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RESUMO 

 

 

 

CRUZ-OCHOA, P. F. Achados anatomo e histopatológicos de tartarugas verdes 
juvenis (Chelonia mydas) provenientes do litoral sudeste brasileiro. 
[Anatomopathological and histopathological findings of juvenile green turtles 
(Chelonia mydas) from the Brazilian southeast coast]. 2017. 109 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

 

O litoral brasileiro apresenta a ocorrência de cinco das sete espécies de tartarugas 

marinhas presentes no mundo. A região da costa sudeste brasileira é uma área de 

alimentação de tartarugas verdes juvenis. Muitas ameaças; a grande maioria delas 

por ação antrópica estão diminuindo as populações de tartarugas marinhas, mas 

também causas naturais podem estar envolvidas. O presente trabalho tem por 

objetivo descrever os principais achados necroscópicos e histopatológicos de 

tartarugas verdes achadas mortas, ou que morreram no centro de reabilitação do 

Projeto Tamar na cidade de Ubatuba/SP. Como resultados, relações estatísticas 

foram encontradas entre achados macroscópicos e formas de captura, além de 

observar grande quantidade de animais acometidos pela presença de parasitas da 

família Spirorchiidae e suas lesões. Além disso, foi constatada a evidência de 

resíduos antropogênicos relacionados a presença de fezes compactas associadas a 

constipações ou obliterações no trato gastrointestinal. Algumas lesões sugestivas de 

infeções por agentes bacterianos também foram observadas, mas em menor 

proporção. Foi realizada a dosagem da concentração de cálcio e magnésio no 

líquido pericárdico, demonstrando maior concentração destes eletrólitos em animais 

achados mortos - presos em rede de pesca.  Os resultados obtidos neste estudo 

podem representar uma ajuda para o clínico e determinar a presença de possíveis 

doenças emergentes nestas populações.  

 

 

Palavras-chave: Parasitas. Causas de morte. Patologia. Spirorchiidae. Animais 

selvagens  



ABSTRACT 

 

 

CRUZ-OCHOA, P. F. Anatomopathological and histopathological findings of 
juvenile green turtles (Chelonia mydas) from the Brazilian southeast coast. 
[Achados anatomopatológicos e histopatológicos de tartarugas verdes juvenis 
(Chelonia mydas) provenientes do litoral sudeste brasileiro.]. 2017. 109 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

 

Five of the seven sea turtle species in the world gather into Brazilian coastline. The 

region of the southeast Brazilian coast is a feeding area for young green turtles. 

There are many threats, the vast majority of them are decreasing populations of sea 

turtles by anthropic action, but natural causes may also be involved. The present 

work had as purpose to describe the main necroscopic and histopathological findings 

in green turtles that were found dead or that were found dead at the rehabilitation 

center of Tamar Project in Ubatuba City/SP. As results, statistical relationships were 

found among macroscopic findings and catching methods, beside the observation of 

high quantity of animals stricken by the presence of Spirorchiidae family parasites 

and their lesions. In addition, the evidence of anthropogenic residues related to the 

presence of compact feces associated with constipation or gastrointestinal 

obliterations was verified. Some lesions suggests infections by bacterial agents were 

also observed, but in a small proportion. The dosage of calcium and magnesium in 

the pericardial fluid was determined, evidencing a higher concentration of these 

electrolytes in animals found dead trapped in fishing net. The results obtained in this 

study may represent a support for clinicians and it may determine the presence of 

possible emerging diseases in these populations. 

 

 

Keywords: Parasites. Causes of death. Pathology. Spirorchiidae. Wild animals. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As atividades socioeconômicas e culturais dos seres humanos provocam 

grande impacto nos diversos ecossistemas marinhos e terrestres, afetando diversas 

espécies de animais, entre elas as tartarugas marinhas. Nos mares brasileiros é 

possível encontrar cinco das sete espécies de tartaruga marinhas que existem no 

mundo: tartaruga verde (Chelonia mydas), tartaruga cabeçuda (Caretta caretta), 

tartaruga oliva (Lepidochelys olivacea), tartaruga de pente (Eretmochelys imbricata) 

e tartaruga de couro (Dermochelys coriacea) (MARCOVALDI; MARCOVALDI, 1999). 

Sendo a tartaruga de pente classificada como criticamente ameaçada pela IUCN 

(Internacional Union for Conservation of Nature) (MORTIMER; DONNELLY, 2008) e 

no Brasil (MARTINS; MOLINA, 2008). A tartaruga de couro foi historicamente 

considerada como criticamente ameaçada segundo a IUCN, mas na atualidade seu 

estado de conservação passou para vulnerável (WALLACE; TIWARI; GIRONDOT, 

2013), embora no Brasil continue sendo de criticamente ameaçada (MARTINS; 

MOLINA, 2008). A tartaruga cabeçuda é considerada vulnerável pela IUCN e no 

Brasil (MARTINS; MOLINA, 2008; CASALE; TUCKER, 2015), enquanto a tartaruga 

oliva é considerada vulnerável pela IUCN e em perigo de extinção no Brasil 

(ABREU-GROBOIS; PLOTKIN, 2008; MARTINS; MOLINA, 2008). A tartaruga verde 

é considerada como espécie em perigo de extinção pela lista vermelha das espécies 

ameaçadas da IUCN (SEMINOFF, 2004) e vulnerável no Brasil (MARTINS; MOLINA, 

2008).   

Devido à intervenção humana em seu habitat, todas as espécies de 

tartarugas marinhas, além da ingestão de resíduos antropogênicos, são capturadas 

acidentalmente na pesca; o que vem se intensificando nas últimas décadas em 

razão do aumento do uso de tecnologias inapropriadas de pesca por arrasto e com 

palangres (long lines).  Não conseguindo se desvencilhar das redes ou dos anzóis 

dos palangres e linhas de pesca, as tartarugas marinhas ficam submersas por 

longos períodos de tempo, morrendo afogadas ou em consequência de feridas 

causadas por essas redes e anzóis. Além da pesca, outras atividades humanas 

também afetam a conservação das tartarugas marinhas, como a coleta ilegal de 

ovos, o consumo de carne de animais jovens e adultos e a atividade de turismo não 

controlada, que interfere principalmente nas áreas de desova das tartarugas 

(SEMINOFF, 2004; SASSO; EPPERLY, 2006; RUEDA-ALMONACID et al., 2007). 
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Além das ameaças causadas pela ação do homem, doenças infecciosas 

poderiam estar envolvidas à diminuição populacional das tartarugas verdes.  A 

principal doença infecciosa descrita nesta espécie de quelônio é a fibropapilomatose 

(FP) também conhecida como Green Turtle Fibropapillomatosis (GTFP), causada 

primariamente pela infecção de um herpesvírus específico (Chelonid Fibropapilloma 

Associated Herpesvirus,) embora esse não seja considerado o único fator que 

favorece o desenvolvimento da doença clínica. Fatores genéticos e ambientais são 

levados em consideração, sendo a poluição dos mares um dos principais (ROSSI, 

2014). A doença é caracterizada pela presença de tumores de diferentes formas e 

tamanhos em diferentes partes do corpo, sendo que há poucos relatos de tumores 

internos afetando principalmente o pulmão, o fígado ou o rim (JACOBSON et al., 

1989; HERBST, 1994).  

Além da FP, as tartarugas verdes também são acometidas por outras 

doenças infecciosas causadas por parasitas, bactérias ou fungos. Algumas delas 

debilitantes, levando o animal a óbito. Infeções por parasitas trematódeos da família 

Spirorchidae têm sido relacionadas a altas taxas de mortalidade de tartarugas 

marinhas em algumas regiões do mundo (FLINT et al., 2010). Já tem sido descritas 

infecções bacterianas causadas por Aeromonas, Fusobacterium Salmonella, 

Pseudomonas, Bacteroides, Flavobacterium, Vibrio, Clostridium, e Mycobacterium 

spp. (CAILLOUET et al., 1986; GLAZEBROOK; CAMPBELL, 1990; GREER; 

STRANDBERG; WHITAKER, 2003; WORK et al., 2003). As infecções ocasionadas 

por fungos, como micoses sistêmicas, doenças respiratórias ou gastrointestinais, são 

pouco comuns em tartarugas marinhas de vida livre, mas se manifestam em 

condições de stress como cativeiro ou choque térmico. Afecções fúngicas causadas 

por Colletotrichum acutatum, Candida, Penicillium lilacinum, Cladosporium, 

Sporotrichum, Paecilomyces, Aspergillus, e Fusarium spp. já foram descritas em 

tartarugas marinhas, principalmente, em animais mantidos em cativeiro 

(GLAZEBROOK; CAMPBELL, 1990; ORÓS et al., 2004; FLINT et al., 2009). O 

estudo de possíveis doenças emergentes nas tartarugas marinhas é importante para 

o entendimento do declínio das populações de indivíduos (WYNEKEN; LOHMANN; 

MUSICK, 2013). 

O litoral norte do estado de São Paulo é uma região conhecida como área de 

alimentação de tartarugas verdes juvenis. Nessa região é comum a interação das 

tartarugas com redes de pesca artesanal. Muitas tartarugas ficam presas nas redes 
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de espera ou cerco flutuante, ou então são encontradas boiando ou encalhadas nas 

praias. O Projeto Tamar - Base Ubatuba - é a organização encarregada de 

responder a essas ocorrências, determinando se o animal é liberado imediatamente 

ou encaminhado ao centro de reabilitação (GALLO et al., 2006). Animais 

encaminhados para esse centro apresentam geralmente tumores compatíveis com 

FP ou apresentam-se muito debilitados. A maioria dos animais chegam em 

condições de emaciação crônica, vindos a óbito logo após o início do tratamento.  

O afogamento em redes de pesca é considerado uma causa de morte 

relevante para as populações de tartarugas marinhas. Dessa forma é importante 

conhecer a fisiologia respiratória desses animais para melhor compreender o 

processo de afogamento. As tartarugas marinhas são mergulhadoras de apneia 

(mergulhadoras aeróbicas, Aerobic divers). Portanto, apresentam mecanismos 

fisiológicos para aproveitar ao máximo o oxigênio obtido da superfície. Os animais 

vertebrados mergulhadores aeróbicos iniciam o mergulho com uma quantidade 

limitada de oxigênio em seu organismo, sendo que a taxa metabólica e a quantidade 

de oxigênio armazenada nos pulmões e nos tecidos são fatores determinantes na 

duração do mergulho (WYNEKEN; LOHMANN; MUSICK, 2013).  Em seres humanos 

têm sido usados, como marcadores bioquímicos de afogamento, a dosagem 

sanguínea e de líquido pericárdico de eletrólitos, como o cálcio (Ca) e o magnésio 

(Mg), principalmente em casos de afogamento em água salgada. Nesses casos 

ocorre um aumento considerável desses eletrólitos nos níveis sanguíneos quando 

comparados a outras causas de morte (ZHU et al., 2005; DONG-RI et al., 2009; 

QUAN et al., 2009;). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 TARTARUGA VERDE 

 

 

Figura 1 - Individuo da espécie Chelonia mydas 

 
Fonte: (www.arkive.org). 

 

 A tartaruga verde (Chelonia mydas) é uma espécie marinha que habita os 

mares tropicais e subtropicais (Figura 1).  Há duas populações principais: as 

tartarugas verdes do Pacífico e as do Atlântico (MÁRQUEZ M., 1990). Seu nome é 

devido à coloração esverdeada escura da gordura localizada abaixo da carapaça. 

No Brasil é conhecida também com os nomes de aruanã, suçuarana e jereba 

(SANTOS et al., 2011). 

 

2.1.1 Classificações taxonômicas 

 

 Filo: Chordata.  

 Classe: Reptilia.  

 Ordem: Testudines. 

 Família: Cheloniidae. 

 

2.1.2 Características morfológicas  

 

 A tartaruga verde apresenta uma cabeça aparentemente menor, possui um 

par de escamas alongadas pré-frontais e a mandíbula inferior é serrada. A carapaça 
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é oval contendo 4 pares de placas laterais, 5 placas centrais e 12 pares de placas 

marginais (Figura 2).  A coloração varia entre uma combinação de tons verdes, 

amarelos e marrons. As populações do Pacífico apresentam colorações mais 

escuras do que as populações do Atlântico (MÁRQUEZ M., 1990).  

 

Figura 2 - Características morfológicas da tartaruga verde (Chelonia mydas) 

 
Fonte: (MÁRQUEZ M., 1990) 

 

2.1.3 Distribuição geográfica e habitat 

 

 A Chelonia mydas habita os mares tropicais e subtropicais entre as latitudes 

40°S e 40°N, apresentando distribuição circumglobal, (Figura 3), (HIRTH H. F., 

1997). Na fase juvenil é frequentemente encontrada em áreas costeiras, locais onde 

há abundante quantidade de grama marinha e algas, que usam como alimento. Na 

fase pelágica (que ocorre após o nascimento), as tartarugas verdes permanecem 

associadas a mantos de Sargassum até atingir o tamanho aproximado de 20-30 cm, 

depois migram para áreas costeiras, onde há abundância de grama marinha 

(MÁRQUEZ M., 1990; HIRTH H. F., 1997; ECKERT et al., 2000). Estas áreas de 

alimentação de juvenis são conhecidas como “habitat de desenvolvimento”. Nestas 

áreas elas podem permanecer por muito tempo, este fato foi constatado através da 
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recaptura de indivíduos por longos períodos de tempo; sendo observados alguns 

indivíduos até atingir a idade reprodutiva. Os animais adultos geralmente migram 

para outras áreas de alimentação, onde é menos comum encontrar juvenis. Na 

época da reprodução as tartarugas adultas migram para locais perto das praias de 

desova, onde ocorreram as cópulas (MEYLAN; MEYLAN, 2000).  

 

Figura 3 - Distribuição da tartaruga marinha Chelonia mydas 

 
Fonte: (SANTOS et al., 2011) 

 

2.1.4 Alimentação  

 

Nas etapas iniciais da vida e durante a etapa pelágica, a tartaruga verde 

apresenta uma alimentação onívora. No entanto, quando a tartaruga atinge um 

comprimento de 30 a 40 cm, mudam a alimentação para uma dieta herbívora, 

composta principalmente por algas e plantas aquáticas (BJORNDAL; LUTZ; 

MUSICK, 1997; SÁNCHEZ-SARMIENTO, 2013). Entre os gêneros de algas 

consumidas pelas tartarugas verdes encontram-se: Chaetomorpha, Sargassum e 

Hypnea; além disso, consomem plantas aquáticas dos gêneros Posidonia, 

Syringodium, Halophila, Halodur, Thalassia e Zostera (SPOTILA, 2004; ROSSI, 

2014). 

 

2.1.5 Aspectos biológicos 

 

 A idade na qual as tartarugas verdes chegam à maturidade sexual está entre 

26 e 40 anos (HIRTH H. F., 1997; ALMEIDA et al., 2011a). Esta espécie apresenta 

comportamentos migratórios, principalmente entre as áreas de desova, de 

reprodução e as áreas de alimentação. Sendo assim, chegando a percorrer 
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distâncias de até 2200 km no caso das fêmeas que desovam na ilha da Ascenção 

(Reino Unido) e se alimentam no litoral brasileiro (MÁRQUEZ M., 1990; ALMEIDA et 

al., 2011b; SÁNCHEZ-SARMIENTO, 2013). No Brasil, as principais áreas de desova 

encontram-se nas ilhas oceânicas: Arquipélago Fernando de Noronha/PE, reserva 

ecológica Atol das Rocas/RN, Ilha da Trindade/ES e, igualmente, no litoral 

continental do estado da Bahia. Há poucos relatos de desovas nos estados do 

Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Sergipe e Rio de Janeiro, (Figura 4), (SANTOS 

et al., 2011). Em relação ao comportamento das fêmeas, estas costumam 

demonstrar preferência por um local fixo para a desova, geralmente é a praia onde 

eclodiram, comportamento conhecido como filopatria (ALMEIDA et al., 2011a).  Elas 

podem fazer até sete ninhos em uma temporada reprodutiva com uma média de 110 

ovos por ninho e colocam os ninhos seguintes perto dos anteriores. O intervalo entre 

cada evento de desova está entre 12 a 14 dias, no qual as fêmeas ficam esperando 

no oceano. Cada temporada de desova pode estar separada entre quatro e seis 

anos (MÁRQUEZ M., 1990; SPOTILA, 2004). 

 

2.2 Fisiologia respiratória das tartarugas marinhas  

 

O sistema respiratório das tartarugas marinhas é composto pela glote, 

traqueia, dois brônquios e dois pulmões (esquerdo e direito). A traqueia é longa e 

forma os dois brônquios, os quais percorrem ao longo dos pulmões. Os brônquios 

apresentam muitas aberturas para os lobos pulmonares (WYNEKEN, 2004). 

Os pulmões são compartimentados saculados e ocupam grande parte da 

porção dorsal da cavidade interna, limitando-se dorsalmente com a carapaça e 

ventralmente com uma membrana, que se conecta ao fígado, o estômago e o 

intestino. O grande volume dos pulmões oferece vantagens para a flutuação no meio 

aquático (CUBAS; RAMOS SILVA; CATÃO-DIAS, 2007). 

As tartarugas marinhas não apresentam diafragma. Por este motivo a 

respiração ocorre por meio de movimentos dos músculos ventrais da cintura pélvica 

e escapular conectados ao plastrão, que geram compressões da região inguinal. 

Assim, junto com os movimentos das nadadeiras anteriores, alteram a pressão da 

cavidade celomática (WYNEKEN, 2004). 
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As tartarugas marinhas mergulham em apneia e, portanto, apresentam 

mecanismos fisiológicos para aproveitar ao máximo o oxigênio obtido na superfície. 

Esses animais iniciam o mergulho com uma quantidade limitada de oxigênio em seu 

organismo. A taxa metabólica e a quantidade de oxigênio armazenada nos pulmões 

e nos tecidos são fatores determinantes na duração do mergulho (WYNEKEN; 

LOHMANN; MUSICK, 2013). 

 

Figura 4 - Distribuição geográfica da tartaruga verde no Brasil1 

 
Fonte: (SANTOS et al., 2011). 

 

2.3 FATORES QUE AFETAM A SOBREVIVÊNCIA DAS TARTARUGAS MARINHAS 

 

 A sobrevivência das tartarugas marinhas está determinada por múltiplos 

fatores. Existem várias causas de morte, que podem ser classificadas como: causas 

antropogênicas (caça, acidentes com embarcações, desorientação, interação com 

diferentes formas de pesca, ações maliciosas e afogamento), causas naturais 

                                            
1 Em vermelho estão marcadas as áreas de alimentação monitoradas pelo projeto Tamar. Enquanto 
que em cinza, podemos observar a área de ocorrência. Em verde observamos as áreas principais de 
desova e em laranja, as áreas secundárias de desova. 
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(doenças, parasitas, estresse térmico e predação) e causas desconhecidas 

(impossível de determinar devido a decomposição da carcaça ou achados pouco 

concluintes) (WYNEKEN; LOHMANN; MUSICK, 2013). 

 

2.3.1 Fator antrópico 

 

 As seguintes ações realizadas pelo homem são as possíveis causas das 

diminuições das populações de tartarugas marinhas: a captura incidental em redes 

de arrasto e long lines por parte de indústrias pesqueiras; a pesca comercial em 

grande escala de indivíduos para o uso de sua carne, placas córneas e gordura; a 

caça às fêmeas no momento de aninhamento e aos seus ovos por parte de 

populações indígenas; a contaminação dos mares por resíduos provenientes de 

cidades, podendo gerar problemas gastrointestinais, principalmente obstruções; a 

presença de instrumentos de pesca abandonados, causando afogamento por 

emaranhamento; poluição ambiental por compostos provenientes da indústria 

agrícola como pesticidas; águas de esgoto que podem afetar diretamente as 

tartarugas e as algas, das quais se alimentam, e vazamentos de petróleo; acidentes 

com embarcações que causam traumas severos; degradação ambiental dos locais 

de nidação e áreas de alimentação; e o aquecimento global que eleva as 

temperaturas ambientais e o nível dos mares, danificando os arrecifes, gramas 

marinhas e até mesmo podendo interferir na determinação do sexo durante a 

incubação dos ovos (LIMPUS, 2008; HABIB; ZEIN; GHANAWI, 2010; WYNEKEN; 

LOHMANN; MUSICK, 2013). 

 Algumas estratégias estão sendo realizadas para tentar mitigar o impacto 

sobre as populações de tartarugas marinhas, bem como: a implementação de 

instrumentos excluídores de tartarugas em instrumentos de pesca; TEDs (Turtle 

Exclusion Devices); a regulamentação da caça de tartarugas por parte das 

populações aborígenes; o estabelecimento de áreas protegidas e áreas de trânsito 

lento de embarcações nos quais a existência de tartarugas é conhecida. No entanto, 

mesmo com essas estratégias, algumas populações de tartarugas seguem 

diminuindo (WYNEKEN; LOHMANN; MUSICK, 2013). 
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2.3.2 Fatores naturais 

 

2.3.2.1 Doenças que acometem as tartarugas marinhas 

 

As tartarugas marinhas representam um componente importante dentro do 

ecossistema marinho. A partir dos anos 80 têm-se os primeiros registros que 

apresentam a queda nas suas populações (WALLACE et al., 2013). E em muitas 

dessas populações o contato com atividades humanas é registrado (perda dos 

habitat para desova, predação dos ninhos e captura incidental). Há outras 

populações de tartarugas marinhas que também apresentam quedas, mas estas não 

estão relacionadas a atividades humanas, levantando, assim, a suspeita de doenças 

emergentes. O estudo das doenças emergentes em populações de animais de vida 

livre é fundamental para entender a diminuição do número de animais nessas 

populações (WYNEKEN; LOHMANN; MUSICK, 2013). 

 

2.3.2.1.1 Doenças virais 

 

2.3.2.1.1.1 Fibropapilomatose (FP) e outras herpeviroses 

 

A principal doença infecciosa descrita em tartarugas marinhas é a 

fibropapilomatose. É uma doença epizoótica que acomete várias espécies de 

tartarugas marinhas, principalmente a tartaruga verde, e por este motivo também é 

conhecida como Green Turtle Fibropapillomatosis (GTFP) (AGUIRRE et al., 1994). 

Esta doença também acomete tartarugas cabeçudas (Caretta caretta) e 

Lepidochelys kempii, sendo menos frequente nessas espécies (QUACKENBUSH et 

al., 1998; LACKOVICH et al., 1999; ENE et al., 2005). A GTFP foi descrita pela 

primeira vez, em tartarugas verdes, no ano de 1936 na Flórida (SMITH; COATES, 

1938).  A apresentação clínica da doença inclui a presença de tumores cutâneos em 

diferentes partes do corpo. Esta doença é muito debilitante, pois altera as atividades 

naturais de alimentação, visão, locomoção e apreensão de alimento, provocando 

emaciação. Suspeita-se que também interfira no comportamento reprodutivo 
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(JACOBSON et al., 1989; LACKOVICH et al., 1999; CUBAS; RAMOS SILVA; 

CATÃO-DIAS, 2007; ROSSI, 2014).   

Em sua maioria, os tumores situam-se na pele da região cervical, inguinal, 

axilar, base da cauda, nadadeiras, pálpebras, conjuntiva, carapaça e plastrão 

(JACOBSON et al., 1989). A aparência macroscópica dos tumores pode variar, 

podendo apresentar coloração entre rosa pálido e escuro, cinza e esbranquiçado 

(Figura 5, B, C). Além disso, hemorragia e necrose podem estar presentes (Figura 5, 

D) (ZWARG et al., 2014). Histopatologicamente os tumores caracterizam-se por 

apresentar hiperplasia epidermal papilar suportada em uma matriz fibrovascular com 

uma proporção de proliferação epidermal ou dermal variável, o que oferece três tipos 

de classificações histológicas: papilomas, fibromas ou fibropapilomas. Os papilomas 

apresentam proliferação do componente epidermal; enquanto os fibromas, 

apresentam proliferação do componente dermal; já os fibropapilomas, apresentam 

hiperplasia tanto do componente epidermal quanto do dermal (HERBST, 1994). 

Outras características histológicas, como: hiperqueratose, nucléolos proeminentes, 

discariose, halo nuclear e corpúsculos de inclusão intranucleares, podem estar 

presentes (MATUSHIMA et al., 2001). Há também registros de tumores internos, 

sendo descritos como fibromas, mixofibromas ou fibrosarcomas, localizados 

principalmente no pulmão (Figura 5, A), coração, rim e intestinos, o que pode gerar 

disfunção orgânica e morte (NORTON; JACOBSON; SUNDBERG, 1990; HERBST, 

1994; WORK et al., 2004). Suspeita-se que os tumores internos estejam presentes 

na fase tardia da doença e são consideradas lesões crônicas (JACOBSON et al., 

1989).   
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Figura 5 - Apresentação da fibropapilomatose em Chelonia mydas2 

 
A) B) 

 
 C)                                                       D)  

Fonte: (Arquivo pessoal Pablo Felipe Cruz Ochoa). 

 

O alphaherpesvirus é o mais provável agente causal da fibropapilomatose  

(LACKOVICH et al., 1999; LU et al., 2000). Ele é denominado de Chelonid FP-

associaded herpesvirus (CFPHV) ou Chelonid Herpesvirus 5 (ChHV-5) (HERBST et 

al., 2004; JONES et al., 2016). Pode estar presente nos tumores observados nos 

animais de vida livre (ENE et al., 2005). Embora o vírus também tenha sido 

detectado em animais sem a presença de tumores (LACKOVICH et al., 1999; LU et 

al., 2000; PAGE-KARJIAN et al., 2012). A identificação do vírus tem sido feita 

através de Polymerase Chain Reaction (PCR) e hibridização in-situ, sendo detectado 

em vários tecidos (QUACKENBUSH et al., 1998, 2001; LACKOVICH et al., 1999; LU 

et al., 2000; KANG et al., 2008).  

Existem outros dois herpesvirus, além do ChHV-5 descritos, que afetam as 

tartarugas marinhas mantidas em cativeiro. O Chelonid Herpesvirus 1 (ChHV-1), que 

                                            
2 (A) Fibroma em pulmão. (B, C e D) Fibropapilomas em diferentes partes do corpo. 
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está relacionado a doença Gray patch disease (GPD), causador de uma dermatite 

necrotizante em filhotes recém eclodidos (HAINES, 1978); e o Chelonid herpesvirus 

6 (ChHV-6), associado a lung-eye-tracheal disease (LETD), caracterizada por causar 

conjuntivite, faringite, traqueíte e pneumonia (JACOBSON et al., 1986; CURRY et 

al., 2000). 

Suspeita-se, como vetor mecânico do CFPHV, sanguessugas do gênero 

Ozobranchus e os peixes limpadores da espécie Thalassoma duperrey (LU et al., 

2000; GREENBLATT et al., 2004).  

Tem-se observado um aumento importante na incidência da doença nas 

últimas três décadas (HERBST, 1994; ENE et al., 2005). A água de qualidade ruim 

tem sido associada a uma maior prevalência da doença. A prevalência da 

fibropapilomatose em Chelonia mydas registrada pelo Projeto TAMAR nos anos 

2000-2014, no litoral do estado de São Paulo, foi estimada em 10,4% 

(BAPTISTOTTE, 2015). 

 

2.3.2.1.2 Doenças parasitárias 

 

As tartarugas marinhas de vida livre podem apresentar uma vasta quantidade 

de parasitas. Devido a sua patogenicidade, a família Spirorchiidae, juntamente com 

os coccídeos, são os mais importantes. São considerados como uma das causas 

principais de morte de tartarugas marinhas em várias partes do mundo (FLINT et al., 

2010). Os ovos dos trematódeos da família Spirorchiidae e suas formas adultas 

causam lesões que podem ser encontradas em todos os órgãos. Afetam 

principalmente os sistemas cardiovascular, nervoso central e linfático, além do trato 

gastrointestinal. Os achados necroscópicos associados resultam da presença de 

parasitas adultos e granulomas nos vasos sanguíneos; como mais comumente 

observado, ocasionam oclusão do vaso sanguíneo na serosa do trato 

gastrointestinal (Figura 6). Assim, ocasionam congestão linfática, estase 

gastrointestinal e lesão por compressão no cérebro (FLINT et al., 2010; STACY et 

al., 2010b).  A análise histopatológica evidencia lesão e inflamação vascular 

causadas pelos pelos embolos dos ovos dos trematódeos (GORDON; KELLY; 

CRIBB, 1998; STACY et al., 2010b). A família Spirorchiidae já foi descrita em 

quelônios de água doce sendo alguns ciclos de vida conhecidos, involucrando 
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algumas espécies de gastrópodes como hospedeiros intermediários e lesões 

similares as observadas em quelônios marinhos (GOODCHILD; KIRK, 1960; 

GOODCHILD; DENNIS, 1967; HOLLIMAN; FISHER, 1968).  

Tem sido reportado 14 espécies de parasitas da família Spirorchiidae em 

quelônios. Mas somente os gêneros Hapalotrema, Laeredius, Neospirorchis e 

Carettacola têm sua patologia caracterizada nas tartarugas marinhas (FLINT et al., 

2009, 2010a). O ciclo de vida de Amphiorchis sp. que parasita Caretta caretta em 

cativeiro, foi recentemente descrito usando técnicas de análises molecular e 

morfológica dos parasitas, involucrando uma espécie de gastrópode conhecida 

como Thylaeodus cf. rugulosis (CRIBB et al., 2016). O parasita Laeredius laeredi 

também foi descrito como presente em lepas marinhas, um cirrípede da espécie 

Fissurella nodosa (STACY et al., 2010a). O ciclo de vida dos demais parasitas da 

família Spirorchiidae ainda é desconhecido. Já foi confirmada a presença de 

Laeredius laeredi, Neospirorchis sp. e Amphiorchis indicus em tartarugas verdes no 

litoral brasileiro (WERNECK; SILVA, 2015). 

Tem sido relatada a presença destes parasitas em 100% das tartarugas 

encalhadas na Austrália e no Havaí, associando-se a sua presença como causa de 

morte em alguns casos (GORDON; KELLY; CRIBB, 1998; WORK et al., 2005; FLINT 

et al., 2010a).  

A família Spirorchiidae está relacionada à Schistosomatiidae, a qual pode 

afetar humanos e outros mamíferos, causando enfraquecimento severo e morte 

(WOLKE; BROOKS; GEORGE, 1982).  

 Infecção por coccídeos da espécie Caryospora cheloniae tem sido reportada 

como causa de óbito em tartarugas verdes da Bahia Moreton em Queensland, 

Austrália (GORDON; KELLY; LESTER, 1993). Essas infeções estão relacionadas às 

mudanças de temperatura das águas, o que pode interferir na resposta imunitária 

dos animais e se manifestar por meio de surtos (WYNEKEN; LOHMANN; MUSICK, 

2013).  
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Figura 6 - Serosa de estômago de Chelonia mydas3 

 
Fonte: (Arquivo pessoal Pablo Felipe Cruz Ochoa). 

 

2.3.2.1.3 Doenças bacterianas e fúngicas 

 

 As infecções bacterianas podem ocorrer como causas primárias ou podem 

ser oportunistas. Bactérias Gram negativas são as mais frequentemente 

relacionadas às doenças nas tartarugas marinhas. Diferentes bactérias têm sido 

reportadas, acometendo estes animais, podendo até serem consideradas como 

causas de morte em alguns casos; algumas com potencial zoonótico, como: Vibrio, 

Campylobacter, Salmonella e Mycobacterium spp. (GLAZEBROOK; CAMPBELL, 

1990; WORK et al., 2003).  O Vibrio anginolyticus foi isolado em 10% das 102 

tartarugas verdes juvenis e 2 tartarugas de pente mantidas em cativeiro na Austrália. 

As lesões observadas foram dermatites e estomatites ulcerativas, rinite obstrutiva e 

pneumonias (GLAZEBROOK; CAMPBELL, 1990). 

 O Mycobacterium marinum já foi isolado de um nódulo pulmonar de uma 

Caretta caretta e de granulomas com bacilos ácido álcool resistentes, em uma 

Eretmochelys imbricata (JACOBSON, 2007). O M. avium foi identificado em 

tartarugas verdes do Pacífico em 1976 (BROCK et al., 1976). O M. chelonae foi 

isolado em articulações e pele de uma tartaruga Lepidochelys kempii (GREER; 

STRANDBERG; WHITAKER, 2003).  

                                            
3 (Setas) Granulomas em vasos sanguíneos por ovos de trematódeos da família Spirorchiidae. 
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 O Citrobacter freundii e C. amalonaticus foram isolados de um caso fatal de 

celomite, em uma tartaruga verde, proveniente da costa brasileira (GOLDBERG et 

al., 2016). Além disso, o gênero Citrobacter foi associado também a pneumonias 

exsudativas, pneumonias granulomatosas, hepatites granulomatosas necrotizantes, 

nefrites granulomatosas e abscessos hepáticos em tartarugas das Ilhas Canárias, 

Espanha (ORÓS et al., 2005).  

 No estudo feito por RAIDAL et al., (1998) Salmonella, Echerichia coli, C. 

freudii e Moraxella foram isolados de tartarugas com lesões causadas por parasitas 

das família Spirorchiidae. 

 Relatos de infecções causadas por Aeromonas, Pseudomonas, 

Flavobacterium, Fusobaterium, Bacteroides e Clostridum, em tartarugas marinhas, já 

foram realizados por GLAZEBROOK; CAMPBELL, 1990; STEWART, 1990; e WORK 

et al., 2003). 

 A Chlamydia psittaci foi a responsável por um surto em tartarugas verdes 

juvenis, mantidas em cativeiro nas Ilhas Cayman, ocasionando uma alta 

mortalidade. Foram evidenciadas lesões no coração, principalmente necrose e 

degeneração das fibras musculares cardíacas, junto com infiltrado multifocal de 

macrófagos, heterófilos e linfócitos. Também foram observadas importantes lesões 

no baço e fígado. O patógeno foi identificado dentro de macrófagos com o uso da 

coloração de Macchiavello (HOMER et al., 1994). 

 Infeções por agentes fúngicos são pouco comuns em tartarugas de vida livre 

(WYNEKEN; LOHMANN; MUSICK, 2013).  O Penicillium sp., Paecilomyces sp., 

Fusarium sp. e Rhodotorula sp. foram isolados no estudo de GLAZEBROOK; 

CAMPBELL, 1990. Quando presentes, as doenças fúngicas se manifestam como 

micoses sistêmicas, doenças respiratórias ou gastrointestinais (WYNEKEN; 

LOHMANN; MUSICK, 2013). 

 

2.3.2.1.4 Alterações gastrointestinais 

 

 As principais alterações gastrointestinais observadas em tartarugas 

marinhas, são: constipações, obstruções, perfurações, torções, íleo paralítico e 

presença de corpos estranhos. Isso tudo ocorre devido à ingestão de resíduos 

provenientes da atividade humana, como: plástico, borracha, metais ou fibras 
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(BUGONI; KRAUSE; VIRGIÂNIA, 2001; WYNEKEN; LOHMANN; MUSICK, 2013). 

Também existem casos de ingestão de materiais orgânicos, causadores destas 

alterações. Obstruções são relacionadas com fecalomas, contendo material de 

ingestão normal das tartarugas. No caso da tartaruga verde, gramas marinhas 

comprimidas ocasionam esse tipo de lesão, mas não é possível precisar se essa 

alteração é secundária a uma causa primária, como no caso do íleo paralítico 

(WYNEKEN; LOHMANN; MUSICK, 2013).  

 

3 OBJETIVO GERAL 

 

Determinar a causa de morte de tartarugas verdes juvenis (Chelonia mydas) 

provenientes do litoral sudeste brasileiro e associar com os principais achados 

macro e microscópicos observados. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever e comparar estatisticamente os principais achados macroscópicos 

com formas de captura das tartarugas verdes; 

 Descrever e comparar estatisticamente os principais achados macro e 

microscópicos em tartarugas verdes;  

 Avaliar a relação entre as lesões sugestivas de afogamento com diferentes 

formas de captura; 

 Comparar estatisticamente a concentração de cálcio e magnésio, em líquido 

pericárdico, de tartarugas encontradas mortas presas em rede com tartarugas 

encontradas mortas em outros locais. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O presente estudo baseou-se na análise anátomo e histopatológica das 

lesões encontradas em diferentes órgãos associados às causas de encalhe de 

tartarugas verdes (Chelonia mydas). 

 

4.1 ANIMAIS 

 

Tartarugas verdes juvenis foram necropsiadas para este estudo nas 

instalações do Projeto TAMAR, na cidade de Ubatuba (SP), nos anos de 2015 e 

2016. Os animais foram encontrados vivos ou mortos por pescadores em redes de 

pesca, boiando ou encalhados em diferentes praias dos municípios de Ubatuba/SP, 

São Sebastião/SP, Ilha Bela/SP, Paraty/RJ e Trindade/RJ. Alguns animais chegaram 

vivos no centro de reabilitação, mas vieram a óbito logo após suas chegadas, sendo 

considerados animais com um período de permanência maior de 48 horas nesse 

centro como animais de cativeiro. Autorização SISBIO N° 49157-2 e CEUA N° 

2665110215 

 

4.1.1 Identificação 

 

Foi assignado um número em sequência para cada necropsia, além disso, 

foram registrados os números da(s) anilha(s), registrada(s) pelo Projeto TAMAR, e 

da história clínica – quando esta existia. 

 

4.1.2 Biometria, sexo e faixa etária 

Foi registrado o comprimento curvilíneo da carapaça-CCC (cm), largura 

curvilínea da carapaça-LCC (cm) e a massa corporal-MC (kg), como processo 

rotineiro do Projeto Tamar, e para determinar a faixa etária dos animais. O sexo dos 

animais foi determinado pela observação macroscópica das gônadas. 
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4.1.3 Escore corporal 

  

O escore corporal foi avaliado através da condição geral do animal e a 

concavidade do plastrão, tendo sido classificado como bom, regular ou ruim. Sendo 

assim, um animal é considerado ¨bom¨ se o plastrão é convexo, não apresenta 

afundamento ocular, apresenta tecido adiposo na região do pescoço e as áreas 

axilares e inguinais são protuberantes; ¨regular¨, se o plastrão está levemente 

côncavo, os olhos preenchem a órbita, os músculos na área do pescoço possuem 

tecido adiposo circundante e as áreas axilares ou inguinais estão ligeiramente 

afundadas; ¨ruim¨, se o plastrão se encontra extremamente côncavo, apresenta 

globos oculares afundados, área do pescoço com pouco ou nada de tecido adiposo 

circundante e as áreas axilares e inguinais muito magras (Figura 7) (THOMSON et 

al., 2009). 

 

Figura 7 - Formato do plastrão de acordo a condição corporal4 

 

Fonte: (THOMPSON et al., 2009).  

                                            
4 De cima para abaixo (côncavo, plano convexo); segundo condição corporal (ruim, regular, bom). 
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Além disso, a condição corporal foi avaliada de forma objetiva através do 

Índice de Condição Corporal (ICC), assim: ICC= MC (Kg)/CRC(cm)3, sendo que 

CRC corresponde ao comprimento retilíneo da carapaça (BJORNDAL; BOLTEN; 

MILANI, 2000; SÁNCHEZ-SARMIENTO, 2013) e obtido apartir de CCC, CRC= (CCC 

- 2.2464) / 1.0363. (SEMINOFF et al., 2003). 

 

4.2 EXAME NECROSCÓPICO 

 

 As necropsias foram realizadas nas instalações do projeto TAMAR, na 

cidade de Ubatuba/SP, de acordo com a descrição de WYNEKEN (2004). A princípio 

foi realizado o exame externo para avaliar o escore corporal, a condição da pele, a 

presença de tumores, a ausência de membros, a cavidade oral, a quantidade de 

epibiontes, ectoparasitas e algas e a presença de lesões sugestivas de interações 

com artefatos de pesca. Em seguida, foi realizada a abertura do animal, observando 

as alterações nos órgãos in situ avaliando-se a superfície, a coloração, o tamanho, o 

formato, a consistência e a textura. Os dados das necropsias foram registrados em 

planilhas (Anexo A), e depois as alterações foram descritas por órgão. Durante o 

exame necroscópico foi coletado o fluido celomático e pericárdico com uma seringa 

de 10 mL e agulha 22G x 1”, os quais foram armazenados a -80 °C. Foi realizada 

pesagem dos pulmões e estômago com balança digital, foi obtido o índice pulmonar 

e estomacal da seguinte forma: (Peso do órgão/Peso corporal) *100. 

 

4.3 EXAME HISTOPATOLÓGICO 

 

 Durante a necropsia foram coletados fragmentos de tecidos de 1,5 cm3 dos 

pulmões, traqueia, coração, rim, estômago, fígado, baço, intestinos, gônadas, 

tireoides, pâncreas, glândulas de sal, pele, cérebro e tumores (quando presentes) e 

fixados em formol a 10% (MATUSHIMA, 2007). Após a fixação, os tecidos seguiram 

as etapas de corte, desidratação, diafanização, impregnação pela parafina, inclusão 

dos fragmentos em blocos, e obtenção de cortes de aproximadamente 5 µm, e 

coloração com hematoxilina e eosina (HE) (WORK; BALAZS, 2010). As lâminas 
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foram analisadas em microscópio óptico e as lesões foram descritas resultando nos 

diagnósticos morfológicos para cada órgão. 

 

4.4 COLORAÇÕES ESPECIAIS DE CORTES HISTOLÓGICOS 

 

 Foram realizadas colorações especiais para a visualização de agentes 

infecciosos ou para caracterizar melhor as lesões diagnosticadas após a análise das 

lâminas coradas, com hematoxilina e eosina (HE). Foi feita coloração de Gram para 

a determinação de agentes bacterianos; Zielh-Neelsen em casos com suspeitas de 

bacilos álcool ácido resistentes e azul da Prússia (Perls) para detecção de 

hemosiderose (MOLINARO; CAPUTO; AMENDOEIRA, 2010). 

 

4.5 ANÁLISE DE SEDIMENTO 

 

 Foi realizada a análise do sedimento dos fluidos celomático e pericárdico 

para pesquisa de microalgas e cristais de areia. As amostras foram centrifugadas 

por 10 minutos a 2000 revoluções por minuto, sendo descartado o sobrenadante,  e 

uma gota do sedimento foi colocada numa lâmina de vidro e a amostra foi analisada 

no microscópio óptico. 

 

4.6. ANÁLISE DE ELETRÓLITOS  

 

 Foi realizada a dosagem de Cálcio e Magnésio no fluido pericárdico, a fim de 

se identificar possíveis diferenças entre tartarugas verdes com histórico de morte em 

rede de pesca ou por outras causas. A análise foi feita em um Analisador Bioquímico 

Flexor E 180, realizado no Laboratório Clínico Diagclin Vet, na cidade de São 

Paulo/SP. 
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4.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

 Todos os animais necropsiados foram fotografados durante o procedimento, 

ressaltando as alterações macroscópicas achadas com câmera fotográfica Canon® 

Powershot A620. As alterações histopatológicas mais significantes foram 

fotografadas em microscópio acoplado a uma câmera Canon® Powershot A640 nos 

aumentos de 5x, 10x, 40x e 100x. 

 

4.8 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

4.8.1 Ubatuba 

 

 Ubatuba é uma cidade costeira situada ao norte do estado de São Paulo a 

240 km da capital do estado. A atividade comercial mais importante é o turismo, 

juntamente com a pesca. O clima é chuvoso e apresenta temperaturas moderadas. 

Ao norte faz limite com o município de Paraty no estado do Rio de Janeiro, e ao sul, 

com a cidade de Caraguatatuba/SP, assim, sua extensão é de 106 km e 73 praias 

(GALLO et al., 2006; SÁNCHEZ-SARMIENTO, 2013). 

 Diferentes artefatos de pesca são utilizados em Ubatuba.  A pescaria 

artesanal é predominante, porém, também detecta-se a existência da pescaria 

comercial em pequena escala, principalmente a de camarão (GALLO et al., 2006). 

Na cidade de Ubatuba está presente uma base do Projeto TAMAR, encarregada de 

monitorar as interações das tartarugas marinhas com a pesca e, também, possui um 

centro de reabilitação para os animais encalhados (MARCOVALDI; MARCOVALDI, 

1999). 

 

4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Inicialmente os dados foram analisados mediante a estatística descritiva 

para estabelecer as afecções mais frequentes nas tartarugas verdes e as causas de 

morte dos animais; para tal foi utilizado o programa Microsoft Office Excel 2013. 

Para as análises categóricas de Chi2 e o teste exato de Fisher, foram realizados 

mediante o programa GraphPad Prism versión 5.0. Para a análise dos dados o 
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primeiro teste feito foi o de normalidade, D´Agostino and Pearson omnibus and 

normality test, assim, foram avaliados os níveis de cálcio e magnésio no líquido 

pericárdico. Uma vez constatado um padrão de normalidade para esses fenômenos, 

o resultado da prova de Bartlett's test foi usado para verificar se as variâncias eram 

equivalentes.  Quando os dados não apresentaram distribuição normal, dentro de 

cada momento de avaliação, foram analisados utilizando-se testes não paramétricos 

como o teste “t” para amostras não pareadas; e também foi utilizada a análise de 

variância de Kruskall Wallis. Todos os procedimentos estatísticos foram realizados 

com o software GraphPad Instat, versão 5.01 (1992-2007), e o grau de 

significância capaz de revelar diferença foi considerado a partir de p<0,05.   

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 ANIMAIS 

 

Foram realizados exames necroscópicos segundo Wyneken (2004) de 49 

tartarugas verdes, provenientes do litoral sudeste brasileiro, durante o período 2015-

2016 nas instalações do Projeto Tamar, na cidade de Ubatuba/SP. Todas as 

tartarugas verdes analisadas foram consideradas juvenis, pois apresentaram CCC 

menor do que 90 cm, sendo este o menor tamanho registrado em fêmeas 

desovando (ALMEIDA et al., 2011). 

 

5.1.1 Forma de captura, sexo e condição corpórea 

 

Segundo a forma de captura dos animais, o maior número de tartarugas 

foram aquelas encontradas boiando na água ou encalhadas na praia com 30 casos 

(61,22%), das quais 26 foram encontradas vivas e 04 mortas; seguidas das 

capturadas em rede de espera com 15 casos (30,61%), 04 vivas e 11 mortas; 

capturadas intencionalmente com 02 tartarugas vivas (4.08%), uma tartaruga morta 

(2,04%) achada em rede de arrasto de camarão e um caso de tartaruga viva presa 

em cerco flutuante (2,04%) (Figura 8). Foram necropsiadas no total 41 fêmeas, 

equivalentes a 83,67% e 08 machos, equivalentes a 16,33% (Figura 9). A condição 

corpórea dos animais foi classificada da forma subjetiva, como descrito em Materiais 
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e Métodos. A maioria de indivíduos apresentou condição corpórea ruim 24/49 

(48,98%), seguido de regular 15/49 (30,61%) e bom 10/49 (20,41%) (Figura 10). 

 

Figura 8 - Número de tartarugas verdes vivas e mortas agrupadas segundo a forma de captura, 
Ubatuba, 2015-2016 

 
Fonte: (Elaborada pelo autor). 

 

Figura 9 - Número de casos de tartarugas verdes necropsiadas agrupadas segundo o sexo, Ubatuba 
2015-2016 

 
Fonte: (Elaborada pelo autor).  
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Figura 10 - Porcentagem de tartarugas verdes necropsiadas agrupadas segundo a condição 
corpórea, Ubatuba, 2015-2016 

 
Fonte: (Elaborada pelo autor). 

 

5.2 EXAME NECROSCÓPICO  

 

Todos os dados de necropsia e laudos histopatológicos de cada tartaruga 

estudada encontram-se registrados em arquivos disponíveis no CD-ROM. 

 

5.2.1 Atrofia dos músculos peitorais 

 

A atrofia dos músculos peitorais foi classificada de forma subjetiva, 

observando-se atrofia severa em 18/49 (36,73%) dos indivíduos estudados, a atrofia 

moderada em 16/49 (32,65%) e leve em 2/49 (4,08%); 13/49 (26,53%) dos 

indivíduos não apresentaram atrofia (Figura 11). 
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Figura 11 - Porcentagem e número de tartarugas verdes agrupadas segundo atrofia de músculos 
peitorais, Ubatuba, 2015-2016 

 
Fonte: (Elaborada pelo autor). 

 

5.2.2 Presença de tumores  

 

A presença de tumores com aparência macroscópica compatível com 

fibropapilomatose foi encontrada em 15 casos correspondentes a 30,61%, seguido 

de 34 animais (69,39%), que não apresentaram tumores (Figura 12). 

 

Figura 12 - Porcentagem de tartarugas verdes com tumores compatíveis com fibropapilomatose, 
Ubatuba, 2015-2016 

 
Fonte: (Elaborada pelo autor). 
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5.2.2.1 Localização anatômica dos tumores 

 

De acordo a localização anatômica dos tumores, as nadadeiras foram as mais 

afetadas com 14 casos (28,57 %); o plastrão com 07 casos (14,29%); a região 

cervical com 05 casos (10,20%); os olhos com 04 casos (8,16%); a cabeça com 03 

casos (6,12%); a cavidade oral com 03 casos (6,12%); a carapaça com 03 casos 

(6,12%); a região inguinal com 03 casos (6,12%) e, por último, o pulmão com um 

caso (Figura 13). 

 

Figura 13 - Porcentagem de tartarugas verdes com tumores agrupados segundo o sítio anatômico 
afetado, Ubatuba, 2015-2016 

 
Fonte: (Elaborada pelo autor). 

 

5.2.3 Alterações gastrointestinais  

 

5.2.3.1 Presença de parasitas 

 

Com relação ao número de casos com presença de parasitas no trato 

gastrointestinal, detectou-se que 46/49 casos (93,88%) não apresentaram parasitas, 

no entanto, 03/49 casos (6,12%) apresentaram parasitas; sendo qualificado o grau 

de parasitismo subjetivamente como leve, apenas um caso 01/49 (2,04%); 01/49 

caso com presença moderada de parasitas (2,04%) e 01/49 caso com uma forte 

infestação parasitária intestinal (2,04%) (Figura 14). 
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Figura 14 - Porcentagem de tartarugas verdes com parasitas no trato gastrointestinal, Ubatuba, 2015-
2016 

 
Fonte: (Elaborada pelo autor). 

 

5.2.3.2 Presença de resíduos antropogênicos 

 

 Não foi observado a presença de residuos antropogênicos em 33/49 casos 

(68%); em 05/49 observou-se a presença leve de resíduos (10%); em 02 casos (4%) 

a presença  foi moderada e, por último, 09/49 casos (18%) com presença abundante 

de residuos antropogênicos (Figura 15). O tipo de resíduo mais comumente 

encontrado foi o material plástico em diferentes presentações, sacolas plásticas 

12/16,  embalagens plásticas 11/16, plásticos duros (fragmentos de copos plasticos, 

etc.) 11/16, seguido de material de borracha 3/16 (bexiga de festa, etc.), linhas de 

pesca 2/16 e material metálico 1/16. 
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Figura 15 - Porcentagem de tartarugas verdes afetadas com resíduos antropogênicos no trato 
gastrointestinal de acordo a quantidade, Ubatuba, 2015-2016 

 
Fonte: (Elaborada pelo autor). 

 

5.2.3.3 Presença de fezes compactas 

 

 Em relação às tartarugas verdes que apresentaram fezes compactas, em 

somente 08/49 casos (16,33%) manifestaram compactação das fezes, no entanto 

não houve compactação em 41/49 casos (83,67%) (Figura 16). 

 

Figura 16 - Número de casos e porcentagem de tartarugas afetadas por compactação das fezes, 
Ubatuba, 2015-2016 

 

Fonte: (Elaborada pelo autor).  
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5.2.3.4 Quantidade de líquido celomático 

 

 Ao fazer a medição do líquido presente na cavidade celomática das tartarugas 

marinhas necropsiadas e classificadas de forma subjetiva, 18/49 casos (36,73%) 

apresentaram pouca ou escassa quantidade de fluido celomático, seguida de 02/49 

casos (4,08%) com quantidade moderada e por último 29/49 casos (59,18%) com 

abundante fluido encontrado na cavidade celomática (Figura 17). 

 

Figura 17 - Número de casos e porcentagem segundo quantidade de líquido na cavidade celomática 
de tartarugas verdes, Ubatuba, 2015-2016 

 

Fonte: (Elaborada pelo autor).  
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5.2.4 Alterações pulmonares 

 

5.2.4.1 Edema pulmonar 

 

        Edema pulmonar foi detectado em 25/49 casos, correspondente a 51,02% 

(Figura 18). 

 

Figura 18 - Número de casos e porcentagem de animais com edema pulmonar 

 
Fonte: (Elaborada pelo autor). 

 

5.2.4.2 Enfisema pulmonar 

 

          Enfisema pulmonar foi observado em 11/49 animais, correspondente a 

22,45% (Figura 19). 
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Figura 19 - Número de casos e porcentagem de tartarugas verdes com enfisema pulmonar, Ubatuba, 
2015-2016 

 
Fonte: (Elaborada pelo autor). 

5.3 EXAME HISTOPATOLÓGICO 

 

O exame histopatológico foi realizado em 43 animais; foram excluídos 05 

casos já que as carcaças foram conservadas congeladas. Os resultados e a 

estatística descritiva dos casos foram baseados em 38 indivíduos, sendo excluídos 

os indivíduos cujos tecidos apresentavam autólise avançada. 

 

5.3.1 Diagnósticos e achados histopatológicos por sistemas  

 

5.3.1.1 Sistema Respiratório 

 

As alterações histopatológicas na pleura foram: pleurite heterofílica fibrinosa 

bacteriana em 2,63% (1/39) e pleurite supurativa bacteriana em 2,64% (2/39) dos 

indivíduos. 

No pulmão o diagnóstico mais comum foi a pneumonia com vasculite 

granulomatosa parasitária achada em 33,33% (13/39), acompanhada de trombose 

em 15,38% (6/39) dos casos e de um fibroma em um caso (2,56%). Os demais 

diagnósticos mais comumente determinados foram: a broncopneumonia heterofílica 

com 5,13% (2/39) e as hemorragias pulmonares em 5,13% (2/39) dos indivíduos. 



50 
 

Processos pneumônicos de diferentes padrões foram encontrados em 33,33% 

(13/39 tartarugas), descritos em detalhe no Apêndice A.  

Os achados histopatológicos mais frequentemente observados nos pulmões 

foram a presença de parasitas em 54,55% (24/39); vasculite granulomatosa 

parasitária 52,27% (23/39) e hemorragias em 36,36% (16/39) somado aos achados 

que estão apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Achados histopatológicos encontrados nos pulmões de tartarugas verdes, Ubatuba, 2015-

2016 
 

Pulmão (n=39) 
Número de 

Indivíduos (n) 
Percentagem (%)  

Parasitas 24 54,55 

Vasculite Granulomatosa 23 52,27 

Hemorragia 16 36,36 

Congestão 15 34,09 

Trombose 12 27,27 

Infiltrado Heterofílico 11 25,00 

Bactérias 8 18,18 

Infiltrado linfocitário 7 15,91 

Hiperplasia das Células 

Caliciformes 
4 9,09 

Granulomas Heterofílicos 3 6,82 

Abscessos Heterofílicos 3 6,82 

Granulomas Histiocíticos 2 4,55 

Necrose 1 2,27 

                      Fonte: (Elaborado pelo autor). 
 

5.3.1.2 Sistema Circulatório 

 

No coração o processo mais comumente encontrado foi a miocardite com 

vasculite granulomatosa de origem parasitária em 21,05% (8/38) dos indivíduos, 

miocardite linfocítica em 7,89% (3/38) e epicardite com miocardite e vasculite 

granulomatosa em 5,26% (2/38). 23,68% (9/38) das amostras analisadas 

apresentaram processos de miocardite de diferentes características histológicas 

como está descrito no Apêndice A.  

Os achados microscópicos deste órgão foram: presença de parasitas em 

42,11% (16/38); hemorragia em 28,95% (11/38); vasculite granulomatosa em 

28,95% (11/38) e infiltrado linfocítico em 28,95% (11/38) (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Achados histopatológicos no coração de tartarugas verdes, Ubatuba, 2015-2016 

 

Coração (n=38) 
Número de Indivíduos 

(n) 
Percentagem (%)  

Parasitas 16 42,11 

Hemorragia 11 28,95 

Vasculite Granulomatosa 11 28,95 

Infiltrado Linfocítico 11 28,95 

Degeneração Vacular Miocardial 10 26,32 

Congestão 7 18,42 

Infiltrado Heterofílico 6 15,79 

Necrose 5 13,16 

Trombose 2 5,26 

Bactérias 2 5,26 

Infiltrado Histiocítico 1 2,63 

             Fonte: (Elaborado pelo autor). 
 

 

A frequência de casos apresentando vasculite granulomatosa disseminada foi  

de 71,05% (27/38); sendo mais comumente encontrada nos pulmões, seguido do 

baço, sistema nervoso central, glândulas adrenais e intestino delgado, como 

apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Vasculite granulomatosa em diferentes órgãos de tartarugas verdes, Ubatuba, 2015-2016 
  

Orgão 
Número de 

Indivíduos (n=44) 
Percentagem (%) 

Pulmões 24 63,16 

Baço 24 63,16 

Encéfalo 19 50,00 

Glândulas Adrenais 18 47,37 

Intestino Delgado 15 39,47 

Coração 14 36,84 

Rim 13 34,21 

Estômago 11 28,95 

Fígado 10 26,32 

Intestino Grosso 10 26,32 

Glândula de Sal 10 26,32 

Pâncreas 9 23,68 

Glândula tireoide 5 13,16 

Gônadas 1 2,63 

                            Fonte: (Elaborado pelo autor). 
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5.3.1.3 Sistema Hematopoiético 

 

O baço apresentou esplenite e vasculite granulomatosa parasitária em 

52,63% (20/38) dos casos; esplenite abscedativa com vasculite granulomatosa 

parasitária em 5,26% (2/38) e esplenite histiocítica com vasculite granulomatosa em 

2,63% (1/38) dos animais. 

As alterações histopatológicas encontradas em maior proporção foram: a 

vasculite granulomatosa em 65,79% (25/38), seguido da presença de parasitas 

65,79% (25/38) e depleção linfóide em 36,84% (14/38) (Ver Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Alterações histopatológicas no baço de tartarugas verdes, Ubatuba, 2015-2016 
 

Baço (n=38) 
Número de 

Indivíduos (n) 
Percentagem (%)  

Vasculite Granulomatosa 25 65,79 

Parasitas 25 65,79 

Depleção Linfóide 14 36,84 

Infiltrado Heterofílico 12 31,58 

Infiltrado Histiocítico 9 23,68 

Necrose 3 7,89 

Congestão 2 5,26 

Abscesso Heterofílico 1 2,63 

Granuloma Heterofílico 1 2,63 

Bactérias 1 2,63 

Hemossiderófagos  1 2,63 

Trombose 1 2,63 

                          Fonte: (Elaborado pelo autor). 
 

 

5.3.1.4 Sistema Excretor 

 

Nos rins foram observados diferentes processos inflamatórios com diferentes 

padrões em 44,74% (17/38) dos indivíduos (ver Apêndice A), sendo a nefrite com 

vasculite granulomatosa parasitária em 26,32% (10/38)  e nefrite heterofílica em 

5,26% (2/38) dos achados mais comuns.  

Os achados histopatológicos observados com maior frequência estiveram 

relacionados principalmente com a presença de parasitas, como mostra a Tabela 5. 
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Tabela 5 - Achados histopatológicos nos rins de tartarugas verdes, Ubatuba, 2015-2016 
 

Rim (n=38) 
Número de 

Indivíduos (n) 
Percentagem (%)  

Parasitas 16 42,11 

Vasculite Granulomatosa 15 39,47 

Hemorragia 10 26,32 

Necrose 6 15,79 

Degeneração tubular 6 15,79 

Infiltrado Heterofílico 5 13,16 

Congestão 4 10,53 

Vacuolização tubular 4 10,53 

Cilindros Hialinos 4 10,53 

Trombose 3 7,89 

Infiltrado Linfocítico 3 7,89 

Bactérias 2 5,26 

Cristais 2 5,26 

Granuloma Heterofílico 1 2,63 

                      Fonte: (Elaborado pelo autor). 
 

Na bexiga urinária foi observado apenas um caso de serosite com vasculite 

granulomatosa parasitária equivalente a 2,63% (1/38) dos animais analisados. 

As glândulas de sal apresentaram adenite com vasculite granulomatosa em 

18,42% (7/38); vasculite granulomatosa em 2,63% (1/38); adenite granulomatosa em 

2,63% (1/38) e vasculite parasitária em 2,63% (1/38) dos animais. 

 

5.3.1.5 Sistema Digestório 

 

Na cavidade oral foram observados fibropapilomas em 7,89% (3/38) dos 

indivíduos. No esôfago, 5,26% (2/38) apresentaram gastro-esofagite supurativa 

necrotizante com presença de parasitas e bactérias; vasculite granulomatosa 

parasitária em 2,63% (1/38) e esofagite supurativa ulcerativa 2,62% (1/38). 

Quanto ao nível gástrico, os indivíduos apresentaram gastrite linfocitária em 

10,53% (4/38); gastrite supurativa com vasculite granulomatosa parasitária em 

10,53% (4/38); gastrite com vasculite granulomatosa 5,26% (2/38); gastrite ulcerativa 

em 5,26% (2/38) e 15,79% (6/38) apresentaram diferentes processos patológicos 

como mostrado detalhadamente no Apêndice A. 
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Nos intestinos a lesão mais frequente foi a enterite com vasculite 

granulomatosa parasitária em 18,42% (7/38) dos casos, seguida da enterite 

linfocitária catarral em 10,53% (4/38) e da enterite supurativa em 5,26% (2/38).  

O pâncreas apresentou pancreatite e vasculite granulomatosa parasitária em 

18,42% (7/38) e pancreatite e vasculite granulomatosa parasitária com hemorragia 

em 2,63% (1/38). 

Na cavidade celomática foi observada celomite supurativa bacteriana em 

5,26% (2/38) e celomite fibrinosa em 2,63% (1/38). 

No fígado a hepatite e vasculite granulomatosa parasitária foi observada em 

20,51% (8/38) e a colangio-hepatite granulomatosa parasitária com 5,13% (2/38) dos 

casos. Observou-se casos com colangio-hepatite granulomatosa com abscessos em 

2,63% (1/38); colangio-hepatite mononuclear e vasculite granulomatosa em 2,63% 

(1/38); hepatite com trombose e hepatite linfocítica necrotizante com trombose em 

2,63% (1/38) cada; hepatite supurativa e bacteriana com vasculite granulomatosa 

em 2,63% (1/38) e peri-hepatite supurativa bacteriana com trombose em 2,63% 

(1/38) dos casos analisados.  

Os achados histopatológicos mais comuns foram a hiperplasia e a hipertrofia 

de melanomacrófagos em 69,23% (27/38); a degeneração vacuolar 53,85% (21/38);  

a congestão 35,90% (14/38); a presença de parasitas em 28,21% (11/38) e outros 

como mostra a Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Achados histopatológicos no fígado de tartarugas verdes, Ubatuba, 2015-2016 
 

Fígado (n=39) 
Número de Indivíduos 

(n) 
Percentagem (%)  

Hiperplasia de 

melanomacrófagos 
27 69,23 

Degeneração Vacuolar 21 53,85 

Congestão 14 35,90 

Parasitas 11 28,21 

Vasculite Granulomatosa 10 25,64 

Infiltrado Linfocítico 9 23,08 

Infiltrado Heterofílico 9 23,08 

Trombose 6 15,38 

Granuloma Heterofílico 6 15,38 

Depósitos Intra-hepatocitários 6 15,38 

Granuloma Histiocítico 5 12,82 
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Fígado (n=39) 
Número de Indivíduos 

(n) 
Percentagem (%) 

   

Hemorragia 4 10,26 

Bactérias 4 10,26 

Necrose 3 7,69 

Abscesso Heterofílico 1 2,56 

Proliferação Ductal 1 2,56 

                 Fonte: (Elaborado pelo autor). 
 

 

5.3.1.6 Sistema Endócrino 

 

A glândula tireoide apresentou em 5,26% (2/38) de tireoidite granulomatosa, 

5,26% (2/38) de tireoidite com vasculite granulomatosa e tireoidite mononuclear com 

vasculite granulomatosa em 2,63% (1/38) dos casos. 

Nas glândulas adrenais o achado mais comum foi a adrenalite com vasculite 

granulomatosa parasitária em 34,21% (13/38) e a vasculite verminosa em 5,26% 

(2/38) dos indivíduos; adrenalite bacteriana granulomatosa em 2,63% (1/38); 

adrenalite bacteriana granulomatosa em 2,63% (1/38) e vasculite granulomatosa em 

2,63% (1/38) dos casos. 

 

5.3.1.7 Sistema reprodutivo 

 

Foi identificado apenas um caso, 2,63% (1/38), de orquite granulomatosa 

bacteriana e parasitária com degeneração testicular.  

 

5.3.1.8 Sistema nervoso central 

 

O diagnóstico mais comum foi meningoencefalite com vasculite 

granulomatosa observada em 26,32% (10/38), encefalite com vasculite 

granulomatosa em 7,89% (3/38) e meningite com vasculite granulomatosa 

parasitária em 5,26% (2/38). Observou-se também um caso, 2,63% (1/38), de 
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cerebelite com vasculite granulomatosa; um caso de meningite bacteriana 2,63% 

(1/38) e outro de meningoencefalite com vasculite granulomatosa e embolia 

bacteriana 2,63% (1/38). 

As alterações microscópicas observadas mais frequentemente foram: congestão em 

50% (19/38) dos indivíduos, presença de ovos de parasitas em 50% (19/38), 

vasculite granulomatosa em 44,74% (17/38), além das alterações exibidas na Tabela 

7. 

 

Tabela 7 - Achados histopatológicos no sistema nervoso central de tartarugas verdes, Ubatuba, 2015-
2016 

 

SNC (n=38) 
Número de 

Indivíduos (n) 
Percentagem (%)  

Congestão 19 50,00 

Parasitas 19 50,00 

Vasculite Granulomatosa 17 44,74 

Necrose 2 5,26 

Bactérias 2 5,26 

Hemorragia 1 2,63 

Infiltrado Linfocítico 1 2,63 

Trombose 1 2,63 

Metaplasia escamosa 1 2,63 

                        Fonte: (Elaborado pelo autor). 

 

5.4 DOSAGEM DE ELETRÓLITOS  

 

Foi realizada a dosagem de cálcio e magnésio em liquido pericárdico e 

celomático com a finalidade de comparar a concentração destes eletrólitos entre 

animais achados mortos presos em rede e animais achados mortos em outras 

condições. A tabela com os resultados encontra-se disponível no Apêndice B. 

 

5.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

5.5.1 Relação entre presença de gordura gelatinosa e condição corpórea de 

tartarugas verdes 

 



57 
 

         Na análise por Chi2, sobre a relação entre a presença de gordura com 

aparência gelatinosa e a condição corpórea dos animais, observou-se uma diferença 

significativa (P<0,001), sendo que os animais que apresentaram gordura com 

aparência gelatinosa foram os de condição corpórea ruim, seguidos daqueles 

classificados como regulares. Enquanto que aqueles animais em bom estado 

corpórea, não apresentaram gordura com aparência gelatinosa (Figura 20). 

 

Figura 20 - Número de casos com presença ou ausência de gordura de aparência gelatinosa segundo 
a condição corpórea de tartarugas verdes, Ubatuba, 2015-2016 

 
Fonte: (Elaborada pelo autor). 

 

5.5.2 Relação entre a condição corpórea e atrofia dos músculos peitorais de 

tartarugas verdes 

 

Ao fazer a relação entre a condição corpórea com a atrofia dos músculos 

peitorais, mediante o teste exato de Fisher, foi detectada relação estatisticamente 

significante (p<0.005) entre atrofia dos músculos peitorais com indivíduos com 

condição corpórea ruim/regular (Figura 21). 
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Figura 21 - Relação entre atrofia de músculos peitorais e condição corpórea de tartarugas verdes, 
Ubatuba, 2015-2016 

 
Fonte: (Elaborada pelo autor). 

 

5.5.3 Relação entre tartarugas verdes com a presença de resíduos 

antropogênicos e fezes compactas 

 

 Na análise por Chi2, sobre a relação entre a presença de resíduos 

antropogênicos e fezes compactas, o valor p<0,01 foi muito significante para os 

animais que não apresentaram fezes compactas e ausência de residuos 

antropogênicos. Enquanto que nos animais que apresentaram fezes compactas, 

houve a presença de resíduos antropogênicos (Figura 22).  

 

Figura 22 - Presença ou ausência de resíduos antropogênicos de acordo com o tipo de fezes Chi2 

 
Fonte: (Elaborada pelo autor).  
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5.5.4 Relação entre tartarugas verdes encontradas mortas em rede de pesca e 

condição corpórea 

 

 Quando analisou-se a relação entre os animais encontrados mortos em rede 

de pesca e o seu respectivo estado corpóreo, o teste de Chi2 revelou p<0,0001, 

sendo muito significante. Foi encontrado um maior número de tartarugas 

encontradas mortas  em rede em estado corpóreo bom, seguidas daquelas em 

estado regular; diferente das que morreram por outras causas a maioria com 

condição copórea ruim (Figura 23). 

 

Figura 23 - Relação tartarugas verdes mortas encontradas em rede de pesca e condição corpórea, 
Ubatuba, 2015-2016 

             
Fonte: (Elaborada pelo autor). 

 

5.5.5 Relação entre índice pulmonar de tartarugas verdes encontradas mortas 

em rede de pesca e outros locais  

 

 O teste “t” não pareado quando comparado Quando comparou-se o índice 

pulmonar ((Peso pulmões/ Peso corporal)*100) das tartarugas verdes  encontradas 

mortas presas na rede de pesca, com os animais encontrados mortos em outros 

locais (boiando ou encalhadas), o teste “t” não pareado não revelou diferenças nos 

grupos avaliados P>0,05 (Figura 24). 

  



60 
 

Figura 24 - Índice pulmonar de tartarugas verdes encontradas mortas presas em rede de pesca com 
outros locais, Ubatuba, 2015-2016 

 
Fonte: (Elaborada pelo autor). 

 

5.5.6 Relação entre índice estomacal de tartarugas verdes encontradas mortas 

em rede de pesca e outros locais 

 

 De igual maneira o índice estomacal (Peso estômago/Peso corporal)*100), 

mediante o teste de “t” não pareado, não revelou diferença estatisticamente 

significante entre tartarugas verdes encontradas mortas presas em rede com outros 

locais (boiando ou encalhadas), sendo o  valor de p>0,05 (Figura 25). 

  

Figura 25 - Índice estomacal de tartarugas verdes encontradas mortas presas em rede de pesca com 
outros locais (boiando ou encalhadas), Ubatuba, 2015-2016 

 

Fonte: (Elaborada pelo autor). 
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5.5.7 Relação entre edema pulmonar de tartarugas verdes encontadas em rede 

de pesca e outros locais 

 

Ao fazer a relação entre edema pulmonar e as formas de captura, mediante o 

teste exato de Fisher, diferença estatística não foi revelada (p>0,05) (Figura 26). 

 

Figura 26 - Relação entre presença de edema pulmonar e tartarugas encontradas presas em rede de 
pesca e outros locais, Ubatuba, 2015-2016 

 

 

Fonte: (Elaborada pelo autor). 

 

5.5.8 Relação entre enfisema pulmonar de tartarugas verdes encontradas 

mortas em rede de pesca e outros locais 

 

 A relação entre enfisema pulmonar e as formas de captura não revelou 

diferença estatisticamente significante (p>0,05) (Figura 27). 
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Figura 27 - Relação entre a presença de enfisema pulmonar e tartarugas verdes encontradas presas 
em rede de pesca e outros locais, Ubatuba, 2015-2016 

 

Fonte: (Elaborada pelo autor). 

 

5.5.9 Relação entre presença de vasculite e a forma de captura das tartarugas 

verdes 

 

 Ao analisar a relação entre a  forma de captura (rede de pesca, 

boiando/encalhada)  e a presença de vasculite das tartarugas verde, o teste exato 

de Fisher não revelou diferença estatisticamente significante p>0,05 (Figura 28). 

 

Figura 28 - Presença de vasculite e forma de captura de tartarugas verdes, Ubatuba, 2015-2016 

 
Fonte: (Elaborada pelo autor). 
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5.5.10 Relação entre presença de tumores e a forma de captura das tartarugas 

verdes 

 

Na análise feita mediante o teste exato de Fisher, não revelou diferença 

estatisticamente significante entre a presença de tumores e a forma de captura (rede 

de pesca, boiando/encalhada) (p>0,05) (Figura 29). 

 

Figura 29 - Presença de tumores e forma de captura de tartarugas verdes, Ubatuba, 2015-2016 

 
Fonte: (Elaborada pelo autor). 

 

5.5.11 Relação entre evidência de enterite e presença de residuos 

antropogênicos em tartarugas verdes 

 

Assim como quando foi analisada a relação entre evidência de enterite com a 

presença de resíduos antropogênicos em tartarugas verdes, mediante o teste exato 

de Fisher, não revelou diferença estatisticamente significante (p>0,05) (Figura 30). 
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Figura 30 - Evidencia de enterite e presença de resíduos antropogênicos em tartarugas verdes, 
Ubatuba, 2015-2016 

 
Fonte: (Elaborada pelo autor). 

 

5.5.12 Relação entre a concentração de cálcio em líquido pericárdico de 

tartarugas verdes encontradas mortas em rede de pesca e outras formas de 

captura 

 

O teste “t” não pareado revelou que a concentração de cálcio presente no 

líquido pericárdico das tartarugas verdes encontradas mortas presas em rede foi 

maior quando comparada com as outras formas de captura (encalhe/boiando) (p< 

0,001), revelando diferenças estatísticas significantes (Figura 31). 

 

Figura 31 - Concentração de cálcio em líquido pericárdico de tartarugas verdes encontradas mortas 
presas em rede de pesca e outras formas de captura, Ubatuba, 2015-2016 

 
Fonte: (Elaborada pelo autor).  
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5.5.13 Relação entre a concentração de magnésio em líquido pericárdico de 

tartarugas verdes encontradas mortas em rede de pesca e outras formas de 

captura 

 

Do mesmo modo como quando analisada a concentração de magnésio no 

líquido pericádico das tartarugas verdes encontradas mortas em rede de pesca, o 

teste “t” não pareado revelou-se estatisticamente significante quando comparadas 

com as outras formas de captura (p< 0,05) (Figura 32). 

 

Figura 32 - Concentração de magnésio em líquido pericárdico de tartarugas verdes encontradas 
mortas em rede de pesca e outras formas de captura, Ubatuba, 2015-2016 

 
Fonte: (Elaborada pelo autor). 

 

6 DISCUSSÃO 

 

6.1 ANIMAIS 

 

Todos os animais que participaram do presente estudo pertenciam a espécie 

Chelonia mydas. A região do litoral sudeste do estado brasileiro é uma área de 

alimentação frequentada por espécimes de tartarugas verdes, onde ocorre 

frequentemente a captura incidental destes animais (MARCOVALDI et al., 1998; 

MARCOVALDI; MARCOVALDI, 1999; GALLO et al., 2006).  
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6.1.1 Sexo, faixa etária, condição corpórea subjetiva e ICC (Índice de condição 

corpórea) dos animais 

 

O sexo dos animais foi avaliado através da observação macroscópica das 

gônadas. No presente estudo foi evidenciada maior quantidade de fêmeas do que 

machos. A determinação sexual na incubação dos ovos de répteis é determinada 

pela temperatura ambiental, sendo assim em determinadas temperaturas existe o 

nascimento de 100% fêmeas ou 100% machos (MROSOVSKY; PIEAU, 1991). O 

termo temperatura pivotal é utilizado para designar a temperatura na qual são 

produzidos 50% fêmeas e 50% machos; esta temperatura varia entre as espécies 

(MROSOVSKY, 1994). Estudos em tartarugas marinhas determinaram que 

temperaturas altas (>29°C) produzem maior proporção de fêmeas enquanto as mais 

frias (<29°C) produzem mais machos. A temperatura influência no primeiro terço da 

incubação, apresentando reversibilidade sexual; porém a partir do segundo terço, a 

diferenciação sexual é irreversível (HIRTH H. F., 1997; GODLEY; BRODERICK; 

HAYS, 2001). A temperatura neste período atua na síntese de enzimas envolvidas 

na diferenciação das gônadas (FERREIRA JÚNIOR, 2009). A temperatura pivotal 

para a tartaruga verde varia entre 28,5-30 °C (FERREIRA JÚNIOR, 2009). 

Para a espécie Eretmochelys imbricata a porcentagem de fêmeas nascidas 

nas praias do norte da Bahia é de 90% (MARCOVALDI et al., 2011). 

Todos os indivíduos foram considerados juvenis por apresentar um CCC 

menor do que 90 cm (ALMEIDA et al., 2011b) e as gônadas não estavam totalmente 

desenvolvidas no exame macroscópico. O litoral norte do estado de São Paulo e sul 

do estado do Rio de Janeiro é uma área conhecida pela alta frequência de 

tartarugas verdes juvenis (GALLO et al., 2006; ALMEIDA et al., 2011a). 

Na avaliação do índice de condição corpórea é possível obter uma correlação 

com a avaliação subjetiva. A maioria dos animais apresentaram condição corpórea 

ruim.  Paradoxalmente, apareceram casos excepcionais; principalmente aqueles 

classificados como “ruim”, mas que apresentaram ICC na faixa dos animais 

considerados “bom”, o que coincide com o observado por Sánchez-Sarmiento (2012) 

devido, possivelmente, em função da relação da presença de tumores ou de 

alterações que aumentam o peso do animal, como, por exemplo, obstruções 

intestinais ou ascite, sendo compatível com o discutido por Work e colaboradores 

(2004). 
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Foi feita análise por Chi2 sobre a relação entre a presença de gordura de 

aparência gelatinosa e a condição corpórea dos animais, observando-se uma 

diferença estatística significativa (p<0.001) (Figura 20), indicando que animais com 

condição corpórea ruim apresentam gordura de aparência gelatinosa (atrofia serosa 

da gordura). Para avaliar a relação entre atrofia dos músculos peitorais e a condição 

corpórea foi realizado o teste exato de Fisher, obtendo diferença estatística 

significativa (p<0.005) (figura 21), concluindo que animais com condição corpórea 

classificada como regular ou ruim apresentam atrofia de músculos peitorais. Esta 

relação já foi observada em tartarugas verdes do Havaí, que apresentavam 

fibropapilomatose (WORK et al., 2004) neste estudo não evidenciou-se relação entre 

presença de tumor e encalhe atraves do teste exato de Fisher (p>0.05) (Figura 29). 

Quando realizada a analise por Chi2 sobre a relação entre tartarugas verdes 

achadas mortas em rede de pesca e a condição  corpórea, foi evidenciada diferença 

estatística muito significativa (p<0,0001) com os animais de estado corpóreo bom. 

Determinando assim que animais encontrados mortos presos em rede de pesca 

apresentam boa condição corpórea (Figura 23). 

 

6.1.2 Formas de captura 

 

A forma mais comum de captura dos animais foi o encalhe, 26 tartartugas 

verdes vivas e 04 mortas; seguido pela rede de espera, 11 mortas e 05 vivas. Já o 

cerco flutuante e a rede de arrasto foram as formas menos comuns de captura. O 

que difere do estudo realizado por GALLO e colaboradores (2006) foi a maior 

quantidade de tartarugas marinhas encalhadas mortas e uma maior quantidade de 

animais vivos presos em rede de espera. Os emaranhamentos de animais em redes 

de espera podem supor um risco mais elevado de pneumonia aspirativa como 

consequência da aspiração de água do mar e afogamento.  
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6.2 EXAME NECROSCÓPICO 

 

6.2.1 Presença de tumores  

 

Em quatorze das quarenta e nove tartarugas verdes foi observada a presença 

de tumores de diferentes tamanhos, com aparência macroscópica de fibromas, 

papilomas ou fibropapilomas em diferentes partes do corpo; a localização mais 

comum desses tumores encontrou-se nas nadadeiras, seguido pelo plastrão e a 

região cervical. Isto é compatível com o descrito por JACOBSON e colaboradores 

em (1989) nos quais a maioria dos tumores situam-se na pele da região cervical, 

inguinal, axilar, base da cauda, nadadeiras, pálpebras, conjuntiva, carapaça e 

plastrão. Um animal 01/14 (7,14%) apresentou um nódulo pulmonar esbranquiçado 

de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro de consistência firme compatível com 

fibroma. Estando de acordo com HERBST (1994), que relata a ocorrência de 

tumores internos apresentando-se como fibromas bem diferenciados, localizados 

principalmente nos pulmões, coração, rins e intestinos. Neste estudo houve apenas 

um caso que apresentou tumor pulmonar, caracterizado histopatologicamente como 

proliferação de tecido conectivo constituído principalmente por fibroblastos bem 

diferenciados, rodeado por epitélio respiratório apresentando um padrão de 

crescimento expansivo. Lembrando que tumores internos já foram relatados em 

tartarugas verdes com fibropapilomatose cutânea na cidade de Santos/SP (DUTRA; 

NASCIMENTO; FUTEMA, 2012).  

  A aparência macroscópica dos fibropapilomas pode variar, podendo 

apresentar coloração entre rosa pálido e escuro, cinza e esbranquiçados; além disso 

hemorragia e áreas de necrose podem estar presentes (ZWARG et al., 2014), sendo 

essas características observadas nos tumores analisados no presente trabalho. A 

FP em tartaruga verde foi descrita pela primeira vez em 1938 (LUCKE; SMITH, 

1938). A causa primaria da FP é a infeção com o Chelonid Herpesvirus 5, mas existe 

a suspeita quanto a fatores ambientais que podem estar envolvidos (ENE et al., 

2005; PAGE-KARJIAN et al., 2012; JONES et al., 2016), esse vírus já foi detectado 

por PCR em secreção ocular, saliva e tecidos tumorais de tartarugas verdes da 

costa sudeste brasileira (MONEZI et al., 2016). Os tumores são classificados em três 

categorias de acordo com as suas características histopatológicas, a saber: os 
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papilomas apresentam proliferação da epiderme, os fibromas caracterizam-se por 

proliferação do componente dermal com relativa presença de colágeno e os 

fibropapilomas consistem com estas duas características (KANG et al., 2008). 

Hiperqueratose, acantose, halo nuclear e discariose podem estar presentes 

(MATUSHIMA et al., 2001). Também foram descritos um papiloma corneal, um 

fibropapiloma lingual, oito fibropapilomas cutâneos e um fibroma cutâneo. A 

presença de degeneração balonosa (degeneração hidrópica severa) e corpúsculos 

de inclusão intranucleares em células epiteliais de tumores é considerada uma lesão 

associada a infecção viral (JACOBSON et al., 1989; LACKOVICH et al., 1999; 

MONEZI et al., 2016), essas características foram observadas em apenas um tumor.  

A presença de fibropapilomatose foi descrita no litoral brasileiro pela primeira 

vez em 1986 (BAPTISTOTTE et al., 2001; MATUSHIMA et al., 2001; MONEZI et al., 

2016). A prevalência de fibropapilomatose em Chelonia mydas registradas pelo 

Projeto TAMAR para os anos de 2000 a 2014, no litoral do estado de São Paulo, foi 

estimada em 10,43% (BAPTISTOTTE, 2015) 

 

6.2.2 Alterações do sistema gastrointestinal 

 

6.2.2.1 Resíduos antropogênicos e fezes compactadas 

 

Em dezesseis das quarenta e nove tartarugas verdes (32,6%), foram 

encontrados resíduos antropogênicos no interior do trato gastrointestinal, 

principalmente vários tipos de plástico e em menor quantidade borracha e metal. A 

presença desse tipo de material é frequente em tartarugas verdes no litoral brasileiro 

(BUGONI; KRAUSE; VIRGIÂNIA, 2001). Esse material quando presente em grande 

quantidade pode ocasionar obstruções, obliterações, intussuscepções, enterites e 

colites (WYNEKEN; LOHMANN; MUSICK, 2013). Intussuscepção foi observada em 

dois animais, sendo que um deles apresentou resíduos antropogênicos no trato 

gastrointestinal. 16,33% (8/49) dos indivíduos apresentaram fezes compactadas. 

Quando feita a análise por Chi2 da presença de resíduos antropogênicos e 

apresentação de fezes compactadas, evidenciou-se uma relação estatisticamente 

significativa (p<0.01) (Figura 22). Quando feito o teste exato de Fisher para analisar 
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a relação entre presença de resíduos antropogênicos e enterite, não houve diferença 

estatística significativa (p>0.05) (Figura 30) 
 

6.2.2.2 Líquido celomático  

 

A presença de abundante quantidade de líquido celomático foi observada em 

59,18% (29/49) das tartarugas verdes necropsiadas. Este número encontrado pode 

estar relacionado ao primeiro procedimento clínico, que é a administração da 

solução de Ringer via intracelomática para hidratação do paciente logo após a 

chegada ao centro de reabilitação (NORTON, 2005). 

 

6.2.2.3 Presença de parasitas  

 

Durante o exame necroscópico foram observados parasitas no trato 

gastrointestinal em 6,12% (3/49) dos animais. As tartarugas marinhas podem ser 

parasitadas por uma grande variedade de gêneros e espécies de parasitas. Pelo 

menos 51 espécies têm sido descritas por parasitar a tartaruga verde (JACOBSON, 

2007). WERNECK e SILVA (2015) descreveram a prevalência, a abundância e a 

intensidade de helmintos em 136 tartarugas verdes juvenis do estado de São Paulo 

e Rio de Janeiro no período entre 2004 e 2011, achando 27 taxas de helmintos. 

Lesões por helmintos da família Spirorchiidae podem ser evidenciadas no trato 

gastrointestinal como granulomas miliares lineares enegrecidos localizados em 

vasos sanguíneos mesentéricos e da serosa do trato gastrointestinal como, também, 

sua congestão (GORDON; KELLY; CRIBB, 1998; FLINT et al., 2009; WERNECK, 

2012) 

 

6.2.3 Alterações do sistema respiratório 

 

Enfisema pulmonar foi observado em doze dos quarenta e nove animais 

(24,4%), sendo cinco com histórico de interação com rede de espera. Vinte e seis 

dos quarenta e nove animais (53%) apresentaram edema pulmonar. Segundo 

WERNECK; GALLO; SILVA, (2008), enfisema e edema pulmonar são lesões 
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sugestivas de afogamento, embora não existam lesões macroscópicas diagnósticas 

de afogamento em tartarugas marinhas (WORK; BALAZS, 2010). Quando 

comparadas através do teste exato de Fisher, a presença de enfisema e de edema 

pulmonar em animais encontrados presos em rede de pesca, comparado a outras 

formas de captura, não apresentaram diferença estatística significativa (p>0.05) 

(Figura 26 e 27). 

Outras alterações do sistema respiratório encontradas foram lesões nodulares 

com cavitações, presença de material caseoso e purulento e coágulos aderidos ao 

lúmen dos brônquios. Estas lesões podem ser associadas a broncopneumonias e 

pneumonias de diferentes etiologias (GLAZEBROOK; CAMPBELL, 1990a, 1990b; 

FLINT et al., 2009). 

 

6.2.4 Índices pulmonar e estomacal 

 

Os cálculos dos índices pulmonar e estomacal foram obtidos a fim de 

estabelecer um valor proporcional do órgão para o peso de cada indivíduo. Foi 

realizado o teste de “t” não pareado para avaliar a relação de cada índice entre 

animais encontrados presos em rede de pesca e animais capturados de outra forma 

(boiando/encalhe), não evidenciando diferença estatisticamente significativa (p>0.05) 

(Figura 24 e 25). 

 

6.3 EXAME HISTOPATOLÓGICO 

 

6.3.1 Lesões granulomatosas 

 

Lesões granulomatosas foram os achados histopatológicos mais 

frequentemente encontrados no presente estudo. As lesões granulomatosas são 

muito comuns em répteis. A formação de granulomas é uma resposta à infecção por 

uma ampla variedade de agentes etiológicos, incluindo bactérias, parasitas e fungos 

(MONTALI, 1988; JACOBSON, 2007). Os granulomas são classificados em três 

tipos de acordo com suas características morfológicas, o granuloma heterofílico 

apresenta um centro necrótico o qual é formado por heterofilos necróticos e 

degenerados e no granuloma histiocítico é constituído por macrófagos degenerados. 
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O granuloma crônico é o terceiro tipo e representa o estágio final da lesão, formado 

a partir de um granuloma heterofílico ou histiocítico (MONTALI, 1988; SOLDATI et 

al., 2004). Granulomas heterofílicos, histiocíticos e crônicos foram evidenciados no 

fígado, pulmão, baço e rim dos indivíduos estudados (Tabela 1, 4,5 e 6). Os 

granulomas heterofílicos estão associados às infecções por agentes patógenos 

extracelulares, como a maioria das infecções bacterianas e fúngicas, ou por lesão 

tissular, a qual ocasiona infiltração de grande quantidade de heterofilos. A formação 

de abscessos heterofílicos geralmente precede a formação do granuloma 

(MONTALI, 1988; JACOBSON, 2007). Abscessos heterofílicos foram observados 

nos pulmões de 03 animais; no baço e no fígado com um caso cada (Tabela 1, 4 e 

6). Subsequente a formação de abscesso e degeneração dos heterófilos, ocorre um 

acúmulo de macrófagos, na periferia da lesão, formando assim o granuloma 

(JACOBSON, 2007). Diferentemente dos granulomas heterofílicos, os granulomas 

histiocíticos são associados à infecções por bactérias estritamente intracelulares 

como: micobacterias e clamídias e algumas infeções fúngicas (MONTALI, 1988; 

JACOBSON et al., 2002; SOLDATI et al., 2004); a formação deste tipo de granuloma 

é iniciada com a infiltração e acúmulo dos macrófagos no local da infeção; com a 

evolução da lesão ocorre necrose dos macrófagos, resultando em um centro 

necrótico; alguns heterófilos podem ser observados ao redor, mas em menor 

proporção quando comparado aos granulomas heterofílicos. Os granulomas 

crônicos são o resultado da persistência de granulomas heterofílicos ou histiocíticos 

e são caracterizados pela presença de macrófagos epitelióides com fibrose 

associada e centro necrótico amorfo; algumas vezes com mineralização. 

(JACOBSON, 2007). Na prática é difícil se diferenciar um granuloma crônico 

precedido por um granuloma histiocítico ou heterofílico. SOLDATI e colaboradores 

(2004) determinaram que a maioria dos granulomas observados em répteis são do 

tipo crônico. 

 

6.3.2 Spirorchiidae 

 

Outras lesões granulomatosas observadas no presente trabalho estão 

associadas à presença de ovos de trematódeos da família Spirorchiidae no interior 

de vasos sanguíneos. Estes ovos se apresentaram rodeados principalmente por 
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células gigantes multinucleadas, algumas vezes formando trombos ou êmbolos e em 

outros apresentando infiltrado linfociplasmocitário ou heterofílico associado, sendo 

diagnosticadas como vasculites granulomatosas. A presença de ovos de 

trematódeos e algumas formas imaturas e adultas também foram encontradas em 

vasos linfáticos da submucosa intestinal. 

Algumas espécies de parasitas da família Spirorchiidae podem causar doença 

crônica e morte de alguns animais. Sendo associados muitas vezes a causas de 

encalhe em diferentes espécies de tartarugas marinhas (GLAZEBROOK; 

CAMPBELL, 1990a, 1990b; GORDON; KELLY; CRIBB, 1998; STACY et al., 2010), 

embora não tenha sido reportada em estudos retrospectivos realizados na Espanha 

por ORÓS e colaboradores em Caretta caretta (ORÓS et al., 2005, 2016). A 

presença de parasitas da família Spirorchiidae têm sido reportada em tartarugas 

verdes do litoral brasileiro (WERNECK et al., 2006; WERNECK; SILVA, 2015).  

Como no caso de afecções provocadas por outros trematóides, suspeita-se 

que, no ciclo de vida desses parasitas, espécies marinhas de gastrópodes estejam 

envolvidas. DNA de Laeredius laeredi foi isolado a partir de tecidos do gastrópode 

marinho Fissurella formosa em (2010) por STACY e colaboradores. Para o 

spirorchideo Amphiorchis sp foi isolado DNA e observada as fases assexuais e de 

cercarias nos tecidos do gastrópode marinho Thylaeodus cf. rugulosus. Amphiorchis 

sp está relacionado filogeneticamente com os gêneros Carettacola, Hapalotrema e 

Laeredius (CRIBB et al., 2016).  As principais lesões microscópicas causadas por 

estes parasitas são granulomas contendo ovos no interior de vasos sanguíneos, que 

podem ser observados em tecidos do coração, pulmões, rins, estômago, intestino 

delgado, colón, fígado, baço, bexiga urinária, sistema nervoso central ou a forma 

adulta parasitando capilares ou grandes vasos sanguíneos (RAND; WILES, 1983; 

WERNECK; GALLO; SILVA, 2008; STACY et al., 2010).  

Segundo WOLKE e colaboradores (1982), os ovos desses trematóides podem 

ser classificados em 3 categorias: ovos do tipo 1, caracterizados por serem 

alongados com dois processos terminais, sendo um semelhante a um gancho, de 

coloração amarelo amarronzada e um miracídio na porção oval, estes pertencem 

aos gêneros Laeredius, Monticellius e Hapatotrema; Já os ovos do tipo 2, 

apresentam-se ovóides com um processo terminal afiado e curto, similares aos 

gêneros Carettacola e Haemoxenicon; e por último, ovos do tipo 3, menores que os 

outros dois tipos de morfologia arredondada e sem processo terminal, 
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correspondente ao gênero Neospirorchis. A evidência de ovos do tipo 1, em alguns 

escassos indivíduos, pode sugerir a presença dos gêneros correspondentes; embora 

seja possível determinar a morfologia dos ovos em cortes histológicos – em nosso 

estudo não foi possível devido a resposta inflamatória. 

A infecção por estes parasitas pode favorecer o desenvolvimento de doenças 

secundarias bacterianas (WOLKE; BROOKS; GEORGE, 1982; GORDON; KELLY; 

CRIBB, 1998; RAIDAL et al., 1998) O tratamento para as infecções com parasitas da 

familia Spirorchiidae é realizado com praziquantel via oral a dose de 50m/kg, 

repetida 3 vezes com intervalo de 9 horas cada, evidenciando eficacia em tartarugas 

verdes (ADNYANA; LADDS; BLAIR, 1997) 

 

6.3.3 Bactérias 

 

Evidenciou-se coco-bacilos e bacilos Gram negativos constatados pela 

coloração de Gram em vários tecidos e acompanhado de resposta inflamatória. O 

pulmão foi o órgão mais afetado com 08 casos, seguido do fígado com 04 casos e 

os rins com 02 casos, um caso apresentou êmbolos bacterianos e presença de 

colônias bacterianas com resposta heterofílica em vários órgãos. Infecções com 

bactérias Gram-negativas são muito comuns em répteis (JACOBSON, 2007). 

Diferentes tipos de pneumonias e broncopneumonias estão associadas às infecções 

com Vibrio alginolyticus, Aeromonas hydrophila, Flavobacterium sp, Pasteurella spp, 

Proteus spp, Pseudomonas sp. No entanto nas hepatites E. coli, Citrobacter spp, 

Aeromonas hydrophila, Proteus spp e Salmonella enteritidis, elas foram isoladas. E, 

nas esplenites: E. coli, Vibrio alginolyticus e Aeromonas hydrophila (GLAZEBROOK; 

CAMPBELL, 1990a, 1990b; ORÓS et al., 2005).  Aeromonas tem sido identificada 

como um patógeno importante em vários grupos de répteis, sendo isolada em jabutis 

(Geochelone spp), com evidência de septicemia (KEYMER, 1978). No estudo de 

RAIDAL e colaboradores (1998) E.coli, Salmonella spp, Citrobacter freundii e 

Moraxella spp. foram isoladas de tartarugas verdes com sinais clínicos de doença 

sistêmica. Já em cágados do gênero Pseudemys, Emys e Chrysemys apresentando 

a doença cutânea ulcerativa septicêmica (Septicemic cutaneous ulcerative disease-

SCUD), infecções por Citrobacter tem sido relacionada (KAPLAN, 1957). Embora 
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neste estudo não foi realizado cultura para determinar qual bactéria estaria envolvida 

nas lesões; foi evidente a participação de bactérias Gram negativas. 

 

6.3.4 Hiperplasia e hipertrofia de melanomacrófagos 

 

Hiperplasia e hipertrofia de melanomacrófagos estiveram presentes em 

muitos casos, relacionados a resposta inflamatória e atrofia dos hepatócitos. Os 

melanomacrófagos são células produtoras de melanina que são possíveis de serem 

encontradas em peixes, répteis e anfíbios; porém são mais abundantes em répteis, e 

pertencem ao sistema mononuclear fagocítico. Seu número e tamanho varia de 

acordo com a espécie de animal. São visíveis como agregados proeminentes 

principalmente no fígado, mas é possível visualizar estas células no baço, rins e 

locais com inflamação crônica (AGIUS; ROBERTS, 2003; GYIMESI; HOWERTH, 

2004). Diferentes causas podem estimular a hipertrofia e hiperplasia dos 

melanomacrófagos. Segundo AGIUS E ROBERTS (2003), CHRISTIANSEN e 

colaboradores (1996), estresse, debilidade, emaciação e inflamação crônica são 

algumas delas. Hemossiderose foi confirmada pela coloração do Azul da Prússia 

(Perls), e corando também os melanomacrófagos. Hemossiderina pode ser 

encontrada comumente no interior dos melanomacrófagos, além de outros 

pigmentos como lipofuscina, ceroide, e melanina (SCALIA et al., 1988; AGIUS; 

ROBERTS, 2003). A melanina presente nos melanomacrófagos pode cumprir uma 

função de neutralização de espécies reativas de oxigênio e também estar envolvida 

na produção de compostos bactericidas (JACOBSON, 2007). Hemossiderose no 

fígado e baço já foi reportada em casos de infecções por parasitas trematóides da 

família Spirorchiidae (WOLKE; BROOKS; GEORGE, 1982; GORDON; KELLY; 

CRIBB, 1998) 

 

6.4 ANÁLISE DE ELETRÓLITOS  

 

Embora não existam relatos de valores de referência para a concentração de 

cálcio e magnésio em líquido pericárdico de tartarugas marinhas, foi realizada a 

dosagem com a finalidade de comparar a concentração destes eletrólitos no líquido 

pericárdico de animais encontrados mortos presos em rede de espera com outros 
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locais (boiando/encalhados). Foi realizado o teste de “t” não pareado demonstrando 

diferença estatística significativa para Ca (p<0,001) e Mg (p<0,05), indicando que os 

indivíduos encontrados mortos em rede de pesca apresentaram maiores 

concentrações quando comparados com os outros locais (boiando/encalhadas) 

(Figura 30 e 31). O resultado é similar ao descrito em líquido pericárdico de 

humanos por DONG-RI e colaboradores (2009), comparando diferentes causas de 

morte e evidenciando maior concentração de Ca e Mg em indivíduos com suspeita 

de afogamento em água salgada.  

De acordo com os resultados obtidos no presente estudo é possível inferir 

que outros agentes além da FP possam estar envolvidos no encalhe e mortalidade 

de tartarugas verdes no litoral brasileiro. São necessários mais estudos dirigidos 

para identificar e melhor compreender a ação patogênica desses possíveis agentes 

e sua importância para a conservação das tartarugas marinhas. 

 

7 CONCLUSÕES 

 

 Como principal causa de morte em tartarugas verdes do litoral sudeste 

brasileiro foi considerada a vasculite granulomatosa disseminada causada por 

ovos dos trematódeos da família Spirorchiidae, portanto são necessários mais 

estudos para melhor entender o impacto ecológico desses parasitas; 

 A condição corpórea pode ser relacionada com a forma de captura e com 

alguns achados macroscópicos como, atrofia de músculos peitorais e 

presença de gordura gelatinosa;  

 A presença de resíduos antropogênicos pode causar impactação das fezes 

em tartarugas marinhas; 

 Não é possível relacionar lesões sugestivas de afogamento com animais 

encontrados presos em rede de pesca; 

 A dosagem do cálcio e magnésio no líquido pericárdico pode ser utilizada 

como ajuda diagnostica para determinar um possível afogamento em 

tartarugas encontradas mortas presas em rede de pesca, porém mais estudos 

são necessários para melhor esclarecimento. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A – Diagnósticos morfológicos por sistemas 

Órgão e Diagnóstico n % Órgão e Diagnóstico n % 

Tegumento 
  

Broncopneumonia heterofílica com 
vasculite granulomatosa parasitaria 

1 2,56 

Pele (n=38) 
  

Broncopneumonia intersticial 
abscedativa e granulomatosa 
bacteriana 

1 2,56 

Escoriações 16 42,11 
Broncopneumonia intersticial com 
vasculite granulomatosa parasitária 

1 2,56 

Fibropapiloma 4 10,53 
Broncopneumonia intersticial 
parasitaria com hemorragia 

1 2,56 

Sanguessugas 3 7,89 
Broncopneumonia linfocitária 
bacteriana 

1 2,56 

Paniculite heterofílica 2 5,26 
Pneumonia intersticial com vasculite 
granulomatosa 

1 2,56 

Fibroma 2 5,26 
Fibroma pulmonar (Vasculite 
granulomatosa) 

1 2,56 

Sistema Respiratório 
  

Sistema Circulatório 

Pleura (n=38) 
  

Coração (n=38) 

Pleurite heterofílica fibrinosa 
bacteriana 

1 2,63 
Miocardite e vasculite granulomatosa 
parasitária 

8 21,05 

Pleurite supurativa bacteriana 1 2,63 Miocardite linfocítica 3 7,89 

Pulmão (n=39) 
Miocardite e epicardite com vasculite 
granulomatosa 

2 5,26 

Pneumonia com vasculite 
granulomatosa parasitária 

13 33,33 
Endocardite leve heterofílica e 
linfocítica 

1 2,63 

Pneumonia com vasculite 
granulomatosa parasitária e 
trombose 

6 15,38 
Endocardite linfocítica e miocardite 
com vasculite granulomatosa 

1 2,63 

Broncopneumonia heterofílica 2 5,13 
Endocardite e miocardite heterofílica 
hemorrágica 

1 2,63 

Hemorragia Pulmonar 2 5,13 
Miocardite crônica heterofílica e 
histiocítica 

1 2,63 

Broncopneumonia abscedativa 
bacteriana com hemorragia 

1 2,56 Miocardite degenerativa com infartos 1 2,63 

Broncopneumonia abscedativa com 
vasculite granulomatosa 

1 2,56 
Miocardite e endocardite heterofílica 
necrotizante 

1 2,63 

Broncopneumonia abscedativa 
heterofílica bacteriana 

1 2,56 Miocardite heterofílica bacteriana 1 2,63 

Broncopneumonia heterofílica 
bacteriana 

1 2,56 
Miocardite heterofílica bacteriana com 
vasculite granulomatosa 

1 2,63 

Broncopneumonia heterofílica 
bacteriana com hemorragia 

1 2,56 
Miocardite heterofílica com 
hemorragia 

1 2,63 

Broncopneumonia heterofílica com 
vasculite granulomatosa com 
trombose 

1 2,56 
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Órgão e Diagnóstico n % Órgão e Diagnóstico n % 

Sistema Endócrino 
  

Sistema Imune 

Tireoide (n=38) 
  

Baço (n=38) 

Tireoidite granulomatosa 2 5,26 Esplenite e vasculite granulomatosa 
parasitária 

20 52,63 

Tireoidite com vasculite 
granulomatosa 

2 5,26 
Esplenite abscedativa e vasculite 
granulomatosa parasitária 

2 5,26 

Tireoidite mononuclear com 
hemorragia e vasculite granulomatosa 
severa 

1 2,63 
Esplenite histiocítica com vasculite 
granulomatosa 

1 2,63 

Adrenal (n=38) 
  Sistema Excretor 

Adrenalite e vasculite granulomatosa 
parasitaria 

13 34,21 
Rim (n=38) 

Vasculite verminosa 2 5,26 
Nefrite com vasculite granulomatosa 
parasitária 

10 26,32 

Adrenalite bacteriana granulomatosa 1 2,63 Nefrite heterofílica 2 5,26 

Adrenalite linfoplasmocítica 1 2,63 Embolia parasitaria 1 2,63 

Vasculite granulomatosa 1 2,63 
Glomerulonefrite aguda e vasculite 
granulomatosa parasitaria 

1 2,63 

Trato Reprodutivo (n=38) 
  

Nefrite granulomatosa bacteriana e 
parasitaria 

1 2,63 

Testículo 
  

Nefrite intersticial linfocitária 1 2,63 

Orquite granulomatosa bacteriana e 
parasitária com degeneração 
testicular 

1 2,63 
Nefrite supurativa bacteriana com 
vasculite granulomatosa parasitaria 
com êmbolos bacterianos 

1 2,63 

Sistema Nervoso Central (n=38) 
  

Glândula de Sal (n=38) 

Meningoencefalite com vasculite 
granulomatosa 

10 26,32 Adenite com vasculite granulomatosa 7 18,42 

Encefalite com vasculite 
granulomatosa 

3 7,89 Vasculite granulomatosa 1 2,63 

Meningite com vasculite 
granulomatosa parasitaria 

2 5,26 Adenite granulomatosa 1 2,63 

Cerebelite com vasculite 
granulomatosa 

1 2,63 Vasculite parasitária 1 2,63 

Meningite bacteriana 1 2,63 Vesícula Urinária (n=38) 
  

Meningoencefalite com vasculite 
granulomatosa e embolia bacteriana 

1 2,63 
Serosite com vasculite granulomatosa 
parasitária 

1 2,63 
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Órgão e Diagnóstico n % Órgão e Diagnóstico n % 

Sistema Digestivo 
  

Intestino Grosso (n=38) 
  

Cavidade oral  
  

Colite com vasculite e linfangite 
granulomatosa leve 

1 2,63 

Fibropapiloma 3 7,89 
Colite supurativa fibrinosa 
necrotizante com colônias 
bacterianas 

1 2,63 

Esôfago (n=38) 
  

Colite supurativa bacteriana severa 
com vasculite granulomatosa e 
embolia bacteriana 

1 2,63 

Gastroesofagite supurativa 
necrotizante severa com bactérias e 
parasitas 

2 5,26 Colite supurativa bacteriana 1 2,63 

Vasculite granulomatosa parasitária 1 2,63 Colite com vasculite granulomatosa 1 2,63 

Esofagite supurativa ulcerativa 1 2,63 Colite supurativa bacteriana 1 2,63 

Estômago (n=38) 
  

Colite com vasculite granulomatosa 1 2,63 

Gastrite linfocitária 4 10,53 Fígado (n=38) 
  

Gastrite supurativa com vasculite 
parasitaria granulomatosa 

4 10,53 
Hepatite e vasculite granulomatosa 
parasitária 

8 20,51 

Gastrite com vasculite granulomatosa 2 5,26 
Colangiohepatite granulomatosa 
parasitária 

2 5,13 

Gastrite ulcerativa 2 5,26 
Colangiohepatite granulomatosa com 
abscessos 

1 2,56 

Gastrite com vasculite granulomatosa 
moderada e úlcera 

1 2,63 
Colangiohepatite mononuclear e 
vasculite granulomatosa 

1 2,56 

Gastrite ulcerativa parasitária 1 2,63 Hepatite com trombose 1 2,56 

Miosite gástrica com vasculite 
granulomatosa parasitaria 

1 2,63 Hepatite granulomatosa bacteriana 1 2,56 

Ulcera gástrica hemorrágica 1 2,63 Hepatite granulomatosa heterofílica 1 2,56 

Gastrite fibrinosa com vasculite 
granulomatosa 

1 2,63 Hepatite heterofílica  1 2,56 

Gastrite com vasculite granulomatosa 
e embolia bacteriana 

1 2,63 
Hepatite linfocítica necrotizante com 
trombose 

1 2,56 

Intestino Delgado (n=38) 
 

0,00 
Hepatite supurativa e bacteriana com 
vasculite granulomatosa  

1 2,56 

Enterite com vasculite granulomatosa 
parasitária 

7 18,42 
Perihepatite supurativa bacteriana 
com trombose 

1 2,56 

Enterite linfocitária catarral 4 10,53 Pâncreas (n=38) 
  

Enterite supurativa 2 5,26 
Pancreatite com vasculite 
granulomatosa 

7 18,42 

Ulcera intestinal 1 2,63 
Pancreatite com vasculite 
granulomatosa e hemorragia 

1 2,63 

Ulcera perfurante por corpo estranho 
com colônias bacterianas 

1 2,63 Cavidade Celomática (n=38) 
  

Enterite linfoheterofílica fibrinosa 1 2,63 Celomite supurativa bacteriana 2 5,26 

Enterite bacteriana linfocitária 1 2,63 Celomite fibrinosa 1 2,63 

Enterite granulomatosa com linfangite 
e vasculite granulomatosa 

1 2,63 

Enterite com vasculite mononuclear 1 2,63       

 

  



92 
 

APÊNDICE B – Dosagem de cálcio e magnésio em liquido pericárdico 

Tartaruga Cálcio (mg/dL) Magnésio (mg/dL) 
1* 7,5 6,05 
2* 8,2 5,93 
6 1,4 3,5 

27* 4,83 3,77 

29* 4,04 1,51 

30 0,62 2,38 

31 0,59 1,22 

32 5,42 1,14 

33 1,36 3,55 

34* 7,29 4,69 

35 0,65 0,61 

36 5,09 1,9 

38 0,88 0,97 
39 1,87 1,87 
41 3,41 2,14 
42 5,82 3,95 
43 2,52 2,33 
44 4,01 3,65 
46 0,98 2,14 
47 4,12 3,36 
48 1,02 1,59 
50 2,88 3,53 

Os animais com (*) foram achados mortos em rede de pesca 

 

  



93 
 

APÊNDICE C – Documentação fotográfica  

 

LISTA DE FOTOS 

 

Foto 1 -  Tartaruga verde, C.mydas ........................................................................ 99 

Foto 2  -  Cabeça de C. mydas ................................................................................ 99 

Foto 3  -  Plastrão de C. mydas ............................................................................... 99 

Foto 4  -  Cavidade oral de C. mydas ...................................................................... 99 

Foto 5 -  Osso escapular de C. mydas ................................................................... 99 

Foto 6 -  Músculos peitorais e membrana celomática de C. mydas ........................ 99 

Foto 7 -  Plastrão de C. mydas ............................................................................. 100 

Foto 8 -  Cavidade celomática de C. mydas ......................................................... 100 

Foto 9 -  Cavidade celomática de C. mydas ......................................................... 100 

Foto 10 -  Cavidade celomática de C. mydas ......................................................... 100 

Foto 11 -  Cavidade celomática de C. mydas ......................................................... 100 

Foto 12 -  Cavidade celomática de C. mydas ......................................................... 100 

Foto 13 -  Intestino grosso de C. mydas ................................................................. 101 

Foto 14 -  Esôfago de C. mydas ............................................................................. 101 

Foto 15 -  Estômago de C. mydas .......................................................................... 101 

Foto 16 -  Região gastroesofágica de C. mydas ..................................................... 101 

Foto 17 -  Região gastroesofagica de C. mydas ..................................................... 101 

Foto 18 -  Estômago de C. mydas .......................................................................... 101 

Foto 19 -  Estômago de C. mydas .......................................................................... 102 

Foto 20 -  Estômago de C. mydas .......................................................................... 102 

Foto 21 -  Intestino de C. mydas ............................................................................. 102 

Foto 22 -  Intestino de C. mydas ............................................................................. 102 

Foto 23 -  Intestino de C. mydas ............................................................................. 102 

Foto 24 -  Residuos antropogênicos ....................................................................... 102 

Foto 25 -  Residuos antropogênicos ....................................................................... 103 

Foto 26 -  Residuos antropogênicos ....................................................................... 103 

Foto 27 -  Residuos antropogênicos ....................................................................... 103 

Foto 28 -  Fígado de  C. mydas .............................................................................. 103 

Foto 29 -  Pulmão de  C. mydas ............................................................................. 103 

Foto 30 -  Pulmão de  C. mydas ............................................................................. 103 



94 
 

Foto 31 -  Pulmão de  C. mydas ............................................................................. 104 

Foto 32 -  Pulmão de  C. mydas ............................................................................. 104 

Foto 33 -  Coração de C. mydas ............................................................................. 104 

Foto 34 -  Arteria pulmonar e trematódeos. HE ...................................................... 104 

Foto 35 -  Granuloma histiocítico em figado. HE .................................................... 105 

Foto 36 -  Granuloma crônico em pulmão. HE ........................................................ 105 

Foto 37 -  Fibropapiloma. HE .................................................................................. 105 

Foto 38 -  Células epiteliais. HE .............................................................................. 105 

Foto 39 -  Pulmão. HE ............................................................................................ 106 

Foto 40 -  Fígado: granuloma crônico com larva de nematódeo. HE ...................... 106 

Foto 41 -  Região gastroesofagica, nematódeo. HE ............................................... 106 

Foto 42 -  Fígado, granuloma crônico e hiperplasia e hipertrofia de 

melanomacrófagos. HE .......................................................................... 106 

Foto 43 -  Região gastresofágica com infiltrado heterofílico severo e nematódeos 

intralesionais. HE .................................................................................... 107 

Foto 44 -  Coração: infiltrado heterofílico severo com necrose em endocardio. 
HE.107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

LEGENDAS 

 

Foto 1 - Chelonia mydas juvenil apresentando tumores compatíveis com 

fibropapilomatose. 

Foto 2 - Chelonia mydas juvenil com tumores em córnea e pálpebras–seta. 

Foto 3 - Chelonia mydas juvenil com - escoriações circulares no plastrão –setas 

pretas- e pele de coloração cianótica –círculos. 

Foto 4 - Chelonia mydas juvenil com tumores no palato e ranfoteca, no exame 

histopatológico classificaram se como fibropapilomas –seta. 

Foto 5 - Chelonia mydas juvenil com evidencia de fratura do osso escapular 

possivelmente a desmineralização óssea –seta branca. 

Foto 6 - Chelonia mydas juvenil com remoção do plastrão, evidenciam-se múltiplas 

petequias na fáscia e nos músculos peitorais -seta e círculos. 

Foto 7 - Chelonia mydas juvenil, estruturas compatíveis com ovos de 

ectoparasitas –setas. 

Foto 8 - Chelonia mydas juvenil, cavidade celomática, remoção do trato 

gastrointestinal, fígado, baço, e coração, pulmão esquerdo enfisematoso -

seta. 

Foto 9 - Chelonia mydas juvenil, cavidade celomática, tesouras e pinças 

apontando material purulento aderido a serosa dos intestinos e membrana 

celomática, celomite. 

Foto 10 - Chelonia mydas juvenil, cavidade celomática, corpo estranho perfurando 

completamente o intestino -seta 

Foto 11 - Chelonia mydas juvenil, cavidade celomática, material purulento aderido a 

serosa de intestino e membrana celomática, celomite –setas. 

Foto 12 - Chelonia mydas juvenil, cavidade celomática, material purulento aderido a 

serosa de intestino, celomite -setas. 
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Foto 13 -  Chelonia mydas juvenil, intestino apresentando ulcera perfurante (pinça). 

Foto 14 -  Chelonia mydas juvenil, esôfago contendo abundante quantidade de areia 

no lúmen-setas  

Foto 15 -  Chelonia mydas juvenil, estômago apresentando conteúdo impactado – 

seta branca e mucosa avermelhada-setas pretas. 

Foto 16 - Chelonia mydas juvenil, região gastroesofagica apresentando abundante 

quantidade de material caseoso com algas verdes – setas brancas e a 

mucosa do estômago avermelhada- setas pretas. 

Foto 17 -  Chelonia mydas juvenil, região gastroesofágica apresentando abundante 

quantidade de material caseoso –setas brancas e conteúdo gástrico 

liquido amarronzado (*), mucosa gástrica severamente avermelhada –

setas pretas. 

Foto 18 - Chelonia mydas juvenil, cavidade celomática, estômago com manchas 

coalescente escurecidas e congestão dos vasos da serosa –setas. 

Foto 19 -  Chelonia mydas juvenil, estômago apresentando abundante quantidade 

de conteúdo compactado composto principalmente por material vegetal. 

Foto 20 -  Chelonia mydas juvenil, estômago contendo abundante quantidade de 

vegetação de mangue e resíduos antropogênicos –setas. 

Foto 21 - Chelonia mydas juvenil, intestino apresentando dilatação focal de um 

segmento (*), serosa congesta - setas. 

Foto 22 -  Chelonia mydas juvenil, abertura do segmento dilatado, evidencia-se 

resíduos antropogênicos (plástico) e conteúdo liquido de odor 

desagradável (pinça).  

Foto 23 - Chelonia mydas juvenil, segmento de intestino apresentando 

intussuscepção -seta. 

Foto 24 -  Fragmentos de sacolas plásticas encontrados no trato gastrointestinal de 

uma C. mydas. 
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Foto 25 - Embalagens plásticas encontradas no trato gastrointestinal de uma C. 

mydas  juvenil. 

Foto 26 - Linhas de nylon encontradas no trato gastrointestinal de uma C. mydas 

juvenil. 

Foto 27 - Lacres de garrafas, tubos eppendorf e tampas de garrafas encontradas no 

trato gastrointestinal de uma C. mydas juvenil. 

Foto 28 -  Chelonia mydas juvenil, fígado apresentando um granuloma no lobo 

esquerdo -setas. 

Foto 29 - Chelonia mydas juvenil , pulmão, apresentando uma lesão nodular -pinça. 

Foto 30 - Chelonia mydas juvenil, pulmão, pinça apontando uma lesão nodular com 

material caseoso.  

Foto 31 - Chelonia mydas juvenil, pulmão, apresentando um fibroma de 01 cm de 

diâmetro - seta. 

Foto 32 - Chelonia mydas juvenil, pulmão direito apresentando edema nos 

brônquios - setas brancas e pulmão esquerdo apresentando sangue no 

lúmen dos brônquios –setas pretas, e endurecimento do parênquima na 

porção caudal. 

Foto 33 - Chelonia mydas juvenil, coração, material caseoso aderido ao endocárdio 

(pinça). 

Foto 34 - Fotomicrografia de artéria pulmonar apresentado duas metacercárias de 

trematódeos da família Spirorchiidae -setas. Barra= 300 µm 

Foto 35 - Fotomicrografia de granuloma histiocítico no fígado e atrofia severa de 

cordões de hepatócitos. Note-se o centro necrótico (*) rodeado por células 

gigantes -setas. Barra= 50 µm 

Foto 36 - Fotomicrografia de granuloma crônico com infiltrado linfocítico associado 

em parênquima pulmonar -setas. Barra= 300 µm 

Foto 37 - Fotomicrografia de um fibropapiloma, evidenciando-se proliferação e 

projeções papilares da derme, com hiperqueratose e acantose leve da 
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epiderme (*). Presença de ovos de trematódeos da família Spirorchiidae 

em vasos sanguíneos -setas. Barra= 300 µm 

Foto 38 - Células epiteliais apresentando degeneração balonosa severa, discariose 

e corpúsculos de inclusão intranucleares –setas. Barra= 50 µm 

Foto 39 -  Pulmão: múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos da família 

Spirorchiidae no interior de vasos sanguíneos dos septos –setas. Barra= 

300 µm  

Foto 40 - Fígado: granuloma crônico com nematódeo -seta e infiltrado 

linfoplasmocítico ao redor (*). Barra= 150 µm 

Foto 41 - Região gastroesofágica: nematódeo rodeado por infiltrado heterofílico 

degenerado –seta. Barra= 150 µm. 

Foto 42 - Fígado: granuloma crônico, centro necrótico (**), células gigantes –pontas 

de setas e hiperplasia e hipertrofia de melanomacrófagos-setas. Barra= 

300 µm 

Foto 43 - Região gastroesofágica, infiltrado heterofílico severo com heterófilos 

degenerados (*), e nematódeo intralesional -seta. Barra= 300 µm 

Foto 44 - Coração, infiltrado heterofílico severo com necrose e heterofilos 
degenerados em endocárdio (*) e infiltrado linfoplasmocítico em miocárdio 
–setas. Barra= 300 µm   
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Foto 1 - Tartaruga verde, C.mydas 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

Foto 2 - Cabeça de C. mydas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

Foto 3 - Plastrão de C. mydas 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

Foto 4 - Cavidade oral de C. mydas 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

Foto 5 - Osso escapular de C. mydas 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

Foto 6 - Músculos peitorais e membrana 

celomática de C. mydas 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 
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Foto 7 - Plastrão de C. mydas 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

Foto 8 - Cavidade celomática de C. mydas 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

Foto 9 - Cavidade celomática de C. mydas 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

Foto 10 - Cavidade celomática de C. mydas 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

Foto 11 - Cavidade celomática de C. mydas 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

Foto 12 - Cavidade celomática de C. mydas 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 
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Foto 13 - Intestino grosso de C. mydas 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

Foto 14 - Esôfago de C. mydas 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

Foto 15 - Estômago de C. mydas 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

Foto 16 - Região gastroesofágica de C. mydas 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

Foto 17 - Região gastroesofagica de C. mydas 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

Foto 18 - Estômago de C. mydas 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

 

 

 

* 
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Foto 19 - Estômago de C. mydas 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

 

Foto 20 - Estômago de C. mydas 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

Foto 21 - Intestino de C. mydas 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

Foto 22 - Intestino de C. mydas 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

Foto 23 - Intestino de C. mydas 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

Foto 24 - Residuos antropogênicos  

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

  

* 
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Foto 25 - Residuos antropogênicos  

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

Foto 26 - Residuos antropogênicos  

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

Foto 27- Residuos antropogênicos  

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

Foto 28 - Fígado de  C. mydas

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

Foto 29 - Pulmão de C. mydas 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

Foto 30 - Pulmão de C. mydas 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 



104 
 

 

 

Foto 31 - Pulmão de C. mydas 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 32 - Pulmões de C. mydas. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

Foto 33 - Coração de C. mydas 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

 

 

Foto 34 - Arteria pulmonar e trematódeos. HE 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 
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Foto 35 - Granuloma histiocítico em figado. HE 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

Foto 36 - Granuloma crônico em pulmão. HE 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

 

 

 

 

 

Foto 37- Fibropapiloma. HE 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

 

 

Foto 38 - Células epiteliais. HE 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

** 

* 
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Foto 39 - Pulmão. HE 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

 

 

 

 

 

Foto 40 - Fígado: granuloma crônico com larva 

de nematódeo. HE 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

Foto 41 - Região gastroesofagica, 

nematódeo. HE 

 

 

Foto 42 - Fígado, granuloma crônico e 

hiperplasia e hipertrofia de melanomacrófagos. 

HE 

 

  

 

** 
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Foto 43 - Região gastresofágica com infiltrado 

heterofílico severo e nematódeos intralesionais. HE 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

Foto 44 - Coração: infiltrado heterofílico severo com 

necrose em endocardio. HE 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal Pablo F. Cruz Ochoa 

 

  

* 

* 
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ANEXOS 

 
ANEXO A – Formato de necropsia  

PROJETO TAMAR-BASE UBATUBA- SP 

FORMATO DE NECROPSIA 

 

Espécie: _____________________________________ N° identificação: _____________________ 

Data de chegada:________________________ Data da necropsia:____________________________ 

Local (praia): ________________________________ Método de captura:____________________  

Historia: _________________________________________________________________________ 

Sexo: M____ F____ Idade: Juvenil___ Adulto:___ 

CCC:_______ LCC: ________ Peso (kg):_____ 

Estado geral: (  ) Bom  (  ) Regular(  )  Ruim 

 

EXAME EXTERNO: (pele, carapaça, olhos, narinas, cloaca). 

 

MUSCULOESQUELÉTICO: (Atrofia do musculo peitoral - nenhuma, moderada,  severa; Gordura: 
firme, suave, gelatinosa; cavidade celomática: abundante fluido, pouco fluido, seca). 

 

FÍGADO: (Superfície: lisa, áspera, granular, irregular; Consistência: firme, friável; Cor: homogêneo/ 
manchado, vermelho, preto, marrom, amarelado). 

 

CORAÇÃO: (Superfície: lisa, áspera, granular, irregular; Consistência: firme, friável; Cor: 
homogêneo/manchado, vermelho, preto, marrom, amarelo). 

 

PULMÕES: (Superfície: lisa, áspera, granular, irregular; Consistência: firme, friável, esponjoso; Cor: 
homogêneo/manchado, rosa, cinza, vermelho, preto, marrom, amarelo).  

 

TRAQUÉIA: Lúmen: liso, áspero; Cor: homogêneo/manchado, amarelo, branco, vermelho, marrom, 
verde, rosa) 
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BAÇO: (Superfície: lisa, áspera, granular, irregular; Consistência: firme, suave; Cor: 
homogêneo/manchado, rosa, cinza, vermelho, preto, marrom, amarelo). 

 

RINS: (Superfície: lisa, áspera, granular, irregular; Consistência: firme, suave; Cor: 
homogêneo/manchado, rosa, cinza, vermelho, preto, marrom, amarelo). 

 

CAVIDADE ORAL: (Mucosa: lisa, áspera, granular; Cor: homogêneo/manchado, rosa, amarelo, cinza, 
vermelho, marrom) Tem conteúdo? 

 

ESÔFAGO: (Mucosa: lisa, áspera; Serosa: lisa, áspera: Cor: homogêneo/manchado, amarelo, branco, 
vermelho, rosa) Tem conteúdo? 

 

ESTÔMAGO: (Mucosa: lisa, áspera; Serosa: lisa, áspera; Cor: homogêneo/manchado, amarelo, 
marrom, vermelho, preto) Tem conteúdo? 

 

INTESTINO DELGADO: (Mucosa: lisa, áspera; Serosa: lisa, áspera; Cor: homogêneo/manchado, 
amarelo, marrom, vermelho, preto) Tem conteúdo? 

 

INTESTINO GROSSO: (Mucosa: lisa, áspera; Serosa: lisa, áspera; Cor: homogêneo/manchado, 
amarelo, marrom, vermelho, preto) Tem conteúdo? 

 

VESÍCULA URINARIA: (Superfície: lisa, áspera; Cor: homogêneo/manchado, amarelo, marrom, 
vermelho, preto) Tem conteúdo? 

 

CÉREBRO: (superfície: lisa, áspera; Consistência: firma, friável; Cor: homogêneo/manchado, amarelo, 
vermelho) GLÂNDULA DE SAL: (Superfície: lisa, áspera; Consistência: firme, friável; Cor: 
homogêneo/manchado: marrom, rosa, amarelo, alaranjado) 

 

AMOSTRAS: Líquido celomático ( ) Líquido pericárdico ( ) Histopatologia ( )                   


