
Tartaruga 1 

CCC (cm): 42,7 LCC (cm): 41. Peso (kg):10 N° identificação: NR 

Foi encontrada morta presa em rede de espera na Praia do Cedro/Ubatuba/SP. Carcaça 
conservada congelada. Trata-se de uma fêmea juvenil, em bom estado geral, com 
escassos epibiontes Chelonibia spp localizados no plastrão e na carapaça. Na abertura 
da cavidade celomática, evidenciou-se moderada quantidade de líquido avermelhado10-
15ml aprox. O fígado apresenta-se de superfície lisa, consistência firme e cor 
amarronzada escura. O coração apresentou-se com superfície lisa, de consistência firme 
e cor avermelhada homogênea. Os pulmões apresentaram-se enfisematosos com 
múltiplas petéquias. O baço apresentou-se com superfície lisa, de consistência firme e cor 
avermelhada escura homogênea. Os rins apresentaram-se de consistência firme, 
superfície lisa e cor acastanhada. No estômago foi constatada abundante quantidade de 
conteúdo liquido amarelado com material vegetal de cor esverdeada. No intestino 
delgado, observou-se pouca quantidade de conteúdo alimentar pastoso de cor amarelada. 
No intestino grosso verificou-se pouca quantidade de fezes líquidas de cor amarronzada 
escura. 

Histopatológico 

Pulmão: Presença de macrófagos com pigmento marrom claro na submucosa e multifocal 
(hemossiderófagos). Congestão generalizada.  

Brônquio: hemorragia moderada e colônias bacterianas de morfologia cocóide na mucosa 
(possíveis bactérias de putrefação). Dx: Hemorragia pulmonar. 

Fígado: degeneração generalizada microgoticular de leve a moderada dos hepatócitos. 
Congestão moderada de sinusóides hepáticos.  

Autólise avançada nos outros tecidos. 

Dx: Hemorragia pulmonar 

Dx diferenciais: Afogamento-Pneumonia aspirativa, Trauma. 

Tartaruga 2 

CCC (cm): 35,5 LCC (cm): 33. Peso (kg): 5,5 N° identificação: NR 

Foi encontrada morta presa em rede de espera na praia do Cedro/Ubatuba/SP. Carcaça 
conservada congelada. Fêmea juvenil, com estado geral regular, com múltiplos epibiontes 
Chelonibia spp na carapaça e no plastrão. Constatou-se atrofia leve do músculo peitoral e 
tecido adiposo com aparência gelatinosa. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-
se abundante quantidade de líquido vermelho, 30 ml aprox. O fígado, de cor amarronzada 
escura com os bordos arredondados, de consistência firme e superfície levemente 
rugosa. No coração apresentaram-se manchas avermelhadas escuras multifocais, com 
superfície lisa e consistência mole. Na traquéia, escassa quantidade de conteúdo 



espumoso no lúmen. Os pulmões apresentaram-se colabados com várias manchas pretas 
de 0,2 cm de diâmetro aproximadamente, com distribuição generalizada. No baço 
verificou-se cor avermelhada escura, superfície lisa e consistência firme ao corte. Os rins 
evidenciaram cor amarronzada e múltiplas petéquias em sua superfície.  Ao corte 
mostrou-se de consistência firme. No estômago observou-se escassa quantidade de 
liquido marrom. Evidenciou-se no lúmen do intestino escassa quantidade de conteúdo 
pastoso marrom, com manchas pretas de 0,3 cm na serosa, sendo estas multifocais. O 
intestino grosso apresentou escassas fezes líquidas de cor amarronzada. 

Histopatológico 

Pulmão: Múltiplos granulomas parasitários com ovos de trematódeos nos vasos 
sanguíneos alguns formando trombos e êmbolos nos septos. Presença de colônia 
bacteriana de morfologia cocóide focal no espaço faveolar. Brônquio: Perda do epitélio 
respiratório multifocal leve. Dx: Pneumonia com vasculite granulomatosa parasitária 
moderada-severa e tromboembolismo. 

Traquéia: Presença de colônias bacterianas de morfologia cocóide multifocais na mucosa 
(possíveis bactérias de putrefação). Congestão generalizada. 

Coração: Microgranulomas parasitários entre fibras cardíacas. Separação e rotura de 
fibras cardíacas, vacuolização de fibras cardíacas. Hemorragia difusa e congestão 
moderada. Dx: Vasculite com miocardite granulomatosa leve a moderada e degeneração 
vacuolar dos miocardiócitos. 

Fígado:  Granuloma heterofílico focal em ducto biliar com ovos de trematódeos. Necrose 
moderada a severa e infiltrado linfocitário centrolobular multifocal, e sob a cápsula de 
Glisson. Degeneração generalizada microgoticular moderada de hepatócitos. Dilatação e 
congestão severa de sinusóides hepáticos. Dx: Colangiohepatite granulomatosa com 
degeneração generalizada microgoticular moderada e congestão hepática. 

Intestino delgado: Infiltrado focal linfocitário leve na mucosa. Granuloma com ovos de 
trematódeos nos vasos sanguíneos da serosa e congestão moderada. Dx: Vasculite 
granulomatosa parasitária leve. 

Baço: Múltiplos granulomas parasitários contendo ovos de trematódeos nos vasos 
sanguíneos principalmente arteríolas. Dx: Esplenite e vasculite granulomatosa severa.  

Rim: Necrose e vacuolização tubular generalizada severa, trombose e hemorragia, fibrose 
intersticial focal. Dx: Trombose e necrose tubular severa. 

Dx: Pneumonia com vasculite granulomatosa parasitária severa com 
tromboembolismo. Vasculite generalizada em múltiplos órgãos formando trombos.  

Dx diferenciais: Parasitas trematódeos intravasculares: Laeredius laeredi, 
Neospirorchis sp., Amphiorchis indicus, Monticellius indicum. Afogamento 

 



Tartaruga 3 

CCC (cm): 38,5 LCC (cm): 39,5. Peso (kg):5,6 N° identificação: NR 

Foi encontrada morta, presa em rede de espera na Praia do Cedro/Ubatuba/SP. Carcaça 
conservada congelada.  Fêmea juvenil, com estado geral regular. Apresentou atrofia leve 
do músculo peitoral e tecido adiposo com aparência gelatinosa. Na abertura da cavidade 
celomática evidenciou-se abundante conteúdo de líquido avermelhado, 25-30ml aprox. O 
fígado, de cor avermelhada escura e consistência muito friável. O coração revelou-se 
muito frágil ao corte e apresentou-se de cor avermelhada escura. Na traquéia encontrou-
se moderada quantidade de conteúdo espumoso avermelhado no lúmen. Os pulmões 
apresentaram-se com bordos enfisematosos, com leve conteúdo espumoso vermelho no 
lúmen dos brônquios. O baço mostrou-se friável de cor avermelhada escura. Os rins com 
consistência firme ao corte apresentaram-se de cor acastanhada escura. No estômago 
encontrou-se abundante quantidade de conteúdo líquido de cor acastanhada com flocos 
esbranquiçados. O intestino delgado, com moderada quantidade de conteúdo pastoso 
castanho no lúmen. O intestino grosso, com conteúdo de fezes liquidas de cor castanho 
escuro.  

Dx: Edema pulmonar 

Dx diferenciais: afogamento 

 

Tartaruga 4 

CCC (cm): 32 LCC (cm): 30. Peso (kg):4 N° identificação: NR 

Foi encontrada morta, encalhada na Praia Grande/Ubatuba/SP. Fêmea juvenil. Carcaça 
conservada congelada. Estado geral ruim, caquética, com presença de 3 epibiontes 
Chelonibia spp na carapaça. Com atrofia severa do músculo peitoral e escasso tecido 
adiposo com aparência gelatinosa. Na abertura da cavidade celomática, evidenciou-se 
escasso fluido avermelhado 2-3 ml. O fígado apresentou-se de cor avermelhada escura, 
de superfície lisa e consistência friável ao corte. O coração mostrou-se de cor 
avermelhada escura, com consistência macia. Os pulmões apresentaram-se colabados, 
com áreas multifocais enfisematosas nas bordas. Os rins com cor acastanhada escura, 
com superfície lisa e consistência firme ao corte. O estômago, intestino delgado e 
intestino grosso apresentaram-se com abundante quantidade de resíduo antropogênico 
no lúmen.  

Dx: Enfisema pulmonar 

Dx diferenciais: Afogamento 

 

 



Tartaruga 5 

CCC (cm): 32 LCC (cm): 31. Peso (kg):4 N° identificação: NR 

Foi encontrada morta, presa em rede de espera na Praia do Cedro/Ubatuba/SP. Carcaça 
conservada congelada. Fêmea juvenil, com estado geral ruim, caquética, com atrofia 
moderada do músculo peitoral e escasso tecido adiposo com aparência gelatinosa.  Na 
abertura da cavidade celomática evidenciou-se abundante quantidade de líquido 
avermelhado, 25 ml aprox. O fígado apresentou-se de cor vermelho-escuro com 
superfície lisa e consistência firme ao corte. O coração apresentou-se amolecido ao corte, 
com abundante fluido avermelhado no saco pericárdico, 4-5 ml aprox. Os pulmões 
apresentaram-se colabados com múltiplas manchas escuras de 0.3cm. O baço 
apresentou-se de cor avermelhada escura, superfície lisa e consistência firme ao corte. 
Os rins apresentaram-se de cor acastanhada homogênea, superfície lisa e consistência 
firme. O estômago apresentou-se com pouca quantidade de conteúdo alimentar e com 
material vegetal esverdeado. O intestino delgado apresentou-se com escassa quantidade 
de conteúdo pastoso de cor acastanhada e esverdeada. O intestino grosso apresentou-se 
com pouca quantidade de fezes. 

Dx: indeterminado 

 

Tartaruga 6 

CCC (cm): 33 LCC (cm): 29,4. Peso (kg):3 N° identificação: anilha BR98988 

Foi encontrada encalhada na Praia de Ubatumirim/Ubatuba/SP. Chegou no dia 
02/06/2015, recebeu fluidoterapia os dias 02/06 e 05/06 e morreu na tarde do dia 05/06. 
Era um macho juvenil, com estado geral ruim, caquético, apresentou cicatrizes na 
carapaça, com abundante presença de epibiontes Chelonibia spp no plastrão e na 
cabeça. Apresentou moderada atrofia do músculo peitoral, e tecido adiposo com 
aparência gelatinosa. Na abertura da cavidade celomática, evidenciou-se abundante 
quantidade de fluido translúcido, 40 ml aprox. O fígado, de coloração avermelhada escura 
homogênea, superfície lisa e consistência firme. No coração apresentaram-se manchas 
avermelhadas escuras no átrio direito, com consistência firme e superfície lisa. Os 
pulmões apresentaram-se esponjosos com múltiplas manchas escuras de 0,3-0,5 cm de 
diâmetro. O baço com superfície lisa, de consistência firme e cor vermelha escura. Os rins 
com consistência firme, cor acastanhada homogênea e superfície lisa. No esôfago 
verificou-se pouca quantidade de conteúdo alimentar. O estômago apresentou conteúdo 
liquido amarelado com aparentes flocos de cor esbranquiçados, e evidenciou-se uma 
mancha enegrecida focal de 7x6 cm na serosa. O intestino delgado apresentou-se com 
conteúdo alimentar líquido de coloração esverdeada escura e a mucosa de cor 
esbranquiçada. O intestino grosso apresentou-se com conteúdo de fezes liquidas de cor 
esverdeada e acastanhada com presença de material vegetal avermelhado. A vesícula 
urinária repleta de urina de coloração amarelada. 



Histopatológico 

Pulmão: Granuloma heterofílico e abundante presença de granulomas parasitários com 
ovos de trematódeos nos vasos sanguíneos dos septos, alguns formando êmbolos. 
Hipertrofia da túnica média de arteríola com presença de metacercária no lúmen, e 
endotélio reativo. Hiperplasia focal do epitélio do septo. Coloração de Ziehl Neelsen: não 
foram evidenciados bacilos acido-álcool resistentes. Dx: Pneumonia granulomatosa com 
vasculite granulomatosa parasitária severa e embolia. 

Coração: Degeneração vacuolar das fibras cardíacas. Infiltrado misto linfo-heterofílico 
multifocal leve no endocárdio. Dx: Endocardite leve com degeneração vacuolar 
miocárdica. 

Fígado: Degeneração generalizada microgoticular moderada. Dilatação generalizada dos 
sinusóides hepáticos. Dx: Degeneração microgoticular hepática. 

Baço: Abundante presença de granulomas contendo ovos de trematódeos nas arteríolas. 
Dx: Esplenite com vasculite granulomatosa severa 

Rins: Vários granulomas heterofílicos com colônias bacterianas de morfologia cocobacilar. 
Vários granulomas parasitários nos vasos sanguíneos do interstício. Degeneração tubular 
vacuolar moderada generalizada. Coloração de Ziehl Neelsen: não foram evidenciados 
bacilos acido-álcool resistentes. Dx: Nefrite granulomatosa bacteriana e parasitária 
severa. 

Esôfago: Granuloma parasitário focal com ovos de trematódeos em vasos sanguíneos de 
tecido mixomatoso. Dx: Vasculite granulomatosa parasitária leve. 

Estômago: Múltiplos granulomas parasitários contendo ovos de trematódeos nos vasos 
sanguíneos da mucosa, submucosa, muscular e serosa. Perda do epitélio focal com 
pequenas hemorragias. Dx: Gastrite com vasculite granulomatosa moderada e úlcera. 

Intestino delgado: Múltiplos granulomas parasitários com ovos de trematódeos nos vasos 
sanguíneos da mucosa e submucosa. Infiltrado focal misto linfo-heterofílico leve na 
mucosa. Dx: Enterite com vasculite granulomatosa parasitária moderada e migração 
parasitária. 

Vesícula urinária: Granulomas parasitários contendo ovos de trematódeos nos vasos 
sanguíneos da serosa. Dx: Serosite com vasculite granulomatosa parasitária leve. 

Testículos: Granulomas parasitários contendo ovos de trematóides no parênquima e 
granulomas com colônias bacterianas de morfologia cocóide multifocais. Degeneração 
testicular, com desprendimento do epitélio germinativo. Dx: Orquite granulomatosa 
bacteriana e parasitária severa com degeneração testicular. 

Dx: Vasculite granulomatosa difusa em vários órgãos com embolia pulmonar. 
Endocardite leve. Nefrite granulomatosa bacteriana e parasitária severa. Orquite 
granulomatosa parasitária e bacteriana severa. 



Dx diferenciais: Parasitas trematódeos intravasculares: Laeredius laeredi, 
Neospirorchis sp., Amphiorchis indicus, Monticellius indicum 

Bactérias: Vibrio harveyi, Vibrio anginolyticus, Aeromonas hydrophila, Escherichia 
coli, Citrobacter spp, Enterobacter spp, Proteus spp, Pseudomonas spp, Salmonella 
spp. 

 

Tartaruga 7 

CCC (cm): 41,6 LCC (cm): 37,5. Peso (kg):7  N° identificação: NR 

Encontrada morta boiando na Praia Dionísia/Ubatuba/SP. Carcaça conservada 
congelada. Fêmea juvenil, com estado geral bom, ausência do olho direito (possível 
predação post-mortem), com escassos epibiontes Chelonibia spp na carapaça e no 
plastrão. À abertura, a cavidade celomática apresentou pouca quantidade de fluido 
translúcido, 1-2 ml aprox. O fígado com superfície lisa, de consistência firme, e na sua 
superfície foram encontradas algumas manchas esverdeadas de 1-2 cm multifocais. O 
coração apresentou-se de cor avermelhada com manchas esbranquiçadas de 0,3 cm, 
sendo multifocais nos átrios e no ventrículo. Os pulmões apresentaram-se de consistência 
esponjosa de cor rosa, com manchas avermelhadas puntiformes de 0,1 cm generalizadas. 
O baço apresentou-se de superfície lisa, de consistência firme, de cor avermelhada com 
uma área rosa de 1x1cm de diâmetro. Os rins com superfície lisa, de consistência firme e 
cor avermelhada escura. O esôfago apresentou estruturas cilíndricas de 
aproximadamente 2 mm de comprimento unidas às pontas das papilas. O estômago 
apresentou-se com abundante conteúdo de material vegetal de coloração esverdeada. O 
intestino delgado, com conteúdo alimentar semilíquido com material vegetal de coloração 
esverdeada e amarronzada. O intestino grosso contendo quantidade abundante de fezes 
com cor esverdeada. E a vesícula urinária, contendo pouca quantidade de urina de 
coloração translúcida. 

Dx: indeterminado 

 

Tartaruga 8 

CCC (cm): 36 LCC (cm): 33,7. Peso (kg):4,5 N° identificação: NR 

Foi encontrada morta boiando na Praia do Saco da Ribeira/Ubatuba/SP no dia 
06/06/2015. Carcaça conservada congelada. Fêmea juvenil, com estado geral ruim, e 
múltiplos epibiontes Chelonibia spp. em carapaça, plastrão, região perineal e cabeça. 
Moderada atrofia do músculo peitoral. Na abertura da cavidade celomática observou-se 
pouco fluido translúcido, 3-4ml. Coração de superfície lisa, consistência firme e cor 
avermelhada escura. Os pulmões apresentaram-se esponjosos, de cor rosa homogênea. 
O esôfago apresentou-se com escasso conteúdo alimentar vegetal de cor avermelhada e 



acastanhada. O estômago, com abundante conteúdo líquido e material vegetal de cor 
avermelhada e acastanhada. O intestino delgado apresentou-se com moderada 
quantidade de conteúdo líquido esbranquiçado e avermelhado. Além disso, a mucosa 
evidenciou cor branca com áreas verdes e a serosa apresentou-se com áreas de cor 
esverdeada (possível impregnação biliar). O intestino grosso apresentou-se com fezes de 
coloração avermelhada. Evidenciou-se pouco conteúdo de urina amarela na vesícula 
urinária.  

Dx: Possível enterite 

 

Tartaruga 9 

CCC (cm): 32,2 LCC (cm): 29 Peso (kg):2,5 N° identificação: TT 1452 

Encontrada viva encalhada em uma praia do município de São Sebastião/SP no dia 
05/06/2015, foi realizada fluidoterapia, porém veio à óbito no dia 12/06/2015. Fêmea 
juvenil, apresentando marca de rede na nadadeira anterior esquerda. Estado geral ruim, 
com protrusão do esterno e desprendimento das placas córneas da carapaça. Severa 
atrofia do músculo peitoral e pouca gordura com aparência gelatinosa. Na abertura da 
cavidade celomática notou-se abundante fluido avermelhado escuro, 30 ml aprox. 
Coração de cor vermelha com área focal avermelhada escura. Os pulmões apresentam 
pequenos pontos avermelhados (petéquias) de 0,1 cm, com enfisema bilateral. O baço 
apresentou-se aparentemente diminuído de tamanho. O esôfago apresentou-se com 
abundante quantidade de areia preta no seu lúmen. O estômago continha abundante 
quantidade de resíduos antropogênicos e areia, com muco e a mucosa encontrava-se 
rugosa, com áreas avermelhadas extensas principalmente na região gastroesofágica. O 
intestino delgado apresentou segmentos de mucosa avermelhada escura com escasso 
conteúdo de material plástico. O intestino grosso possuía poucas fezes enegrecidas com 
pedaços de resíduos antropogênicos. Evidenciou-se pouca urina amarela na vesícula 
urinária.  

Histopatológico 

 Pulmão: Pequenas hemorragias, linfócitos e colônias bacterianas de morfologia cocóide 
multifocais no lúmen das faveolas. Brônquio: hiperplasia multifocal de células caliciformes. 
Dx: Broncopneumonia linfocitária bacteriana 

Coração: Vacuolização leve das fibras musculares cardíacas com áreas de hemorragia e 
rotura das fibras cardíacas. Dx: Degeneração vacuolar miocárdica leve com hemorragia. 

Fígado: Degeneração microgoticular multifocal leve. Dilatação dos sinusóides hepáticos. 
Estruturas arredondadas no interior dos hepatócitos e entre os sinusóides semelhantes a  
amiloide. Dx: Degeneração microgoticular multifocal. 

Baço: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 



Rim: Presença de cilindros hialinos dentro dos túbulos. Degeneração vacuolar tubular 
leve-Nefrose leve. Dx: Cilindrúria 

Estômago: Perda multifocal do epitélio da mucosa com hemorragia leve, hiperplasia das 
células caliciformes na região fúndica. Perda generalizada do epitélio e infiltrado 
linfocitário focal na mucosa. Dx: Gastrite linfocitária severa com ulcerações e hemorragia. 

Intestino delgado: Perda da mucosa intestinal, com fragmentação das vilosidades, 
hemorragia focal na mucosa. Dx: Úlcera intestinal. 

Ovário: Múltiplos folículos. 

Dx: Broncopneumonia bacteriana com impactação gástrica, possível obliteração. 

Dx diferenciais: Vibrio alginolyticus, Aeromonas hydrophila, Flavobacterium sp., 
Pseudomonas spp. 

 

Tartaruga 10  

CCC (cm): 34 LCC (cm): 32,1  Peso (kg): 3 N° identificação: anilha BR 99857 TT1498 

Foi encontrada morta, encalhada na Praia de Itamambuca/Ubatuba/SP. Fêmea juvenil. 
Cadáver conservado congelado. Estado geral ruim, caquética, protrusão do osso 
escapular, múltiplos epibiontes Chelonibia spp. na carapaça e plastrão. Severa atrofia dos 
músculos peitorais, e a gordura com aparência gelatinosa. Na abertura da cavidade 
celomática evidenciou-se abundante quantidade de fluido avermelhado escuro, 
aproximadamente 40 ml. A traquéia apresentou lúmen de coloração avermelhada. Peso 
dos pulmões 60 gramas. O esôfago apresentou mancha escura na serosa de 
aproximadamente 3x3cm de diâmetro. O estômago apresentou pequena quantidade de 
conteúdo acastanhado pastoso, e mancha escura de 8x3 cm na serosa, peso de 45 
gramas. O intestino delgado apresentou escasso conteúdo pastoso esverdeado, mucosa 
de coloração avermelhada, e presença de estruturas compatíveis com parasitas de 
coloração esbranquiçada de 4 mm de comprimento, apresentou nódulo na serosa de 
0,5x0,5 cm de diâmetro. 

Dx: Indeterminado 

 

Tartaruga 11 

Foi encontrada morta presa em rede de espera na Praia da Justa/Ubatuba/SP. Macho 
juvenil. Estado geral bom. Cadáver conservado congelado. Na abertura da cavidade 
celomática evidenciou-se abundante quantidade de fluido avermelhado, 30 ml aprox. Os 
pulmões apresentaram moderado material espumoso avermelhado no lúmen dos 
brônquios. Peso dos pulmões 176 gramas. O esôfago apresentou escasso conteúdo 



alimentar composto por algas marrons e verdes. O estômago apresentou abundante 
quantidade de conteúdo alimentar principalmente algas verdes e vermelhas. Peso do 
estômago 350gramas. O intestino delgado apresentou abundante quantidade de conteúdo 
alimentar pastoso esverdeado. A vesícula urinária apresentou escasso conteúdo de 
aparência mucosa e coloração esbranquiçada. 

Histopatológico 

Pulmão: Autólise avançada. Presença de ovos de trematódeos em septos. 

Fígado: Autólise avançada.  

Rim: Autólise avançada. 

Intestino: Autólise avançada. 

Estômago: Metacercária em vaso sanguíneo na serosa. Mucosa, submucosa com 
avançada autólise. 

Dx: Vasculite por trematódeo. 

Dx diferenciais: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis indicus, 
Monticellius indicum.  Nematódeos: Anisakis spp. 

 

Tartaruga 12 

CCC (cm): 35,6 LCC (cm): 33,3  Peso (kg): 5,8 N° identificação: NR 

Encontrada morta presa em rede de arrasto de camarão na Ilha Laje do 
Forno/Ubatuba/SP. Estado geral bom. Fêmea juvenil. Cadáver conservado congelado. Na 
abertura da cavidade celomática evidenciou-se abundante quantidade de fluido turvo 
esbranquiçado, 60 ml aprox. Os pulmões apresentaram parênquima de coloração 
avermelhada e peso de 128 gramas. O estômago apresentou abundante líquido 
amarelado, e mucosa avermelhada. Peso do estômago 320 gramas. O intestino delgado 
apresentou abundante conteúdo liquido de coloração acinzentada e mucosa 
avermelhada. O intestino grosso apresentou fezes pastosas esverdeadas. A vesícula 
urinária apresentou escassa quantidade de urina clara.  

Histopatológico 

Pulmão: Autólise avançada. Presença de ovos de parasitas trematódeos. 

Fígado: Autólise avançada.  

Rim: Autólise avançada. 

Coração: Hemorragia multifocal.  



Pâncreas: Autólise avançada. 

Baço: Autólise avançada.  

Dx: indeterminado 

 

Tartaruga 13 

CCC (cm): 47,8 LCC (cm): 42  Peso (kg): 12,3 N° identificação: NR 

Encontrada morta em rede de espera na Praia da Almada/Ubatuba/SP. Estado geral bom. 
Fêmea juvenil. No exame externo apresentou inchaço, enfisema subcutâneo e prolapso 
cloacal. Cadáver conservado congelado. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-
se abundante quantidade de fluido avermelhado escuro, 53 ml aprox. Os pulmões 
apresentaram-se colabados, peso 183 gramas. O esôfago apresentou duas estruturas 
compatíveis com crustáceos no lúmen. O estômago apresentou abundante quantidade de 
conteúdo alimentar composto principalmente por algas vermelhas, peso do estômago 454 
gramas. O intestino delgado apresentou abundante quantidade de conteúdo alimentar 
pastoso e algas vermelhas  

Histopatológico 

Pulmão: Atelectasia e presença de ovos de parasitas nos vasos sanguíneos dos septos. 
Autólise avançada. 

Estômago: Autólise avançada, presença de parasita adulto na serosa. 

Fígado: Autólise avançada. 

Coração: Hemorragia multifocal na musculatura do átrio. 

Dx: Indeterminado 

 

Tartaruga 14 

CCC (cm): 58,8 LCC (cm): 53,6  Peso (kg): 24 N° identificação: anilha BR 66899 

Encontrada morta em rede de espera na Praia do Lázaro/Ubatuba/SP. Estado geral bom. 
Fêmea juvenil. Múltiplos epibiontes Chelonibia spp. no plastrão. Cadáver conservado 
congelado. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-se abundante quantidade de 
fluido de coloração avermelhada, 500 ml aprox. O fígado apresentou vasos sanguíneos 
evidentes. Os pulmões apresentaram-se colabados com aparentes áreas enfisematosas, 
o parênquima apresentou coloração rosa com manchas avermelhadas multifocais de 
0,5cm de diâmetro aproximado. No lúmen do brônquio esquerdo observou-se moderada 
quantidade de material espumoso avermelhado, peso dos pulmões 309 gramas. O baço 



apresentou uma mancha avermelhada escura na superfície de 2 cm de diâmetro 
aproximado. Os rins apresentaram coloração avermelhada homogênea. O esôfago no 
último terço apresentou conteúdo alimentar (restos de peixe). O estômago apresentou 
abundante conteúdo alimentar composto principalmente por restos de peixe e algas 
verdes e marrons, a mucosa apresentou-se avermelhada com manchas escuras 
multifocais de 0,5 cm de diâmetro aproximado. Peso do estômago 796 gramas. O 
intestino delgado apresentou abundante conteúdo alimentar composto principalmente por 
algas e resto de peixe (espinhas) e a mucosa avermelhada. O intestino grosso apresentou 
abundante quantidade de fezes marrons com espinhas de peixe e a mucosa 
avermelhada. A vesícula urinária apresentou moderada quantidade de urina translúcida. 

Histopatológico 

SNC: Múltiplas estruturas compatíveis com ovos de trematódeos nos vasos sanguíneos 
das meninges e substância cinzenta rodeada por células gigantes. Autólise avançada. 

Autólise avançada nos outros tecidos. 

Dx: Edema e enfisema pulmonar, meningite e encefalite com vasculite 
granulomatosa moderada.  

Dx diferenciais: Trematóides: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis 
indicus, Monticellius indicum. Afogamento. 

Tartaruga 15  

CCC (cm): 45 LCC (cm): 42,5;  Peso (kg): 10; N° identificação: anilha BRA 00341 TT1509 

Encontrada viva presa em rede de espera na Praia do Camburí/Ubatuba/SP no dia 
1/11/2015, e veio a óbito no dia 06/03/2016. Estado geral ruim. Macho juvenil. Caquético, 
no exame externo evidenciaram-se múltiplos fibropapilomas de tamanhos entre 0,4-4 cm 
nas nadadeiras e olhos. Severa atrofia dos músculos peitorais, gordura de aparência 
gelatinosa. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-se abundante quantidade de 
fluido amarelado, 100 ml aproximadamente. Três hematomas de 10, 7 e 5 cm aprox. entre 
o peritônio e os ossos da carapaça. O fígado apresentou-se pálido, ao corte drenou pouco 
sangue. O coração apresentou múltiplas petéquias no átrio direito. A traqueia apresentou 
abundante material espumoso no lúmen. Os pulmões apresentaram-se aparentemente 
enfisematosos com abundante material espumoso no lúmen dos brônquios com múltiplas 
manchas escuras algumas coalescentes na mucosa. Peso dos pulmões, 205 gramas. Ao 
corte o baço apresentou o parênquima pálido. Os rins apresentaram-se de coloração 
acastanhada pálida. A cavidade oral apresentou mucosa pálida e presencia de um tumor 
compatível com fibropapiloma na língua de 1 cm de diâmetro aproximado. O esôfago 
apresentou abundante conteúdo alimentar composto principalmente por algas vermelhas 
e restos de lula. O estômago apresentou escassa quantidade de conteúdo pastoso 
amarelado com algas vermelhas, a mucosa apresentou mancha escura de 2 cm 
aproximado, na serosa apresentou-se múltiplas manchas escuras coalescentes, peso do 
estômago 112 gramas. O intestino delgado apresentou abundante quantidade de 



conteúdo alimentar composto por algas vermelhas e marrons, corpo estranho longitudinal 
de aproximadamente 5 cm de comprimento perfurando totalmente a mucosa, muscular e 
serosa. O intestino grosso apresentou escassa quantidade de fezes pastosas 
amarronzadas.  

Histopatológico 

SNC: Presença de estruturas compatíveis com ovos de trematódeos rodeado por células 
gigantes em vasos sanguíneos das meninges. Dx: Meningite com vasculite parasitária 
granulomatosa leve. 

Olho: Papiloma corneal. 

Baço: Depleção severa da polpa vermelha e linfocitolise. Múltiplas estruturas compatíveis 
com ovos de trematódeos rodeado por múltiplas células gigantes no interior e na parede 
das arteríolas. Histiocitose severa. Dx: Esplenite e vasculite parasitária granulomatosa 
moderada a severa. 

Glândula adrenal: Escassa quantidade de estruturas compatíveis com ovos de 
trematódeos rodeadas por células gigantes em vasos sanguíneos. Dx: Adrenalite e 
vasculite granulomatosa parasitaria leve. 

Fígado: Infiltrado linfocitário moderado multifocal. Granuloma heterofílico em tríada portal. 
ZIELH NEELSEN: não foram evidenciados bacilos acido-álcool resistentes Dx: 
Hepatite e colangite granulomatosa moderada. 

Rim: Degeneração tubular multifocal moderada-Nefrose. Escassas estruturas compatíveis 
com ovos de trematódeos no interior de vasos sanguíneos do interstício obstruindo 
parcialmente o lúmen. Dx: embolia parasitária 

Estômago: Múltiplas estruturas compatíveis com ovos de trematódeos no epitélio das 
papilas.  

Intestino: Presença de múltiplas estruturas compatíveis com ovos de trematódeos 
rodeadas por células gigantes nos vasos sanguíneos da submucosa e serosa. Corpo 
estranho atravessando todas as camadas e úlcera rodeados por colônias bacterianas de 
morfologia cocoide e bacilar. Infiltrado linfocítico severo na mucosa e submucosa. Dx: 
Enterite ulcerativa linfocítica por corpo estranho com colônias bacterianas GRAM 
NEGATIVAS. 

Coração: Degeneração e edema das fibras musculares. Presença de escassas estruturas 
compatíveis com ovos de trematódeo rodeadas por células gigantes nos vasos 
sanguíneos do miocárdio. Dx: Miocardite com vasculite granulomatosa parasitária leve. 

Pulmão: Enfisema focal com hemorragia. Moderada quantidade de granulomas com ovos 
de trematódeos em vasos sanguíneos dos septos. Dx: Pneumonia com vasculite 
granulomatosa moderada. 



Peritônio: Infiltrado generalizado severo de heterófilos, a maioria dos heterófilos 
degenerados. 

Dx: Ulcera perfurante com celomite severa e sepse, vasculite granulomatosa difusa 
em vários órgãos por ovos de trematódeos. 

Dx diferenciais: Sepse: E. coli, Salmonella spp., Citrobacter spp., Vasculite 
granulomatosa por Trematóides: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis 
indicus, Monticellius indicum. Chelonid herpesvirus 5 

 

Tartaruga 16 

CCC (cm): 42,8 LCC (cm): 39,1;  Peso (kg): 9; N° identificação: anilha BRA 02535 TT1553 

Encontrada viva boiando na água na Praia do Corumbê/Paraty/RJ no dia 31/01/2016, e 
vindo à óbito no dia 06/03/2016. Estado geral regular. Macho juvenil. No exame externo 
evidenciaram-se dois fibropapilomas de 0,5-1 cm na axila esquerda e no plastrão, 
presença de material fecal endurecido na cloaca. Moderada atrofia dos músculos peitorais 
e gordura de aparência gelatinosa. Hematoma de 15x12 cm aproximadamente de 
diâmetro no músculo peitoral esquerdo. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-
se abundante fluido avermelhado, 50 ml aproximadamente. O coração apresentou uma 
mancha vermelha escura de 1,5 cm aproximadamente no átrio direito. A traqueia 
apresentou abundante quantidade de material espumoso avermelhado no lúmen. Os 
pulmões apresentaram-se aparentemente enfisematosos, abundante quantidade de 
material espumoso avermelhado no lúmen dos brônquios, manchas escuras coalescentes 
na maior parte da mucosa dos brônquios. Peso dos pulmões, 137 gramas. O esôfago 
apresentou abundante quantidade de algas vermelhas. O estômago apresentou escasso 
conteúdo alimentar pastoso amarelado, múltiplas áreas avermelhadas na mucosa de 2 cm 
aproximadamente, na serosa evidenciou-se múltiplas áreas escuras coalescentes. Peso 
do estômago, 92 gramas. O intestino delgado apresentou abundante quantidade de 
conteúdo alimentar vegetal compactado no lúmen de todo o intestino com acúmulo de gás 
em alguns segmentos, mucosa avermelhada, e na serosa evidenciou-se múltiplas áreas 
escuras coalescentes. O intestino grosso apresentou abundante quantidade de fezes 
endurecidas e escuras e segmentos com acúmulo de gás. A vesícula urinária apresentou 
abundante urina amarelada com flocos esbranquiçados. O cérebro apresentou congestão 
dos vasos sanguíneos leptomeningeos. 

Histopatológico 

SNC: Congestão generalizada. Colônias bacterianas de morfologia cocoide GRAM 
INDETERMINADO nas meninges. Dx: Meningite bacteriana. 

Glândula adrenal: Congestão generalizada, colônias bacterianas de morfologia cocoide 
GRAM NEGATIVAS intralesionais rodeadas por heterófilos degenerados algumas 



associadas a presença de estruturas compatíveis com ovos de trematódeos rodeado por 
células gigantes no parênquima. Dx: Adrenalite bacteriana granulomatosa moderada. 

Glândula de sal: estruturas compatíveis com ovos de trematódeos rodeado por células 
gigantes no interior de vasos sanguíneos. Dx: adenite com vasculite granulomatosa. 

Fígado: Congestão generalizada severa. Escassa quantidade de estruturas compatíveis 
com ovos de trematódeos rodeados por células gigantes nos sinusoides, hemosiderose 
leve. PEARLS POSITIVO. Dx: Hepatite granulomatosa e hemosiderose 

Baço: Abscessos heterófilos e necrose, linfocitolise severa e múltiplas estruturas 
compatíveis com ovos de trematódeos em interior e parede de arteríolas. Dx: Esplenite 
abscedativa severa com vasculite granulomatosa severa. 

Intestino: Presença de múltiplas estruturas compatíveis com ovos de trematódeos 
rodeadas por células gigantes na submucosa.  

Rim: Escassa quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos nos vasos 
sanguíneos do interstício. Dx: Nefrite com vasculite granulomatosa leve.  

Coração: Necrose multifocal de fibras musculares com colônias bacterianas de morfologia 
cocoide GRAM NEGATIVAS intralesionais e infiltrado heterofílico associado. Dx: 
Miocardite bacteriana severa  

Pulmão: Congestão severa e hemorragia, granulomas parasitários contendo ovos 
compatíveis com trematódeos nos vasos sanguíneos dos septos. Dx: Pneumonia com 
vasculite granulomatosa parasitária com hemorragia. 

Dx: Miocardite, meningite e adrenalite bacteriana severa. Vasculite granulomatosa 
difusa em rim, fígado, pulmão, adrenal e baço.  

Dx diferenciais: Miocardite, adrenalite, Bactérias: Vibrio harveyi, Vibrio 
anginolyticus, Aeromonas hydrophila, Escherichia coli, Citrobacter spp, 
Enterobacter spp, Proteus spp, Pseudomonas spp, Salmonella spp. Menigite: 
Streptococcus spp. Vasculite granulomatosa por Trematóides: Laeredius laeredi, 
Neospirorchis sp., Amphiorchis indicus, Monticellius indicum. Chelonid herpesvirus 
5. 

 

Tartaruga 17 

CCC (cm): 56,5 LCC (cm): 54; Peso (kg): 16; N° identificação: anilha BRA 02401 TT1540 

Encontrada viva em rede de cerco flutuante na Praia do Camburí/Ubatuba/SP no dia 
06/01/2016, e veio à óbito no dia 08/03/2016. Estado geral ruim. Fêmea juvenil. Caquética 
com protrusão óssea, desmineralização da carapaça e plastrão, duas úlceras de 3 cm 
aprox. de diâmetro no plastrão, evidenciou-se conteúdo espumoso saindo das narinas e 



múltiplos fibropapilomas de 1-6 cm de diâmetro nas nadadeiras  e cloaca. Severa atrofia 
dos músculos peitorais, gordura com aparência gelatinosa, na abertura da cavidade 
celomática evidenciou-se abundante fluido amarelado, 300 ml aproximadamente. O fígado 
drenou pouco sangue ao corte. O coração apresentou os átrios de coloração avermelhada 
escura. A traqueia apresentou abundante material espumoso esbranquiçado no lúmen. 
Os pulmões apresentaram-se aparentemente enfisematosos e com abundante material 
espumoso amarelado no lúmen dos brônquios. Peso dos pulmões, 359 gramas. O baço 
apresentou-se pálido. O esôfago apresentou escassa quantidade de conteúdo alimentar, 
principalmente algas vermelhas. O estômago apresentou escassa quantidade de 
conteúdo alimentar pastoso amarelado, áreas avermelhadas multifocais de 2 cm de 
diâmetro na mucosa, na serosa evidenciou-se mancha escura de 10x2 cm, peso do 
estômago 162 gramas. O intestino delgado apresentou escasso conteúdo alimentar 
pastoso amarelado e material grumoso de coloração esverdeada-amarelada, e 
segmentos de mucosa de coloração avermelhada. O intestino grosso apresentou 
moderada quantidade de fezes pastosas de coloração esverdeada clara e algumas áreas 
de mucosa de coloração avermelhada. A vesícula urinária apresentou escassa 
quantidade de urina amarela turva. Na abertura da calota craniana evidenciou-se 
abundante quantidade de liquido cefalorraquidiano. 

Histopatológico 

Cérebro: Edema perivascular moderado, escassos granulomas com ovos de trematódeos 
em vasos sanguíneos na substancia cinzenta, congestão leve. Dx: Encefalite com 
vasculite granulomatosa leve.  

G. de sal: Melanomacrófagos ao redor de túbulo excretor.  

Baço: Depleção linfoide moderada, linfocitolisis leve, histiocitose moderada, escassos 
granulomas contendo ovos de trematódeos em na parede das arteríolas, evidencia de 
ovo tipo 1 segundo Wolke; Brooks; George, (1982). 

Fígado: Múltiplos granulomas heterofílico multifocais em zona 2 e 3, infiltrado leve 
heterofílico difuso. Hiperplasia e hipertrofia severa de melanomacrófagos, presença de 
pigmento amarelado generalizado no citoplasma de hepatócitos possivelmente 
hemosiderina, áreas multifocais de atrofia de cordões de hepatócitos. ZIELH NEELSEN: 
não foram evidenciados bacilos acido-álcool resistentes Dx: Hepatite granulomatosa 
severa 

Musculo esquelético: Atrofia severa de fibras musculares.  

Coração: ventrículo: metacercária em vaso sanguíneo com epitélio reactivo. 

Pele: Fibropapiloma com dermatite heterofílica com úlcera.  

Estômago: infiltrado heterofílico com heterófilos degenerados e colônias bacterianas 
multifocales de morfológica bacilar intralesionais em mucosa.  



Intestino delgado: Infiltrado linfocítico e heterofílico severo e presença de fibrina na 
mucosa com desprendimento do epitélio: Dx: enterite linfoheterofílica fibrinosa moderada 
com congestão e perda do epitélio da mucosa. 

Intestino grosso: Dilatação moderada de vasos linfáticos. 

Pulmão: escassos granulomas contento ovos de trematódeos em vasos sanguíneos dos 
septos. Presença de melanomacrófagos/hemosiderófagos ao redor de vasos sanguíneos 
em pleura. Dx: Pneumonia com vasculite granulomatosa leve. 

Dx: Hepatite granulomatosa severa e vasculite granulomatosa disseminada, enterite 
fibrinosa. 

Dx diferenciais: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., E. coli, Proteus sp., 
Pasteurella spp., Mycobacterium chelonae, M. avium, Trematóides: Laeredius 
laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis indicus, Monticellius indicum. Chelonid 
herpesvirus 5. 

Tartaruga 18 

CCC (cm): 41,5 LCC (cm): 38,7;  Peso (kg): 8 N° identificação: anilha BRA 02526 TT1550 

Encontrada viva boiando na água em uma praia do município de São Sebastião/SP no dia 
26/01/2016, e veio à óbito no dia 11/03/2016. Estado geral regular. Fêmea juvenil. No 
exame externo evidenciou-se abundante material espumoso saindo das narinas, múltiplos 
fibropapilomas de tamanhos entre 1-6 cm nas nadadeiras, pescoço, plastrão e carapaça e 
uma úlcera de 2x2 cm no plastrão. Atrofia moderada dos músculos peitorais, gordura de 
aparência gelatinosa. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-se abundante 
quantidade de fluido (220 ml aproximadamente) amarelado com flocos esbranquiçados 
alguns aderidos ao mesentério, fígado e serosa de intestinos. O fígado ao corte drenou 
pouco sangue. O coração apresentou mancha vermelha escura envolvendo quase a 
totalidade dos átrios e uma mancha escura de 2x2 cm aproximadamente no vértice do 
ventrículo. A traqueia apresentou escassa quantidade de material espumoso no lúmen. 
Os pulmões apresentaram-se esponjosos com as bordas consolidadas (afundaram no 
formol) e moderada quantidade de material espumoso no lúmen dos brônquios e múltiplas 
manchas escuras na mucosa dos brônquios, peso dos pulmões 125 gramas. O estômago 
apresentou escassa quantidade de conteúdo liquido semi-translúcido, na serosa 
evidenciou-se uma mancha escura de 5x1 cm na região do esfínter gastroesofágico, peso 
do estômago 119 gramas. O intestino delgado apresentou conteúdo liquido amarelado, 
segmentos de mucosa avermelhada, na serosa evidenciou-se vascularização evidente em 
alguns segmentos. O intestino grosso apresentou moderada quantidade de fezes liquidas 
esverdeadas. Na abertura da calota craniana evidenciou-se abundante quantidade de 
liquido cefalorraquidiano e congestão leve de vasos sanguíneos leptomeningeos.  

Histopatológico 



Cérebro: Escassos ovos de trematódeos no interior de vasos sanguíneos na substancia 
cinzenta. Congestão moderada generalizada.  

Fígado: Infiltrado heterofílico leve difuso em zona 2 y 3. Proliferação ductal leve e 
escassos granulomas contendo ovos de trematódeos em artérias hepáticas. Pigmento 
marrom intracitoplasmático em hepatócitos, hemosiderose. Granulomas histiocíticos 
multifocais em tríade portal. Hiperplasia e hipertrofia de centros de melanomacrófagos. 
Dx: Hepatite e vasculite granulomatosa 

Glândula adrenal: Moderada quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos 
no interior de vasos sanguíneos. Dx: Adrenalite com vasculite granulomatosa leve- 
moderada.  

Glândula de sal: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Baço: Hipertrofia severa da túnica media das artérias e arteríolas esplênicas. Abundantes 
melanomacrófagos/hemossiderófagos. Escassos granulomas contendo ovos de 
trematódeos no interior e na parede das arteríolas. Infiltrado heterofílico leve difuso. 
Trombose. Dx: Esplenite com arterite granulomatosa leve e trombose 

Pâncreas: Escassos granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de vasos 
sanguíneos e entre os acinos. Dx: Pancreatite com vasculite granulomatosa leve.  

Rim: Cristais multifocais em túbulos, presença moderada de ovos de trematódeos no 
interior de vasos sanguíneos do interstício. Dx: Nefrite com vasculite granulomatosa e 
cristaluria.  

Coração: Infiltrado heterofílico multifocal moderado, hemorragia multifocal em miocárdio, 
rotura multifocal de fibras cardíacas. Escassos ovos de trematódeos em vasos 
sanguíneos. Dx: Miocardite heterofílica com hemorragia. 

Pulmão: infiltrado leve de heterófilos e hemácias em faveolas, moderada quantidade de 
granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de vasos sanguíneo dos septos e 
infiltrado heterofílico multifocal em septos. Congestão severa. Hiperplasia multifocal de 
células caliciformes no epitélio bronquial. Trombose multifocal. Dx: Broncopneumonia 
heterofílica leve e vasculite granulomatosa com trombose. 

Estômago: Ulcera associada a presença de metacercária e infiltrado heterofílico leve focal 
associado. Dx: Gastrite ulcerativa por trematódeo. 

Intestino delgado: Perda do epitélio das vilosidades. Infiltrado heterofílico leve  e linfocítico 
moderado difuso em submucosa. 

Intestino grosso: Perda do epitélio da mucosa. Infiltrado linfocítico difuso com alguns 
heterófilos e presença de hemosiderófagos/melanomacrófagos em submucosa. 
Congestão severa em submucosa e serosa. Dilatação leve de vasos linfáticos. 



Dx: Hepatite granulomatosa, miocardite aguda e vasculite granulomatosa em baço, 
rim, pâncreas, adrenal, fígado, por ovos de tramtodeos, 

Dx diferenciais: Streptococcus spp, Staphylococcus spp. M. chelonae, M. avium 
Trematóides: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis indicus, 
Monticellius indicum. Gota úrica visceral. Chelonid herpesvirus 5. 

Tartaruga 19 

CCC (cm): 34,2 LCC (cm): 31,3;  Peso (kg): 3,5 N° identificação: anilha BRA 03411 
TT1568 

Encontrada viva encalhada na Praia do Guaecá/São Sebastião/SP no dia 22/03/2016, e 
veio à óbito 23/03/2016. Estado geral regular. Fêmea juvenil. Múltiplos epibiontes 
Chelonibia spp. e algas na carapaça, nadadeiras e cabeça. Moderada atrofia dos 
músculos peitorais, e de coloração pálida, múltiplas petéquias no tecido adiposo e gordura 
com aparência gelatinosa. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-se pouco fluido 
translúcido, 10 ml aproximadamente. O fígado apresentou consistência friável e drenou 
pouco sangue ao corte. O coração apresentou o átrio esquerdo pálido. A traqueia 
apresentou múltiplas petéquias na serosa. O pulmão direito apresentou-se aparentemente 
enfisematoso e o pulmão esquerdo áreas aparentes de consolidação e evidenciação de 
vasos sanguíneos, manchas escuras no lúmen dos brônquios e petéquias no lúmen do 
brônquio esquerdo, escassa quantidade de material espumoso no lúmen dos brônquios. 
Peso dos pulmões, 73 gramas. O esôfago apresentou escasso conteúdo alimentar (algas 
verdes) e areia no terço final. O estômago apresentou escasso conteúdo pastoso 
amarelado, mucosa avermelhada e manchas escuras multifocais na serosa de 1 cm de 
diâmetro aproximado, peso do estômago 63 gramas. O intestino delgado apresentou 
escasso conteúdo pastoso de coloração avermelhada, e múltiplas petéquias na serosa e 
mesentério. O intestino grosso apresentou abundante quantidade de fezes pastosas 
esverdeadas.  

Histopatológico 

Cérebro: Substancia cinzenta; infiltrado linfocitário perivascular. Granulomas contendo 
ovos de trematódeos no interior de vasos sanguíneos da meninge e substancia branca. 
Dx: Meningite e encefalite com vasculite granulomatosa.  

Fígado: Hiperplasia e hipertrofia severa de melanomacrófagos. Degeneração 
macrogoticular ao redor de veias centrais e de tríades portais. Hemosiderose moderada. 
Granulomas contendo ovos de trematódeos em sinusoide de zona 2 e 3. Dx: Hepatite 
com vasculite granulomatosa parasitaria severa.  

Baço: Depleção linfoide, múltiplos granulomas parasitários contendo ovos de trematódeos 
na túnica media das arteríolas, infiltrado acidofílico difuso leve. Dx: Esplenite com 
vasculite granulomatosa severa 



Glândula adrenal: múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de 
vasos sanguíneos. Dx: Adrenalite com vasculite granulomatosa severa 

Tireoides: Granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de vasos sanguíneos e 
entre os folículos tireóideos. Dx: Tireoidite granulomatosa severa 

Glândula de sal: Granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de vasos 
sanguíneos. Dx: Adenite com vasculite granulomatosa severa. 

Rim: Infiltrado linfocitário ao redor de túbulos multifocal. Degeneração vacuolar tubular. 
Dx: Nefrite linfocitária moderada 

Coração: Degeneração hidrópica das fibras cardíaca. Infiltrado inflamatório acidofílico 
entre fibras miocárdicas, hemorragias multifocais. Em válvula cardíaca, severo infiltrado 
heterofílico, e hemosiderofagos. Dx. Endocardite e miocardite hemorrágica. 

Pulmão: Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de vasos 
sanguíneos dos septos, alguns formando êmbolos. Descolamento do epitélio faveolar. Dx: 
Pneumonia com vasculite granulomatosa leve e embolismo.   

Estômago: Embolia por granuloma contendo ovos de trematódeos no interior de vasos 
sanguíneos em camada muscular. Dx: Miosite gástrica granulomatosa com êmbolos por 
ovos de trematódeos. 

Intestino delgado: Perda da mucosa, em vilosidades, infiltrado heterofílico severo em 
mucosa. Dx: Enterite supurativa. 

Pâncreas: Embolia por granuloma contendo ovos de trematódeos no interior de vasos 
sanguíneos. Dx: Pancreatite com vasculite granulomatosa e embolismo. 

Dx: Embolismo por múltiplos granulomas parasitários em vasos sanguíneos de 
diferentes órgãos. Endocardite e miocardite com hemorragia. 

Dx: Trematóides: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis indicus, 
Monticellius indicum. 

 

Tartaruga 20 

CCC (cm): 34,5 LCC (cm): 31,2;  Peso (kg): 4 N° identificação: anilha BRA 02593 TT1555 

Encontrada viva boiando na água na Praia Saco da Ribeira/Ubatuba/SP no dia 
04/02/2016, e veio à óbito no dia 28/03/2016. Estado geral regular. Fêmea juvenil. No 
exame externo evidenciaram-se múltiplas úlceras na cabeça, carapaça, plastrão e 
nadadeiras, pele com aparência mais escura, ao corte da pele evidenciou-se acúmulo de 
sangue liquido no tecido subcutâneo. Moderada atrofia e severa palidez com edema 
severo dos músculos peitorais. Gordura com aparência gelatinosa. Na abertura da 
cavidade celomática evidenciou-se abundante fluido translúcido, 115 ml 



aproximadamente. Edema nas serosas dos intestinos, estômago, esôfago, fígado e no 
mesentério. O fígado apresentou área de coloração amarelada de 5x6 cm e superfície 
irregular no lobo direito, e ao corte não drenou sangue. O coração apresentou-se de 
coloração avermelhada pálida. Os pulmões apresentaram-se com múltiplas manchas 
escuras de diferentes diâmetros entre 0,1-1 cm no parênquima, ao corte evidenciou-se 
material caseoso no brônquio do pulmão esquerdo, material espumoso no lúmen dos 
brônquios, edema severo aparente na pleura e peso dos pulmões, 75 gramas. O baço 
apresentou-se de coloração avermelhada pálida.  Os rins apresentaram edema moderado 
ao redor da cápsula. O esôfago apresentou abundante quantidade de conteúdo alimentar 
composto principalmente por algas vermelhas, e material de aparência caseosa e odor 
desagradável, na mucosa evidenciou-se área de coloração amarelada com papilas 
friáveis de 4x5 cm aproximadamente. O estômago apresentou moderada quantidade de 
conteúdo alimentar pastoso e algas vermelhas, na mucosa evidenciou-se mancha escura 
de 2x2 cm aproximadamente na região pilórica, na serosa evidenciou-se mancha escura 
de 10x2 cm aproximadamente, peso do estômago, 132 gramas. O intestino delgado 
apresentou abundante quantidade de material liquido esverdeado intenso similar à bile.  O 
intestino grosso apresentou abundante quantidade de fezes esverdeadas escuras 
compactas contendo pouca quantidade de material plástico compatível com envolturas. O 
cérebro apresentou múltiplas petéquias no lobo direito.  

Histopatológico 

Cérebro: Edema perivascular, metaplasia escamosa em plexo coroideo com áreas de 
perda da continuidade do epitelio ao redor de área de necrose focalmente extensa, 
abundante queratina. Múltiplos granulomas parasitários em vasos sanguíneos das 
meninges. Dx: Meningite com vasculite granulomatosa  

Fígado: Infiltrado difuso heterofílico moderado em zona 1, 2 e 3. Vários granulomas 
heterofílicos com colônias bacterianas GRAM NEGATIVAS intralesionais. Acumulo de 
pigmento amarelado no citoplasma de hepatócitos, hemosiderose severa PEARLS 
POSITIVO. COLORAÇÃO DE GRAM: coco-bacilos Gram negativos intracelulares em 
células gigantes. ZIELH NEELSEN: não foram evidenciados bacilos acido-álcool 
resistentes Dx: Hepatite granulomatosa bacteriana severa 

Baço: Depleção linfoide moderada, infiltrado heterofílico moderado generalizado. Múltiplos 
granulomas parasitários contendo ovos de trematódeos na túnica media das arteríolas. 
Dx: Esplenite aguda e vasculite granulomatosa   

Rim: Necrose tubular severa multifocal. Infiltrado heterofílico leve no interstício e capilares 
glomerulares. Granulomas parasitários contendo ovos de trematódeos no lúmen de 
artéria. Dx: Glomerulonefrite aguda e vasculite granulomatosa 

Pulmão: Infiltrado heterofílico leve na pleura e nos septos. Detritos celulares e heterófilos 
no lúmen de brônquios. Hemorragia severa focal, granulomas parasitários em septos. 
Heterófilos, linfócitos e hemácias no espaço faveolar. Dx: Broncopneumonia aguda com 
vasculite granulomatosa parasitaria severa e hemorragia. 



Musculo esquelético: necrose e granuloma heterofílico abarcando grande parte de tecido. 
Dx: Miosite granulomatosa focal. 

Glândula adrenal: hemorragia, infiltrado heterofílico leve focal e granulomas parasitários 
nos vasos sanguíneos. Dx: Adrenalite aguda com hemorragia e vasculite granulomatosa. 

Pele: Infiltrado heterofílico difuso em tecido adiposo subcutâneo. Dx: Paniculite moderada 
heterofílica. 

Intestino delgado: infiltrado linfocítico moderado na submucosa, metacercária em 
submucosa e muscular.  

Estômago: úlcera, infiltrado linfocítico moderado associado na mucosa. Dx: Gastrite 
ulcerativa. 

Dx: Hepatite granulomatosa severa Broncopneumonia aguda com vasculite 
granulomatosa severa.  Vasculite granulomatosa disseminada.  

Dx diferenciais: Vibrio harveyi, Vibrio anginolyticus, Aeromonas hydrophila, 
Escherichia coli, Citrobacter spp, Enterobacter spp, Proteus spp, Pseudomonas 
spp, Salmonella spp. Trematóides: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., 
Amphiorchis indicus, Monticellius indicum. M. chelonae, M. avium 

Tartaruga 21 

CCC (cm): 56 LCC (cm): 51,6;  Peso (kg): 19 N° identificação: anilha BR 98984 TT1439 

Capturada intencionalmente para identificação e remoção de fibropapilomas no dia 
16/04/2015, no dia 31/03/2016 foi realizada cirurgia com anestesia geral (propofol IV e 
isofluorano inalatório) para remoção dos fibropapilomas, e o animal veio à óbito pouco 
tempo depois. Estado geral bom. Fêmea juvenil. Ao exame externo evidenciou-se 
abundante quantidade de fibropapilomas de diferentes aparências e tamanhos (1-10 cm) 
na cabeça, olhos, pescoço, plastrão, nadadeiras e cloaca, e uma incisão cirúrgica e 
ausência de pele de 15x7 cm aproximadamente na nadadeira anterior direita com 
evidencia de hemorragia. Os músculos peitorais apresentaram áreas extensas de palidez 
e edema moderado. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-se pouco fluido 
translúcido, de 20 ml aproximadamente e abundante tecido adiposo. Os pulmões 
apresentaram-se colabados e de coloração avermelhada escura, moderada quantidade 
de material espumoso avermelhado no lúmen do brônquio direito e coágulos de sangue 
no lúmen do brônquio esquerdo, peso dos pulmões 221 gramas. O baço apresentou 
vasos sanguíneos evidentes. Os rins apresentaram-se de coloração acastanhada escura, 
sendo mais escura nas bordas. O esôfago apresentou moderada quantidade de algas 
vermelhas no ultimo terço. O estômago apresentou moderada quantidade de conteúdo 
pastoso avermelhado, mucosa avermelhada, e peso de 178 gramas. O intestino delgado 
apresentou moderada quantidade de conteúdo pastoso com algas vermelhas, e conteúdo 
liquido acinzentado no duodeno, também evidenciou-se segmentos dilatados com 



conteúdo pastoso esbranquiçado de odor desagradável. O cérebro apresentou congestão 
moderada de vasos sanguíneos leptomeningeos.  

Histopatológico 

Cérebro: Congestão moderada, escassos granulomas contendo ovos de trematódeos nos 
vasos sanguíneos em meninges e substancia cinzenta. Dx: Menignoencefalite com 
vasculite granulomatosa leve.  

Pulmão: Congestão com hemorragia severa, e escassos granulomas contendo ovos de 
trematódeos nos vasos sanguíneos dos septos. Dx: Hemorragia pulmonar severa e 
pneumonia com vasculite granulomatosa leve. 

Rim: Necrose tubular multifocal moderada e infiltrado heterofílico leve multifocal no 
parênquima. Dx: Nefrite aguda leve. 

Glândula adrenal: Escassos granulomas parasitários contendo ovos de trematódeos nos 
vasos sanguíneos. Dx: Adrenalite com vasculite granulomatosa leve. 

Fígado: hiperplasia e hipertrofia severa de melanomacrófagos. Hemosiderose severa. 
PEARLS POSITIVO  

Baço: Moderada quantidade de granulomas parasitários contendo ovos de trematódeos 
na túnica media das arteríolas. Dx: Esplenite com vasculite granulomatosa moderada. 

G. de Sal: Escassos granulomas parasitários contendo ovos de trematódeos na túnica 
media das arteríolas. Dx: Arterite granulomatosa leve 

Coração: Infiltrado focal linfocítico em miocárdio. Dx: Miocardite leve 

Intestino delgado: Infiltrado generalizado severo linfocítico na mucosa. Múltiplos 
granulomas contendo ovos de trematódeos nos vasos sanguíneos e no interstício da 
mucosa e submucosa. Dx: Enterite com vasculite granulomatosa e possível migração 
parasitária. 

Estômago: Infiltrado linfocítico moderado multifocal. Dx: Gastrite leve 

Tumor cutâneo: Proliferação do componente epidermal e dermal, acantose, e 
hiperqueratose, evidencia-se alguns koilocitos, múltiplas áreas de necrose com presença 
de colônias bacterianas de morfologia cocobacilar intralesionais Dx: Fibropapiloma 

Dx: Hemorragia pulmonar severa e vasculite granulomatosa disseminada. 

Dx diferenciais: Trematóides: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis 
indicus, Monticellius indicum. Chelonid herpesvirus 5. 

Tartaruga 22 

CCC (cm): 40,8 LCC (cm): 39;  Peso (kg): 6,7 N° identificação: anilha BRA04023 TT1597 



Encontrada viva boiando na água na Praia do Itamambuca/Ubatuba/SP no dia 07/05/2016 
e veio a óbito dia 22/05/2016. Estado geral regular. Fêmea juvenil. No exame externo 
evidenciaram-se algas na carapaça, plastrão e na pele das nadadeiras. Na abertura da 
cavidade celomática evidenciou-se escassa quantidade de fluido avermelhado, 30 ml 
aproximadamente. No parênquima do pulmão esquerdo evidenciou-se um nódulo de 1x1 
cm aproximadamente de coloração esbranquiçada, ao corte evidenciaram-se múltiplas 
câmeras arredondadas sem conteúdo, no parênquima do pulmão direito evidenciaram-se 
quatro estruturas das mesmas características de menor tamanho, 0,4 cm de diâmetro 
aproximadamente, peso dos pulmões 197 gramas. Os rins apresentaram uma área 
avermelhada de 3x1 cm na borda cranial. O esôfago apresentou escassa quantidade de 
resíduos antropogênicos e material aparentemente vegetal no ultimo terço. O estômago 
apresentou abundante quantidade de material compactado composto por resíduos 
antropogênicos (principalmente plástico), matéria orgânica e areia, a mucosa apresentou-
se avermelhada e com áreas aparentes de úlcera, a serosa apresentou-se severamente 
congesta, peso do estômago 208 gramas. O intestino delgado apresentou segmentos de 
mucosa avermelhada e a serosa severamente congesta. O intestino grosso apresentou 
abundante quantidade de fezes liquidas com resíduos antropogênicos e areia, no reto 
apresentou uma estrutura rígida obstruindo parcialmente o lúmen, alças intestinais 
severamente distendidas e serosa severamente congesta. A vesícula urinária apresentou 
aparente material fecal no lúmen. O cérebro apresentou congestão moderada de vasos 
leptomeningeos. 

Histopatológico 

Cérebro: Edema perivascular moderado, congestão severa.   

Baço: depleção linfoide leve, linfocitólise leve. 

Glândula adrenal: Infiltrado linfoplasmocítico multifocal. Congestão moderada. Dx: 
Adrenalite linfoplasmocitica moderada.  

Atrio: Infiltrado linfoplasmocítico multifocal no endocárdio. Hemorragia multifocal. Dx: 
Miocarditis linfoplasmocitica com hemorragia.   

Pulmão: Múltiplos abscessos heterofílicos multifocais a coalescentes, com áreas de 
necrose e heterófilos degenerados e colônias bacterianas intralesionais de morfologia 
cocobacilar. Hemorragia focal na pleura. GRAM NEGATIVAS. ZIELH NEELSEN: não 
foram evidenciados bacilos acido-álcool resistentes Dx: Broncopneumonia 
abscedativa heterofílica severa focalmente extensa com colônias bacterianas de 
morfológica cocobacilar intralesionais e áreas de hemorragia pleural. 

Fígado: Degeneração goticular moderada generalizada e congestão. 

Estômago: Hiperplasia de glândulas, ulcera com hemorragia focal na mucosa. Abundante 
quantidade de muco na região apical. Dx: Ulcera gástrica com hemorragia 



Intestino delgado: Infiltrado linfocítico difuso em submucosa com perda do epitélio e 
hemorragias. Dx: Enterite linfocítica moderada  

Intestino grosso: Infiltrado heterofílico e linfocítico difuso em mucosa e submucosa e 
colônias bacterianas de morfologia cocobacilar intralesionais GRAM NEGATIVAS. Dx: 
Enterite aguda-subaguda bacteriana severa.  

Dx: Impactação gástrica e obliteração retal por corpo estranho (resíduos 
antropogênicos).  Broncopnemonia abscedativa heterofílica severa por bactérias 
Gram negativas. 

Dx diferenciais: Broncopneumonia: Gram negativas: Vibrio alginolyticus, 
Aeromonas hydrophila, Flavobacterium sp. Proteus sp E. coli, Salmonella spp. 
Gram positivas: Staphylococcus spp. 

 

Tartaruga 23 

CCC (cm): 51 LCC (cm): 36,1 Peso (kg): 11,35 N° identificação: anilha BRA 04009 
TT1604 

Encontrada viva encalhada na Praia das Toninhas/Ubatuba/SP no dia 22/05/2016 e veio a 
óbito dia 23/05/2016. Estado geral ruim. Fêmea juvenil. No exame externo evidenciou-se 
abundante quantidade de sanguessugas e ovos de sanguessuga na pele e na região 
periocular, acúmulo de líquido avermelhado nas placas do plastrão, presença de 
escassos fibropapilomas de 1-2 cm nas pálpebras. Atrofia moderada dos músculos 
peitorais. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-se escassa quantidade de fluido 
amarelado, 40 ml aproximadamente. A traqueia apresentou áreas avermelhadas no terço 
proximal e moderada quantidade de material espumoso no lúmen. Os pulmões 
apresentaram com moderada quantidade de material espumoso no lúmen dos brônquios, 
peso dos pulmões 209 gramas. O esôfago apresentou abundante quantidade de areia, 
conchas de molusco e material vegetal no lúmen. O estômago apresentou abundante 
quantidade de conteúdo compactado composto por resíduos antropogênicos, areia, 
conchas de moluscos e matéria orgânica, a mucosa apresentou-se avermelhada, a 
serosa moderadamente congesta, peso do estômago 138 gramas. O intestino delgado 
apresentou moderada quantidade de conteúdo pastoso esverdeado, segmentos de 
mucosa avermelhada e serosa moderadamente congesta. O intestino grosso apresentou 
abundante quantidade de fezes liquidas esverdeadas com resíduos antropogênicos e 
areia obstruindo parcialmente o lúmen do reto, alças intestinais moderadamente 
distendidas. O cérebro apresentou congestão severa de vasos sanguíneos 
leptomeningeos.  

Histopatológico 

Cérebro: congestão severa de meninges e plexos coroideos, hemorragias multifocais em 
meninges.  



Glândula adrenal: Hemorragias multifocais, trombos em vasos sanguíneos. 

Fígado: congestão em sinusoides hepáticos, degeneração macrogoticular em zona II, 
trombos em vasos sanguíneos, hemosiderose leve PEARLS POSITIVO.  

Ovário: congestão e hemorragias multifocais. 

Baço: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Coração: hemorragias e hemossiderófagos, rotura de fibras musculares.  

Rim: hemorragias em glomérulos e hemorragias intersticiais multifocais, no lúmen dos 
túbulos se observam hemácias e proteína. 

Pulmão: Congestão e hemorragias em brônquios, hiperplasia de caliciformes em mucosa 
de brônquios. 

Traqueia: Hemorragias multifocais camada mais externa. 

Estômago: Congestão moderada submucosa e serosa.  

Intestino delgado: Perda do epitélio, hemorragias na mucosa e submucosa. 

Pâncreas: Hemorragias multifocais. 

Tumor cutâneo: Proliferação da derme, acantose, hiperqueratose com proliferação 
estromal. Dx: Fibropapiloma 

Dx: Hemorragias disseminadas em vários órgãos e trombose e trombose em fígado, 
impactação gástrica, obliteração. Coagulação intravascular disseminada 

Dx diferenciais: Sepse: Citrobacter spp., E. coli, Salmonella spp., Moraxella spp. 
Chelonid herpesvirus 5 

Tartaruga 24  

CCC (cm): 49 LCC (cm): 45,5 Peso (kg): 9,54 N° identificação: anilha BRA 04018 TT1600 

Encontrada viva boiando na Praia Vermelha do Sul/Ubatuba/SP no dia 15/05/2016 e veio 
a óbito dia 23/05/2016. Estado geral ruim. Macho juvenil. No exame externo evidenciou-se 
abundante quantidade de epibiontes Chelonibia spp. e algas no plastrão. Atrofia severa 
dos músculos peitorais, gordura com aparência gelatinosa. Na abertura da cavidade 
celomática evidenciou-se abundante quantidade de fluido esverdeado, 70 ml 
aproximadamente. Peso dos pulmões, 207 gramas. O esôfago apresentou abundante 
quantidade de material compactado composto por material vegetal, resíduos 
antropogênicos, areia e conchas de moluscos no lúmen. O estômago apresentou 
abundante quantidade de material compactado composto por resíduos antropogênicos, 
matéria orgânica e areia, serosa levemente congestionada, peso do estômago 422 
gramas. O intestino delgado apresentou escassa quantidade de conteúdo pastoso 



esverdeado, alças intestinais levemente distendidas e serosa levemente congesta. O 
intestino grosso apresentou úlcera perfurante de 0,5 cm de diâmetro, abundante 
quantidade de fezes liquidas esverdeadas com resíduos antropogênicos obstruindo 
parcialmente o lúmen, alças intestinais severamente distendidas e serosa 
moderadamente congesta. A vesícula urinária apresentou aparente matéria fecal no 
lúmen.   

Histopatológico  

Cérebro: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Pulmão: Hemorragia severa multifocal com metacercárias e adultos no espaço faveolar. 
Infiltrado severo misto (acidófilos y linfócitos) em septos e faveolas. Dx: Broncopneumonia 
intersticial com hemorragia e verminose. 

Rim: Múltiplos granulomas parasitários contendo ovos de trematódeos nos vasos 
sanguíneos do interstício. Dx: Nefrite com vasculite granulomatosa severa 

Fígado: Hiperplasia e hipertrofia de melanomacrófagos. Hemosiderose severa PEARLS 
POSITIVO, degeneração macrogoticular multifocal leve.  

Baço: Infiltrado heterofílico leve multifocal. Depleção linfoide moderada. Escassos 
granulomas parasitários contendo ovos de trematódeos na túnica media das arteríolas. 
Dx: Esplenite com vasculite granulomatosa leve. 

Musculo esquelético: Infiltrado mononuclear severo multifocal com hemorragia. Dx: 
Miosite crónica severa com hemorragia. 

Estômago: Múltiplas úlceras. 

Intestino delgado: Infiltrado linfoplasmocítico severo com componente mucoso. Dx 
Enterite linfocítica catarral.  

Intestino grosso: Infiltrado heterofílico e linfoplasmocítico severo com heterófilos 
degenerados e colônias bacterianas de morfologia cocobacilar GRAM INCONCLUSIVO.  

Dx: Impactação gástrointestinal. Broncopneumonia verminosa com hemorragia,  

Dx diferenciais: Trematóides: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis 
indicus, Monticellius indicum. 

Tartaruga 25  

CCC (cm): 50,5 LCC (cm): 46,5 Peso (kg): 12,46 N° identificação: anilha BRA 03314 BRA 
03311 TT1586 

Encontrada viva encalhada na Praia do Saco da Ribeira/Ubatuba/SP no dia 25/04/2016 e 
veio a óbito dia 24/05/2016. Estado geral regular. Fêmea juvenil. No exame externo 
evidenciaram-se cicatrizes de excisão de fibropapilomas na nadadeira anterior direita e 



esquerda e nadadeira posterior esquerda. Áreas pálidas nos músculos peitorais. Na 
abertura da cavidade celomática evidenciou-se escassa quantidade de fluido semi-
translucido, 40 ml aproximadamente. O fígado apresentou leve acentuação do padrão 
lobular generalizado. Os pulmões apresentaram mancha escura extensa no lúmen dos 
brônquios e um nódulo endurecido de 2x2 cm no parênquima da borda medial do pulmão 
esquerdo, área aparentemente enfisematosa na borda cranial do pulmão direito, peso dos 
pulmões 224 gramas. O baço apresentou-se severamente pálido. O esôfago apresentou 
abundante quantidade de conteúdo compactado, principalmente matéria orgânica e 
conchas de moluscos. O estômago apresentou abundante quantidade de conteúdo 
compactado na maioria matéria orgânica, na serosa e mucosa evidenciou-se uma 
mancha escura extensa, peso do estômago 410 gramas. O intestino delgado apresentou 
escassa quantidade de conteúdo pastoso esverdeado. O intestino grosso apresentou 
abundante quantidade de fezes compactadas de coloração esverdeada e áreas de 
mucosa avermelhada. A vesícula urinária apresentou escassa quantidade de urina 
amarela e conteúdo esbranquiçado.  

Histopatológico 

Cérebro: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Pulmão: Infiltrado heterofílico severo difuso com heterófilos degenerados em faveolas e 
septos com colônias bacterianas de morfologia bacilar intralesionais GRAM NEGATIVAS. 
Dx: Broncopneumonia heterofílica severa generalizada com colônias bacterianas 
intralesionais de morfologia bacilar. 

Átrio: Infiltrado linfocítico leve multifocal entre fibras musculares. Dx: Miocardite linfocítica 
leve. 

Fígado: Hiperplasia e hipertrofia leve de melanomacrófagos. Degeneração generalizada 
microgoticular moderada. Hemosiderose moderada PEARLS POSITIVO. 

Estômago: Presença de hemosiderofagos na submucosa e serosa. 

Glândula adrenal: Hemorragia focal em parênquima. 

Rim: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Baço: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Intestino delgado: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Intestino grosso: Infiltrado linfoplasmocítico difuso em mucosa e submucosa e abundante 
componente mucoide, congestão de submucosa, hemorragia e presença de 
hemossiderófagos. Dx:  Enterite linfocitica catarral severa. 

Dx: Broncopneumonia heterofílica bacteriana severa.  



Dx diferenciais: Vibrio alginolyticus, Aeromonas hydrophila, Flavobacterium sp. 
Proteus sp. Chelonid herpesvirus 5. 

Tartaruga 26 

CCC (cm): 39,5 LCC (cm): 37,3 Peso (kg): 5,21 N° identificação: anilha BRA 04115 
TT1598  

Encontrada viva boiando na Praia da Enseada/Ubatuba/SP no dia 12/05/2016 e veio a 
óbito dia 24/05/2016. Estado geral ruim. Fêmea juvenil. No exame externo evidenciaram-
se muitas algas, epibiontes e ovos de sanguessuga na carapaça e plastrão, múltiplas 
lesões na pele das nadadeiras. Atrofia severa dos músculos peitorais. Na abertura da 
cavidade celomática evidenciou-se escassa quantidade de fluido semi-translucido, 30 ml 
aproximadamente. Peso dos pulmões, 100 gramas. O esôfago apresentou abundante 
quantidade de conteúdo compactado composto principalmente por material vegetal e 
escassa quantidade de resíduos antropogênicos. O estômago apresentou abundante 
quantidade de conteúdo compactado de matéria vegetal, resíduos antropogênicos e 
muco, serosa severamente congesta e mancha escura extensa, peso 228 gramas. O 
intestino delgado apresentou escassa quantidade de conteúdo pastoso esverdeado e 
serosa severamente congesta. O intestino grosso apresentou abundante quantidade de 
fezes pastosas esverdeadas, alças intestinais moderadamente distendidas e serosa 
severamente congesta. O cérebro apresentou congestão leve de vasos sanguíneos 
leptomenigeos.  

Histopatológico 

Cérebro: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS 

Pleura: Infiltrado heterofílico severo focalmente extenso com heterófilos degenerados, 
fibrina e colônias bacterianas de morfologia cocobacilar GRAM INCONCLUSO. Dx: 
Pleurite heterofílica fibrinosa bacteriana severa.  

Pulmão: Congestão moderada. Hemorragia multifocal em brônquio, escassos granulomas 
parasitários contendo ovos de trematódeos em vasos sanguíneos Dx: Pneumonia 
granulomatosa com vasculite leve-moderada.  

Glândula adrenal: Metacercárias no interior de vasos sanguíneos, endotélio reativo e 
infiltrado linfoplasmocítico leve focal associado. Dx: Vasculite verminótica. 

Baço: Escassa quantidade de granulomas contendo ovos de parasitas trematódeos no 
interior e na parede de arteríolas. Dx: Esplenite com vasculite granulomatosa leve.  

Fígado: Congestão severa de sinusóides hepáticos. Hiperplasia e hipertrofia moderada de 
melanomacrófagos. Hemossiderose moderada. Atrofia leve de cordões de hepatócitos, 
escassos granulomas parasitários contendo ovos de trematódeos no interior de vasos 
sanguíneos. Dx: Hepatite com vasculite granulomatosa leve 



Coração: Ventrículo: escassos granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de 
vasos sanguíneos do miocárdio. Dx: Miocardite com vasculite granulomatosa leve. 

Musculo esquelético: Edema de fibras musculares. 

Rim: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Estômago: Hiperplasia glandular e abundante muco. 

Intestino delgado: Duodeno: Fusão de vilosidades, perda do epitélio, congestão e 
hemorragia no lúmen, escassos granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de 
vasos sanguíneos da submucosa, muscular e serosa, presença de uma metacercária em 
arteríola da serosa com endotélio reativo. Dx: Enterite e serosite com vasculite 
granulomatosa leve. 

Dx: Pleurite heterofílica fibrinosa bacteriana severa, vasculite granulomatosa 
disseminada. 

Dx diferenciais: Staphylococcus spp., Aeromonas hydrophyla Trematóides: 
Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis indicus, Monticellius indicum. 

Tartaruga 27  

CCC (cm): 46,5 LCC (cm): 43 Peso (kg): 12 N° identificação: NR 

Encontrada morta em rede de espera na Praia do Cedro/Ubatuba/SP no dia 27/05/2016. 
Estado geral bom. Macho juvenil. No exame externo evidenciou-se presença de 
ectoparasitas, sanguessugas nas nadadeiras posteriores. Na abertura da cavidade 
celomática evidenciou-se escassa quantidade de fluido avermelhado, 40 ml 
aproximadamente. O fígado apresentou uma área extensa mais escura. Os brônquios 
pulmonares e traqueia apresentaram abundante quantidade de material espumoso e 
liquido avermelhado, peso dos pulmões 361 gramas. O baço apresentou-se congesto. Os 
rins apresentaram coloração avermelhada escura generalizada. O esôfago apresentou 
moderada quantidade de algas vermelhas. O estômago apresentou moderada quantidade 
de algas vermelhas e muco no lúmen, presença de manchas escuras e congestão 
moderada na serosa, peso 159 gramas. O intestino delgado apresentou escassa 
quantidade de conteúdo pastoso acinzentado e esbranquiçado, serosa moderadamente 
congesta. 

Histopatológico 

Cérebro: Congestão moderada. 

Glândula adrenal: Congestão moderada. 

Tireoide: Congestão moderada e hemorragias multifocais. 

Testículo: congestão leve. 



Coração: Átrio: Congestão moderada. Ventrículo: múltiplos granulomas contendo ovos de 
trematódeos em vasos sanguíneos, infiltrado linfocítico moderado multifocal em 
miocárdio. Dx: Miocardite e vasculite granulomatosa leve.  

Pulmão: Múltiplos granulomas heterofílico e histiocíticos em septos, metacercárias no 
lúmen de artérias. Infiltrado linfoplasmocítico severo multifocal. Múltiplos granulomas 
contendo ovos de trematódeos no interior de vasos sanguíneos. Edema pulmonar 
moderado. ZIELH NEELSEN: não foram evidenciados bacilos ácido-álcool 
resistentes. Dx: Pneumonia granulomatosa severa com vasculite granulomatosa severa. 

Rim: Congestão severa e hemorragias multifocais. Escassos granulomas contendo ovos 
de trematódeos em vasos sanguíneos e interstício. Dx: Nefrite com vasculite 
granulomatosa com hemorragia. 

Fígado: hiperplasia e hipertrofia leve de centros de melanomacrófagos. Degeneração 
difusa macrogoticular leve. Infiltrado linfocítico e acidofílico multifocal leve. Trombose. Dx: 
Hepatite crônica ativa leve com trombose 

Baço: Escassa quantidade de granulomas contendo ovos de parasitas trematódeos no 
interior e na parede de arteríolas. Dx: Esplenite com vasculite granulomatosa leve. 

Intestino delgado: Fusão de vilosidades, infiltrado linfocítico e heterofílico em mucosa com 
abundante componente mucoide, congestão moderada. Dx: Enterite catarral.  

Intestino grosso: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Dx: Pneumonia granulomatosa severa e edema pulmonar, vasculite granulomatosa 
em pulmão, rim coração e baço.  

Dx diferenciais: Aeromonas spp, Trematóides: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., 
Amphiorchis indicus, Monticellius indicum. Afogamento. 

Tartaruga 28  

CCC (cm): 40,5 LCC (cm): 35,2 Peso (kg): 6 N° identificação: anilha BRA 04131 TT1602 

Encontrada viva boiando na Praia do Lázaro/Ubatuba/SP no dia 15/05/2016 e veio a óbito 
dia 28/05/2016. Estado geral regular. Fêmea juvenil. No exame externo evidenciaram-se 
escoriações no plastrão. Atrofia moderada dos músculos peitorais. Na abertura da 
cavidade celomática evidenciou-se escassa quantidade de fluido amarelado, 20 ml 
aproximadamente. O fígado apresentou bordas arredondadas e área extensa escurecida. 
Os brônquios pulmonares e traqueia apresentaram escassa quantidade de material 
espumoso avermelhado no lúmen, peso dos pulmões 124 gramas. Os rins apresentaram-
se de coloração avermelhada escura generalizada. Na cavidade oral evidenciou-se a 
língua aparentemente cianótica. O esôfago apresentou abundante quantidade de areia e 
conchas compactadas no lúmen. O estômago apresentou moderada quantidade de 
conteúdo composto por material vegetal e muco, mucosa como áreas avermelhadas, 
peso 104 gramas. O intestino delgado apresentou moderada quantidade de conteúdo 



pastoso esverdeado, segmentos de mucosa avermelhada e serosa moderadamente 
congesta. O intestino grosso apresentou moderada quantidade de fezes duras com 
resíduos antropogênicos, áreas de mucosa avermelhada e serosa moderadamente 
congesta. O cérebro apresentou congestão leve de vasos sanguíneos leptomeningeos.  

Histopatológico 

Cérebro: congestão severa. 

Fígado: Hiperplasia e hipertrofia leve de melanomacrófagos. Degeneração difusa 
macrogoticular leve. Trombose. Congestão severa de sinusóides. 

Pulmão: Congestão e hemorragia severa. Hiperplasia multifocal de células caliciformes 
em epitélio respiratório dos brônquios.  

Coração: Degeneração hidrópica em escassas fibras cardíacas. 

Tireóides: congestão severa. 

Glândula de sal: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Glândula adrenal: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Rim: Trombos em glomérulos. Nefrose moderada multifocal. Escassos melanomacrófagos 
multifocais.  

Baço: depleção linfóide leve. Linfocitólise multifocal leve. Escassos melanomacrófagos. 

Músculo esquelético: Atrofia de fibras musculares. 

Estômago: Congestão moderada da submucosa.  

Intestino delgado: Perda do epitélio da mucosa. Infiltrado linfocítico severo generalizado 
em submucosa com abundante componente mucoide. Dx: Enterite catarral. 

Intestino grosso: Perda do epitélio da mucosa multifocal.  Hiperplasia moderada de 
células caliciformes. Submucosa congesta e dilatação moderada de vasos linfáticos. 

Dx: coagulação intravascular disseminada. 

Dx: Impactação do intestino grosso. 

Tartaruga 29  

CCC (cm): 41 LCC (cm): 38 Peso (kg): 7 N° identificação: NR 

Encontrada morta em rede de espera na Praia do Camburí/Ubatuba/SP no dia 
29/05/2016. Estado geral regular. Fêmea juvenil. No exame externo evidenciaram-se 
escoriações na carapaça. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-se escassa 
quantidade de fluido avermelhado, 30 ml aproximadamente. O fígado apresentou 



superfície irregular e área escurecida extensa. O coração apresentou bolhas de ar no 
interior do átrio esquerdo. A traqueia apresentou moderada quantidade de material 
espumoso no lúmen. Os pulmões apresentaram áreas escuras coalescentes, moderada 
quantidade de material espumoso e material esbranquiçado espesso no lúmen dos 
brônquios, peso dos pulmões 205 gramas. O esôfago apresentou escassa quantidade de 
material vegetal no lúmen. O estômago apresentou abundante quantidade de conteúdo 
liquido semitranslúcido com flocos esbranquiçados, serosa severamente congesta, peso 
187 gramas. O intestino delgado apresentou acúmulo de gás em alguns segmentos, 
abundante quantidade de conteúdo liquido amarronzado com resíduos antropogênicos 
segmentos de mucosa avermelhada e serosa severamente congesta. O intestino grosso 
apresentou fezes liquidas amarronzadas com abundante quantidade de resíduos 
antropogênicos, segmentos de mucosa avermelhada e serosa severamente congesta. O 
cérebro apresentou moderada congestão de vasos sanguíneos leptomeningeos. 

Histopatológico 

Cérebro: congestão severa. 

Glândula adrenal: congestão severa. 

Pulmão: múltiplos abscessos heterofílicos, congestão severa. Granulomas heterofílicos e 
histiocíticos com colônias bacterianas de morfologia coco-bacilar GRAM NEGATIVAS 
intralesionais ZIELH NEELSEN: não foram evidenciados bacilos acido-álcool 
resistentes. Dx: Broncopneumonia intersticial abscedativa e granulomatosa bacteriana 
severa. 

Fígado: Infiltrado linfocítico leve em hepatócitos das zonas 2 e 3, e necrose multifocal 
moderada. Hiperplasia e hipertrofia leve de melanomacrófagos. Trombose. Atrofia 
moderada dos cordões de hepatócitos. Dx: Hepatite linfocítico necrotizante moderada 
com trombose. 

Rim: Hemorragia severa focalmente extensa. 

Baço: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Pâncreas: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Estômago: Infiltrado linfocítico moderado difuso em mucosa. Dx: Gastrite linfocítica 
moderada. 

Intestino delgado: Congestão severa em submucosa e serosa. 

Intestino grosso: Abundante hemossiderófagos em mucosa com áreas de hemorragia, 
congestão severa em submucosa e serosa, dilatação de vasos linfáticos.  

Dx: Broncopneumonia intersticial abscedativa e granulomatosa bacteriana severa e 
hepatite linfocítica necrotizante moderada, coagulação intravascular disseminada. 



Dx: Sepse: Citrobacter spp, E. coli, Salmonella spp., Proteus spp., Vibrio 
alginolyticus, Aeromonas hydrophila, Flavobacterium sp., E. coli 

 

Tartaruga 30  

CCC (cm): 44,5 LCC (cm): 40,5 Peso (kg): 8 N° identificação: TT1588 

Capturada intencionalmente na Barra dos Pescadores/Ubatuba/SP no dia 1/05/2016, é 
realizada eutanásia com Propofol, Diazepam e Cloreto de potássio no dia 30/05/2016. 
Estado geral ruim. Fêmea juvenil. No exame externo evidenciaram-se abundante 
quantidade de fibropapilomas de tamanhos entre 1-10 cm distribuídos pelo corpo todo, 
tumor de 14x11,2 cm comprometendo a nadadeira anterior direita. Atrofia severa dos 
músculos peitorais. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-se abundante 
quantidade de fluido translúcido, 170 ml aproximadamente. No saco pericárdico 
evidenciou-se abundante quantidade de liquido translúcido, 20 ml aproximadamente. No 
pulmão direito evidenciou-se moderada quantidade de material espumoso, peso dos 
pulmões 149 gramas. Na cavidade oral evidenciou-se três tumores menores de 1 cm, um 
localizado na língua e dois no palato. Esôfago e estômago sem conteúdo. Peso do 
estômago 104 gramas. Edema moderado da serosa de estômago e intestinos. O cérebro 
apresentou congestão severa de vasos sanguíneos leptomeningeos.  

Histopatológico 

Cérebro: Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de vasos 
sanguíneos. Dx: Encefalite com vasculite granulomatosa severa.  

Tireóide: Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de vasos 
sanguíneos. Dx. Tireoidite com vasculite granulomatosa severa. 

Glândula adrenal: Múltiplos focos de hemorragia. Escassos granulomas contendo ovos de 
trematódeos nos vasos sanguíneos. Dx: Adrenalite com vasculite granulomatosa leve e 
hemorragia.  

Glândula de sal: Infiltrado linfocítico leve localizado e células gigantes ao redor do conduto 
excretor associado a presença de ovos de trematódeos. Dx: Adenite granulomatosa. 

Fígado: Hiperplasia e hipertrofia de melanomacrófagos. Hemossiderose severa PEARLS 
POSITIVO. Atrofia severa de cordões de hepatócitos.  

Baço: Múltiplos granulomas contendo ovos de parasitas trematódeos no interior e na 
parede de arteríolas. Dx: Esplenite com vasculite granulomatosa severa. 

Estômago: Escassos granulomas contendo ovos de parasitas nos vasos sanguíneos da 
mucosa. Infiltrado heterofílico leve multifocal na mucosa. Presença de metacercária na 
região apical da mucosa. Dx: Gastrite com vasculite granulomatosa. 



Intestino delgado: Escassos granulomas contendo ovos de parasitas nos vasos 
sanguíneos da mucosa. Dx: Enterite com vasculite granulomatosa leve. 

Pulmão: Hemorragia focal. Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos 
sanguíneos dos septos, com presença de trombos e êmbolos, presença de ovos tipo 1 
segundo Wolke; Brooks; George, 1982. Dx: Pneumonia com vasculite granulomatosa e 
trombose. 

Intestino grosso: Escassos granulomas contendo ovos de trematódeos nos vasos 
sanguíneos e linfáticos da submucosa. Dx: Colite com vasculite e linfangite 
granulomatosa leve.  

Tumor cutâneo: Proliferação da derme, hiperqueratose, infiltrado heterofílico multifocal 
com necrose severa em derme e tecido adiposo subcutâneo. Dx: Fibroma cutâneo com 
dermatite e paniculite severa 

Dx: Vasculite granulomatosa disseminada. 

Dx diferenciais: Trematóide: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis 
indicus, Monticellius indicum. Chelonid herpesvirus 5. 

Tartaruga 31  

CCC (cm): 31 LCC (cm): 29 Peso (kg): 2,7 N° identificação: anilha BRA 04049 TT1608 

Encontrada viva encalhada na Praia da Baleia/São Sebastião/SP no dia 26/05/2016 e veio 
a óbito dia 31/05/2016. Estado geral ruim. Fêmea juvenil. No exame externo 
evidenciaram-se escassa quantidade de epibiontes no plastrão e carapaça, múltiplas 
úlceras no plastrão e escoriações na carapaça. Atrofia severa dos músculos peitorais e 
gordura com aparência gelatinosa. Ossos frágeis, possível desmineralização. Na abertura 
da cavidade celomática evidenciou-se abundante quantidade de fluido translucido, 70 ml 
aproximadamente. O fígado apresentou-se com aparente melanização marcante. Os 
pulmões apresentaram abundante quantidade de material espumoso no lúmen dos 
brônquios, manchas escuras coalescentes na pleura do pulmão direito, peso dos pulmões 
51 gramas. O esôfago e estômago sem conteúdo. O estômago apresentou duas manchas 
escuras na serosa, peso 41 gramas. O intestino delgado apresentou escassa quantidade 
de conteúdo pastoso amarelado. O intestino grosso apresentou moderada quantidade de 
fezes pastosas e evidenciou-se abundante quantidade de parasitas. 

Histopatológico 

Cérebro: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. Cerebelo: múltiplos granulomas contendo 
ovos de trematódeos em vasos sanguíneos. Dx: Cerebelite com vasculite granulomatosa 
severa 

Fígado: Hiperplasia e hipertrofia severa de melanomacrófagos. Hemossiderose severa 
PEARLS POSITIVO. Áreas de autólise. 



Baço: Infiltrado multifocal de heterófilos leve. Escassos granulomas contendo ovos de 
parasitas trematódeos no interior e na parede de arteríolas, presença de ovos tipo 1 
segundo Wolke; Brooks; George, 1982 . Dx: Espenite com vasculite granulomatosa 
leve. 

Rim: Escassos granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos sanguíneos e 
interstício. Dx: Nefrite com vasculite granulomatosa leve.  

Glândula de sal: Escassos granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos 
sanguíneos. Dx: Adenite com vasculite granulomatosa. 

Estômago: Infiltrado linfocítico focal em mucosa.  

Intestino delgado: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Intestino grosso: Escassos granulomas contendo ovos de trematódeos em submucosa. 

Dx: Vasculite granulomatosa em cerebelo, baço, rim e adrenal. 

Dx diferenciais: Trematóides: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis 
indicus, Monticellius indicum. 

Tartaruga 32  

CCC (cm): 56,5 LCC (cm): 51,5 Peso (kg): 16,3 N° identificação: anilha BRA 04048 
TT1607 

Encontrada viva encalhada na Praia do Curral/Ilha Bela/SP no dia 26/05/2016 e veio a 
óbito dia 31/05/2016. Estado geral ruim. Fêmea juvenil. No exame externo evidenciaram-
se escoriações na cabeça, abundante quantidade de fibropapilomas menores de 1 cm 
principalmente nas nadadeiras, região cervical e inguinal, e áreas avermelhadas no 
plastrão. Atrofia moderada dos músculos peitorais. Na abertura da cavidade celomática 
evidenciou-se escassa quantidade de fluido amarelado, 40 ml aproximadamente. O fígado 
apresentou múltiplas manchas puntiformes de coloração esbranquiçada na superfície do 
lobo direito. Os brônquios pulmonares e traquéia apresentaram abundante quantidade de 
material espumoso avermelhado no lúmen, peso dos pulmões 330 gramas. Os rins 
apresentaram-se de coloração avermelhada. O esôfago apresentou abundante 
quantidade de areia, resíduos antropogênicos e conchas no lúmen. O estômago 
apresentou abundante quantidade de resíduos antropogênicos, areia e material vegetal, 
mucosa avermelhada, mancha escura extensa e serosa moderadamente congesta, peso 
791 gramas. O intestino grosso apresentou moderada quantidade de fezes endurecidas 
contendo resíduos antropogênicos. O cérebro apresentou congestão leve de vasos 
sanguíneos leptomeningeos.  

Histopatológico 

Cérebro: Congestão severa. 



Fígado: Hiperplasia e hipertrofia leve de melanomacrófagos, degeneração vacuolar 
moderada, infiltrado heterofílico severo focal com heterófilos degenerados em cápsula 
com presença de colônias bacterianas de morfologia cocobacilar intralesionais GRAM 
INCONCLUSO e fibrina. Trombose multifocal. Dx: Peri-hepatite supurativa bacteriana com 
trombose. 

Pulmão: Infiltrado leve de heterófilos com fibrina e hemácias nas faveolas. Hiperplasia 
multifocal de células caliciformes no epitélio bronquial. Trombose multifocal, congestão 
severa generalizada. Dx: Broncopneumia aguda leve. 

Coração: Trombose multifocal.  

Rim: Congestão severa multifocal. 

Baço: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Glândula adrenal: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Músculo esquelético: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Vesícula urinária: Trombose multifocal em vasos sanguíneos da serosa.  

Estômago: Hiperplasia glandular com material mucóide abundante na região apical, 
algumas regiões com úlceras. Congestão severa dos vasos sanguíneos da submucosa. 

Intestino delgado: Descolamento multifocal do epitélio. Congestão severa dos vasos 
sanguíneos da submucosa e serosa. Trombose em vasos sanguíneos da serosa.  

Intestino grosso: Perda total do epitélio expondo a submucosa, congestão severa dos 
vasos sanguíneos da submucosa e serosa. 

Tumor cutâneo: Proliferação do componente epidermal e dermal, acantose, e 
hiperqueratose, evidenciam-se alguns coilócitos, múltiplas áreas de necrose com 
presença de colônias bacterianas de morfologia cocobacilar intralesionais. Dx: 
Fibropapiloma com áreas de necrose e colônias de bactérias intralesionais. 

Dx: Impactação e obliteração gástrica, Peri-hepatite supurativa bacteriana. 

Dx diferenciais: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., E. coli, Proteus sp., 
Pasteurella spp., Chelonid herpesvirus 5. 

Tartaruga 33 

CCC (cm): 59 LCC (cm): 53,5 Peso (kg): 20,7 N° identificação: TT1599 

Encontrada viva presa em rede de espera na Praia do Cedro/Ubatuba/SP no dia 
13/05/2016, é realizada eutanásia com Propofol, Diazepam e Cloreto de Potássio no dia 
1/06/2016. Estado geral regular. Fêmea juvenil. No exame externo evidenciaram-se 
abundante quantidade de fibropapilomas de tamanhos entre <1-10 cm nas nadadeiras, 



cabeça, região inguinal, carapaça e plastrão, e presença de algas no plastrão. Atrofia 
moderada e palidez leve dos músculos peitorais, gordura de aparência gelatinosa. Na 
abertura da cavidade celomática evidenciou-se escassa quantidade de fluido 
avermelhado, 50 ml aproximadamente. O fígado apresentou manchas escurecidas na 
superfície do lobo direito. O pulmão esquerdo apresentou um nódulo esbranquiçado 
endurecido de 1x1 cm no parênquima da porção caudal, ao corte apresentou consistência 
firme e coloração esbranquiçada, o pulmão direito apresentou um nódulo de 0,4x0,4 cm 
com as mesmas características do nódulo anterior, peso dos pulmões 496 gramas. O 
baço apresentou-se aparentemente aumentado de tamanho. O esôfago apresentou 
escassa quantidade de algas vermelhas. O estômago apresentou moderada quantidade 
de conteúdo composto por algas e pedaços de lula, mucosa severamente avermelhada, 
peso 304 gramas. O intestino delgado apresentou escassa quantidade de conteúdo 
pastoso amarelado. O cérebro apresentou severa congestão de vasos sanguíneos 
leptomeningeos. 

Histopatológico  

Cérebro: Abundante quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos nos vasos 
sanguíneos de meninges e sustância cinzenta. Dx: Meningoencefalite com vasculite 
granulomatosa severa. 

Glândula de sal: Abundante quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos no 
interior de vasos sanguíneos, infiltrado linfocítico moderado focal. Dx: Adenite com 
vasculite granulomatosa severa. 

Fígado: Hiperplasia e hipertrofia severa de melanomacrófagos, abundante quantidade de 
granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de vasos sanguíneos, focos de 
infiltrado linfocítico leve em hepatócitos das zonas 2 e 3. Degeneração goticular focal de 
hepatócitos da zona 3 moderada a severa. Dx: Hepatite com vasculite granulomatosa 
severa. 

Rim: Abundante quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos 
sanguíneos e interstício. Dx: Nefrite com vasculite granulomatosa severa. 

Baço: Múltiplos granulomas contendo ovos de parasitas trematódeos no interior e na 
parede de arteríolas. Infiltrado heterofílico leve difuso. Dx: Esplenite com vasculite 
granulomatosa severa. 

Pâncreas: Abundante quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos em 
vasos sanguíneos. Dx: Pancreatite com vasculite granulomatosa severa. 

Glândula adrenal: abundante quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos 
em vasos sanguíneos. Dx: Adrenalite com vasculite granulomatosa severa. 

Estômago: abundante quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos em 
vasos sanguíneos da mucosa e submucosa. Dx: Gastrite com vasculite granulomatosa 
severa. 



Coração: abundante quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos 
sanguíneos e entre fibras musculares, hemorragia focal. Dx: Miocardite com vasculite 
granulomatosa severa. 

Pulmão: Abundante quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos 
sanguíneos dos septos, alguns formando trombos. Proliferação de tecido conectivo 
caracterizado por fibroblastos bem diferenciados, rodeado por epitélio respiratório de 
padrão de crescimento expansivo com inflamação associada e presença de granulomas 
contendo ovos de parasitas trematódeos em vasos sanguíneos. Dx: Pneumonia com 
vasculite granulomatosa severa e Fibroma pulmonar. 

Dx: Vasculite granulomatosa severa disseminada. Fibroma pulmonar. 

Dx diferenciais: Trematóides: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis 
indicus, Monticellius indicum. Chelonid herpesvirus 5 

Tartaruga 34  

CCC (cm): 33,5 LCC (cm): 31 Peso (kg): 5 N° identificação: NR 

Encontrada morta em rede de espera na Praia do Cedro/Ubatuba/SP no dia 2/06/2016. 
Estado geral bom. Macho juvenil. Músculos peitorais pálidos. Na abertura da cavidade 
celomática evidenciou-se abundante quantidade de fluido avermelhado, 70 ml 
aproximadamente. Os pulmões apresentaram abundante quantidade de liquido 
semitranslúcido no lúmen dos brônquios, manchas escuras extensas na pleura, peso dos 
pulmões 79 gramas. Na cavidade oral evidenciou-se escassa quantidade de espuma. O 
esôfago apresentou moderada quantidade de algas vermelhas. O estômago apresentou 
escassa quantidade de conteúdo composto por algas vermelhas e muco, serosa 
moderadamente congesta, peso 61 gramas. O intestino delgado apresentou abundante 
quantidade de conteúdo amarelado e esverdeado com escassos resíduos 
antropogênicos, e serosa moderadamente congesta. O intestino grosso apresentou 
abundante quantidade de fezes liquidas esverdeada clara. O cérebro apresentou 
congestão severa de vasos leptomeningeos.  

Histopatológico 

Cérebro: Congestão severa. 

Fígado: Hiperplasia e hipertrofia moderada de melanomacrófagos, congestão moderada 
de sinusóides, degeneração goticular leve multifocal.  

Rim: hemorragias multifocais. Material eosinofílico no interior dos túbulos renais. Infiltrado 
linfocítico intersticial leve multifocal.  

Baço: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Pâncreas: Trombose. 



Glândula adrenal: Áreas de hemorragia e infiltrado linfocítico multifocal.  

Pulmão: Infiltrado linfoplasmocítico leve multifocal.  

Coração: Átrio: Hemorragia focal.  

Estômago: Úlcera com hemorragia, focos de infiltrado linfocítico em mucosa, infiltrado 
linfocítico moderado na muscular, trombose. Dx: Gastrite ulcerativa com trombose 

Dx: Gastrite ulcerativa com trombose.  

Dx diferenciais: Proteus spp., Staphylococcus spp. 

Tartaruga 35 

CCC (cm): 33,5 LCC (cm): 31 Peso (kg): 4,4 N° identificação: anilha BRA 03489 TT 1561 

Encontrada viva encalhada na Praia da Fortaleza/Ubatuba/SP no dia 7/03/2016 e veio a 
óbito dia 3/06/2016. Estado geral regular. No exame externo evidenciou-se aparente 
edema subcutâneo. Atrofia severa e palidez dos músculos peitorais, gordura com 
aparência gelatinosa. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-se abundante 
quantidade de fluido translúcido, 300 ml aproximadamente, hematoma de 10x5 cm entre o 
peritônio e ossos da carapaça. Coração de coloração vermelha pálida. Peso dos pulmões 
87 gramas. O esôfago apresentou escassa quantidade de algas vermelhas. O estômago 
apresentou moderada quantidade de conteúdo, principalmente algas vermelhas com 
resíduos antropogênicos, edema severo da serosa, peso 79 gramas. O intestino delgado 
apresentou escassa quantidade de conteúdo pastoso esbranquiçado. O intestino grosso 
apresentou abundante quantidade de fezes endurecidas com resíduos antropogênicos, 
edema severo na serosa dos intestinos. O cérebro apresentou aparente edema.  

Histopatológico 

Cérebro: Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos sanguíneos de 
meninges e sustância cinzenta. Dx: Meningoencefalite com vasculite granulomatosa 
severa. 

Glândula de sal: Metacercária no lúmen da veia. Dx: Flebite verminótica. 

Glândula adrenal: Escassos granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos 
sanguíneos. Dx: Adrenalite com vasculite granulomatosa leve.  

Musculo esquelético: Atrofia severa de fibras musculares.  

Baço: Múltiplos granulomas contendo ovos de parasitas trematódeos no interior e na 
parede de arteríolas. Histiocitose moderada. Dx: Esplenite com vasculite granulomatosa 
severa. 

Ventrículo: Infiltrado histiocítico e heterofílico multifocal leve entre fibras musculares.  Dx. 
Miocardite crônica ativa. 



Tireóide: Escassos granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos sanguíneos. Dx: 
Tieoidite com vasculite granulomatosa leve.  

Rim: Necrose tubular multifocal. 

Fígado: Hiperplasia e hipertrofia de melanomacrófagos moderada a severa. 
Hemossiderose severa PEARLS POSITIVO.  Infiltrado heterofílico multifocal leve em 
hepatócitos das zonas 2 e 3. Degeneração goticular leve.  Dx: Hepatite heterofílica leve. 

Peritônio/celoma: Infiltrado heterofílico severo com heterófilos degenerados e colônias 
bacterianas de morfologia bacilar GRAM NEGATIVAS intralesionais. Dx: 
Peritonite/celomite supurativa bacteriana severa. 

Pulmão: Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos sanguíneos de 
septos, tromboses. Infiltrado heterofílico leve difuso em septos. Dx: Pneumonia com 
vasculite granulomatosa severa.  

Pâncreas: Escassos granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos sanguíneos. 
Dx: Pancreatite com vasculite granulomatosa leve.  

Intestino delgado: Abundante quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos 
em vasos sanguíneos de mucosa, submucosa, muscular e serosa, infiltrado linfocítico 
severo em mucosa. Dx: Enterite com vasculite granulomatosa severa. 

Intestino grosso: Edema severo da serosa. 

Dx: Celomite/peritonite supurativa bacteriana severa. Sepse. Vasculite 
granulomatosa disseminada. 

Dx diferenciais: Citrobacter spp., E. coli, Salmonella spp., Aeromonas hydrophila  
Trematóides: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis indicus, 
Monticellius indicum. 

Tartaruga 36 

CCC (cm): 45 LCC (cm): 42,5 Peso (kg): 7,6 N° identificação: anilha BRA 04010 TT1605 

Encontrada viva boiando numa praia de Trindade/RJ no dia 24/05/2016 e veio a óbito dia 
4/06/016. Estado geral ruim. Fêmea juvenil. No exame externo evidenciou-se 
desprendimento de placas córneas da carapaça, escoriações no plastrão e carapaça, 
escassa quantidade de epibiontes no plastrão e fezes liquidas na cloaca. Atrofia 
moderada dos músculos peitorais. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-se 
abundante quantidade de fluido amarelado, 100 ml aproximadamente, uma estrutura 
amarelada (material caseoso) aderida a borda do pulmão direito, mesentério e serosa de 
intestinos. O fígado apresentou bordas arredondadas e áreas escurecidas na superfície. 
Os pulmões apresentaram superfície irregular com uma membrana amarelada (material 
caseoso) aderida a pleura do lobo cranial do pulmão direito, coágulos e material 
espumoso no lúmen dos brônquios, peso dos pulmões, 162 gramas. Os rins 



apresentaram coloração avermelhada na porção cranial. O esôfago apresentou 
abundante quantidade de conchas e areia compactada no lúmen e uma estrutura dura 
amarelada de 3x4 cm aderida a serosa. O estômago apresentou abundante quantidade 
de conteúdo composto por matéria orgânica e resíduos antropogênicos, três manchas 
escuras e congestão severa da serosa, peso 290 gramas. O intestino delgado apresentou 
moderada quantidade de conteúdo pastoso esverdeado escuro e segmento de mucosa 
avermelhada. O cérebro apresentou congestão leve de vasos sanguíneos 
leptomeningeos.  

Histopatológico 

Cérebro: Congestão severa. Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos em 
vasos sanguíneos em meninges e substância cinza. Dx. Meningoencefalite com vasculite 
granulomatosa severa. 

Tireóide: Hemorragia focalmente extensa. 

Glândula adrenal: Congestão severa. 

Rim: Hemorragia focalmente extensa. 

Pulmão: Infiltrado heterofílico severo com heterófilos degenerados e colônias bacterianas 
de morfologia cocoide GRAM NEGATIVAS e hemorragias multifocais em pleura. 
Escassos granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos sanguíneos de septos. 
Hemorragias multifocais. Dx: Pleurite supurativa bacteriana severa e Pneumonia com 
vasculite granulomatosa leve. 

Coração: Hemorragias multifocais em átrio e ventrículo. 

Fígado: Hemorragias multifocais extensas. Hiperplasia e hipertrofia de melanomacrófagos 
moderada. Hemossiderose moderada.  

Estômago: Úlcera com acúmulo de fibrina e hemorragia focal. Escassos granulomas 
contendo ovos de trematódeos em vasos sanguíneos na submucosa. Dx: Gastrite 
fibrinosa com vasculite granulomatosa leve.  

Intestino delgado: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS.  

Baço: Histiocitose moderada a severa. Depleção linfoide moderada. Linfocitólise 
multifocal. Escassos granulomas contendo ovos de parasitas trematódeos no interior e na 
parede de arteríolas Dx: Esplenite histiocitica com vasculite granulomatosa leve.  

Peritônio/celoma: Infiltrado heterofílico severo difuso com heterófilos degenerados, 
necrose e colônias bacterianas intralesionais GRAM NEGATIVAS. 

Dx: Celomite-Peritonite severa difusa com sepse.  

Dx diferenciais: Citrobacter spp., E. coli, Salmonella spp., Aeromonas hydrophila   



Tartaruga 38  

CCC (cm): 33,5 LCC (cm): 30,4 Peso (kg): 4,2 N° identificação: anilha BRA 05908 TT1690 

Encontrada viva boiando na Praia do Perequê-Açú/Ubatuba/SP no dia 14/08/2016 e veio 
a óbito dia 15/08/2016. Estado geral bom. Fêmea juvenil. No exame externo evidenciou-
se o plastrão de consistência mole e com múltiplas escoriações e abundante quantidade 
de algas na carapaça e cabeça. Atrofia moderada e palidez leve dos músculos peitorais. 
Na abertura da cavidade celomática evidenciou-se abundante quantidade de fluido 
avermelhado, 60 ml aproximadamente. O fígado apresentou superfície irregular e 
múltiplos nódulos esbranquiçados em alto relevo de <0,3cm de diâmetro. O coração 
apresentou área pálida de superfície irregular no ventrículo e no átrio direito, no interior do 
átrio direito e no ventrículo encontrou-se material de aparência caseosa aderido 
aparentemente ao endocárdio. A traqueia apresentou escassa quantidade de espuma 
avermelhada do lúmen. Os pulmões apresentaram escassos nódulos endurecidos 
esbranquiçados duros de 0,3 cm de diâmetro e escassa quantidade de espuma 
avermelhada no lúmen dos brônquios, peso dos pulmões 113 gramas. O estômago 
apresentou acúmulo de abundante material esbranquiçado de aparência caseosa 
ocluindo totalmente o lúmen e aparente estenose na região gastroesofágica e mucosa 
levemente avermelhada, peso do estômago 164 gramas. O intestino delgado apresentou 
abundante conteúdo pastoso esverdeado. O intestino grosso apresentou moderada 
quantidade de fezes semilíquidas esverdeadas. O cérebro apresentou congestão 
moderada de vasos leptomeningeos.  

Histopatológico 

Cérebro: Congestão severa generalizada de vasos sanguíneos do cérebro e meninges e 
plexo coróide.  

Coração: Infiltrado heterofílico severo extenso com heterófilos degenerados e parasita 
adulto (presença de ovos no interior do parasita) intralesional e necrose extensa em 
endocárdio e miocárdio. Infiltrado linfocítico multifocal severo com escassos heterófilos 
em miocárdio. Dx: Miocardite e endocardite supurativa necrotizante severa. 

Fígado: Hiperplasia e hipertrofia leve de melanomacrófagos. Abscessos heterofílicos, um 
deles com parasita adulto intralesional dentro de vasos sanguíneos. Infiltrado heterofílico 
leve difuso.  Granulomas histiocíticos focais em canalículos biliares ZIELH NEELSEN: 
não foram evidenciados bacilos acido-álcool resistentes. Dx: Colangiohepatite 
granulomatosa severa com abscessos.  

Baço: Infiltrado heterofílico moderado difuso, depleção linfoide leve.  

Rim: Infiltrado heterofílico multifocal leve no interstício. Dx: Nefrite heterofílica leve. 

Glândula adrenal: Congestão severa difusa. 



Pulmão: Infiltrado heterofílico leve multifocal com fibrina, hemossiderofagos em faveolas. 
Congestão severa. Hemorragias multifocais em pleura. Dx: Broncopneumonia leve. 

Região gastroesofágica: Infiltrado heterofílico severo como heterófilos degenerados e 
necrose severa e extensa da mucosa submucosa e muscular com parasitas adultos 
intralesionais (nematódeo) e colônias bacterianas de morfologia cocobacilar GRAM 
NEGATIVAS. Dx: Gastroesofagite supurativa necrotizante severa com bactérias e 
parasitas.  

Intestino delgado: Infiltrado linfocítico com escassos heterófilos em mucosa.  

Intestino grosso: Hiperplasia severa das células caliciformes.  

Músculo esquelético: Degeneração hidrópica leve multifocal de fibras musculares.  

Dx: Endocardite e miocardite supurativa necrotizante severa e gastroesofagite 
supurativa necrotizante com bactérias e parasitas.  

Dx diferenciais: Parasitas do gênero Anisakis. Bactérias gram negativas: E.coli, 
Salmonella spp., Citrobacter spp, Aeromonas hydrophila, Proteus spp. 

Tartaruga 39  

CCC (cm): 36,3 LCC (cm): 34 Peso (kg): 4,230 N° identificação: anilha BRA 05901 
TT1684 

Encontrada viva boiando na Praia do Saco da Ribeira/Ubatuba/SP no dia 05/08/2016 e 
veio a óbito dia 17/08/2016. Estado geral ruim. Fêmea juvenil. No exame externo 
evidenciou-se escassa quantidade de cracas no plastrão e carapaça, presença de 
fibropapilomas nas nadadeiras e plastrão de tamanhos entre 2-4 cm, escassa quantidade 
de fezes na cloaca. Atrofia severa dos músculos peitorais. Gordura de aparência 
gelatinosa. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-se pouca quantidade de fluido 
translúcido, 10 ml aproximadamente, edema aparente no mesentério e serosa do trato 
gastrointestinal.  O fígado apresentou superfície irregular com nódulos esbranquiçados de 
distribuição multifocal. Os pulmões apresentaram escassa quantidade de material 
espumoso avermelhado no lúmen dos brônquios, peso dos pulmões 110 gramas. Os rins 
apresentaram área extensa avermelhada no polo caudal. O esôfago apresentou escassa 
quantidade de algas verdes no terço final. O estômago apresentou abundante quantidade 
de conteúdo líquido com muco, algas verdes e material esbranquiçado, peso do estômago 
83 gramas. O intestino delgado apresentou conteúdo pastoso esverdeado no duodeno e 
alaranjado no jejuno e íleo. O intestino grosso apresentou fezes pastosas esverdeadas.  

Histopatológico 

Cérebro: Escassos granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos sanguíneos de 
meninges e substância cinzenta. Dx: Meningoencefalite com vasculite granulomatosa 
leve.  



Coração: Infiltrado linfocítico moderado em endocárdio. Múltiplos granulomas contendo 
ovos de trematódeos em vasos sanguíneos do miocárdio. Hemorragias multifocais. Dx. 
Endocardite linfocítica e miocardite com vasculite granulomatosa severa. 

Tireóide: Granuloma contendo ovos de trematódeos em vênula. Dx: Tireoidite com flebite 
granulomatosa. 

Glândula adrenal: Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos 
sanguíneos. Dx: Adrenalite com vasculite granulomatosa severa. 

Pulmão: Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos sanguíneos em 
septos. Infiltrado linfocitário perivascular focal. Linfócitos, hemácias e fibrina em faveolas. 
Presença de melanomacrófagos. Dx: Broncopneumonia intersticial com vasculite 
granulomatosa severa.  

Rim: Presença de cristais amorfos em vários túbulos excretores. Escassos granulomas 
contendo ovos de trematódeos em vasos sanguíneos. Infiltrado linfocitário multifocal 
moderado em interstício. Dx: Nefrite com vasculite granulomatosa leve e cristais. 

Baço: Histiocitose leve. Infiltrado heterofílico leve difuso. 

Estômago: Infiltrado heterofílico severo com heterófilos degenerados e colônias 
bacterianas cocobacilos GRAM INCONCLUSIVO, abundante quantidade de 
metacercárias dentro de vasos sanguíneos e infiltrado perivascular linfocítico leve 
associado. Dx: Gastrite supurativa com vasculite verminótica. 

Intestino: Granuloma heterofílico em submucosa, infiltrado heterofílico e linfocítico em 
submucosa, múltiplos granulomas contendo ovos de parasitos trematódeos no interior de 
vasos sanguíneos da serosa e nos vasos linfáticos da submucosa. Dx: Enterite 
granulomatosa com linfangite e vasculite granulomatosa. 

Dx: Endocardite linfocítica e miocardite com vasculite granulomatosa severa, 
broncopneumonia intersticial com vasculite granulomatosa severa, gastrite 
supurativa com vasculite verminótica. Enterite granulomatosa com linfangite e 
vasculite granulomatosa. 

Dx diferenciais: Trematóides: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis 
indicus, Monticellius indicum 

Tartaruga 40 

CCC (cm): 41,4 LCC (cm): 39,5  Peso (kg): 5,3 N° identificação: anilha BRA 05910 
TT1693 

Encontrada viva boiando na Praia do Perequê-Açú/Ubatuba/SP no dia 16/08/2016 e veio 
a óbito dia 17/08/2016 (necropsia dia 18/08/2016). Estado geral ruim. Fêmea juvenil. No 
exame externo evidenciou-se aparente desmineralização dos ossos da carapaça e 
plastrão, escassa quantidade de cracas na carapaça e nadadeiras, múltiplas escoriações 



no plastrão, perda de algumas placas córneas da carapaça. Atrofia severa dos músculos 
peitorais. Gordura com aparência gelatinosa. Na abertura da cavidade celomática 
evidenciou-se abundante quantidade de fluido esverdeado, 40 ml aproximadamente. O 
fígado apresentou bordas levemente arredondadas. Os pulmões apresentaram escassa 
quantidade de material espumoso no lúmen dos brônquios, o pulmão esquerdo 
apresentou coágulos aderidos ao lúmen do brônquio, peso dos pulmões 115 gramas. O 
baço apresentou-se levemente pálido. Os rins apresentaram avermelhados com edema 
ao redor. O esôfago apresentou escassa quantidade de areia no lúmen. O estômago 
apresentou abundante quantidade de algas com escassa quantidade de resíduos 
antropogênicos, peso do estômago 214 gramas. O intestino delgado apresentou conteúdo 
pastoso esverdeado e áreas avermelhadas na mucosa. O intestino grosso apresentou 
moderada quantidade de fezes pastosas esverdeadas. O cérebro apresentou congestão 
leve de vasos leptomeningeos. 

Histopatológico 

Cérebro: Presença de ovos de trematódeos rodeados por células gigantes na parede dos 
vasos das meninges e substância cinzenta. Congestão leve. Dx: Meningoencefalite com 
vasculite granulomatosa. 

Pulmão: Congestão moderada, escassos granulomas contendo ovos de trematódeos nos 
vasos sanguíneos dos septos. Escasso material proteáceo e hemácias em espaço 
faveolar. Parasita adulto trematódeo (presença de ovos no interior) no lúmen de artéria 
com endotélio reativo e hipertrofia da túnica média.  Dx: Pneumonia com vasculite 
granulomatosa e arterite verminótica. 

Músculo esquelético: Atrofia e degeneração de fibras musculares. Ovos de parasita 
trematódeo rodeado por células gigantes.  

Fígado: Dilatação dos sinusóides hepáticos. Hiperplasia e hipertrofia moderada de 
melanomacrófagos.  

Coração: Ventrículo: Degeneração multifocal de fibras musculares, infiltrado linfocítico e 
congestão moderada localizada em miocárdio, presença moderada multifocal de 
granulomas por ovos de trematódeos em vasos sanguíneos do miocárdio e epicárdio. Dx: 
Miocardite e epicardite com vasculite granulomatosa severa.  

Baço: Depleção linfóide moderada, moderada a abundante quantidade de granulomas 
parasitários multifocais em parede de arteríolas, necrose hialina da parede de arteríolas, 
linfocitólise leve difusa. Dx: Esplenite com arterite granulomatosa severa.  

Glândula adrenal: Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos 
sanguíneos da cápsula. Dx Vasculite granulomatosa severa.  

Glândula de sal: Moderada quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos na 
luz de vasos sanguíneos. Dx: Adenite com vasculite granulomatosa moderada.  



Esôfago: Infiltrado misto com predomínio de heterófilos severo focal com detritos celulares 
em epitélio da papila e submucosa e úlcera e necrose focal do epitélio. Dx: Esofagite 
supurativa ulcerativa. 

Estômago: Edema severo de submucosa. Infiltrado heterofílico discreto difuso em 
mucosa, presença de ovos de trematódeos no interior de vasos sanguíneos da mucosa.  
Dx: Gastrite supurativa leve com vasculite granulomatosa. 

 Rim: Nefrose moderada. 

Intestino: Infiltrado linfocítico moderado difuso com linfócitos degenerados na submucosa, 
perda do epitélio da mucosa. Presença de ovos de trematódeos na luz do vaso sanguíneo 
com necrose hialina da parede do vaso, e infiltrado mononuclear ao redor. Edema 
moderado da serosa. Dx: Enterite com vasculite mononuclear .  

Pâncreas: Presença de ovos de trematódeos no interior dos vasos sanguíneos da 
cápsula. Granulomas por ovos de trematódeos no mesotélio, necrose hialina na túnica 
média de arteríola e hemorragia focal com linfócitos degenerados. Dx: Pancreatite com 
vasculite granulomatosa. 

Dx: Miocardite e epicardite com vasculite granulomatosa severa. Vasculite 
granulomatosa disseminada.  

Dx diferenciais: Trematóides: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis 
indicus, Monticellius indicum 

 

Tartaruga 41  

CCC (cm): 35,7 LCC (cm): 33,5 Peso (kg): 3,6 N° identificação: anilha BRA 05909 TT1692 

Encontrada viva boiando na Praia da Ponta Aguda/Ubatuba/SP no dia 16/08/2016 e veio 
a óbito 17/08/2016 (necropsia dia 18/08/2016). Estado geral ruim. Fêmea juvenil. No 
exame externo evidenciou-se abundante quantidade de algas, ovos de ectoparasitas e 
cracas em cabeça, nadadeiras, carapaça e plastrão, tecido necrótico na ponta da 
nadadeira anterior direita. Severa atrofia dos músculos peitorais. Gordura com aparência 
gelatinosa. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-se abundante quantidade de 
fluido esverdeado, 50 ml aproximadamente. Os pulmões apresentaram abundante 
quantidade de material espumoso nos brônquios, peso dos pulmões 81 gramas. Mucosa 
da cavidade oral evidenciou-se pálida. O esôfago apresentou abundante quantidade de 
areia e resíduos antropogênicos. O estômago apresentou abundante quantidade de 
resíduos antropogênicos e vegetação de mangue, mucosa moderadamente avermelhada, 
peso do estômago 114 gramas. O intestino delgado apresentou conteúdo pastoso 
esverdeado e congestão de vasos sanguíneos da serosa e mesentério. O intestino grosso 
apresentou aparente intussuscepção no terço inicial, fezes endurecidas no terço final, 



serosa moderadamente congesta. O cérebro apresentou congestão moderada de vasos 
leptomeningeos. 

Histopatológico 

Cérebro: Congestão moderada. Autólise moderada. 

Intestino grosso região da intussuscepção: Perda total do epitélio da mucosa com 
infiltrado heterofílico severo e generalizado com heterófilos degenerados, fibrina, necrose 
e colônias bacterianas de morfologia bacilar intralesionais GRAM NEGATIVAS, 
hemorragias multifocais, exposição da submucosa e em alguns segmentos exposição da 
camada muscular. Dx: Colite supurativa fibrinosa necrotizante com colônias bacterianas. 

Pulmão: Edema moderado. Hemorragias multifocais leves em faveolas. Congestão severa 
difusa.  

Rim: Hemácias e fibrina aderida à capsula com escasso infiltrado heterofílico. 
Hemossiderófagos/melanomacrófagos ao redor de artéria. Trombose multifocal, alguns 
trombos evidentes em glomérulos. Dx: Celomite fibrinosa com coagulação intravascular 
disseminada.  

Fígado: Congestão moderada de sinusóides hepáticos.  

Coração: Congestão leve difusa. 

Glândula adrenal: Trombose focal, congestão moderada difusa.  

Tireóide: Congestão multifocal.  

Baço: Escassos hemossiderófagos/melanomacrófagos. 

Dx: Obliteração gástrica com intussuscepção do intestino grosso com celomite. 
Coagulação intravascular disseminada. Sepse. 

Dx: Escherichia coli, Citrobacter freundii, Salmonella spp., Moraxella sp,  

Tartaruga 42  

CCC (cm): 42,2 LCC (cm): 37,5 Peso (kg): 7,2 N° identificação: anilha BRA 05459 TT1682 

Encontrada viva encalhada na Praia da Baleia/São Sebastião/SP no dia 1/08/2016 e veio 
a óbito no dia 18/08/2016. Estado geral regular. Fêmea juvenil. Área pálida extensa nos 
músculos peitorais. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-se abundante 
quantidade de líquido amarelado com flocos esbranquiçados, 50 ml aproximadamente, 
material esbranquiçado amarelado aderido ao peritônio/celoma e serosa dos órgãos. O 
fígado apresentou área extensa levemente mais escura. O pulmão esquerdo apresentou 
consolidação e endurecimento de mais de 50% do parênquima, com material amarelado e 
coágulos na luz dos brônquios, material amarelado aderido à pleura, material espumoso 
abundante no lúmen dos dois brônquios, peso dos pulmões 215 gramas. Os rins 



apresentaram áreas avermelhadas no polo caudal. O esôfago apresentou abundante 
quantidade de areia e resíduos antropogênicos. O estômago apresentou conteúdo 
semissólido com muco e mucosa moderadamente avermelhada, peso do estômago 224 
gramas. O intestino delgado apresentou material esbranquiçado no duodeno e conteúdo 
semilíquido esverdeado no jejuno e íleo e segmento de mucosa avermelhada.  

Histopatológico 

Cérebro: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Pulmão: Infiltrado heterofílico severo com heterófilos degenerados (abscessos 
heterofílicos) e múltiplas colônias bacterianas de morfologia cocoide GRAM NEGATIVAS 
intralesionais, hemorragias multifocais. Dx: Broncopneumonia abscedativa bacteriana 
severa com hemorragia. 

Coração: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Fígado: Hiperplasia e hipertrofia leve de melanomacrófagos e congestão leve de 
sinusóides hepáticos. 

Rim: Hemorragia subcapsular e congestão leve generalizada. 

Baço: Depleção linfóide moderada, histiocitose moderada e infiltrado heterofílico difuso 
leve. 

Estômago: Edema moderado de mucosa. 

Intestino delgado: Dilatação de vasos linfáticos e congestão leve. Infiltrado linfocítico leve 
multifocal em mucosa, congestão leve e edema severo de serosa. 

Intestino grosso: Dilatação moderada de vasos linfáticos.  

Dx: Broncopneumonia abscedativa bacteriana severa. 

Dx diferenciais: Moraxella sp, E. coli, C. freundii, V. alginolyticus, Aeromonas 
hydrophila, Flavobacterium sp., Proteus spp. 

Tartaruga 43 

CCC (cm): 47 LCC (cm): 42,5 Peso (kg): 14 N° identificação: anilha BRA 04081 TT1592 

Encontrada viva presa em rede de espera 11 na Praia da Almada/Ubatuba/SP no dia 
03/05/2016 e veio a óbito dia 20/08/2016. Estado geral ruim. Fêmea juvenil. No exame 
externo evidenciou-se exposição óssea dos ossos do plastrão, desmineralização dos 
ossos da carapaça, olho severamente afundado, múltiplas escoriações no plastrão, 
escassa quantidade de fibropapilomas <1 cm nas nadadeiras posteriores. Atrofia severa 
dos músculos peitorais e hematoma no músculo peitoral esquerdo. Gordura com 
aparência gelatinosa. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-se abundante 
quantidade de líquido avermelhado, 60 ml aproximadamente. Hematoma extenso entre 



peritônio e costelas. O fígado apresentou bordas levemente arredondadas, estrutura de 
aparência caseosa firme de 4x3 cm de diâmetro em lobo esquerdo. O coração apresentou 
múltiplas petéquias no epicárdio do ventrículo. A traqueia apresentou moderada 
quantidade de material espumoso avermelhado no lúmen. Os pulmões apresentaram-se 
aparentemente enfisematosos, hematoma no lobo cranial do pulmão esquerdo, peso dos 
pulmões 260grs. O baço apresentou-se aparentemente aumentado de tamanho. Os rins 
apresentaram-se avermelhados. Na cavidade oral evidenciou-se úlcera de 0,5 cm no 
palato. O esôfago apresentou abundante quantidade de material vegetal. O estômago 
apresentou escassa quantidade de conteúdo liquido e muco, peso do estômago 114 
gramas. O intestino delgado apresentou conteúdo pastoso esbranquiçado, mucosa 
avermelhada e congestão de serosa e vasos sanguíneos mesentéricos. O intestino 
grosso apresentou intussuscepção com acumulo de material caseoso no lúmen e mucosa 
avermelhada, abundante quantidade de fezes duras enegrecidas. O cérebro apresentou 
congestão leve de vasos leptomeningeos.  

Histopatológico 

Cérebro: Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos sanguíneos em 
meninges e substancia cinzenta. Êmbolos bacterianos. Dx: Meningoencefalite com 
vasculite granulomatosa e embolia bacteriana. 

Baço: Abundante quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos 
sanguíneos e paredes de arteríolas, presença de ovos tipo 1 segundo Wolke; Brooks; 
George, 1982. Infiltrado heterofílico multifocal e colônias bacterianas de morfologia 
cocobacilar GRAM NEGATIVAS. Áreas com autólise avançada. Dx: Esplenite bacteriana 
com vasculite granulomatosa. 

Pulmão: Abundantes granulomas contendo ovos de trematódeos dentro de vasos 
sanguíneos dos septos. Congestão severa. Êmbolos bacterianos de morfologia cocoide 
GRAM NEGATIVAS.  Colônias bacterianas GRAM NEGATIVAS multifocais aderidas a 
septos com infiltrado heterofílico associado em septos e faveolas. Dx: Broncopneumonia  
supurativa bacteriana com vasculite granulomatosa severa. 

Rim: Colônias bacterinas de morfologia cocobacilar GRAM NEGATIVAS multifocais 
rodeadas por infiltrado heterofílico com heterófilos degenerados em interstício. 
Hemorragia multifocal. Escassos granulomas contendo ovos de trematódeos no interior 
de vasos sanguíneos. Êmbolos bacterianos de morfologia cocobacilar GRAM 
NEGATIVAS em cápsula. Presença de melanomacrófagos/hemossiderófagos associado 
a áreas de hemorragia. Dx: Nefrite supurativa bacteriana com vasculite granulomatosa 
leve e embolia bacteriana. 

Coração: Ventrículo: múltiplas colônias bacterianas de morfologia cocobacilar GRAM 
NEGATIVAS e infiltrado heterofílico multifocal entre as fibras musculares. Necrose 
multifocal de fibras musculares. Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos em 
vasos sanguíneos. Dx: Miocardite supurativa bacteriana com vasculite granulomatosa 
severa. 



Fígado: Múltiplas colônias bacterianas cocobacilares GRAM NEGATIVAS intralesionais 
rodeadas por infiltrado heterofílico degenerado severo focalmente extenso, granuloma 
heterofílico na cápsula de Glisson, hemorragias multifocais, êmbolos bacterianos GRAM 
NEGATIVAS, hiperplasia e hipertrofia moderada de melanomacrófagos. Abundante 
quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de vasos 
sanguíneos da cápsula, atrofia dos cordões de hepatócitos e proliferação ductal. ZIELH 
NEELSEN: não foram evidenciados bacilos acido-álcool resistentes. Dx. Hepatite 
supurativa e granulomatosa bacteriana severa com vasculite granulomatosa severa e 
embolia bacteriana.  

Intestino grosso: Infiltrado heterofílico severo com heterófilos degenerados, perda da 
mucosa, hemorragias multifocais e colônias bacterianas intralesionais GRAM 
NEGATIVAS de morfológica bacilar. Abundante quantidade de granulomas parasitários 
no interior de vasos sanguíneos da serosa e submucosa. Êmbolos bacterianos. Dx: Colite 
supurativa bacteriana severa com vasculite granulomatosa severa e embolia bacteriana.  

Intestino delgado: Êmbolos bacterianos GRAM NEGATIVAS, infiltrado linfocítico severo 
perivascular associado, múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos no interior 
de vasos sanguíneos de mucosa, submucosa e serosa. Colônias bacterianas de 
morfologia bacilar GRAM NEGATIVAS aderidas a região apical do epitélio. Dx: Enterite e 
serosite com vasculite granulomatosa severa e embolia bacteriana.  

Estômago: Abundante quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos no 
interior de vasos sanguíneos de submucosa, muscular e mucosa. Êmbolos bacterianos. 
Dx: Gastrite com vasculite granulomatosa severa e embolia bacteriana.  

Glândula adrenal: Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos 
sanguíneos da capsula. Dx: Adrenalite com vasculite granulomatosa severa. 

Pâncreas: Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos sanguíneos.  

Tumor cutâneo: Hiperqueratose leve focal com projeções papilares e proliferação 
maiormente do componente dermal com fibras de colágeno maturas, perlas de queratina, 
discariose leve e acantose leve e escassos halos nucleares em componente epidermal. 
Congestão e infiltrado linfocítico perivascular leve multifocal na derme. Dx: Fibropapiloma. 

Dx: Pancreatite com vasculite granulomatosa severa. 

 

  

Dx: Bacteremia por bactérias Gram Negativas. Vasculite granulomatosa severa 
disseminada. Hepatite supurativa e granulomatosa bacteriana severa. Miocardite 
supurativa bacteriana 



Dx diferenciais: Trematóides: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis 
indicus, Monticellius indicum. Bactérias: Citrobacter spp., E. coli, Salmonella spp., 
Proteus spp.  Chelonid herpesvirus 5. 

Tartaruga 44 

CCC (cm): 49,5 LCC (cm): 46 Peso (kg): 11,07 N° identificação: anilha BRA 05911 
TT1694 

Encontrada viva encalhada na Praia do Arrastão/São Sebastião/SP no dia 19/08/2016 e 
veio a óbito no dia 20/08/2016. Estado geral ruim. Fêmea juvenil. No exame externo 
evidenciou-se coloração amarelada-alaranjada no plastrão, nadadeiras e cabeça, 
abundante quantidade de fibropapilomas de tamanhos entre <1-4 cm em nadadeiras, 
múltiplas sanguessugas e tecido necrótico. Atrofia e palidez severa dos músculos 
peitorais. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-se abundante quantidade de 
fluido translúcido, 100 ml aproximadamente. O fígado apresentou bordos arredondados e 
padrão vascular evidente. Os pulmões apresentaram-se pálidos, peso dos pulmões 239 
gramas. O baço apresentou-se pálido. O estômago apresentou abundante quantidade de 
algas semi digeridas, área de mucosa avermelhada na região gastroesofágica, mancha 
escura de 3x4 cm na serosa, peso do estômago 322 gramas. O intestino delgado 
apresentou mucosa de coloração avermelhada. O intestino grosso apresentou escasso 
conteúdo mucoso com fezes esverdeadas gelatinosas. 

Histopatológico 

Cérebro: Escassos granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de vasos 
sanguíneos da substância cinzenta. Dx: Encefalite com vasculite granulomatosa leve. 

Fígado: Hipertrofia e hiperplasia de melanomacrófagos moderada. Hemossiderose 
moderada PEARLS POSITIVO. Infiltrado linfocítico moderado multifocal em hepatócitos 
das zonas 2 e 3. Escassa quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeo em 
vaso sanguíneo. Degeneração goticular moderada difusa. Dx: Hepatite com vasculite 
granulomatosa leve. 

Rim: Escassos granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de vasos 
sanguíneos do interstício. Dx: Nefrite com vasculite granulomatosa leve. 

Coração: Átrio: escassos granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de vasos 
sanguíneos. Ventrículo: degeneração hidrópica leve multifocal das fibras musculares. Dx: 
Miocardite com vasculite granulomatosa leve. 

Pulmão: Escassa quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de 
vasos sanguíneos dos septos. Dx: Pneumonia com vasculite granulomatosa leve. 

Glândula de sal: Escassa quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos no 
interior de vasos sanguíneos. Dx: Adenite com vasculite granulomatosa leve. 



Baço: Histiocitose leve. Infiltrado heterofílico leve difuso. Escassos granulomas contendo 
ovos de trematódeos no interior e nas paredes de arteríolas. Dx: Esplenite com vasculite 
granulomatosa leve.  

Intestino delgado: Escassos granulomas contendo ovos de trematódeos em mucosa. 
Edema moderado da serosa. Congestão de submucosa. 

Intestino grosso: Edema moderado da submucosa e serosa, e dilatação de vasos 
linfáticos.  

Glândula adrenal: Escassa quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos no 
interior de vasos sanguíneos. Dx: Adrenalite com vasculite granulomatosa leve. 

Músculo esquelético: Atrofia moderada das fibras musculares. 

Tumor Cutâneo: Epiderme. Abundantes halos nucleares discariose moderada, 
hiperqueratose leve, escassas projeções papilares, infiltrado heterofílico leve 
generalizado, área focalizada de ulcera com infiltrado heterofílico severo e heterofilos 
degenerados. Derme: abundantes fibroblastos em matriz de colágeno maturo. 

Dx. Vasculite granulomatosa disseminada. 

Dx: Trematóides: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis indicus, 
Monticellius indicum. 

Tartaruga 45 

CCC (cm): 47 LCC (cm): 43,5 Peso (kg): 9,3 N° identificação: anilha BRA 05471 TT1676 

Encontrada viva boiando na Praia do Léo/Ubatuba/SP no dia 24/07/2016 e veio a óbito no 
dia 21/08/2016. Estado geral ruim. Fêmea juvenil. No exame externo evidenciou-se 
ausência da nadadeira anterior esquerda, escassa quantidade de fibropapilomas menores 
de 4 cm de diâmetro pescoço, olho direito e nadadeiras anteriores, múltiplas escoriações 
no plastrão, fezes endurecidas na cloaca e material espumoso saindo pelas narinas. 
Atrofia moderada dos músculos peitorais. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-
se abundante quantidade de liquido esverdeado, 150 ml aproximadamente. O fígado 
apresentou bordos arredondados. A traqueia e brônquios apresentaram abundante 
quantidade de material espumoso no lúmen. Peso dos pulmões, 217 gramas. O esôfago 
apresentou abundante quantidade de algas vermelhas. O estômago apresentou conteúdo 
semissólido esverdeado escuro, área de mucosa avermelhada na região gastro-
esofágica,  mancha escura extensa na serosa, peso do estômago 130 gramas. O intestino 
grosso apresentou abundante quantidade de fezes esverdeadas escuras compactadas 
(fecalomas) com material esbranquiçado. O cérebro apresentou congestão leve de vasos 
leptomeningeos. 

Histopatológico 

Cérebro: Escassos ovos de trematódeos nos vasos sanguíneos. 



Pulmão: Congestão moderada. 

Fígado: Hipertrofia e hiperplasia severa de melanomacrófagos. Congestão de sinusóides 
hepáticos, infiltrado linfoplasmocítico leve difuso com predominância em zona 1.  
Dilatação leve de sinusóides.  Granuloma parasitário no interior de vaso. Degeneração 
multifocal macrogoticular moderada. Dx: Colangiohepatite mononuclear leve.  

Rim: Degeneração tubular moderada multifocal.  

Glândula adrenal: Metacercária no interior de vaso sanguíneo e infiltrado linfoplasmocítico 
leve associado na parede. Dx: Vasculite verminótica. 

Baço: Escassos granulomas parasitários no interior e na parede de arteríolas do 
mesotélio. Dx: Vasculite granulomatosa leve.  

Estômago: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Intestino delgado: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Intestino grosso: hiperplasia moderada de células caliciformes e abundante muco. 

Tumor cutâneo: Hiperqueratose leve multifocal em áreas de projeção papilar. Halos 
nucleares abundantes, nucléolos evidentes, discariose severa. Abundantes fibroblastos e 
colágeno imaturo. Acantose multifocal. Infiltrado linfocítico multifocal leve difuso embaixo 
do estrato germinativo.  

Dx: Obliteração do intestino grosso.  Vasculite granulomatosa leve em baço.  

Dx: Trematóides: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis indicus, 
Monticellius indicum. Chelonid herpesvirus 5. 

 Tartaruga 46 

CCC (cm): 50 LCC (cm): 48,5 Peso (kg): 16 N° identificação: anilha BRA 04088 TT1589 

Encontrada viva presa em rede de espera 12 na Praia do Cedro/Ubatuba/SP no dia 
2/05/2016 e foi realizada eutanásia com propofol, diazepam IV e cloreto de potássio IC no 
dia 24/08/2016. Estado geral regular. Fêmea juvenil. No exame externo evidenciou-se 
abundante quantidade de fibropapilomas de 1-8 cm de diâmetro nas nadadeiras e 
plastrão. Atrofia moderada e áreas pálidas nos músculos peitorais. Na abertura da 
cavidade celomática evidenciou-se pouca quantidade de fluido translúcido, 20 ml 
aproximadamente. Peso dos pulmões, 300 gramas. O baço apresentou aparente aumento 
de tamanho. O esôfago apresentou abundante quantidade de algas vermelhas. O 
estômago apresentou abundante quantidade de algas e restos de lula e mucosa 
avermelhada, peso do estômago, 304 gramas. O intestino grosso apresentou fezes 
esverdeadas com restos de algas. 

Histopatológico 



Cérebro: Moderada quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos no interior 
de vasos sanguíneos em substância cinzenta. Edema perivascular. Congestão Dx: 
Encefalite com vasculite granulomatosa leve. 

Coração: Rotura das fibras miocárdicas. Infiltrado linfocitário entre fibras musculares. 
Congestão. No átrio presença de escassos granulomas contendo ovos de trematódeos. 
Hemorragias entre fibras miocárdicas. Dx: Miocardite com vasculite granulomatosa leve. 

Rim: Escassos granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de vaso sanguíneos 
do interstício. Hemorragias multifocais. Presença de material eosinofílico amorfo e 
hemácias no lúmen dos túbulos renais. Nefrose moderada. 

Fígado: Congestão. Hiperplasia e hipertrofia moderada de melanomacrófagos. 
Degeneração macrogoticular difusa. Hemossiderose moderada PEARLS POSITIVO. 

Tireóide: Abundante granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de vasos 
sanguíneos e entre os folículos tiroidianos. Hemorragias multifocais e infiltrado 
inflamatório linfocitário multifocal. Dx: Tireoidite mononuclear com hemorragia e vasculite 
granulomatosa severa. 

Pulmão: Hemorragias em faveolas.  Arterite linfocitária localizada. Abundantes 
granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de vasos sanguíneos nos septos e 
alguns granulomas entre trombos. Dx: Pneumonia com vasculite granulomatosa 
parasitaria severa e trombose. 

Esôfago: Granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de vasos sanguíneos, 
infiltrado inflamatório linfocitário e heterofílico severo focal entre fibras musculares.  

Traqueia: Escassa quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos no interior 
de vasos sanguíneos e hemorragias na submucosa.  

Tumor cutâneo: Proliferação da derme, proliferação de fibroblastos. Dx: Fibroma cutâneo  

Intestinos e vesícula urinária sem lesões.  

Dx: Vasculite granulomatosa disseminada. 

Dx diferenciais: Trematóides: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis 
indicus, Monticellius indicum.  Chelonid herpesvirus 5. 

Tartaruga 47  

CCC (cm): 41 LCC (cm): 37,5 Peso (kg): 9 N° identificação: anilha BRA 05472-05473 
TT1677 

Encontrada viva presa em rede de espera 11 na Praia do Cedro/Ubatuba/SP no dia 
24/07/2016 e veio a óbito dia 27/08/2016. Estado geral regular. Fêmea juvenil. No exame 
externo evidenciaram-se múltiplas escoriações no plastrão. Atrofia moderada dos 
músculos peitorais e vascularização evidente. Gordura de aparência gelatinosa. Na 



abertura da cavidade celomática evidenciou-se escassa quantidade de fluido 
avermelhado, 10 ml aproximadamente. O fígado apresentou superfície granular com 
múltiplos pontos esbranquiçados em alto relevo distribuídos de maneira geral. No saco 
pericárdico evidenciou-se material esbranquiçado no líquido pericárdico, o coração 
apresentou o átrio direito com superfície irregular. A traqueia apresentou escassa 
quantidade de conteúdo espumoso no lúmen. Os pulmões apresentaram áreas 
escurecidas no lúmen dos brônquios e no parênquima pulmonar, e escassa quantidade 
de material espumoso nos brônquios, peso dos pulmões, 152 gramas. Na cavidade oral 
evidenciou-se uma estrutura compatível com fibropapiloma de 2 cm de diâmetro 
aproximadamente e mucosa cianótica. O esôfago apresentou escassa quantidade de 
algas verdes no terço final. O estômago apresentou mucosa severamente avermelhada 
com material vegetal com odor de putrefação, vasos sanguíneos evidentes e aparência 
cianótica da serosa, áreas extensas escurecidas e aparentes petéquias, peso do 
estômago, 256 gramas.  O intestino delgado apresentou a serosa com aparência 
hemorrágica e pontos esbranquiçados multifocais. O intestino grosso apresentou 
dilatações severas segmentais de alças intestinais com material caseoso no interior e 
fezes líquidas esverdeadas, aparente espessamento da mucosa, e serosa de aparência 
hemorrágica. O cérebro apresentou congestão severa de vasos leptomeningeos e o 
liquido céfalorraquidiano avermelhado. Adrenais com aparência severamente 
hemorrágica.  

Histopatológico 

Cérebro: Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos em paredes e interior de 
vasos sanguíneos das meninges e substância cinzenta. Dx: Menigoencefalite com 
vasculite granulomatosa severa. 

Fígado: Hiperplasia e hipertrofia moderada de melanomacrófagos. Hemossiderose 
moderada PEARLS POSITIVO. Congestão multifocal de sinusóides. Degeneração 
hidrópica moderada. 

Coração: Ventrículo: Infiltrado linfocítico severo multifocal com necrose de fibras 
cardíacas. Degeneração de fibras cardíacas ao redor de vasos sanguíneos. Infartos. Dx: 
Miocardite degenerativa com infartos.  

Pulmão: Congestão severa. Escassa quantidade de granulomas contendo ovos de 
trematódeos no interior de vasos sanguíneos gerando trombos em alguns vasos. 
Metacercária no lúmen de artéria e necrose hialina das paredes do vaso. Dx: Pneumonia 
com vasculite granulomatosa leve e trombose. 

Rim: Hemorragia multifocal no interstício e congestão. Escassos granulomas contendo 
ovos de trematódeos no interior de vasos sanguíneos. Dx: Nefrite com vasculite 
granulomatosa com hemorragia. 

Baço: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Glândula adrenal: Hemorragias multifocais. 



Estômago: Bacilos GRAM NEGATIVOS aderidos a região apical da mucosa.  
Melanomacrófagos/hemossiderófagos em submucosa. Metacercária no lúmen de veia na 
submucosa e infiltrado linfoplasmocítico perivascular.  

Vaso sanguíneo (artéria) mesentérico: Infiltrado misto perivascular severo e necrose 
hialina na túnica média. Dx: Perivasculite necrotizante moderada mista (linfo-heterofílico). 

Intestino delgado: Congestão de mucosa, múltiplos granulomas contendo ovos de 
trematódeos no interior de vasos sanguíneos e linfáticos da submucosa. Infiltrado 
heterofílico e linfocítico na mucosa. Dilatação de vasos linfáticos. Dx: Enterite supurativa 
severa. 

Intestino grosso: Infiltrado heterofílico severo com heterófilos degenerados, perda da 
mucosa e submucosa, colônias bacterianas de bacilos intralesionais GRAM NEGATIVOS. 
Dx: Colite supurativa bacteriana severa. 

Pâncreas: Granuloma contendo ovos de trematódeos no interior de arteríola. Dx: 
Pancreatite com vasculite granulomatosa leve. 

Músculo esquelético: Atrofia moderada de fibras musculares. 

Dx: Miocardite degenerativa com infartos, colite supurativa bacteriana severa, 
enterite supurativa severa. Vasculite granulomatosa disseminada. 

Dx diferenciais: Sepse: Citrobacter spp., E. coli, Salmonella spp., Proteus spp., 
Aeromonas hydrophila. Spirorchidiase: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., 
Amphiorchis indicus, Monticellius indicum. Chelonid herpesvirus 5. 

Tartaruga 48 

CCC (cm): 31 LCC (cm): 28 Peso (kg): 2,6 N° identificação: anilha BRA 05912 TT1695 

Encontrada viva, encalhada na Praia da Barra Seca/Ubatuba/SP no dia 26/08/2016 e veio 
a óbito dia 27/08/2016. Estado geral ruim. Fêmea juvenil. No exame externo evidenciou-
se escoriações profundas enegrecidas no plastrão, escassa quantidade de cracas na 
carapaça, plastrão e nadadeiras. Atrofia severa dos músculos peitorais. Gordura de 
aparência gelatinosa. Na abertura da cavidade celomática evidenciou-se abundante 
quantidade de fluido avermelhado, 50 ml aproximadamente. O fígado apresentou 
superfície de aparência granular com múltiplos pontos amarelados em alto relevo no 
parênquima. Os pulmões apresentaram múltiplos nódulos de 0,3 cm de diâmetro em alto 
relevo no parênquima. Peso dos pulmões, 56 gramas. O esôfago apresentou papilas de 
aparência friável. O estômago apresentou mucosa severamente avermelhada de 
aparência hemorrágica e abundante material caseoso na região gastroesofágica, peso do 
estômago, 123 gramas. O intestino delgado apresentou escasso conteúdo liquido 
amarelado. O intestino grosso apresentou fezes pastosas esverdeadas com moderada 
quantidade de parasitas compatíveis com trematódeos. O cérebro apresentou moderada 
congestão de vasos leptomeningeos. 



Histopatológico 

Cérebro: Congestão moderada. 

Fígado: Múltiplos granulomas heterofílicos, alguns contendo metacercárias e nematódeos 
e ovos de trematódeos; hiperplasia e hipertrofia de melanomacrófagos moderada, 
hemossiderose moderada PEARLS POSITIVO, áreas de hemorragia multifocais, 
congestão de sinusóides. ZIELH NEELSEN: não foram evidenciados bacilos acido-
álcool resistentes. Dx: Hepatite granulomatosa severa.  

Coração: Ventrículo: Congestão severa. 

Pulmão: Abscesso heterofílico severo, escassa quantidade de granulomas contendo ovos 
de trematódeos no interior de vasos sanguíneos dos septos. Dx: Broncopneumonia 
abscedativa com vasculite granulomatosa leve. 

Rim: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Baço: Depleção linfóide moderada com linfocitólise moderada multifocal. Histiocitose 
moderada. Escassos granulomas contendo ovos de trematódeos no interior e nas 
paredes das arteríolas. Dx: Esplenite com vasculite granulomatosa leve. 

Região gastroesofágica: Infiltrado heterofílico severo com necrose da mucosa e 
abundante quantidade de nematódeos, necrose da mucosa e submucosa, exposição da 
camada muscular, colônias bacterianas coco bacilos intralesionais GRAM 
INDETERMINADO. Dx: Gastroesofagite supurativa necrotizante verminótica bacteriana 
severa 

Intestino delgado: Necrose das fibras musculares da camada muscular por migração de 
metacercárias. Escassos granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos linfáticos 
da mucosa. Dx: Vasculite granulomatosa leve. 

Intestino grosso: Dilatação de vasos linfáticos.  

Glândula adrenal: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Dx: Gastroesofagite supurativa necrotizante verminótica bacteriana severa, 
Broncopneumonia abscedativa. 

Dx diferenciais: Nematódeos do gênero Anisakis. Spirorchidiase: Laeredius laeredi, 
Neospirorchis sp., Amphiorchis indicus, Monticellius indicum. Bactérias: 
Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Citrobacter spp., E. coli, Salmonella spp., 
Proteus spp., Aeromonas hydrophila. 

Tartaruga 49 

CCC (cm): 48,9 LCC (cm): 44,5 Peso (kg): 7,9 N° Identificação: anilha BRA 05913 TT1697 



Encontrada viva boiando na Praia da Picinguaba/Ubatuba/SP no dia 27/08/2016 e veio a 
óbito no dia 28/08/2016. Estado geral ruim. Macho juvenil. No exame externo 
evidenciaram-se múltiplas escoriações no plastrão e algas na cabeça. Atrofia severa dos 
músculos peitorais. Gordura de aparência gelatinosa. Na abertura da cavidade celomática 
evidenciou-se abundante quantidade de fluido translúcido, 50 ml aproximadamente. O 
fígado apresentou múltiplos pontos amarelados no lobo esquerdo. O saco pericárdico 
apresentou abundante quantidade de fluido sanguinolento, 5 ml aproximadamente. Os 
pulmões apresentaram-se com superfície irregular e pequenas manchas escuras 
multifocais, peso dos pulmões, 235 gramas. O esôfago apresentou moderada quantidade 
de algas verdes, linha de nylon e muco e serosa com pontos marrons nos vasos. O 
estômago apresentou mucosa severamente avermelhada, e conteúdo vegetal com cheiro 
de fermentação, a serosa apresentou uma mancha escura extensa e pontos marrons nos 
vasos sanguíneos, peso do estômago, 236 gramas. O intestino delgado apresentou 
mucosa avermelhada e pontos marrons nos vasos sanguíneos da serosa. O intestino 
grosso apresentou mucosa avermelhada e fezes enegrecidas compactadas. Congestão 
severa e pontos marrons nos vasos leptomeningeos. 

Histopatológico 

Cérebro: Congestão severa. Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos no 
interior de vasos sanguíneos de meninges e substância cinzenta. Dx: Menigoencefalite 
granulomatosa severa. 

Pulmão: Múltiplos granulomas contendo ovos tipo 1 (Wolke; Brooks; George, 1982).de 
trematódeos no interior de vasos sanguíneos, alguns formando trombos. Dx: Pneumonia 
intersticial com vasculite granulomatosa.  

Fígado: Granuloma crônico focalmente extenso com macrófagos vacuolizados e células 
gigantes. Hiperplasia e hipertrofia severa de melanomacrófagos. Hemossiderose severa 
PEARLS POSITIVO. Degeneração goticular moderada difusa. Múltiplos granulomas 
contendo ovos de trematódeos em vasos sanguíneos. ZIELH NEELSEN: não foram 
evidenciados bacilos acido-álcool resistentes. Dx: Hepatite granulomatosa severa.  

Baço: Histiocitose moderada. Múltiplos granulomas contendo ovos tipo 1 e 3 (Wolke; 
Brooks; George, 1982) de trematódeos no interior e nas paredes das arteríolas. Infiltrado 
heterofílico severo difuso. Depleção linfóide severa com linfocitólise. Dx: Esplenite e 
vasculite granulomatosa severa. 

Pâncreas: Granulomas contendo ovos de trematódeos na parede de vasos sanguíneos. 
Dx: Pancreatite com vasculite granulomatosa 

Rim: Moderada quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de 
vasos sanguíneos do interstício. Dx: Nefrite com vasculite granulomatosa.  

Coração: Ventrículo: Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos em epicárdio e 
miocárdio, associados a vasos sanguíneos. Dx: Miocardite e epicardite com vasculite 
granulomatosa severa. 



Estômago: Úlcera, metacercária na região apical da mucosa infiltrado heterofílico 
associado, abundante quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos nos 
vasos sanguíneos da submucosa e serosa.  Dx: Gastrite supurativa verminótica. 

Intestino delgado: Abundante quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos 
em vasos sanguíneos de mucosa, submucosa e serosa. Infiltrado linfoplasmocítico 
perivascular multifocal. Hemossiderófagos em mucosa, perda do epitélio da mucosa em 
algumas áreas. Dx: Enterite com vasculite granulomatosa severa. 

Intestino grosso: Presença de granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos 
sanguíneos e linfáticos da submucosa, e vasos sanguíneos da serosa.  

Glândula de sal: Abundante quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos no 
interior de vasos sanguíneos. Dx: Adenite com vasculite granulomatosa severa. 

Glândula adrenal: Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos 
sanguíneos.  Dx: Adrenalite com vasculite granulomatosa severa. 

Vesícula urinária: Granuloma contendo ovos de trematódeos no interior de vasos 
sanguíneos da camada muscular.  

Dx: Hepatite granulomatosa severa, miocardite e epicardite com vasculite 
granulomatosa severa. 

Dx diferenciais: Citrobacter spp., E. coli, Salmonella spp., Proteus spp., Aeromonas 
hydrophila, Spirorchidiase: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis 
indicus, Monticellius indicum. 

Tartaruga 50 

CCC (cm): 38,8 LCC (cm): 36   Peso (kg): 5 N° Identificação: anilha BRA 06692 TT1696 

Encontrada viva boiando na Praia da Lagoinha//Ubatuba/SP no dia 27/08/2016 e veio a 
óbito no dia 28/08/2016. Estado geral ruim. Fêmea juvenil. No exame externo 
evidenciaram-se múltiplas escoriações no plastrão, enoftalmia severa e moderada 
quantidade de cracas na carapaça e plastrão. Atrofia severa dos músculos peitorais e 
enfisema no músculo peitoral esquerdo. Gordura de aparência gelatinosa. Na abertura de 
cavidade celomática evidenciou-se pouca quantidade de fluido translúcido, 10 ml 
aproximadamente. Os pulmões apresentaram-se com superfície irregular e pequenas 
manchas escuras multifocais, peso dos pulmões, 109 gramas. O esôfago apresentou-se 
sem conteúdo. O estômago apresentou mucosa levemente avermelhada e moderada 
quantidade de liquido translúcido com material vegetal, e mancha escura extensa na 
serosa, peso do estômago 104 gramas. O intestino delgado apresentou conteúdo líquido 
amarelado e esverdeado. O intestino grosso apresentou fezes pastosas esverdeadas e 
pontos marrons nos vasos na serosa. 

Histopatológico 



Cérebro: Congestão severa. Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos no 
interior de vasos sanguíneos de meninges e substância cinzenta. Dx: Meningoenceflaite 
com vasculite granulomatosa severa. 

Fígado: Atrofia severa dos cordões de hepatócitos. Hiperplasia e hipertrofia severa de 
melanomacrófagos, hemossiderose severa PEARLS POSITIVO. Degeneração goticular 
moderada difusa. 

Glândula adrenal: Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos em vasos 
sanguíneos. Dx: Adrenalite com vasculite granulomatosa severa. 

Baço: Hemossiderófagos, infiltrado heterofílico moderado multifocal, abundante 
quantidade de granulomas contendo ovos de trematódeos nas paredes das arteríolas. Dx: 
Esplenite com vasculite granulomatosa severa. 

Pâncreas: Múltiplos granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de vasos 
sanguíneos. Infiltrado linfocítico focal com heterófilos e hemorragia associada. Dx: 
Pancreatite com vasculite granulomatosa severa e hemorragia.  

Pulmão: Abundante quantidade de granulomas contendo ovos (alguns tipo1 segundo 
Wolke; Brooks; George, 1982) de trematódeos no interior de vasos sanguíneos dos 
septos, alguns formando trombos. Dx: Pneumonia com vasculite granulomatosa severa e 
trombose.  

Coração: Ventrículo: Congestão focal, escassos granulomas contendo ovos de 
trematódeos no interior de vasos sanguíneos. Degeneração hidrópica leve de fibras 
musculares. Dx: Miocardite com vasculite granulomatosa leve. 

Rim: SEM ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS. 

Estômago: Úlcera com infiltrado heterofílico com heterófilos degenerados e colônias 
bacterianas de bacilos GRAM NEGATIVOS. Múltiplos granulomas contendo ovos de 
trematódeos no interior de vasos sanguíneos da submucosa. Dx: Gastrite supurativa 
ulcerativa bacteriana e vasculite granulomatosa severa. 

Intestino delgado: Escassos granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de 
vasos sanguíneos da submucosa e muscular. Dx: Enterite com vasculite granulomatosa 
leve 

Intestino grosso: Dilatação leve de vasos linfáticos. Escassos granulomas contendo ovos 
de trematódeos no interior de vasos sanguíneos da submucosa.  Dx: Colite com vasculite 
granulomatosa leve. 

Glândula de sal: Escassos granulomas contendo ovos de trematódeos no interior de 
vasos sanguíneos. Dx: Adenite com vasculite granulomatosa leve.  

Dx: Vasculite granulomatosa disseminada. 



Dx diferenciais: Spirorchidiase: Laeredius laeredi, Neospirorchis sp., Amphiorchis 
indicus, Monticellius indicum. 

  


