
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 
INSTITUTO DA SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 
 

 
 

 

 

 

ALINE LOBÃO DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

ATENDIMENTO CLÍNICO DE TARTARUGA MARINHA NO AMBULATÓRIO DE 

ANIMAIS SELVAGENS (HOVET/ UFRA): 

O CASO DA TARTARUGA OLIVA (Lepidochelys olivacea). 

 

 

 

 

 

BELÉM 

2018 



ALINE LOBÃO DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

ATENDIMENTO CLÍNICO DE TARTARUGA MARINHA NO AMBULATÓRIO DE 

ANIMAIS SELVAGENS (HOVET/ UFRA): 

O CASO DA TARTARUGA OLIVA (Lepidochelys olivacea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELÉM 

2018 

Trabalho de conclusão de Residência 

apresentado à Coordenação do Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde – 

Medicina de Animais Selvagens, da 

Universidade Federal Rural da Amazônia. 

Orientadora: Profª. Dra. Ana Silvia Sardinha 

Ribeiro. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Silva, Aline Lobão da  
       Atendimento clínico de tartaruga marinha no ambulatório 

de animais selvagens (hovet/ ufra): o caso da tartaruga oliva 

(Lepidochelys olivacea) / Aline Lobão da Silva. – Belém, 2018. 

27 f. 
 

Monografia (Residência Multiprofissional em Área de Saúde 
– Medicina de Animais Selvagens) – Universidade Federal Rural 
da Amazônia, 2018. 

Orientadora: Ana Silvia Sardinha Ribeiro. 
 

1. Encalhe  2.  Captura incidental  3. Fratura  4. Necrose  I. 

Ribeiro, Ana Silvia Sardinha, (orient.)  II. Título 

 
CDD –   



ALINE LOBÃO DA SILVA 

 

ATENDIMENTO CLÍNICO DE TARTARUGA MARINHA NO AMBULATÓRIO DE 

ANIMAIS SELVAGENS (HOVET/ UFRA): 

O CASO DA TARTARUGA OLIVA (Lepidochelys olivacea). 

 
   

Trabalho de conclusão de Residência apresentado à Coordenação do Programa de 
Residência Multiprofissional em Saúde – Medicina de Animais Selvagens, da 

Universidade Federal Rural da Amazônia. 
 

Orientadora: Profª. Dra. Ana Sílvia Sardinha Ribeiro 
 

Aprovado em: 11/05/2018 
  

 

BANCA EXAMINADORA 
  

 

 

_________________________________________________________ 
Prof.ª  Dra. Ana Sílvia Sardinha Ribeiro - Orientadora 

Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA 
 

 

_________________________________________________________ 
Dra. Stefânia Araújo Miranda - Membro Titular 
Parque Mangal das Garças – O.S. PARÁ 2000 

 

 

_________________________________________________________ 
Prof.ª Dra. Ruth Helena Falesi Palha de Moraes Bittencourt- Membro Titular 

Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA 
 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

O objetivo deste relato foi descrever o atendimento no Ambulatório de Animais 

Selvagens do HOVET/UFRA de um exemplar de uma tartaruga marinha da espécie 

Tartaruga Oliva (Lepidochelys olivacea), expondo os procedimentos empregados no 

tratamento, cirurgia de amputação de membro anterior esquerdo, exames 

complementares, necropsia, histopatológico, cultura e antibiograma. O animal 

apresentava sinais de compressão em volta da nadadeira anterior direita e pescoço, 

e fratura exposta com necrose tecidual da nadadeira anterior esquerda. Como 

tratamento foi utilizado ceftriaxona (50mg/kg, IM, a cada 24h), meloxicam (0,2mg/kg, 

IM, a cada 24h), morfina (1mg/kg, IM, a cada 24h), fluidoterapia com solução 

fisiológica 0,9% (3% peso vivo, a cada 24h) acrescida de poli vitamínicos, e limpeza e 

curativo diário da lesão de membro anterior esquerdo com clorexidina e pomadas de 

nitrofurazona e colagenase. Foram realizados exames complementares como 

parasitológico de fezes e raio x dos membros anteriores. A tartaruga foi encaminhada 

para cirurgia de amputação da nadadeira anterior esquerda que estava com necrose 

tecidual. Após 8 dias de internação, cerca de 45h após a cirurgia, o animal veio a 

óbito. Durante a necropsia constatou-se que a tartaruga já estava com a saúde muito 

comprometida, apresentando: esteatose hepática, edema nos rins, enfisema 

pulmonar, características de artrite séptica e septicemia, com bactérias 

multirresistentes a vários antibióticos. O presente trabalho colabora com a literatura 

acerca desses animais, principalmente por tratar-se de uma espécie pouco relatada 

em trabalhos sobre capturas incidentais por rede de pesca, e por ser na região Norte 

do Brasil, onde ainda são escassos os estudos sobre ocorrências desses animais. 

Apesar de o animal ter vindo a óbito, todo o esforço foi válido pois a tartaruga 

contribuiu para que o setor adquirisse uma valiosa experiência na contenção, 

atendimento clinico, acesso de vias venosas, protocolo de tratamento, protocolo 

anestésico, exames complementares e necropsia, o que futuramente, caso outra 

tartaruga venha a ser internada, será de extrema importância para o sucesso do 

tratamento.  

 

Palavras-chave: Encalhe. Captura incidental. Fratura. Necrose. 

 

 



ABSTRACT   

 

The objective of this report was to describe the treatment at the Ambulatório de 

Animais Selvagens at HOVET/UFRA of a Olive Ridley sea turtle (Lepidochelys 

olivacea), exposing the procedures used in the treatment, left anterior limb amputation 

surgery, complementary exams , necropsy, histopathology, culture and antibiogram. 

The animal had signs of compression around the right anterior flank and neck, and 

exposed fracture with tissue necrosis of the left anterior flank. As a treatment, 

ceftriaxone (50 mg / kg, MI, 24 hours), meloxicam (0.2 mg / kg, MI,  24 hours), morphine 

(1 mg / kg, IM, 24 hours), fluid therapy with physiological solution , 9% (3% live weight, 

24 hours) plus poly vitamins, and daily cleansing and dressing of the left anterior limb 

lesion with chlorhexidine and nitrofurazone and collagenase ointments. 

Complementary exams such as stool parasitology and x-ray of the anterior limbs were 

performed. The turtle was referred for amputation surgery of the left anterior fin which 

had tissue necrosis. After 8 days of hospitalization, about 45 hours after surgery, the 

animal died. During necropsy, the turtle was already severely compromised, 

presenting: hepatic steatosis, kidney edema, pulmonary emphysema, septic arthritis 

and septicemia, with multiresistant bacteria on several antibiotics. The present work 

collaborates with the literature on these animals, mainly because it is a species not 

reported in work on bycatch by fishing net, and because it is in the northern region of 

Brazil, where studies on occurrence of these animals. Although the animal died, all the 

effort was valid because the turtle contributed to the industry gaining valuable 

experience in containment, clinical care, venous access, protocol of treatment, 

anesthetic protocol, complementary exams and necropsy, that in the future, if another 

turtle is hospitalized, it will be extremely important for the success of the treatment.  

 

Keywords: Beach. Bycatch. Fracture. Necrosis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As tartarugas marinhas são  animais importantes do ecossistema marinho. Há 

sete espécies de tartarugas marinhas no mundo e cinco delas podem ser encontradas 

no Brasil: tartaruga de couro, tartaruga de pente, tartaruga verde, tartaruga oliva e 

tartaruga cabeçuda. 

No Brasil, o principal órgão voltado a conservação de tartarugas marinhas é o 

Projeto TAMAR/IBAMA que monitora a costa brasileira, desde o estado do Ceará até 

Santa Catarina, em áreas de alimentação, desova, crescimento e descanso desses 

animais.  A missão do TAMAR é promover pesquisas, contribuir para conservação e 

realizar manejo e reabilitação de tartarugas marinhas que muitas vezes são 

encontradas encalhadas com ferimentos ou debilitadas.  

As principais causas dos encalhes destes animais são por captura incidental em 

redes de pesca de arrasto e de espera; espinhéis; colisões com embarcações; 

ingestão de anzóis e linhas e ingestão de resíduos sólidos (ÓROS et al., 2004; 

MARCOVALDI et al., 2006). Geralmente quando esses indivíduos são encontrados 

encalhados, já estão mortos ou profundamente debilitados (OLIVEIRA, 2005; BRAGA, 

2011). 

Deste modo, o encalhe de uma tartaruga marinha, assim como de outras 

espécies, deve ser encarado com uma fonte de informação (VELOZO, 2007; SENA et 

al., 2007), tanto para o estudo das espécies ocorrentes na região visando a 

conservação dessas, como conhecimento técnico científico acerca dos hábitos 

alimentares e doenças, que podem acometer essas espécies. 

O presente relato tem por objetivo descrever o atendimento no Ambulatório de 

Animais Selvagens do HOVET/UFRA de um exemplar da espécie Tartaruga Oliva 

(Lepidochelys olivacea), expondo os procedimentos empregados no tratamento, 

cirurgia de amputação de membro anterior esquerdo, exames complementares, 

necropsia, histopatológico, cultura e antibiograma, com a finalidade de contribuir com 

a escassa literatura acerca desses quelônios aquáticos.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. Espécies encontradas no Brasil 

As tartarugas marinhas pertencem à Classe Reptilia, Ordem Testudines e 

Subordem Cryptodira (MARGULIS et al., 2001). Dentre as sete espécies que existem 

no mundo, cinco são circunglobais e ocorrem na costa do Brasil, são elas: 

Dermochelys coriacea (tartaruga de couro) pertencente à família Dermochelyidae e 

as espécies Caretta caretta (tartaruga cabeçuda), Chelonia mydas (tartaruga verde), 

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

que pertencem à família Cheloniidae (MARCOVALDI; LAURENT, 1996; 

MARCOVALDI; SANTOS; SALES, 2011). 

De acordo com o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção de 

2016, as tartarugas marinhas das espécies Caretta caretta e Lepidochelys olivacea 

estão classificadas em “Perigo de extinção” (EN), Eretmochelys imbricata e 

Dermochelys coriacea em “Criticamente em perigo de extinção” (CR) e Chelonia 

mydas em “Vulnerável” (VU) (MMA, 2016; MARCOVALDI, SANTOS e SALES, 2011). 

No Brasil, o programa de conservação e manejo das tartarugas marinhas é 

realizado pelo Projeto TAMAR/IBAMA constituído por 25 bases nos estados do CE, 

RN, PE, SE, BA, ES, RJ, SP e SC, atuando tanto nas principais áreas de desova como 

também em algumas áreas de alimentação de tartarugas marinhas (TAMAR, 2017). 

Além do Projeto TAMAR, existem algumas iniciativas por parte de pesquisadores de 

Universidades, da Marinha do Brasil, do Corpos de Bombeiros, de Prefeituras e das 

próprias comunidades litorâneas que colaboram na realização de registros de 

ocorrências em áreas onde o TAMAR não atua. No entanto, são raros os registros 

comprovados pelo TAMAR na Região Norte do país, talvez devido à falta de 

monitorização dessas áreas costeiras. 

 

2.2. Biologia das espécies 

Tartarugas marinhas são animais que apresentam adaptações para a vida no 

mar como membros em forma de nadadeiras, glândulas lacrimais grandes e 

modificadas para remover o excesso de sal do corpo, carapaça que é uma fusão de 

ossos da coluna vertebral, costelas e cintura pélvica de forma hidrodinâmica, 

facilitando seu deslocamento durante as migrações (BAPTISTOTTE, 2014).  
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Durante todo o período de vida, as tartarugas são submetidas à condições 

extremamente adversas como, por exemplo, durante os mergulhos para escapar de 

predadores ou buscar alimentos, enfrentam baixas temperaturas, acidose metabólica 

e aumento de pressão (SOSLAU et al., 2004). 

Assim como os outros répteis, as tartarugas marinhas são ectotérmicas e sofrem 

influência da temperatura ambiental em seu metabolismo, sendo que o aumento da 

temperatura ambiental promove uma elevação do índice metabólico destes animais 

(RAPHAEL, 2003). 

Esses animais apresentam crescimento lento e vida longa, demorando anos até 

entrarem na maturidade sexual (BAPTISTOTTE, 2014). Realizam migrações de 

milhares de quilômetros entre as áreas de alimentação e desova (BOWEN, 1995),  e 

parecem utilizar o campo magnético terrestre para guiarem-se durante estas 

migrações (LOHMAN, 2007). 

A identificação das espécies pelas características externas é baseada no 

número de placas da cabeça, formato das mandíbulas, quantidade de unhas nas 

nadadeiras e no número e arranjo dos escudos na carapaça (BAPTISTOTTE, 2014). 

O tamanho de um animal adulto pode variar bastante entre as espécies, de 

acordo com a base de dados do Projeto TAMAR (2018). A tartaruga-verde (Chelonia 

mydas) tem medida curvilínea de até 143cm de comprimento de carapaça e peso 

médio de 160 kg. A tartaruga cabeçuda (Caretta caretta) mede até 136cm de 

comprimento curvilíneo de carapaça, pesando em média 140kg.  Por sua vez, a 

tartaruga de pente (Eretmochelys imbricata) possui a carapaça com medida curvilínea 

média de 110 cm de comprimento e o peso médio do animal é de 86kg. A menor das 

tartarugas marinhas é a tartaruga oliva (Lepidochelys olivacea) possuindo medida 

curvilínea média de 72 cm de comprimento e o peso médio de 42kg. Já a tartaruga de 

couro (Dermochelys coriacea) é a maior de todas as espécies que ocorrem no Brasil, 

podendo medir 2,50 m de comprimento curvilíneo e pesar em média 400kg.  

 

2.3. Reprodução 

 Durante o período reprodutivo machos e fêmeas podem percorrer grandes 

distâncias ao migrarem de áreas de alimentação para locais de acasalamento e 

desova (BOWEN, 1995). Nessa fase da vida as fêmeas diminuem ou param de se 

alimentar completamente, mobilizando suas reservas energéticas para a reprodução 

(HAMANN et al., 2003). 
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Durante o processo de desova, a presença de lixo, movimentação intensa, 

barulho ou iluminação artificial podem alterar o trajeto da fêmea, ou até mesmo 

interromper por completo o processo de desova (DODD, 1988; MILLER, 1997). 

A tartaruga oliva (Lepidochelys olivacea) pode apresentar um comportamento 

peculiar chamado de arribada, onde centenas de fêmeas podem desovar no mesmo 

local ao mesmo tempo, após vários dias de espera em águas próximas à costa 

(BERNARDO; PLOTKIN, 2007). 

A temperatura de incubação dos ovos é que determina o sexo dos filhotes em 

várias espécies de quelônios, sendo que em temperaturas mais baixas tendem a gerar 

mais machos, enquanto que temperaturas mais elevadas determinam maior 

quantidade de fêmeas (HAYS et al., 2002).  

Após o nascimento, as tartaruguinhas seguem em direção ao mar. Acredita-se 

que os filhotes guiam-se em direção a água através da diferenciação da intensidade 

de luz, procurando  áreas de brilho intenso ao longo do horizonte e por isso a presença 

de luz artificial nas praias pode desorientar os filhotes, deixando-os mais vulneráveis 

a predadores (TUXBURY; SALMON, 2005). 

Sabe-se que as tartarugas marinhas voltam a praia em que nasceram para 

desovar e essa capacidade é chamada de filopatria. A teoria do “Imprinting químico” 

tenta explicar esse fenômeno, sugerindo que os filhotes têm a capacidade de 

memorizar as características físico-químicas da praia onde nasceram, durante seu 

trajeto até o mar, no entanto ainda são necessários mais estudos para comprovar essa 

teoria (GRASSMAN, 1993; LOHMANN et al., 1997). 

Ao entrarem no mar, permanecem em habitat pelágico onde são conduzidas 

passivamente pelas correntes oceânicas para longe das praias onde nasceram, só 

reaparecendo 3 a 5 anos depois, como juvenis, em áreas de alimentação (ABREU-

GROBOIS; PLOTKIN, 2008). Esse período é chamado pelos pesquisadores de “ano 

perdido” devido à escassez de informações, bem como à dificuldade de 

monitoramento dos filhotes (BJORNDAL, 1997). 

 

2.4. Alimentação 

As tartarugas marinhas têm dieta muito diversificada.  A maioria das espécies 

juvenis e adultas tornam-se onívoras, com exceção da tartaruga-verde (Chelonia 

mydas), que enquanto filhotes são carnívoros, mas quando adultas tornam-se 
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herbívoras, alimentando-se de diversas espécies de algas e normalmente são 

encontradas em profundidades rasas de até 20 metros (BAPTISTOTTE, 2014).  

 A tartaruga cabeçuda (Caretta caretta) pode se alimentar de crustáceos, 

principalmente camarões, peixes, moluscos, águas-vivas, e algas. Vivem 

normalmente em profundidades rasas até cerca de 20 metros (SANCHES, 1999; 

BAPTISTOTTE, 2014).  

Tartarugas de pente (Eretmochelys imbricata) alimentam-se de algas, ovos de 

peixe, crustáceos, moluscos, ouriços, corais e, principalmente, esponjas, o que faz 

desta espécie um dos raros animais que podem digeri-las (BAPTISTOTTE, 2014), e 

são encontradas normalmente em recifes de corais e em profundidades rasas até 

cerca de 40 metros (SANCHES, 1999). 

Essas três espécies devido preferirem águas rasas para se alimentarem e 

ficarem mais próximas a costa, principalmente Chelonia mydas, acabam sofrendo 

mais com  as consequentes capturas incidentais por redes de pesca costeira (PUPO, 

2006). 

Já as espécies tartaruga oliva (Lepidochelys olivácea) e tartaruga de couro 

(Dermochelys coriacea) preferem se alimentar em profundidades mais altas que as 

outras, geralmente entre 80 e 100 metros, porém podem se alimentar em águas mais 

rasas principalmente quando próxima a estuários (SANCHES, 1999). 

A tartaruga oliva come peixes, moluscos, crustáceos, algas, briozoários, 

tunicados, águas vivas e ovos de peixe. Já a tartaruga de couro alimenta-se 

basicamente de águas vivas e tunicados (BAPTISTOTTE, 2014). 

 

2.5. Captura incidental de tartarugas marinhas 

São várias as ameaças a vida das tartarugas marinhas por ações humanas. Em 

áreas onde ocorre desova, a iluminação artificial das praias durante a noite e o trânsito 

de veículos pode ser um fator determinante para o insucesso reprodutivo nessa área, 

bem como a retirada de ovos, destruição de ninhos e captura de fêmeas durante a 

desova. A presença de lixo nas praias e no mar também vem contribuindo cada vez 

mais para a mortalidade desses animais (SANCHES, 1999).  

No entanto, entre todos os fatores, uma das maiores ameaças a sobrevivência 

desses animais, é a captura incidental de tartarugas marinhas, causada por interação 

com artes de pesca, principalmente em áreas de alimentação (GALLO, 2001).  
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São consideradas as principais causas de mortalidade de tartarugas marinhas: 

emalhamento em redes de pesca de arrasto de camarão (em diversos países) e rede 

de espera ou emalhe (no Brasil), espinhéis; colisões com embarcações; ingestão de 

anzóis e linhas (CROUSE, 1999; MARCOVALDI et al., 1998; ÓROS et al., 2004; 

MARCOVALDI et al., 2006). Geralmente quando esses indivíduos são encontrados 

encalhados, já estão mortos ou profundamente debilitados (OLIVEIRA, 2005; BRAGA, 

2011). 

Ao ficarem presas nas redes ou anzóis as tartarugas podem sofrer afogamento 

ou lesões de estrangulamento. Essas lesões levam a diminuição da circulação 

sanguínea, podendo evoluir para necrose dos membros afetados e 

consequentemente à amputações, geralmente de membros anteriores, sendo 

necessário, em alguns casos, intervenções cirúrgicas para o restabelecimento da 

saúde destes animais, possibilitando assim uma adaptação à nova condição de 

ausência de determinado membro (CALABUIG, 1999; PIRES et al., 2006). 

Para realização de cirurgia de amputação de nadadeira anterior é utilizada a 

mesma técnica empregada em outras espécies animais. É feita uma incisão na pele, 

ao redor do membro que será amputado, entre o bordo dorsal da escápula até o terço 

proximal do úmero, em seguida a musculatura  é transeccionada. Realiza-se a 

ligadura dos vasos e dissecação da musculatura até a exposição da articulação. Logo 

após, é feita a incisão da cápsula sinovial e a desarticulação da escápula e úmero, 

retirando-se a nadadeira. Posteriormente, os músculos são reaproximados e 

suturados, seguindo o fechamento de ferida de forma rotineira (SCHUMACHER, 1996; 

FOSSUM et al., 2008; BAPTISTOTTE, 2014). 

 

2.6. Anestesia em tartarugas marinhas 

Com relação a contenção química, há algumas particularidades, haja vista que 

são animais ectotérmicos. A via de aplicação e a temperatura ambiente são fatores 

que influenciam na ação das drogas. Por isso, para obter melhor efeito anestésico a 

tartaruga deve ser mantida num gradiente térmico de conforto, evitando baixas 

temperaturas que ocasionariam retardo da absorção, distribuição, metabolização e 

excreção das drogas administradas (BAPTISTOTTE, 2014). 

O Isofluorano é considerado o anestésico mais indicado para esses animais, 

devido ser seguro, eficiente e de rápida remoção do organismo (CAMPBELL, 1996; 

BAPTISTOTTE, 2014). Porém para que se consiga realizar a intubação em tartarugas 
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marinhas é necessário, primeiramente, que se faça a indução anestésica com um 

anestésico parenteral, pois o uso de máscara ou indução em câmara de gás pode ser 

ineficaz, considerando que esses animais podem ficar longos períodos em apnéia 

(CAMPBELL, 1996).  

O Diazepam produz miorelaxamento, sendo relativamente seguro em pacientes 

debilitados, já que causa pouca depressão cardiorrespiratória e pode ser associado a 

Cetamina, que é um anestésico dissociativo, obtendo-se melhor anestesia e 

relaxamento muscular (BAPTISTOTTE, 2014).  

Outro anestésico bastante utilizado em quelônios é o Propofol, que produz rápida 

indução, plano anestésico profundo e duradouro (SCHUMACHER; YELEN, 2006; 

BAPTISTOTTE, 2014). Em estudo de Santos e colaboradores (2011), foi analisado os 

efeitos da associação dos anestésicos Cetamina e Propofol em tartarugas da 

Amazônia (Podocnemis expansa) e concluíram que o protocolo foi satisfatório para os 

procedimentos cirúrgicos, porém se usado sem ventilação assistida, podem ser 

observados episódios de apnéia. 
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3. RELATO DE CASO 

 

Uma tartaruga marinha, fêmea, adulta, da espécie Lepidochelys olivacea 

(Tartaruga Oliva) foi resgatada pelo Instituto de Biologia e Conservação de Mamíferos 

Aquáticos (BIOMA) na praia de Ajuruteua em Bragança/PA no dia 7/01/2017, 

apresentando extensa lesão em membro anterior esquerdo com perda de sangue. O 

animal recebeu os cuidados iniciais pela equipe do BIOMA, durante quatro dias 

enquanto organizavam o transporte do animal. Foi realizada duas hidratações (350 ml 

+ 450 ml de solução fisiológica 0,9%), aplicação de uma dose de ceftriaxona (50mg/kg, 

IM) no dia 8/01/2017, administração de enrofloxacina (5 mg/kg, IM, a cada 24h) e 

cetoprofeno (2 mg/kg, IM, a cada 24h) nos dias 9/01/2017 e 10/01/2017, bem como 

curativos diários com clorexidine e pomada de nitrofurazona.   

No dia 11/01/2017, foi então encaminhada para o Ambulatório de Animais 

Selvagens do Hospital Veterinário Prof. Mario Dias Teixeira (HOVET) da Universidade 

Federal Rural da Amazônia (UFRA), onde permaneceu internada.   

A tartaruga encontrava-se apática, com a pele ressecada, tinha necrose 

avançada com exposição do úmero na nadadeira anterior esquerda (Figura 1- A), e 

marcas de compressão ao redor da nadadeira anterior direita e pescoço.  

Apresentava-se com bom escore corporal, pesando 34,350 kg e medindo 70,2 cm de 

comprimento curvilíneo da carapaça (CCC) e 69,2 cm de largura curvilínea da 

carapaça (LCC).  

Foi instituído o tratamento que consistiu de ceftriaxona (50mg/kg, IM, a cada 

24h), meloxicam (0,2mg/kg, IM, a cada 24h), morfina (1mg/kg, IM, a cada 24h), 

fluidoterapia com solução fisiológica 0,9% (3% peso vivo, a cada 24h) acrescida de 

poli vitamínicos, por acesso em seio cervical dorsal (Figura 2) e  limpeza e curativo 

diariamente da lesão de membro anterior esquerdo com clorexidina e pomadas de 

nitrofurazona e colagenase. O animal foi mantido em tanque com lamina d’água e 

aquecimento por lâmpada incandescente (Figura 1- B), sendo a limpeza do tanque 

realizada diariamente com clorexidine e efetivada troca da água. 
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Foram realizados alguns exames complementares na tartaruga. Amostras de 

fezes foram coletadas para exame parasitológico, tendo como resultado amostra 

negativa para ovos de helmintos e oocistos de protozoários. No exame de Raio x, 

evidenciou-se fratura completa transversa na região medial do úmero esquerdo, com 

lesão profunda de tecidos moles, assim como observou-se reações ósseas em epífise 

proximal de rádio e ulna direitos e fratura vertical em região proximal e medial da 

diáfise da ulna direita (Figura 3). 

 

Figura 1. A- Lesão na nadadeira anterior esquerda com fratura exposta de 
úmero e necrose tecidual. B- Tanque onde o animal foi mantido durante 
internamento, com aquecimento por lâmpada incandescente. 
Fonte: -Acervo pessoal. 

A B 

Figura 2. Acesso venoso de seio cervical dorsal. Fonte: -
Acervo pessoal. 
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O animal foi encaminhado para cirurgia de amputação do membro anterior 

esquerdo necrosado no dia 16/01/2017. O protocolo anestésico preconizado foi 

cetamina (7mg/kg IM), diazepam (0,5mg/kg IM), morfina (2mg/kg IM), indução com 

propofol (7mg/kg IV), manutenção em isofluorano (3%) e oxigênioterapia, usando 

sonda endotraqueal sem cuff n° 2,5. Para o bloqueio anestésico local do plexo braquial 

da nadadeira afetada, utilizou-se 15 ml de lidocaína com vasoconstritor. Após 30 

minutos da administração dos fármacos, foi observada ausência de reflexos e iniciou-

se a cirurgia, tendo o restante da mesma transcorrido apenas com controle da 

administração de isofluorano. 

Foi realizada a incisão da pele e a dissecação da musculatura até a exposição 

da articulação. Logo após, foi feita a incisão da cápsula sinovial e a desarticulação da 

escápula e úmero, retirando-se a nadadeira. A transfixação dos vasos foi realizada 

utilizando fio de sutura Categute cromado n°0. Para reaproximação da musculatura 

utilizou-se o fio de sutura Nylon n°1-0 e a sutura da pele foi feita com fio de sutura 

Nylon n°0, deixando alguns espaços abertos para facilitar a drenagem de secreção 

serosanguinolenta da ferida cirúrgica. Cerca de cinco minutos após interrupção da 

administração de isofluorano e oxigênio, o animal retornou da anestesia sem grandes 

complicações (Figura 4).   

 

Figura 3. Raio x de membro anterior esquerdo evidenciando 
fratura completa transversa na região medial do úmero. 
Fonte: -Setor de diagnóstico por imagem do HOVET – UFRA. 
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No pós-cirúrgico, a tartaruga foi mantida fora d’água, aquecida e recebendo o 

mesmo tratamento empregado antes da cirurgia. No entanto, mesmo que a cirurgia e 

o protocolo anestésico empregado tenham sido satisfatórios, transcorridos cerca de 

45h após a cirurgia e 8 dias de internação, no dia 18/01/2017 o animal veio a óbito.  

Foi então realizada a necropsia para verificação da causa mortis. No exame 

interno, na abertura da cavidade celomática, notou-se moderada quantidade de 

líquido seroso de coloração avermelhada e presença de coágulo lardáceos. O fígado, 

tinha coloração amarelo-acastanhado, difusa, com áreas de congestão e mais friável 

que o habitual (Figura 5). Ao corte, notou-se as mesmas características da superfície. 

  

 

 

 

No intestino grosso, foi observado grande quantidade de conteúdo seroso, de 

coloração esverdeada, com presença de grumos da mesma tonalidade (Figura 6).  

 

Figura 4. Animal durante retorno anestésico (abrindo os olhos) após 
amputação de nadadeira anterior esquerda. Fonte: -Acervo pessoal. 
 

Figura 5. Fígado de coloração amarelo 
acastanhado difusa. Fonte: -Laboratório de 
Patologia Veterinária – UFRA. 
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Os rins apresentaram palidez mais acentuada e um deles, 

externamente, mostrou uma expansão gelatinosa com propriedade de edema. No 

coração, após a abertura do ventrículo, observou-se presença de coágulo lardáceo e 

cruórico, e nos dois átrios observou-se coágulo cruórico. Na porção inicial da traquéia, 

notou-se a presença de mucosidade de coloração esbranquiçada, e na porção final 

até a região dos bronquíolos, presença de líquido espumoso esbranquiçado (Figura 

7-A). Também na região dos bronquíolos, observou-se conteúdo mucoso de coloração 

amarelada e ao corte, extravasamento desse conteúdo (Figura 7-B). Na porção distal 

do lobo pulmonar esquerdo notou-se a presença de coágulo (cruórico), com aspecto 

brilhante e friável. Evidenciou-se também no pulmão esquerdo características 

hipercrepitantes (enfisema). Além disso, no lobo pulmonar direito havia área de 

retração (cicatricial). 

 

 

 

 

 

Figura 6. Intestino grosso com grande quantidade 
de conteúdo seroso, de coloração esverdeada. 
Fonte: -Acervo pessoal. 
 

Figura 7. A- Porção final da traqueia, até a região dos bronquíolos com presença de líquido 
espumoso esbranquiçado (seta). B- Região dos bronquíolos com conteúdo mucoso de 
coloração amarelada, extravasando ao corte (seta). Fonte: -Laboratório de Patologia 
Veterinária – UFRA. 
 

A B 
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Foram colhidas amostras de pulmão, coração, rim, fígado, estômago e 

intestinos para exame histopatológico. Destes apenas o fígado apresentou alteração: 

alguns hepatócitos com vacúolos citoplasmáticos bem definidos (esteatose) e 

presença de pigmento citoplasmático microgranular (lipofucsina). 

Também foi coletado amostras de conteúdo intestinal e secreção pulmonar 

para exame de cultura de microrganismos e antibiograma. Da amostra de conteúdo 

intestinal foi isolado bactérias da espécie Shigella sonnei resistente a amoxicilina, 

cloranfenicol, gentamicina, nitrofurantoina, norfloxacim, oxaciclina, rifampicina, 

sulfametoxazol/trimetroprim, tetraciclina, ciprofloxacina e azitromicina. Da amostra de 

secreção pulmonar obteve-se crescimento de bactérias da espécie Shigella sonnei e 

Klebsiella pneumoniae sensíveis apenas à gentamicina e tetraciclina e resistentes à 

amicacina, cefalotina, cloranfenicol, nitrofurantoina, norfloxacim, rifampicina, 

sulfonamidas, penicilina, ciprofloxacina e azitromicina. 

Após ser necropsiado, o cadáver foi utilizado para procedimento de taxidermia 

do Laboratório de Zoologia da UFRA. Durante preparação do cadáver notou-se 

característica friável dos ossos proximal as articulações, característico de artrite 

séptica. 
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4. DISCUSSÃO 

 

O emaranhamento em redes de pesca é a causa mais prevalente de encalhe de 

tartarugas marinhas, resultando em dermatite ulcerativa grave, amputação de 

nadadeiras e processos septicêmicos, foi o que constatou um trabalho realizado por 

Óros et al. (2005) nas Ilhas Canárias, que enumerou achados patológicos e causas 

de mortalidade de 93 tartarugas marinhas encalhadas. A amputação traumática de 

uma ou duas nadadeiras, relacionadas a emaranhamento em redes, foi observada em 

24 tartarugas (25,81%) e fraturas múltiplas do úmero, rádio e ulna ou fêmur foram 

diagnosticadas em 11 destes animais (11,83%). 

No Brasil, em estudo realizado na base do Projeto TAMAR-Ibama na Praia do 

Forte (BA), de 83 tartarugas marinhas encaminhadas para tratamento na unidade, 15 

animais (18,1%) constituíam casos de necrose de extremidades e amputações, dentre 

estes,  quatro tartarugas (26,7%) foram submetidas a cirurgia de amputação de 

nadadeira (PIRES et al., 2006).  

O presente relato, portanto, é mais um número para as estatísticas de tartarugas 

que sofreram por interação com artes de pesca, haja vista as presentes marcas em 

volta do pescoço e nadadeira anterior direita, característica de impressões de redes 

ou linhas de pesca, bem como a fratura exposta da nadadeira anterior esquerda.  

Nesses casos a demora entre o momento do acidente e o atendimento clínico 

faz total diferença no prognóstico do animal. Muitas vezes quando essas tartarugas 

são encontradas já estão em um nível avançado de necrose tecidual e, 

consequentemente, em um quadro de septicemia. Esse provavelmente foi o caso da 

tartaruga oliva desse relato, pois quando ela chegou ao Ambulatório de Animais 

Selvagens a mesma já apresentava necrose tecidual e estava apática.  

O protocolo anestésico utilizado mostrou-se bastante efetivo para manter o 

animal em plano anestésico durante a cirurgia. Quando o animal veio a óbito, esse 

protocolo foi descartado como a causa mortis, pois o animal retornou normalmente do 

plano anestésico, abrindo os olhos e se movimentando ao final da cirurgia, bem como 

permaneceu vivo por 45h, aproximadamente, após a utilização das drogas 

anestésicas. 

Quando foi realizada a necropsia da tartaruga, foi possível constatar então que 

a mesma já estava com a saúde muito comprometida e por isso veio a óbito,  
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apresentando esteatose hepática, edema de rins, enfisema pulmonar, características 

de artrite séptica e septicemia, com bactérias multirresistentes a vários antibióticos. 

Assim como nesse relato, Klebsiella pneumoniae também foi isolada por Santoro 

et al. (2006) ao avaliar a flora bacteriana aeróbica de 70 tartarugas verdes (Chelonia 

mydas) na Costa Rica, sendo constatado que essa bactéria foi o microrganismo mais 

comumente isolado de amostras nasais (47,1%) e da cloaca (38,5%) desses animais 

e o mais prevalente entre todos os microrganismos isolados (65,7%). Em muitos 

répteis essa bactéria é considerada normal de sua microflora (ROSENTHAL; MADER, 

1996), no entanto ela também tem sido associada a estomatite ulcerativa, abcessos, 

dermatites necrosantes e pneumonia em animais mantidos em cativeiro 

(GLAZEBROOK; CAMPBELL; THOMAS, 1993). 

Em relação a bactéria Shigella sonnei encontrada neste relato, isolada do 

conteúdo intestinal da tartaruga, Al-Bahry et al. (2012) também encontraram Shigella 

sp. em amostras de fluido do oviduto de 20 taratarugas verdes (Chelonia mydas), entre 

outros microorganismos isolados, apresentando resistência aos antibióticos 

tetraciclina e ampicilina. Essa bactéria é habitante do trato intestinal humano e pode 

ser encontrada no intestino grosso de animais doentes, convalescentes ou 

assintomáticos, sendo uma importante causa de diarreia aguda (SOBRINHO et al., 

2017) 

Cada vez mais bactérias resistentes a antibióticos vem sendo encontradas no 

ambiente aquático, em peixes e em outros animais, de forma preocupante (SILVEIRA 

et al., 2009). A presença dessas bactérias resistentes deve-se ao uso indiscriminado 

de antibióticos no tratamento de homens e animais; como promotores de crescimento 

na agricultura e aquicultura; e pelo uso das área costeiras como destino para esgotos 

e outros resíduos humanos (AL-BAHRY et al., 2009; RAHMAN et al., 2009).  

Portanto, peixes e tartarugas marinhas acabam servindo como bioindicadores 

da poluição dos ambientes marinhos, pois estudos apontam que muitos desses 

animais após serem expostos a efluentes poluídos em suas rotas migratórias, 

continham resíduos de antibióticos, bactérias resistentes a antibióticos e metais 

pesados (AL-RAWAHY et al., 2007; AL-BAHRY et al., 2009; FOTI et al., 2009). 
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5. CONSIDERÇOES FINAIS 

 

O relato do caso contribui com a escassa literatura acerca da espécie estudada, 

principalmente por se tratar de uma ocorrência de encalhe na região Norte, onde há 

poucos registros de tartarugas marinhas e também por se tratar da espécie 

Lepidochelys olivacea que é menos registrada em trabalhos sobre encalhes por 

interação com a pesca, devido habitarem preferencialmente áreas de grandes 

profundidades longe da região costeira. 

Apesar dos esforços da equipe do Ambulatório de Animais Selvagens da UFRA 

em tentar reabilitar o animal, a tartaruga já se encontrava em estado de saúde 

bastante debilitado, com presença de necrose tecidual e septicemia, devido à demora 

entre a captura e internação, que pôde ser comprovado com a necropsia. No entanto 

todo o esforço foi válido, pois o caso da tartaruga Oliva contribuiu para que a equipe 

do setor adquirisse experiência na contenção, atendimento clinico, acesso de vias 

venosas, protocolo de tratamento, protocolo anestésico, exames complementares e 

necropsia, o que futuramente, caso outra tartaruga venha a ser internada, será de 

extrema importância para o sucesso do tratamento.  
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