobos marinhos vêm 

sendo realizados mundialmente há cinco décadas, a partir da investigação 

conduzida por Keyes (1965) no Alaska. Desde então, a maioria dos estudos sobre 

alterações patológicas, enfermidades e pesquisa de doenças infecciosas em 

pinípedes foi realizada no Hemisfério Norte (LYNCH, 2011). Estes estudos 

contribuem para uma melhor compreensão das enfermidades e causas de morte 

destas espécies, subsidiando a implementação de medidas para a melhoria e 

aumento do sucesso da sua reabilitação e soltura.  

Infelizmente, assim como ocorre em outros estudos envolvendo animais 

selvagens nos quais amostras são geralmente obtidas de modo oportunista e o 

número amostral é pequeno (GULLAND, 1997), a falta de informações e registros 

acerca da classe etária, sexo e outros parâmetros do histórico individual para muitos 

indivíduos estudados não permitiu a realização de uma análise estatística mais 

extensa. Por este motivo, não foi possível avaliar a frequência de achados 

histopatológicos e suas relações com diferentes variáveis do histórico individual e de 

reabilitação que pudessem apontar a fatores de risco ou causalidade.  

Até o momento são raros os estudos que abordem achados patológicos e 

causas de morte em lobo-marinho-sul-americano e lobo-marinho-subantártico, 

sendo as investigações de Ruoppolo (2003); Seguel et al. (2011) e Katz et al. (2012) 

as principais referências sobre o tema. 

A seguir serão discutidos os principais achados histopatológicos e causas de 

mortes, divididos por sistema ou em categorias nos casos de desnutrição, estresse, 

agentes infecciosos e choque. 

 

 

6.1 SISTEMA RESPIRATÓRIO 

 

Em uma avaliação geral de todos os indivíduos do estudo, incluindo todas as 

faixas etárias e sexo, os processos em sistema respiratório foram considerados 

como a causa de morte de 34% dos indivíduos estudados. Estes achados são 
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consistentes com estudos anteriores, que demonstram que os problemas 

respiratórios são a causa mais comum de mortalidade de mamíferos marinhos 

encalhados. Sweeney e Gilmartin (1974) reportaram pneumonia em 79% dos leões-

marinhos-da-California que encalharam, esses achados eram encontrados 

principalmente em filhotes e juvenis.  Em leão-marinho-australiano (Neophoca 

cinerea), lobo-marinho-da-Nova-Zelândia (Arctocepahlus forsteri), lobo-marinho-

subantártico, foca-leopardo (Hydrurga leptonyx) e em foca-caranguejeira (Lobodon 

carcinophagus) encalhados na costa australiana, os problemas respiratórios foram 

as principais alterações observadas por Mawson e Coughran (1999).  Ruoppolo 

(2003) relata presença de afecções respiratórias em 48,5% dos casos de pinípedes 

estudados.  

A resposta inflamatória dos pulmões varia de acordo com a natureza do 

agente causal, sua distribuição e persistência. As pneumonias podem ser 

classificadas de acordo com seu desenvolvimento temporal, sua etiologia ou suas 

características morfológicas. Sob o aspecto temporal, as pneumonias podem ser em 

agudas, subagudas ou crônicas, sendo que as pneumonias agudas são mais 

comumente de etiologia infecciosa, com natureza exsudativa e padrão 

broncopneumônico, enquanto que as pneumonias crônicas costumam ter uma 

variedade de causas, sendo mais comumente de natureza proliferativa e padrão 

intersticial (DUNGWORTH, 1993). 

Mesmo que não tenham sido identificadas como a causa de morte em todos 

os casos em que ocorreram, as pneumonias foram os achados histopatológicos 

mais frequentes neste estudo, sendo registradas em 90% dos pulmões estudados. 

Na maioria dos casos foi observado um padrão intersticial (66%) ou 

broncointersticial (23%), com uma predominância de infiltrados inflamatórios 

mononucleares (80%), que poderiam indicar processos crônicos. 

Em estudos anteriores, as broncopneumonias são o padrão mais 

frequentemente reportado em mamíferos marinhos (CASTINEL, 2006; SPRAKER et 

al., 2007; SEGUEL et al., 2011), enquanto que as pneumonias intersticiais são 

achados comuns em casos de septicemia em animais jovens (CASWELL; 

WILLIAMS 2007; SEGUEL et al., 2011). Em um estudo dos lobos-marinhos-sul-

americanos da Ilha de Guafo no Chile, a ocorrência de pneumonias intersticiais foi 

considerada indicativa de que esta lesão estava associada a bactérias que chegam 

ao parênquima pulmonar por meio do sangue (SEGUEL et al., 2011). Por outro lado, 
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há autores que interpretam a alta frequência de pneumonias intersticiais em 

pinípedes como sequelas de infecções parasitárias, sendo que este é um achado 

comumente observado em mamíferos marinhos de vida livre e encalhados (DUNN, 

2001). 

Os pulmões estão sujeitos às migrações parasitárias, e os nematóides que 

transitam através deles podem causar graus variados de dano tecidual, de acordo 

com a natureza e intensidade de interação parasita-hospedeiro. Frequentemente as 

lesões produzidas por esta migração são de significância mínima e de fácil 

resolução, porém existem exceções (DUNGWORTH, 1993). Para os indivíduos da 

espécie A. tropicalis avaliados nesse estudo, a helmintose pulmonar por 

Parafilaroides sp. foi um achado frequente e provocou o óbito de 31% dos indivíduos 

avaliados desta espécie. Estas helmintoses pulmonares estiveram associadas a 

quadros significativos de pneumonia em todos os casos, indicando que a infecção 

por Parafilaroides sp. pode ter sido precursora de outros fatores que levaram a um 

quadro de debilitação do animal, culminando em lesões pulmonares severas e fatais 

(MEASURES, 2001). 

A congestão pulmonar, encontrada em 33% dos animais que foram avaliados, 

pode estar associada de modo secundário aos processos inflamatórios mais 

intensos, mas também pode estar associada a processos fisiológicos e alterações 

post-mortem (CASWELL; WILLIAMS, 2007). 

Em um único indíviduo de A. australis, foi observada a pneumonia bacteriana 

como causa de morte. Infelizmente, no entanto, não foi possível a realização de 

exames microbiológicos para determinar o agente envolvido.  

Outro achado freqüente foram as traqueítes, observadas em 45% dos 

animais, sendo que em A. tropicalis estava presente em 80% (5/13) dos indivíduos. 

A traquéia está localizada em um ponto em que pode estar envolvida com processos 

inflamatórios tanto de trato respiratório superior quanto inferior ou em estágio inicial 

do estabelecimento de um processo infeccioso disseminado no trato respiratório 

(DUNGWORTH, 1993). A traqueíte também pode ocorrer pela migração de parasitas 

adultos, que saem do parênquima pulmonar a caminho da glote para serem 

deglutidos.  
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6.2 SISTEMA DIGESTIVO 

 

Lesões do trato gastrointestinal foram observadas com frequência neste 

estudo, principalmente as enterites (mais de 50% dos casos). Este resultado é 

consistente com a observação de que lesões em sistema digestivo são comumente 

encontradas em A. australis recebidos em centro de reabilitação na costa Argentina 

(LOUREIRO et al., 1996). Semelhantemente, filhotes de A. australis no Chile 

também têm a enterite como importante causa de morte e muitas vezes como um 

fator predisponente à bacteremia (SEGUEL et al., 2011), possivelmente devido ao 

quadro de estresse e consequente queda da imunidade devido ao desconforto 

gastrointestinal.  

A maioria dos parasitas de pinípedes têm ciclos de vida indiretos, em que a 

infecção ocorre mais através da dieta, e os peixes atuam como hospedeiros 

intermediários (MARIGO, 2003). Em um indivíduo de A. tropicalis foi observada a 

presença do cestóide Diphyllobothrium sp. com discreta resposta inflamatória ao seu 

redor infiltrando a submucosa. Infecções por adultos de Diphyllobothrium spp. são 

frequentes em lobos-marinhos-subantárticos mas, apesar do grande número de 

parasitas que podem ser observados em alguns casos, nem sempre há evidência de 

efeitos negativos sobre a saúde dos hospedeiros (MCFARLANE et al., 2009). 

Em um indivíduo de A. tropicalis foi observada a presença do acantocéfalo 

Corynosoma sp. entre as vilosidades intestinais. Este animal também apresentou 

uma enterite mononuclear difusa discreta-moderada. Os Corynosoma spp., assim 

como outros parasitas entéricos, pode diminuir a funcionalidade da submucosa 

entérica, causando edema local e podendo levar à má absorção de nutrientes em 

indivíduos severamente infectados (SILVA; COUSIN; PEREIRA Jr., 2013). Por este 

motivo, a alta ocorrência de indivíduos que encalham e apresentam associação das 

helmintoses com quadros de caquexia e debilitação sugere que estes parasitas 

desempenham um papel importante como causa de encalhe e óbito de pinípedes 

(SWEENEY; GILMARTIN 1974; MOSER; RHINEHART, 1993). 

Em 43% dos animais cujo fígado foi avaliado constatou-se a ocorrência de 

hepatite, sendo que a ampla maioria apresentava infiltrado inflamatório mononuclear 

(95%). Em cetáceos, suspeita se que as hepatites registradas com frequência em 

indivíduos em natureza sejam de origem nutricional ou tóxica (SWEENEY; 

RIDGWAY 1975). Na maioria dos casos neste estudo as hepatites apresentavam 
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distribuição peri-portal, o que poderia indicar uma possível origem infecciosa ou 

tóxica recorrente, tendo como via de acesso a veia porta e o sistema de ductos 

biliares (GONZALES-VIERA, 2012). 

Apesar da relativa frequência com que casos de hepatite foram registrados, 

houve um único caso em que a causa de morte foi associada a esta lesão. Neste 

caso, foi observado quadro de hepatite crônica-ativa peri-portal multifocal-

coalescente moderada. Este animal também apresentava miocardite discreta e 

enterite discreta a moderada, sugerindo uma etiologia infecciosa. 

Em 31% dos fígados analisados em A. tropicalis foi observada 

hemossiderose. A hemossiderose é um processo comumente observado em filhotes 

de foca-do-porto (Phoca vitulina), em elefante-marinho-do-Norte (Mirounga 

angustirostris) e em otarídeos mais velhos mantidos em cativeiro (ROMMEL; 

LOWESTINE, 2001). Sua presença é sugestiva de um excesso de atividade 

hemolítica em relação ao grau de reutilização do ferro, por isso é observada em 

casos de anemia hemolítica, anemia por deficiência de cobre e em casos de 

caquexia, sendo esse último caso, o principal fator associado aos indivíduos desse 

estudo (STALKER; HAYER, 2007).  

 

 

6.3 SISTEMA URINÁRIO 

 

 

Dentre as lesões encontradas no sistema urinário, as glomerulonefrites 

membranosas foram as mais frequentes, sendo observada em 30% dos animais de 

ambas espécies. Essa alteração também foi considerada a lesão renal mais 

frequente observada em cetáceos no estudo de Gonzales-Viera (2012). 

Glomerulonefrites membranosas e membranoproliferativas são lesões glomerulares 

que estão associadas à deposição de imunocomplexos na membrana basal do 

capilar glomerular e são resultantes de antigenemia recorrente por infecções 

bacterianas e parasitárias (MAXIE; NEWMAN, 2007) que são frequentemente 

reportadas em animais com saúde debilitada. Em foca-cinza-do-mar-Báltico 

(Halichoerus grypus) e em foca-anelada (Phoca híspida botnica) a glomerulonefrite 

membranosa também foi observada e possivelmente pode estar associada à 

exposição de poluentes (Bergman; Bergstrand; Bignert, 2001).  
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Neste estudo, a nefrite intersticial foi observada em 15% dos animais, sendo 

exclusivamente mononuclear e com intensidade discreta a discreta-moderada. Estes 

dados são semelhantes ao observado por Seguel e colaboradores (2011) em A. 

australis da Ilha de Guafo, Chile, em que poucas lesões foram encontradas no 

sistema urinário e a principal alteração foi a nefrite intersticial linfoplasmocítica. Em 

animais domésticos a nefrite intersticial pode ser de origem hematógena, decorrente 

de um processo sistêmico; assim como secundária a um processo glomerular 

(MAXIE; NEWMAN, 2007). 

 

 

6.4 SISTEMA LINFOIDE 

 

 

A hiperplasia linfoide folicular foi observada em mais da metade dos casos 

(59%) e com frequência estava associada à hiperplasia linfoide peri-arteriolar (55%). 

Esta alteração provavelmente está relacionada a processos infecciosos em que 

patógenos e seus antígenos estão sendo drenados pelo sistema linfoide produzindo 

um constante estímulo ao sistema imune que ocasiona a reatividade do sistema 

linfoide. 

A depleção linfoide também foi observada em alguns casos, provavelmente 

estando associada a uma resposta aguda do sistema imune à infecção. Este é um 

achado comum em pinípedes encalhados (ROMMEL; LOWENSTINE 2001), e que 

também é observado com frequência em animais com debilitação e fraqueza 

associadas a infecções crônicas e imunodepressão (SPRAKER et al., 2007, 

SEGUEL et al., 2011), predispondo a infecções parasitárias severas 

(SCHUMACHER et al., 1990).  Além disso, a depleção linfoide de linfonodos e baço 

foi reportada em focas-do-porto que vieram a óbito em um surto de cinomose focina 

(SCHUMACHER et al., 1990; SIEBERT et al., 2007) , em filhotes de leão-marinho-

da-Cálifornia que foram a óbito por enterite associada a parasitose por Uncinaria spp 

(SPRAKER et al., 2007) e em filhotes de leão-marinho-da-Nova-Zelândia com 

infecção severa por Klebsiella pneumoniae (CASTINEL, 2006). 

 Um achado atípico, porém particularmente relevante deste estudo foi o 

diagnóstico de linfoma em um indivíduo de A. tropicalis encontrado morto em uma 

praia, com condição corporal ruim. Casos de linfoma são raramente reportados em 
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espécies de pinípedes, sendo um único caso descrito em um leão-marinho-da-

California (LABRUT et al., 2007). Outras neoplasias linfóides já foram reportadas em 

algumas espécies de pinípedes, incluindo lobo-marinho-do-Norte, foca-do-porto e 

morsa (STEDHAM et al., 1977; STROUD; STEVENS, 1980; LABRUT et al., 2007), 

porém este possivelmente é o primeiro registro de linfoma em A. tropicalis. Nos 

casos já descritos, foi observado em linfonodos, sólidos tapetes de células linfóides 

infiltrando o seio subcapsular, se estendendo até o córtex e os centros germinativos 

se apresentavam reativos e com cordões de células neoplásicas (STEDHAM et al., 

1977; STROUD; STEVENS, 1980; HAMMER et al., 2005). Além do quadro de 

linfoma, esse indivíduo apresentava alterações significativas em vários outros 

sistemas, incluindo uma severa pneumonia parasitária, associado ao quadro geral 

de debilitação do animal. 

 

 

6.5 DESNUTRIÇÃO, ESTRESSE E CHOQUE 

 

 

Dos animais estudados que foram identificados como filhotes (n = 14), a 

grande maioria pertencia à espécie A. australis (n = 13), com frequência 

apresentando condição nutricional ruim (57%), e sendo que a caquexia  foi a 

principal causa de morte observada nos indivíduos deste grupo etário. Este 

resultado é semelhante ao obtido por Katz e colaboradores (2012) nos A. australis 

estudados nas colônias do Uruguai e por Seguel e colaboradores (2011) em filhotes 

de A. australis no Chile. 

Em dois indivíduos o estresse foi identificado como a causa de morte, tendo 

sido observada rabdomiólise em músculo esquelético, hipoplasia linfóide em região 

cortical de baço, rarefação linfóide folicular e presença moderada de inclusões 

hialinas citoplasmáticas em hepatócitos. Alterações semelhantes também foram 

descritas em cetáceos por Gonzales (2012) e em lobos marinhos por Seguel e 

colaboradores (2013) como importantes achados histopatológicos em animais que 

morreram de estresse em situações de encalhe, captura acidental ou contenção 

física. 

Dois indivíduos de A. australis, um filhote e um juvenil, ambos com condição 

nutricional ruim foram a óbito por choque. Além de processos inflamatórios discretos 
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em múltiplos órgãos, também foram observados cardiomiólise coagulativa multifocal 

discreta (por hipóxia) e inclusões hialinas citoplasmáticas (em fígado) que podem 

estar associadas a sofrimento e hipóxia.  Esses animais se deparam com situações 

de estresse decorrente de caquexia, traumas, agentes infecciosos e da própria 

manipulação durante a reabilitação. O estresse exacerbado, muitas vezes 

enfrentado por esses animais, pode levar a um aumento de liberação de 

catecolaminas, o qual pode induzir processos isquêmicos em diversos tecidos, 

podendo levar a hipóxia em diversos tecidos e a uma consequente formação de 

inclusões hialinas (GONZALES-VIEIRA, 2012, JABER et al., 2004) 

 

 

6.6 AGENTES INFECCIOSOS 

 

 

A septicemia, causa de morte em 12% dos animais desse estudo, é 

considerada bastante frequente em pinípedes encalhados (DUNN et al., 2011). Em 

todos os casos em que a causa de morte foi septicemia, foram observados hepatite 

periportal, pneumonia intersticial e infiltrado inflamatório em vários órgãos. Estes 

achados estão em acordo com o descrito por Seguel e colaboradores (2011), que 

além dessas alterações também observaram peritonite, meningite e encefalite em 

filhotes de A. australis que morreram em decorrência da disseminação de bactérias 

inicialmente associadas a enterites. Outros achados registrados nestes animais que 

também podem indicar sepse ou infecção prolongada incluem a hipoplasia linfóide e 

linfocitólise esplênica, miocardite, glomerulonefrite membranoproliferativa, 

glomerulonefrite membranosa e nefrite intersticial (MAXIE; NEWMAN, 2007; 

SEGUEL et al., 2011). 

Dentre as causas infecciosas, foi observado que um indivíduo de A. australis 

foi a óbito por meningoencefalite por protozoário da família Sarcocystidae. É sabido 

que cistos de Sarcocystis sp. não produzem sinais clínicos quando localizados na 

musculatura, mas no tecido cerebral podem levar à encefalite (LA POINTE et al., 

1998; DAILEY, 2001). Até 2003, Sarcocystis sp. não havia sido reportado em A. 

tropicalis (RUOPPOLO, 2003) e ainda hoje são escassos os relatos desse 

protozoário nesta espécie. No presente estudo foi constatada em um animal desta 

espécie a presença de cistos de Sarcocystis sp. em orofaringe, sem reação 
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inflamatória associada e assim como observado por Ruoppolo (2003) não 

apresentou lesão associada. 

Além de Sarcocystis sp., outros parasitas de origem terrestre estão sendo 

encontrados em mamíferos marinhos, como Toxoplasma gondii. Estes protozoários 

podem causar encefalites fatais em mamíferos marinhos, sendo que Sarcocystis 

neurona é uma importante causa de mortalidade em lontras marinhas e pinípedes no 

oceano Pacífico Norte e T. gondii está se tornando cada vez mais frequente em 

mamíferos marinhos em todo o mundo (LINDSAY et al. 2001; DUBEY et al., 2003; 

BARBOSA et al., 2015; CARLSON-BREMER et al., 2015). Ressalta-se, assim, a 

importância destes animais como sentinelas para a contaminação marinha por 

oocistos provenientes de humanos e animais terrestres (DUBEY et al., 2003). 

 

 

6.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PRINCIPAIS ACHADOS HISTOPATOLÓGICOS 

E CAUSAS DE MORTE 

 

 

Partindo do princípio que toda doença é reação a uma injúria, cada indivíduo 

irá responder a esta injúria de acordo com sua capacidade anatômica, fisiológica e 

imunológica. As enfermidades podem aparecer como consequências a outros 

fenômenos primários; por exemplo, a falta de alimento em uma determinada 

população pode fazer com que alguns indivíduos fiquem debilitados, e portanto mais 

suscetíveis a desenvolver uma alta carga parasitária que por sua vez leva a quadros 

clínicos secundários diversos (COWAN, 2001). 

Os lobos marinhos que chegam à costa brasileira vêm em busca de alimento 

e muitas vezes param nas praias somente para descansar, já que no Brasil não 

existem colônias reprodutivas. Estas incursões em águas brasileiras são realizadas 

em busca de alimento e, por consequência, são moldadas pela abundância e 

distribuição das presas. A disponibilidade de alimento pode ser influenciada por 

eventos naturais como mudanças climáticas, bem como pela exploração pesqueira 

pelas populações humanas. Dessa forma, pinípedes que encalham e vão a óbito por 

caquexia podem indicar alguma alteração que não lhes permitiu obter a quantidade 

adequada de alimento, refletindo os impactos humanos sobre o clima e os recursos 

pesqueiros na região (HINDELL et al., 2003).   
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A colônia reprodutiva de A. australis mais próxima do Brasil está localizada na 

Ilha dos Lobos, no Uruguai, a aproximadamente 200 km do extremo sul do nosso 

país (REEVES et al., 2008), e isto pode explicar o maior número de filhotes desta 

espécie e o fato da desnutrição ser a mais importante causa de encontrados no 

Brasil. Nesta espécie o período de lactação dura em média 8 meses, mas pode se 

estender até os 12 meses (VAZ-FERREIRA; PONCE DE LEON, 1987). Durante a 

amamentação as fêmeas fazem curtas viagens para se alimentar e quando se 

deparam com diminuição da disponibilidade de presa, seja por mudanças climáticas 

ou sobrepesca, necessitam fazer viagens mais longas e nesses casos os filhotes 

podem sofrer de desnutrição devido ao desmame precoce (REEVES et al., 2008; 

KATZ et al., 2012). Alguns filhotes vão ao mar em busca de alimento, porém nem 

sempre têm sucesso na primeira viagem, e acredita-se que muitos destes animais 

sejam os que encalham nas praias. 

Já no caso de A. tropicalis, as colônias reprodutivas estão muito mais 

distantes da costa brasileira e estudos genéticos indicam que os indivíduos que 

encalham no nosso litoral são procedentes da Ilha Gough, no Atlântico Sudeste, a 

aproximadamente 3600 km da costa brasileira (FERREIRA et al., 2007). Para atingir 

nosso litoral, portanto, estes animais percorrem grandes distâncias, e ao longo 

destas longas jornadas o comprometimento sanitário pode levar a caquexia e à 

imunodepressão, fazendo com que os indivíduos estejam suscetíveis a qualquer tipo 

de infecção. Quando atingem as praias brasileiras em exaustão, eles vêm à areia e 

acabam morrendo em decorrência de infecções oportunistas (RUOPPOLO, 2003). 

A desnutrição irá diminuir a resposta imune do hospedeiro e normalmente 

esta associada à infecção gastrointestinal, trauma, parasitose, ou uma combinação 

de todas essas condições (KEYES, 1965). Devido à falta de registros de peso para 

os indivíduos estudados, uma possível relação entre a condição corporal e os 

achados histopatológicos não pode ser analisada. Porém, mesmo sem estes dados, 

as informações histopatológicas obtidas permitem a interpretação de que a 

subnutrição desempenhou um papel central na debilitação dos animais estudados 

de ambas as espécies. 

Neste sentido, é possível considerar que as alterações patológicas nos 

sistemas respiratório e digestivo que foram observadas com considerável frequência 

e severidade nos pinípedes estudados são com frequência produto secundário do 

quadro geral de debilitação destes animais. Estes processos estariam vinculados por 
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um elo de imunossupressão decorrente da caquexia e das situações de estresse 

vividas pelos animais antes do encalhe ou durante a reabilitação (RUOPPOLO, 

2003). Em especial, a gravidade e importância das lesões em sistema respiratório 

devem ser levadas em consideração uma vez que os animais aquáticos dependem o 

tempo todo da capacidade pulmonar e lesões pulmonares podem afetar sua saúde e 

habilidade de mergulho podendo assim, afetar sua alimentação, crescimento e 

sobrevivência (MEASURES, 2001). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No presente estudo foi verificado que as lesões acometendo o sistema 

respiratório desencadearam as principais causas de morte para as duas espécies de 

lobos-marinhos, e que dentre as principais alterações as pneumonias foram 

observadas na grande maioria dos indivíduos. Tais resultados estão em 

consonância com aqueles existentes na literatura especializada. 

Neste contexto, cremos que as grandes distâncias percorridas pelos 

indivíduos de A. tropicalis em busca de alimento, a desnutrição observada nos 

filhotes de A. australis, e o quadro geral de debilidade reportado na maioria dos 

animais, foram os fatores predisponentes à caquexia e à imunodepressão.  Essa 

sequência, por sua vez, teria contribuído para a associação de diferentes processos 

patológicos que ocorreram simultaneamente, justificando assim a considerável 

frequência de alterações em sistemas respiratório e digestivo, além da presença de 

helmintoses associadas a processos inflamatórios e/ou infecciosos em múltiplos 

órgãos, que levaram os animais ao óbito. 

O Banco de Tecido de Mamíferos Marinhos (VPT-FMVZ/USP) é uma 

importante fonte de informação em patologia comparada de pinípedes e cetáceos. 

Amostras biológicas coletadas por diversos pesquisadores ao longo dos anos já 

resultaram em trabalhos importantes na área de patologia de mamíferos marinhos. 

As coletas de dados e amostras biológicas são extremamente importantes 

durante todas as etapas, tanto durante o encalhe, quanto em estudos de avaliação  

post mortem. Em uma primeira abordagem, tais procedimentos irão ajudar a avaliar 

a possível causa deste acontecimento e quais decisões podem ser tomadas em 

relação ao animal; e, caso o animal seja encaminhado para um centro de 

reabilitação, a obtenção sistemática de dados é crucial ao longo de todo o processo 

para que melhorias possam sempre ser implementadas com o objetivo de aumentar 

o sucesso de reabilitação e soltura desses animais. Em casos de óbito, é 

imprescindível a realização de necropsia, exames histopatológicos e outros 

complementares para identificar as principais lesões e causa de morte. 

Acreditamos que a análise dos dados obtidos no presente trabalho poderá 

fornecer um panorama sobre as doenças que indivíduos dessas espécies em vida 

livre possam apresentar em situações de encalhe e durante a reabilitação. 
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Quantificar e entender as causas de encalhe de pinípedes irá fornecer importantes 

dados aos centros de reabilitação, que por sua vez, poderão utilizar essas 

informações para planejar cuidados veterinários adequados.  

Futuros estudos verticalizados, em especial aqueles que incluam a busca 

etiológica, serão importantes no sentido de corroborar com a identificação das 

causas de mortes e principais agentes associados, e desta forma contribuir com a 

conservação ex situ e in situ destes animais. 
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