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Our vision is a world where animals are respected and protected. With offices in 15 
countries and projects in more than 40 countries, we rescue individual animals, 
safeguard popula�ons, preserve habitat, and advocate for a be!er future. 
Founded in 1969, IFAW has provided almost 50 years of global leadership, 
innova�on and hands-on assistance to animals and communi�es in need. Our 
holis�c conserva�on approach includes reducing the demand and exploita�on of 
wildlife at the source; working together with communi�es and enforcers to shut 
down poaching networks; pioneering first-ever successes in the rescue, 
rehabilita�on and release of orphan animals back into the wild; ac�va�ng where  
needed most in the wake of global disasters; and advoca�ng through expert 
research and solu�ons to the greatest threats to our planet's popula�ons and 
habitats. 

La Organización para la Conservación de los Mamíferos Acuá�cos de América La�na 
- YAQU PACHA es una ins�tución no-gubernamental independiente, sin fines de 
lucro, con sede principal en Alemania. Fue creada en 1992 por un grupo 
mul�disciplinario con el fin de estudiar y proteger los mamíferos acuá�cos, como 
también promover ac�vidades educacionales y difundir a la sociedad los 
conocimientos cien<ficos sobre este grupo de animales. Desde sus comienzos YAQU 
PACHA siempre ha optado en cooperar con ins�tuciones y organizaciones de 
América La�na ofreciendo ayuda económica y apoyo de índole profesional. 
Profesionalidad y confianza son los pilares en los que YAQU PACHA basa su accionar 
en América La�na. Con proyectos claves y apoyo a largo plazo, la organización YAQU 
PACHA está involucrada en proyectos de conservación en Brasil, Uruguay, 
Argen�na, Chile, Perú, Venezuela y México. Para mayor información: 
www.yaqupacha.org o contactar directamente a Dr. Lorenzo von Fersen, 
vonfersen@yaqupacha.de 
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A Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP) combina experiência, competência 
e avaliação criteriosa de projetos. Como resultado, vem conquistando posição de 
destaque entre as empresas do setor no País. O pioneirismo e a capacidade 
operacional da QGEP são percebidos pelas suas a�vidades ao longo do tempo, 
através da descoberta do Campo de Mana�, um dos maiores campos produtores de 
gás natural não-associado do Brasil, em produção desde 2007, e da produção do 
Campo de Atlanta em 2018, na Bacia de Santos, que combina de modo inovador 
tecnologias e desafios geológicos.  De olho no futuro, detém um porNólio 
diversificado, com par�cipação em blocos exploratórios em áreas com maturidade 
e potencial, como na Bacia de Sergipe-Alagoas, região de alto índice de descobertas 
em águas ultraprofundas. As a�vidades da QGEP são baseadas na segurança, no 
respeito ao meio ambiente, na é�ca, e na governança corpora�va, contribuindo 
para uma gestão socioambiental feita de maneira integrada e sistêmica, 
assegurando resultados e valor para os públicos de interesse. Assim, a Companhia 
investe em projetos socioambientais e prá�cas de gestão que contribuem para 
minimizar os impactos operacionais, elabora e implementa, dentre outros, Projetos 
de Monitoramento de Impactos sobre a Avifauna e Planos de Proteção à Fauna, 
condicionantes de suas licenças ambientais. A Companhia também par�cipa de 
comitês relacionados à responsabilidade socioambiental, além de ser signatária do 
Pacto Global da ONU desde a sua fundação. 
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PROGRAMAÇÃO 
SEGUNDA - 3/SET 

 

8H00 - 8H30  Inscrições 
8H30 - 9H00  Abertura solene 
9H00 - 10H00  Palestra Dra. Valeria Ruoppolo (Aiuká / Ins�tuto Mar) 
   Um panorama sobre a reabilitação de fauna no Brasil 
 
10H00 - 10H30 Intervalo 
 
10H30 - 11H30 Palestra Dra. Kyra Mills (Oiled Wildlife Care Network, University of California 
   Davis) 

 Estudios post-liberación como una herramienta de avance en la rehabilitacion: 
¿dónde estamos y hacia dónde vamos? (Em Espanhol) 

 
11H30 - 12H30 Palestra MSc. MV. Rodolfo Pinho da Silva-Filho Aiuká 
  A importância da infraestrutura e do manejo na reabilitação de animais 

marinhos 
 
12H30 - 14H00 Almoço 
 
14H00 - 16H00 Apresentações orais — Reabilitação  

 Reabilitação de tartarugas marinhas no CRAM-FURG entre os anos de 2013 e 
2017  

   Pedro Renato Gonçalves Filho   
    
  Processo de reabilitação de um indivíduo de Sotalia guianensis com diagnós�co 

de morbilivirose em São Sebas�ão - Relato de caso.  
   Luisa Mutzenbecher  
 
  Reabilitação de espécime de Golfinho-de-dentes-rugosos, Steno bredanensis 

(Odontoce�: Delphinidae), encalhado em Ubatuba, litoral norte do estado de 
São Paulo.  

   Carla Beatriz Barbosa  
 
   Procellariiformes encalhados: um desafio para a reabilitação.  
   Jéssica Domato Ribeiro  
  
  Reabilitação de Albatrozes de sobrancelha negra (Thalassarche melanophris) e 

Albatrozes de nariz  amarelo do Atlân�co (Thalassarche chlororhynchos) após 
encalhe em massa.  

   Aryse Mar�ns Melo  
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   Apresentações orais — Acupuntura  
 Electroacupuncture and intrathecal transplanta�on of heterologous adipose-
derived mesenchymal stem cells for trea�ng spinal cord injury in a loggerhead 
sea turtle (Care�a care�a)  

   Daphne Wrobel Goldberg  
 
   Apresentações orais — Zoonoses  
  Arctocephalus australis (Lobo marino sudamericano): relevamiento sobre 

enfermedades infecto-contagiosas en ejemplares juveniles de la Isla de Lobos, 
Uruguay.  

   Natasha Eliopulos  
 
16H00 - 16H30 Intervalo 
 
16H30 - 19H30 Minicurso 1-A — MSc. Sérgio Rodriguez Heredia (Fundación Mundo Marino) 
  Rescate y rehabilitación de pinnípedos: consideraciones generales (Em 

Espanhol) 
 
   Minicurso 1-B — Kristy Volker (IFAW) 
   Avaliação clínica de cetáceos em situações de encalhes em massa (Em Inglês) 
 
20H00 - 22H00 Confraternização 
 

TERÇA – 4/SET 
 
8H30 - 10H00 Palestra MSc. Oc. Paula Canabarro (CRAM-FURG) 
  A reabilitação da fauna impactada pela poluição marinha e costeira no sul do 

Brasil 
 
10H00 - 10H30 Intervalo 
 
10H30 - 11H30 Palestra Rodrigo Saba�ni (Ins�tuto Lixo Zero) 
   Não descarte, encaminhe 
 
11H30 - 12H30 Palestra Dr. André Barreto (UNIVALI / PMP- BS) 
  Incidência de lixo em animais resgatados pelo Projeto de Monitoramento de 

Praias da Bacia de Santos: a importância do monitoramento intensivo do 
ambiente 

 
12H30 - 14H00 Almoço 
 
14H00 - 16H00 Avaliação dos Posters 
 
16H00 - 16H30 Intervalo 
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16H30 - 19H30  Minicurso 2-A — Dra. Daphne Wrobel (Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
   Estabilização, manejo e terapêu<ca de tartarugas marinhas 
    
  Minicurso 2-B — Dra. Kyra Mills (Oiled Wildlife Care Network, University of 

California Davis) 
   Preparándose para la asistencia de fauna empetrolada (Em espanhol) 

 
QUARTA – 5/SET 

 
8H30 - 10H00 Palestra MSc. Sergio Rodriguez Heredia (Fundación Mundo Marino) 
   Histórico de la rehabilitación de la Fundación Mundo Marino (Em Espanhol) 
 
10H00 - 10H30  Intervalo 
 
10H30 - 11H30 Palestra M.V. Marzia Antonelli (R3 Animal) 
   Ro<na de atendimento a animais marinhos na Associação R3 Animal 
 
11H30 - 12H30 Apresentações orais — Efeitos da poluição  
  Ingestão de resíduos sólidos antropogênicos pela avifauna marinha encalhada 

no litoral Centro-Sul do estado de São Paulo, Brasil   
   Ítalo Rafael Bini Junior 
 
  Ingestão de resíduos sólidos por toninhas (Pontoporia blainvillei) do litoral 

centro-Sul de São Paulo, Brasil  
   Camila Brandão Seabra  
 
   Apresentações orais — Fibropapiloma  
  Mul�drug resistant bacteria isolated from sep�c arthri�s in a green turtle 

(Chelonia mydas) with fibropapillomatosis  
   Daphne Wrobel Goldberg  
 
12H30 - 14H00 Almoço 
 
14H00 - 15H00 Palestra Dr. Dimas Gianuca (Projeto Albatroz) 
   Desafios para a conservação de albatrozes e petréis no Antropoceno 
 
15H00 - 16H00 Palestra Kristy Volker (IFAW) 
  Ações para atendimento a encalhes em massa de cetáceos no mundo (Em 

Inglês) 
 
16H00 - 16H30 Intervalo 
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16H30 - 18H30  Mesa redonda 
   Dr. André Barreto (UNIVALI / PMP-BS) 
   Dra. Daphne Wrobel (Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
   Dr. Dimas Gianuca (Projeto Albatroz) 
  Problemá<ca e inicia<vas para mi<gação dos impactos antrópicos nos 

oceanos 
 

QUINTA – 6/SET 
 

8H30 - 10H00 Palestra Dra. Daphne Wrobel (Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
   Desafios na conservação de tartarugas marinhas 
 
10H30 - 12H30 Apresentações orais — Fauna oleada  
  O Manual de Boas Prá�cas e a padronização do atendimento à fauna oleada no 

Brasil  
   Carolina Esteves Alves 
    
  PAE FAUNA e Planos de Área (PA) a incidentes de poluição por óleo no Estado 

de São Paulo   
Aline Borges do Carmo 

    
Fauna a�ngida por acidentes ambientais envolvendo produtos químicos: estudo 
de caso 

   Sergio Greif  
    
   Apresentações orais — Reabilitação  
   Ações de manejo e reabilitação de Pinípedes no sul do Brasil  
   Paula Lima Canabarro  
 
  Rescate y rehabilitación de un ejemplar de falsa orca (Pseudorca crassidens) 

varado en las Toninas, Buenos Aires, Argen�na. Reporte del primer caso.  
   Rosana Ma_ello  
 
   Apresentações orais — Conservação  

 Proyecto Golondrina de la Tempestad: Cinco años estableciendo un vínculo 
entre ciudadanos y conservación de aves marinas.  

   Yovana Murillo Vega 
 
12H30 - 14H00 Almoço 
 
14H00 - 16H00 Apresentações orais — Reabilitação  

 A o�mização de sistemas de suporte à vida em centros de reabilitação de 
animais aquá�cos  

   Marcelo Shei  
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 Avaliação hematológica de tartarugas-verde (Chelonia mydas) com e sem 
fibropapilomas encalhadas no litoral sul de São Paulo.  

   Aricia Duarte Benvenuto  
 

 Reabilitação e acompanhamento pós-liberação de um indivíduo juvenil de 
Otaria flavescens no Sul do Brasil.  

   Silvia Bainy Gastal  
 
   Apresentações orais — Morfologia  

 Estudio de Ultasonido ocular, anátomo morfológico e inmunohistoquímico del 
Pecten oculi en Pingüinos de Humboldt (Spheniscus humbold�). 

   Miguel Angel Mansilla Campos  
 
16H00 - 16H30 Intervalo 
 
16H30 - 17H30 Palestra Dra. Cris�ane K. M. Kolesnikovas (R3 Animal) 
   Encalhes e Emalhes de Grandes Cetáceos: Um Grande Desafio 
 
17H30 - 18H00 Anúncio dos vencedores do concurso de fotos e entrega do II Prêmio La�no-

Americano de Reabilitação de Fauna Marinha 
 
19H30 - 20H00 Intervalo 
 
20H00 - 22H00 Confraternização 
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Presidente do Congresso 

Dra. Valeria Ruoppolo 
Aiuká Consultoria em Soluções Ambientais / Ins�tuto Mar 
 
Presidente Comissão Cien<fica  

Dra. Cris�ane K. M. Kolesnikovas 
Associação R3 Animal 
 
Comissão Cien<fica: 

MSc. Adriana Nunes 
IMA - Ins�tuto do Meio Ambiente 
 

Dra. Camila Mayumi Hirata dos Santos 
Aiuká Consultoria em Soluções Ambientais 
 

MSc. Carla C. M. Gomes Schlindwein 
IMA - Ins�tuto do Meio Ambiente 
 

Dra. Carolina Bertozzi 
Ins�tuto de Biociências, Campus do Litoral Paulista, UNESP 
 

MSc. Cecília Karina Alvarez 
Fundación Mundo Marino 
 

Dra. Daphne Wrobel 
Universidade Estadual de Londrina 
 

MSc. Emanuel Ferreira 
Associação R3 Animal 
 

MSc. Gustavo Dutra 
Aquário de Santos 
 

Dr. José Luiz Catão Dias 
LAPCOM, FMVZ-USP - Laboratório de Patologia Comparada de Animais Selvagens 
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da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 
 

Dra. Juliana Marigo 
LAPCOM, FMVZ-USP - Laboratório de Patologia Comparada de Animais Selvagens 
da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 
 

Dra. Ka�a Groch 
LAPCOM, FMVZ-USP - Laboratório de Patologia Comparada de Animais Selvagens 
da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 
 

MSc. Laura Reisfeld 
Aquário de São Paulo 
 

Dra. Miriam Marmontel 
Ins�tuto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 
 

MSc. Paula Canabarro 
CRAM-FURG - Centro de Reabilitação de Animais Marinhos—Fundação Universida-
de Federal do Rio Grande 
 

MSc. Patricia Serafini 
ICMBio-CEMAVE - Ins�tuto Chico Mendes da Biodiversidade - Centro Nacional de 
Pesquisa para a Conservação das Aves Silvestres 
 

Dr. Rodrigo del Rio do Valle 
Ins�tuto Biopesca 
 

MSc. Sergio Rodriguez Heredia 
Fundación Mundo Marino 
 

Dr. Vitor Luz 
AQUAIS - Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquá�cos 
 

Yovana Murillo 
Proyecto Golondrina de la Tempestad de Collar 



 

 13 

 
Presidente Comissão Organizadora  

Laura Ippolito 
Insituto Mar 
 
Comissão Organizadora: 

MSc. Adriana Nunes 
IMA - Ins�tuto do Meio Ambiente 
 

MSc. Carla C. M. Gomes Schlindwein 
IMA - Ins�tuto do Meio Ambiente 
 

Carolina Galvão 
Aiuká Consultoria em Soluções Ambientais 
 

MSc. Emanuel Ferreira 
Associação R3 Animal 
 

Gelza Soares 
Aiuká Consultoria em Soluções Ambientais 
 

João Vitor Roeder 
Associação R3 Animal 
 

Marzia Antonelli 
Associação R3 Animal 
 

MSc. Paula Lima Canabarro 
CRAM-FURG - Centro de Reabilitação de Animais Marinhos —  
Fundação Universidade Federal do Rio Grande 
 

MSc. Renato Yoshimine 
Aiuká Consultoria em Soluções Ambientais 
 

MSc. Rodolfo Pinho da Silva Filho 
Aiuká Consultoria em Soluções Ambientais 
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MSc. Sergio Rodriguez Heredia 
Fundación Mundo Marino 
 

Vanessa Nunes 
IMA - Ins�tuto do Meio Ambiente 
 

Dra. Viviane Barquete 
Aiuká Consultoria em Soluções Ambientais 
 
 
Presidente do Departamento Financeiro  

Ana Carolina Nascimento Hoehne 
Aiuká Consultoria em Soluções Ambientais 
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CARTA DE BOAS VINDAS 
 

No ano de 2008, a Fundación Mundo Marino organizou o “1º Congresso La�no-Americano de 

Reabilitação de Fauna Marinha”, em San Clemente del Tuyú, na Argen�na. O evento, que ocorreu no 

Oceanário Mundo Marino, foi um sucesso grandioso e contou com a presença de 250 profissionais e 

estudantes de diversos países, incluindo Argen�na, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados 

Unidos, México, Peru, Portugal e Uruguai. 

 

O 2º Congresso La�no-Americano de Reabilitação de Fauna Marinha aconteceu em 2012, no Rio 

Grande do Sul e foi organizado pela Aiuká em parceria com o Centro de Recuperação de Animais 

Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande (CRAMFURG) e Fundación Mundo Marino, contou 

com a presença de 190 par�cipantes. Sua 3ª edição aconteceu novamente na Argen�na em 2014, 

consolidando o sucesso do evento. 

 

Com a descoberta de novas tecnologias e o aumento da presença humana e das a�vidades 

econômicas relacionadas nos oceanos, a conservação da fauna marinha é um desafio constante e 

cada vez maior. Este evento é um fórum em que biólogos, médicos veterinários, oceanógrafos, 

profissionais técnicos e da indústria, agências governamentais e cien�stas podem discu�r os efeitos 

dos impactos ambientais sobre a fauna marinha e desenvolver estratégias para a sua mi�gação, 

numa atmosfera de confluência das diversas áreas do conhecimento. 

 

Portanto, ficamos muito sa�sfeitos em recebê-los neste evento, que será mais uma importante 

oportunidade para compar�lhar experiências, esforços de planejamento e realizações na pesquisa e 

reabilitação de animais marinhos na América La�na. Sejam bem vindos! 

 

Cordialmente, 

Comissão Organizadora 
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Encalhe de cetáceos vivos podem estar relacionados a causas naturais e/ou antrópicas, mas pouco se conhece 

sobre as a�vidades relacionadas ao resgate e reabilitação destes indivíduos. O acompanhamento destes eventos 

tem valor cien<fico e gera o conhecimento necessário para direcionar os esforços de conservação. O Ins�tuto 

Argonauta atua, em parceria com o Aquário de Ubatuba, desde 1998 no resgate e reabilitação de animais mari-

nhos. Dentre os golfinhos, foram atendidas até o momento 29 ocorrências de encalhes vivos no litoral norte de 

São Paulo, Brasil, sendo que dois desses eram da espécie Steno bredanensis (Odontoce�: Delphinidae). É um 

gênero mono<pico que ocorre em águas tropicais, subtropicais e temperadas de todos os oceanos e mares adja-

centes. No Brasil, apresenta uma ampla distribuição costeira, embora também tenha sido registrada em águas 

oceânicas. Encontra-se listada como “Least Concern” da IUCN, no  entanto há poucos relatos de casos publicados 

de indivíduos resgatados com vida. O primeiro exemplar registrado pelo Ins�tuto Argonauta foi resgatado, aten-

dido e solto no mesmo dia em 2008 na praia da Enseada (Ubatuba-SP). O segundo foi resgatado no âmbito do 

Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS)
1
, em 2017, e é o caso descrito.  

No dia nove de outubro de 2017, na praia Vermelha do Norte, um macho adulto de S. bredanensis, foi encontra-

do apresentando desorientação e sem conseguir ultrapassar a zona de arrebentação, por isso, foi resgatado e 

após o primeiro atendimento, verificou-se que o paciente apresentava quadro de prostração, dispneia, algumas 

lesões cutâneas e escore de condição corporal médio. Após avaliação clínica e coleta de material biológico para 

análises hematológicas e microbiológicas o animal foi transportado para a Barra Seca, uma praia próxima, dissi-

pa�va, com águas mais calmas, uma vez que a morfodinâmica praial no local do encalhe não permi�a uma avali-

ação adequada de comportamento natatório, flutuabilidade e postura. O golfinho apresentava comportamento 

natatório instável, dificuldade no controle da flutuabilidade e equilíbrio comprome�do. Assim, optou-se pelo 

encaminhamento ao Centro de Reabilitação do Ins�tuto Argonauta onde foi man�do em tanque de 22.000 litros 

de água salgada, com monitoramento de temperatura e qualidade da água (amônia e nitrito).  

Foram observados e registrados parâmetros comportamentais, flutuabilidade e natação, ausculta e frequência 

cardíaca (variando de 92 a 112 bpm) e respiratória (variando de 4 a 6 mrm). Baseado nessas observações iniciou-

se o seguinte tratamento: fluidoterapia; an�bio�coterapia; cor�coide; broncodilatador; drogas de emergência; 

complexos vitamínicos; an�tóxico; protetor gástrico; mucolí�co; an�gases e dieta a base de nutracêu�cos e pei-

xes.  

Durante os primeiros dias o golfinho não apresentou melhora, e foi preciso u�lizar flutuadores adaptados para 

evitar o giro no próprio eixo e manter o orijcio respiratório fora da água, minimizando a necessidade de contato 

direto com a equipe. Para auxiliar o diagnós�co, foram realizados ultrassom e exame radiográfico com diversas 

projeções, que demonstraram um aumento na densidade radiográfica da porção alveolar dos campos pulmona-

res e concluiu-se que o paciente apresentava um comprome�mento do trato respiratório e diges�vo, além de 

alterações significa�vas nos parâmetros renais, além de desidratação, anemia e prostração. Desta forma deu-se 

con�nuidade ao tratamento que já havia sido iniciado com alteração no grupo do an�bió�co e do cor�coide 

compa<veis com o quadro do paciente. Os medicamentos foram administrados inicialmente de forma injetável 
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e, após alguns dias, através de sondas via oral, minimizando o estresse e tornando os manejos menos invasivos. 

Após oito dias o animal começou a responder bem ao tratamento, e com a melhora significa�va da capacidade 

de natação e equilíbrio os flutuadores foram re�rados e a alimentação passou a ser oferecida com peixe inteiro, 

dentro da água. Conforme os parâmetros sanguíneos começaram a se estabilizar, o comportamento evoluiu, a 

natação ficou cada dia mais rápida e os mergulhos mais frequentes. Os medicamentos passaram a ser oferecidos 

através do alimento, dispensando a u�lização de sondas.  

Após 15 dias de tratamento, sendo monitorado 24 horas, com a evolução do quadro clínico (condições corporais 

e comportamento) e da avaliação posi�va dos parâmetros bioquímicos e hematológicos optou-se pela soltura. A 

Praia do Pereque-açu foi escolhida por ser de fácil acesso, localizado próximo à praia de encalhe e ao CETAS, per-

mi�ndo o transporte mais rápido possível, diminuindo o estresse  e permi�ndo um acompanhamento pós soltu-

ra. Foi realizado fotografia da nadadeira dorsal  para futuras iden�ficações.  

Durante o transporte para soltura, a frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e comportamento 

do golfinho se man�veram estáveis, indicando condições favoráveis para o procedimento. Ele foi carregado até 

pouco após a zona de arrebentação e monitorado na área da baía com o uso de uma embarcação, que o acom-

panhou por mais de 1 hora em direção ao mar aberto até o momento em que não foi mais avistado pela equipe. 

Após algumas horas, o animal reapareceu na mesma praia, com os movimentos de natação e comportamento 

estáveis, aparentemente procurando alimento, porém estava no raso e se aproximando dos banhistas. Por segu-

rança, a equipe optou por levá-lo para a embarcação que estava a postos, e transportá-lo até uma área mais 

tranquila e afastada da costa. O local escolhido foi a Ilha Vitória no arquipélago de Ilha Bela (23°44’43.3’’S, 45°

0’42.4’’O). O deslocamento para alto mar durou cerca de duas horas, e com o monitoramento da frequência car-

díaca e respiratória, foi possível observar um leve aumento nos ba�mentos cardíacos (de 108 para 120 bpm) e 

respiração (de 4 para 11 mrm). Logo após a soltura, o golfinho ficou por aproximadamente 30 minutos nadando 

próximo ao barco, mergulhando fundo e respirando normalmente, até o momento em que não foi mais avistado 

pela equipe, que assim, pode considerar a soltura um sucesso.  

Todo o processo de resgate, reabilitação e soltura do espécime foi embasado no Protocolo de Conduta para En-

calhes de Mamíferos Aquá�cos da Rede de Encalhes de Mamíferos Aquá�cos do Nordeste (Protocolo da REMA-

NE – IBAMA, 2005) e outras literaturas relacionadas. Sendo assim, esse resumo visa relatar essa experiência e 

contribuir com informações que podem auxiliar em novos episódios de encalhe, tratamento e soltura de cetá-

ceos. 

 
1
O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (#PMP-BS) é uma a�vidade desenvolvida para o atendimento de 

condicionante do licenciamento ambiental federal das a�vidades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás 

natural no Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama, coordenando pela Univali e executado pelo Ins�tuto Argonau-

ta no litoral norte de São Paulo. 
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Introdução 
A fibropapilomatose (FP) é uma doença neoplásica de e�ologia viral que leva ao crescimento de tumores benig-

nos em tartarugas marinhas. As massas tumorais podem interferir na locomoção e alimentação, reduzindo a so-

brevida dos animais acome�dos (Rodenbusch et al., 2014). Nas tartarugas-verde (Chelonia mydas) a FP é consi-

derada uma doença panzoó�ca e emergente, representando uma ameaça à conservação da espécie (Williams et 

al., 1994). Estudos relataram alterações nos parâmetros hematológicos devido à debilidade crônica causada pela 

enfermidade  (Work e Balazs, 1999a;  Rossi, 2009), porém não foi levado em consideração o grau de hidratação 

dos indivíduos analisados. La�mer (2015) afirma que a desidratação significa�va leva a hipovolemia, hemocon-

centração e hiperproteinemia, mascarando alterações nos valores sanguíneos.   

O obje�vo do presente trabalho foi comparar o perfil hematológico das C. mydas acome�das ou não acome�das 

pela fibropapilomatose, excluindo-se os indivíduos considerados desidratados.  

 

Materiais e Métodos 
Foram u�lizados hemogramas de C. mydas atendidas no centro de reabilitação do Ins�tuto de Pesquisas Cana-

néia (IPeC) entre março de 2016 e abril de 2018. As análises sanguíneas seguiram técnicas convencionais, realiza-

das no Laboratório de Análises Clínicas do IPeC. Os valores encontrados foram avaliados com base no intervalo 

de referência de 90% estabelecido com os valores hematológicos de 25 animais após reabilitação no IpeC. Seguiu

-se as normas da Associação Americana de Patologia Clínica (ASVCP) para amostras de tamanho 20 ≤ x ≤ 40 

(Friedrichs et al., 2012). 

Os animais foram separados em dois grupos, acome�dos ou não pela FP. Para avaliar o grau de hidratação, u�li-

zou-se os valores de hematócrito (Ht) e proteínas totais (PPT). Quando os valores de Ht estavam acima de 32% e 

de PPT acima de 4,41 g/dl concomitantemente,  o indivíduo foi considerado desidratado. 

A morfometria dos tumores resultou das análises no souware Image J (v2.0.0-beta-8). As lesões foram medidas 

em seu maior eixo, classificadas em categorias A (< 1cm), B (1-4 cm), C (> 4-10 cm) e D (> 10 cm), e u�lizadas 

para obter o index de fibropapilomatose (FPI) individual, segundo protocolo estabelecido por Work & Balazs 

(1999b), considerando o tamanho e a quan�dade de tumores de cada indivíduo. A par�r do FPI, foi estabelecido 

o grau de acome�mento em leve, moderado ou severo, de acordo com Rossi et al. (2016). 

Para análise esta<s�ca (p ≤ 0.05) foram u�lizados os testes t de Student , Kolmogorov-Smirnov e correlação de 

Pearson pelo programa Sta�s�ca versão 12 (StatSou, Tulsa, Oklahoma, 74104, USA). 

 

Resultados 
No período do estudo foram realizados 118 hemogramas de C. mydas juvenis. Destes indivíduos, 20% (24/118) 

apresentaram lesões compa<veis com FP. Dos indivíduos avaliados, 15% (18/118) apresentaram desidratação. 

Devido a alteração de volemia e hiperconcentração dos componentes sanguíneos, foi optado pela exclusão des-

ses indivíduos na análise compara�va hematológica. 

O FPI foi calculado para 12 indivíduos e variou de 0,1 a 139,9, sendo que quanto maior o valor FPI maior o grau 
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de severidade da doença do indivíduo. O grau de acome�mento foi classificado  em 66,6% leve, 16,6% modera-

do e 16,8% severo. 

Para a análise compara�va hematológica, foram avaliados 100 hemogramas, 21 do grupo de animais com FP e 79 

do grupo de não acome�dos. Foi observada diferença significa�va (p < 0.05) nos valores de hemoglobina, sendo 

que os animais sem FP apresentaram maior média para esse parâmetro. 

A correlação de Pearson demonstrou uma redução progressiva nos valores de trombócitos (r = - 0.73; p = 0.01) e 

apesar de não esta�s�camente significa�va (p ˃ 0,5), observou-se uma tendência de diminuição na série verme-

lha conforme aumentava o FPI. 

 

Discussão 
Nesse estudo reportou-se uma prevalência de 20% de C. mydas acome�das com FP, enquanto que em um traba-

lho realizado no litoral norte de São Paulo, 10,73% de animais apresentaram fibropapilomatose cutânea 

(Bap�sto!e, 2007).  

A avaliação da hidratação pode ser feita clinicamente através da observação das mucosas, turgor e ressecamento 

da pele e enoualmia, ou por análises laboratoriais (La�mer, 2015). Nesse estudo, 15% dos indivíduos apresenta-

ram perda hídrica significa�va, que causou alterações em parâmetros hematológicos como o aumento concomi-

tante dos valores de Ht e PPT, o que reforça a necessidade de atenção a esses casos, evitando mascarar anemia e 

hipoproteinemia associadas à doença. 

Foi encontrada uma diferença significa�va entre os valores de hemoglobina dos dois grupos. Esse achado corro-

bora alguns trabalhos que observaram a presença de anemia associada a FP, porém nesses estudos os animais 

analisados eram provenientes de captura de vida-livre, enquanto no presente trabalho as tartarugas passavam 

por processo de reabilitação em ca�veiro (Aguirre et al., 1995; Work e Balazs, 1999a;  Rossi, 2009). O quadro de 

anemia se deve tanto pelo curso crônico da doença (Aguirre et al., 1995) quanto pela presença concomitante de 

trematódeos no sangue dos animais doentes (Adnyana et al., 1997).  Nossos resultados demonstram que, mes-

mo em condições de ca�veiro com diversas variáveis como manejo, doenças concomitantes e estresse; os parâ-

metros hematológicos se comportaram de maneira semelhante, reforçando a necessidade de um tratamento 

especializado aos animais FP posi�vos.  

Foi observada uma correlação nega�va entre o grau de severidade da FP e os parâmetros  hematológicos. A de-

terminação do FPI permi�u uma análise mais aprofundada desses parâmetros ao longo do curso da doença, as-

sim como no estudo realizado por Work & Balazs em 1999a. Porém, a trombocitopenia em animais com FPI mais 

altos diferiu de outros trabalhos. Essa alteração progressiva pode estar associada a infecções virais devido a des-

truição de células hematopoié�cas (La�mer, 2015). Contudo, mais estudos são necessários para entender essa 

relação na fibropapilomatose. 
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Introdução 
O litoral Centro-Sul do estado de São Paulo é uma região de rota migratória de algumas espécies de aves (Vooren 

& Fernanda, 1989). Dentre as aves marinhas, os Procellariiformes estão entre os grupos mais afetados por resí-

duos antropogênicos (Colabuono et al. 2009). Assim, obje�vou-se determinar registro quali e quan�ta�vo da 

ingestão de resíduos antropogênicos pelas aves marinhas no litoral Centro-Sul do estado de São Paulo proveni-

entes de encalhes e correlacionar com achados necroscópicos.  

  

Materiais e Métodos 
O estudo retrospec�vo abrangeu o período de 2015 a 2017 e foi realizado pelos registros fotográficos, resíduos 

iden�ficados e armazenados e informações man�das em banco de dados. Foram u�lizados dados de animais 

encalhados da Ordem Suliformes e Procellariiformes recolhidos no litoral dos municípios de Praia Grande, Mon-

gaguá, Itanhaém e Peruíbe durante o Projeto de Monitoramento de Praias, no licenciamento ambiental para ex-

ploração e escoamento de petróleo e gás do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos pela PETROBRAS, conduzido pelo 

IBAMA. Os indivíduos encontrados foram classificados em diferentes estágios de decomposição (código 2 a 5), 

adaptado de Geraci e Lounsbury (2005), iden�ficados e fotografados. Indivíduos com código 2 a 4 foram exami-

nados necroscopicamente e agrupados por sazonalidade. A re�rada de 207 tratos gastrointes�nais (TGIs) das 

aves seguiu a metodologia proposta por Work (2000), e cada uma das partes foi inves�gada separadamente, seu 

conteúdo foi lavado em água corrente, em três peneiras com malhas de 2mm, 1mm e 0,5mm. Os materiais de 

origem antropogênica �veram sua massa total aferida para cada indivíduo, foram classificados em quatro catego-

rias: Plás�cos Flexíveis (PF), Plás�cos Resistentes (PR), Nylon e Outros (p.ex. isopor, elás�co e espuma), quan�fi-

cados e separados pela coloração (branco, transparentes, e outros) e, cada um deles, com exceção das linhas, 

�veram sua largura máxima (mm) aferida. 

 

Resultados 
Dentre os 207 TGIs triados no período, 14% apresentaram resíduos sólidos. Destes, 75,9% estavam armazenados 

e foram categorizados. A massa total dos resíduos variou de 0,0122g a 0,5666g e a largura máxima variou de 

1,26mm a 114,63mm. Dentre os 14% com resíduos sólidos, 44,8% eram Puffinus puffinus, 13,8% Sula leucogas-

ter, Fregata magnificens, Puffinus gravis, Pterodroma mollis e Procellaria aequinoc�alis, 6,9% cada, e Macronec-

tes giganteus, Thalassarche melanophris, Dap�on capense e Calonectris diomedea, 3,4% cada. De acordo com a 

sazonalidade, 58,6% foram recolhidos na primavera, 6,9% no verão, 6,9% no outono e 27,6% no inverno. Dos 

Suliformes, apenas um espécime foi encontrado no verão e os demais no inverno. A avaliação do escore corporal 

resultou em: 44,8% Magro, 34,5% Caqué�co, 10,3% Bom e 3,4% Ó�mo, e em 3,4% não foi possível a avaliação 

devido a ação de agentes necrófagos. Em 68,9% a causa mor�s foi determinada por um conjunto de fatores. Em 

17,29% pode-se observar obstrução gastrointes�nal. Em 31,1% não foi possível realizar a análise macro e micros-
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cópica, pois apresentaram autólise. Do total de resíduos encontrados, os PF representaram 39,5% e os PR 31,1%. 

Dos resíduos plás�cos, o PF transparente (30,9%) foi o mais encontrado, seguido por PR branco (17,85%). O 

Nylon representou 16% do total de resíduos, destes, a maior quan�dade foi de Nylon transparente (42,1%), se-

guido pelo verde (21%). Na categoria outros, foram classificados 13,4% dos resíduos.  

 

Discussão 
Sabe-se que os Procellariiformes estão entre os grupos mais afetados pela poluição, informação corroborada por 

este trabalho, assim como reportado por Mariani et al (2013), que verificou que 15% dos achados em aves estão 

relacionados aos resíduos sólidos, porém, neste estudo, também não foi possível determinar a ingestão de resí-

duos sólidos como a causa da morte. Dos Suliformes, apenas um espécime foi encontrado com resíduo sólido no 

verão e os demais no inverno, o que pode estar relacionado a uma possível maior disponibilidade de alimentos 

de origem antrópica no verão. A variação no tamanho das par<culas demonstra a diversidade de resíduos que 

podem ser ingeridos pelas aves, embora, segundo Avery-Gomm et al. (2013), possam ser mais atraídas por esfé-

rulas plás�cas. Os plás�cos representaram 70,6% do total, valor extremamente importante, pois não é digerido 

e, devido às caracterís�cas anatômicas de algumas aves marinhas, ocorre o afunilamento entre o proventrículo e 

o ventrículo, impedindo que sejam expelidos (Warham, 1996). A ingestão dos resíduos sólidos pode obstruir o 

TGI, reduzir a absorção dos nutrientes ou ainda conferir saciedade, que reduz a busca por alimento e leva o ani-

mal à morte por inanição (Turner & Homes, 2011). Neste estudo, a condição de inanição, obstrução por resíduos 

sólidos principalmente no ventrículo, anemia, parasitose renal e gastrointes�nal, em conjunto, podem ter ocasi-

onado o óbito.  

 

Conclusão 
A ingestão de resíduos sólidos, principalmente plás�co, pelas aves marinhas representam um problema grave 

para a saúde desses animais. E seus efeitos para a conservação das espécies e para o ecossistema marinho de-

vem ser criteriosamente estudados.  
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Introducción 
La visión en todas las especies comienza en la re�na, pero en el caso de las aves la re�na es completamente 

avascular siendo reemplazada por el Pecten oculio peine ocular, que corresponde macroscópicamente a una 

estructura altamente vascularizada y pigmentada derivada de la túnica coroidea del ojo de todas las aves y algu-

nos rep�les, que emerge y se superpone en la región donde nace el nervio óp�co, proyectándose en dirección al 

cuerpo vítreo. Tres �pos morfológicos se han descrito: cónico, plumoso y plegado. No existe claridad acerca del 

rol fisiológico que cumple el Pecten oculi en la visión de las aves y en especial en los pingüinos. El presente tra-

bajo describe las principales caracterís�cas morfológicas de la estructura intraocular a través de la ecograja ocu-

lar y de la microscopía de luz y de la microscopía electrónica de barrido, destacando el inmunofeno�po de sus 

principales componentes celulares. Se dan a conocer los resultados preliminares de dicho estudio. 
 

Material y método 
Se estudiaron ecograficamente e histologicamente los globos oculares de siete pingüinos de Humboldt adultos, 

de 3,5 kg. de peso y 60 cm en promedio, atendidos en Centro de Rehabilitación de Fauna Marina de la región del 

Biobio, Chile derivados por SERNAPESCA para su tratamiento y fallecidos durante su rehabilitación, los que fue-

ron fijados en solución de Davidson por 24 horas. El estudio inmunohistoquímico se llevó a cabo u�lizando an�-

cuerpos monoclonales an�- Vimen�na (clon V9) y GFAP (clon G-A-5). Para la microscopía electrónica, se realizó 

secado de punto crí�co en equipo k-850 (Quorum Technologies), sombreado con oro en Spu!er S150 y observa-

da al microscopio de barrido marca JEOL, modelo JSM-6380 LV. 
 

Resultados 
Se constató que el Pecten oculi del pingüino de Humboldt adulto tanto a través de ultrasonido ocular como a 

través de la disección, mide 6 mm de base, 6 mm de altura y 1 mm de espesor en promedio. Se trata de una 

estructura que incluye hasta 11 pliegues altamente vascularizados y pigmentado, principalmente a la altura del 

puente. La inmunohistoquímica, demostró posi�vidad para la GFAP de un componente celular intervascular y 

para vimen�na, en células endoteliales. Las células que mostraron posi�vidad con la GFAP, presentaron numero-

sas prolongaciones citoplasmá�cas filiformes. La microscopía electrónica, reveló similitudes estructurales con las 

descritas en otras aves. 

 

Conclusiones 
El Pecten oculi del Pingüino de Humboldt es de �po plegado (hasta 11 pliegues), de base ancha y puente inten-

samente pigmentado. Células pigmentarias (melanocitos) fueron especialmente encontrados entre los vasos 

sanguíneos. Similar a otras descripciones en la literatura consultada se piensa que pecten podría jugar un papel 

en la termorregulación, control de pH y presión y en especial la absorción de la luz que favorecería la visión en 

aguas profundas. El estudio inmunofeno<pico del Pecten oculi por medio de la GFAP, pone de manifiesto la na-



 

 28 

turaleza neuróglica del estroma pec<neo, a par�r de un componente celular con similares caracterís�cas morfo-

lógicas e inmunofeno<picas a las mostradas por el elemento astrocitario del encéfalo del mismo pingüino, as-

pecto no descrito en la literatura especializada para esta espécie.  
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Introdução 
A região costeira do sul do Brasil recebe anualmente exemplares de pinípedes, sendo as espécies de maior ocor-

rência os lobos-marinhos-do-sul (Arctocephalus australis) e os leões-marinhos-do-sul (Otaria flavescens). Estes 

animais se reproduzem em ilhas e costa uruguaias e argen�nas, u�lizando dois refúgios de concentração não 

reprodu�vo no Rio Grande do Sul: o Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) Ilha dos Lobos em Torres e o Refúgio de 

Vida Silvestre (REVIS) do Molhe Leste, em São José do Norte. Há também, ocorrência ocasional de espécies an-

tár�cas e subantár�cas, acredita-se que em consequência de movimentos errá�cos (Oliveira et.al, 2006). Lobos e 

leões-marinhos-do-sul aparecem no litoral gaúcho ao longo de todo o ano, porém o pico de ocorrências se dá 

em meses de inverno e primavera. Muitos destes indivíduos são registrados vivos nas praias, debilitados, com 

sinais de interação antrópica ou apenas descansando. A presença de pinípedes no sul do Brasil é monitorada 

pelo Projeto Pinípedes do Sul, do Núcleo de Monitoramento e Educação Ambiental (NEMA), o atendimento aos 

exemplares debilitados ou em situação de risco é realizado pelo Centro de Recuperação de Animais Marinhos da 

Universidade Federal do Rio Grande (CRAM-FURG). As duas ins�tuições trabalham em parceria a fim de atender 

as demandas locais garan�ndo maior segurança e boas condições aos animais na região. Este trabalho tem como 

obje�vo apresentar as principais ações de manejo realizadas por esta parceria nos úl�mos anos no litoral sul do 

Rio Grande do Sul.  

 

Materiais e Métodos 
As a�vidades realizadas ro�neiramente contemplam uma faixa de praia no sul do Rio Grande do Sul, monitorada 

periodicamente em dois trechos: Trecho 1- 135 Km entre a Base do Molhe Leste (São José do Norte - RS) e a Bar-

ra da Lagoa do Peixe (Tavares - RS) e trecho 2 - 225Km entre a base do Molhe Oeste (Rio Grande-RS) e a barra do 

Arroio Chuí (Santa Vitória do Palmar-RS), além do Refúgio da Vida Silvestre do Molhe Leste e a orla do estuário 

da Lagoa do Patos. Além disso, são atendidas as demandas dos monitoramentos realizados pela FURG, da Polícia 

ambiental, do IBAMA, do Parque Nacional da Lagoa do Peixe (ICMBio) e da comunidade. Ao registrar a presença 

de pinípedes em condição de risco ou debilidade, o NEMA e o CRAM-FURG agem em conjunto, realizando uma 

avaliação inicial do animal, e optando pelo manejo mais adequado para a situação.  

 

Resultados 
A par�r das necessidades apontadas pelas ins�tuições envolvidas, organizou-se a produção e distribuição de 

equipamentos e materiais para o manejo dos exemplares (porte pequeno (até 20kg), médio (até 50kg) e grande 

(>50kg), como caixas e jaulas de manutenção e transporte, jaulas prensas, puçás, redes, escudos de proteção, 

ganchos e equipamentos de proteção individual. As ações alinhadas para o manejo de pinípedes no sul do esta-

do consideram as seguintes situações: 

 1. Atendimento a espécies de origem antár�ca e subantár�ca: 

Atendendo a recomendação do Comitê Cien<fico de Pesquisa Antár�ca, os pinípedes de origem antár�ca e su-

bantár�ca são atendidos no local de registro. A área é isolada, são instaladas placas informa�vas, é avaliada a 
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condição de saúde do animal e u�liza-se suporte veterinário quando necessário. Em situações em que o animal é 

registrado na área do balneário o exemplar é translocado para local menos povoado. Elefantes marinhos do sul 

(Mirounga leonina), focas caranguejeiras (Lobodon carcinophagus), focas leopardos (Hydrurga leptonyx), lobos 

marinhos antár�cos e subantár�cos (Arctocephalus gazella e A.tropicalis) são exemplos de espécies já atendidas 

nesta região.  

 2.Ocorrência de animais sadios no balneário 

Exemplares que u�lizam a praia como descanso, estando a�vos e em boa condição sanitária, quando ocorrem 

em área de balneário, com presença de banhistas, cachorros e circulação de veículos, são translocados para local 

mais afastado.  

 3. Leões marinhos adultos debilitados ou em situação de risco 

A maioria dos leões-marinhos são machos e adultos, muitos deles indivíduos velhos que permanecem ao longo 

de todo o ano na região, inclusive no interior do estuário, no pá�o de fábricas de pescado, empresas portuárias e 

moradias da população local. Alguns apresentam sinais decorrentes da idade, magros e cansados, nestes casos a 

área é isolada, é dado suporte veterinário e são fornecidas informações a população local. Nos úl�mos anos o 

atendimento aos animais com marcas de interação com a�vidade antrópica como lesões e fraturas nas nadadei-

ras posteriores e fios de nylon presos ao corpo têm aumentado. Nesses casos, os animais costumam estar a�vos 

e a ação é previamente planejada e realizada com auxílio de ganchos e escudos.  

 4.Resgate e reabilitação 

O ingresso dos animais predomina em meses de inverno e primavera. Nos úl�mos cinco anos, 50 exemplares 

foram recebidos para tratamento, passando pelo protocolo de reabilitação. Os casos clínicos predominantes en-

volvem hipotermia, hipoglicemia e problemas respiratórios. Depois de reabilitados os indivíduos são liberados na 

praia em área afastada do balneário.  

 5.Marcações 

Todos os exemplares liberados após reabilitação no CRAM-FURG recebem uma marca de iden�ficação (brinco 

ovino) na nadadeira anterior. Além das marcas, nos anos de 2015 e 2016 u�lizaram-se rádios transmissores em 

quatro exemplares de lobo-marinho-do-sul e um leão marinho do sul reabilitados no Centro. A u�lização do 

equipamento permi�u acompanhar o regresso de dois A.australis para a área reprodu�va no litoral uruguaio e 

permanência na região do O.flavescens 79 dias após a liberação.  
 

Discussão 
O trabalho em parceria entre duas ins�tuições da mesma região permite um atendimento mais eficaz para os 

pinípedes ocorrentes no sul do Rio Grande do Sul. Visando a constante melhoria do trabalho, recentemente o 

NEMA produziu marcas de coloração dis�nta do CRAM-FURG para a iden�ficação dos indivíduos que não ingres-

sarem na reabilitação, com o obje�vo de facilitar o acompanhamento dos animais na região. Conclui-se assim, 

que a soma de esforços e experiências é essencial para obtenção de melhores resultados nos manejos dos piní-

pedes da região sul do Rio Grande do Sul.  
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Introdução 
Recentemente o derramamento de 5 milhões de barris de petróleo na plataforma Deepwater Horizon no Golfo 

do México alertou o mundo para os impactos da poluição por óleo em países que exploram petróleo em suas 

águas jurisdicionais, os quais têm buscado mecanismos mais eficientes de prevenir e mi�gar os efeitos nocivos 

dos acidentes sobre a fauna (MMA, 2016). No Brasil, o histórico com acidentes associados ao petróleo é longo, 

sendo que, em relação à fauna, destacam-se o rompimento de um duto da Petrobras, que provocou o vazamen-

to de 1,3 milhão de óleo combus<vel na Baía de Guanabara no ano 2000, causando impactos significa�vos a 

áreas ambientalmente frágeis, e a explosão seguida de incêndio do navio químico Vicuña no Porto de Paranaguá 

- PR em 2004 (MMA, 2016). Em ambos os casos, houve grande mobilização de equipes especializadas no atendi-

mento a animais oleados, mostrando a necessidade e importância de se inves�r em prevenção, preparação e 

resposta. Dentre as medidas de preparação e resposta, destacam-se os chamados Planos de Área (PAs), os quais 

integram os Planos de Emergência Individual a incidentes de poluição por óleo no meio aquá�co ou em corpos 

de água (PEIs) de instalações que se encontram em uma mesma área de abrangência como portos organizados, 

terminais petroquímicos, instalações portuárias, refinarias e plataformas, obje�vando facilitar e ampliar a capaci-

dade de resposta, seguindo as diretrizes da Resolução CONAMA Nº 398/2008.  

No Estado de São Paulo, CETESB e IBAMA coordenaram  a elaboração do PA do Porto Organizado de São Sebas�-

ão - PAPOSS, e do Porto Organizado de Santos e região - PAPS, assinados oficialmente em julho de 2014 e dezem-

bro de 2016, respec�vamente. Entre os itens que compõem o PEI, e consequente o PA, estão o estudo do deslo-

camento das manchas de óleo, iden�ficação e mapeamento de áreas ecologicamente sensíveis, e da fauna local 

e migratória, bem como procedimentos para sua proteção, com base no Manual de Boas Prá�cas Plano Nacional 

de Ação de Emergência para Fauna Impactada por Óleo - PAE Fauna do IBAMA e nas diretrizes da Secretaria de 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo. O PAE-Fauna é resultado de uma parceria entre o IBAMA e o Ins�tuto 

Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombus<veis (IBP) para minimizar o impacto à fauna brasileira em casos de der-

ramamento de óleo. Essas inicia�vas estão previstas no Plano Nacional de Con�ngência para Incidentes de Polui-

ção por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional (PNC), ins�tuído em 2013, que aponta a necessidade de pessoal 

treinado e centros especializados para garan�r resgate e salvamento de animais a�ngidos por petróleo e seus 

derivados (IBAMA, 2016).  
 

Materiais e Métodos 
O Manual de Boas Prá�cas do PAE fauna estabelece procedimentos para o manejo de fauna impactada por óleo 

e define as estruturas mínimas necessárias aos centros e instalações u�lizados durante a resposta a um inciden-

te. Inclui temas como o impacto do óleo nos organismos, classificação de resposta à fauna, estratégias de respos-

ta e equipes necessárias. Equipes do IBAMA e da CETESB, cientes de suas responsabilidades como membros do 

Comitê dos PAs de empreendimentos já em funcionamento, passaram a fomentar discussões e a�vidades basea-

das as temá�cas abordadas no PAE Fauna, a fim de adequar as a�vidades dos dois empreendimentos aos conte-

údos previstos no Manual. Tais a�vidades foram realizadas durante as reuniões, treinamentos e simulados 

(teóricos e prá�cos) dos PAs dos Portos de Santos e São Sebas�ão a par�r de 2017, uma vez que o PAE fauna foi 

disponibilizado no final de 2016. 
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Resultados e Discussão 
Como resultados preliminares, o PAE fauna foi abordado nos treinamentos ministrados em ambos os Portos, 

sendo que, no caso do Porto de São Sebas�ão, houve a par�cipação voluntária do Ins�tuto Argonauta, que pos-

sui um centro de reabilitação de fauna na região, oferecendo demonstrações prá�cas de resgate, estabilização e 

procedimentos básicos; além disso, foram colocadas situações hipoté�cas (inputs) envolvendo fauna oleada nos 

simulados realizados, os quais contaram com a par�cipação das empresas/ONGs relacionadas à fauna. Foram 

também elaborados checklists específicos para avaliação de a�vidades relacionadas à fauna em ambos os simu-

lados. No caso de Santos, foram ainda realizadas visitas técnicas aos centros de reabilitação das duas empresas 

de resposta à fauna da região, Aiuká e Ins�tuto Gremar. 

Percebe-se uma mudança posi�va nas ações de resposta a incidentes de poluição por óleo no meio aquá�co, as 

quais necessitam de maior aprimoramento técnico. Durante os simulados foram iden�ficados pontos de melho-

ria, pois vários procedimentos adotados contrariam o Manual de Boas Prá�cas. Entre eles destacam-se: a impor-

tância de conscien�zação das instalações para que a empresa de resposta à fauna seja acionada imediatamente 

após constatação do incidente de poluição; a necessidade de ser designado, previamente dentre os funcionários 

da empresa, um responsável pelo monitoramento ambiental e para iden�ficação da presença de fauna passível 

de ser contaminada; a adoção de medidas preven�vas visando evitar a contaminação da fauna durante simula-

dos em que se verificou a presença efe�va de fauna durante as a�vidades no local onde foi simulado o acidente; 

a superação de dificuldades burocrá�cas e relacionadas à tomada de preços para a efe�va contratação de em-

presas especializadas em reabilitação de fauna por empreendimentos e; melhorias na comunicação entre o co-

mando do acidente e a equipe de resposta à fauna. 
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Introducción 
La Isla de Lobos (35°01′28″S 54°52′59″O), situada a 8 km de la costa frente al balneario Punta del Este en el de-

partamento de Maldonado - Uruguay, es un ecosistema donde habitan diversas especies de animales marinos. 

Conviven aves y mamíferos, de los cuales las poblaciones de leones marinos del sur (Otaria byronia) y lobos finos 

sudamericanos (Arctocephalus australis) son los más representa�vos, cons�tuyendo la concentración focal más 

importante de pinnípedos en América del Sur, con poblaciones actuales de 400,000 animales (Ponce de León y 

Pin, 2006). Dada la cercanía a la plataforma con�nental y al estrecho contacto que posee estas especies con el 

hombre sobre todo en épocas turís�cas, es de interés conocer los a que agentes patógenos están expuestos es-

tos animales, ya sea por la salud animal de estas poblaciones, pero fundamentalmente por el potencial zoóno�-

co de algunos agentes bacterianos y virales que pueden trasmi�rse al hombre. Como antecedentes, en el año 

2004 se realizó un relevamiento serológico de 37 ejemplares de Arctocephalus australis de esta isla, evidencián-

dose serología posi�va para Influenza A (H1N1) y B en 27 de ellos (Blanc et al., 2009). El concepto actual de “una 

salud” que propone la Organización mundial de la salud (OMS) es una clara evidencia de la interacción existente 

entre las dis�ntas especies animales, el hombre y el medio ambiente y que debe ser abordado en su conjunto. 

En ese sen�do las especies silvestres o salvajes, son reservorios importantes de agentes zoonó�cos y es el primer 

eslabón para el salto de enfermedades entre especies domés�cas y el hombre. En base a estos antecedentes se 

propuso en este trabajo conocer la situación sanitaria de la población existente de lobos marinos de dos pelos 

(Arctocephalus australis) en referencia a agentes infecciosos que pudieran considerarse de carácter zoonó�co.  
 

Metodología 
Para ello, en el año 2016 se tomaron 37 muestras de hisopado nasal y 31 sueros sanguíneos de ejemplares juve-

niles de A. australis de ambos sexos, que fueron conservadas refrigeradas hasta su procesamiento y acondiciona-

miento en el laboratorio de la Facultad de Veterinaria (Universidad de la Republica). A los hisopados se les realizó 

la extracción de ADN por métodos tradicionales y se les realizó PCR a �empo final para la detección de Myco-

plasma spp. Por otro lado a los sueros se les realizó la técnica de aglu�nación microscópica (MAT) con un panel 

de 17 Leptospiras de dis�ntos serogrupos (australis, bra�slava, autumnalis, Ballum-Castellonis, Canicola, Cynop-

teri, Patoc, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, Copenhageni, Pomona, Pyrogenes, Hardjo, Wolffi, Mini, Taras-

sovi y Butembo) y las técnicas de Wright, 2-mercaptuetanol (2-ME) y  ELISA indirecto para Brucelosis. 
 

Resultados y discusión 
De las muestras analizadas, el 97% (n=36) resultaron posi�vas para Mycoplasma spp. siendo confirmadas medi-

ante corridas electroforé�cas en geles de agarosa. Por otro lado, 8 muestras (26%) de sueros sanguíneos fueron 

seroposi�vos para Leptospira interrogans serovares Cynopteri (1 animal, <tulo 1/50), Pyrogenes (5 animales, 
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<tulo 1/50), Wolffi (1 animal, <tulo 1/50) y Leptospira biflexa serovar Patoc (1 animal, <tulo 1/50), mientras que 

2 de los 31 sueros (6.5%) reaccionaron posi�vamente para Brucella spp. Si bien no se determinó la especie de 

Mycoplasma presente en los hisopados y los <tulos de an�cuerpos contra Leptospira spp. y Brucella spp. fueron 

bajos, es la primera vez que se analiza el status sanitario de ejemplares de la Isla de lobos para estos agentes 

infecciosos. Por un lado, es importante destacar el estrecho vínculo entre estos animales y los turistas que año a 

año visitan las costas uruguayas y muchas veces interactúan y comparten ambientes costeros. Por otro lado, to-

dos los años aparecen en las costas del Uruguay ejemplares juveniles y adultos de lobos enfermos, que son aten-

didos por organizaciones civiles (ONG) sin tomar en cuenta los riesgos sanitarios y biológicos potenciales que 

ellos representan, tanto para los humanos como para animales domés�cos con los cuales entran en contacto 

durante la rehabilitación. Esta situación podría indicar un potencial riesgo epidemiológico el cual aún no ha sido 

evaluado su magnitud. En conclusión se encontró Mycoplasma spp. ampliamente difundido en el muestreo reali-

zado, mientras fueron detectados an�cuerpos contra Leptospira y Brucella en algunos de los ejemplares mues-

treados. Como perspec�vas se con�nuará el relevamiento sanitario de animales de la isla de lobos, con el fin de 

profundizar los resultados obtenidos y generar información relevante para la especie en su conjunto. 
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Introdução 
O leão-marinho-do-sul Otaria flavescens (Shaw, 1800) ocorre ao longo da costa da América do Sul, desde o sul 

do Brasil no Oceano Atlân�co até o norte do Peru no Oceano Pacífico. Ao longo da costa do Atlân�co existem 

colônias de reprodução no Uruguai e Argen�na (Silva et al., 2014). No litoral brasileiro, apenas dois locais servem 

como área de repouso e base para deslocamentos alimentares para esta espécie, ambos localizados no litoral do 

Rio Grande do Sul: o Refúgio da Vida Silvestre (REVIS) Ilha dos Lobos, no Município de Torres (29°20' S / 52°06' 

W) e o Refúgio da Vida Silvestre (REVIS) do Molhe Leste da Barra do Rio Grande, no Município de São José do 

Norte (32°11'S / 52°04'W). Estes locais, são u�lizados principalmente por leões-marinhos machos adultos e su-

badultos nos meses de inverno e primavera, sendo menos frequente a ocorrência de exemplares jovens e fê-

meas. A população mundial está es�mada em mais de 200.000 espécimes (Cárdenas-Alayza et al., 2016). Um dos 

principais impactos que os leões-marinhos sofrem é a interação com a pesca, na qual os animais são mortos por 

captura acidental ou agressões diretas dos pescadores (Silva et al., 2014). O obje�vo deste trabalho foi relatar a 

reabilitação de um exemplar juvenil de leão-marinho-do-sul no sul do Brasil.  
 

Materiais e Métodos 
No dia 18 de agosto de 2016, o Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio 

Grande (CRAM-FURG) em parceria com a equipe do Projeto Pinípedes do Sul do Núcleo de Educação e Monitora-

mento Ambiental (NEMA) e do Ins�tuto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), resgatou um exemplar juvenil de 

leão-marinho-do-sul (Otaria flavescens) na praia do Cassino, Rio Grande, RS. Apesar de estar a�vo, o animal 

apresentava dificuldade de locomoção na região posterior do corpo. Recepção do animal: Durante os procedi-

mentos de entrada do animal foram realizadas a pesagem, sexagem e coleta sanguínea com agulha a vácuo da 

veia glúteo-caudal. No exame jsico constatou-se que ambas nadadeiras posteriores possuíam lesões cutâneas. 

Na região plantar da nadadeira posterior direita havia um abcesso medindo aproximadamente 12 cm de diâme-

tro e 6 cm de altura, o qual se rompeu no segundo dia de tratamento, e na região plantar da nadadeira esquerda 

uma lesão superficial circular com presença de tecido necró�co de aproximadamente 4 cm de comprimento por 

2 cm de largura.  

Tratamento: Foi administrado an�bio�coterapia com belzilpenicilina G procaína, estreptomicina e associações 

6.000.000 U.I. na dose de  60.600 U.I./kg durante 5 dias, Maxicam ® 0,2% injetável (0,1mL/kg) (dose de ataque), 

Meloxicam comprimidos (0,1mg/kg) durante 25 dias, Rani�dina (0,2mg/kg) via oral durante 25 dias. No trata-

mento an�parasitário foi u�lizado Ivermec�na (200µ/kg) via subcutânea. Para o tratamento das lesões, foram 

realizadas limpezas diárias u�lizando sabão de glicerina, solução de clorexidina 2%, debridamento, aplicação 

tópica de rifamicina 10mg/mL e gel de solução salina e posterior proteção das lesões com gaze e bandagem elás-

�ca.  

Manutenção do animal: O animal foi man�do em área externa com acesso livre a piscina de água doce. A ali-
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mentação ocorreu de forma espontânea, sendo oferecido em média 5kg de pescado variado (Cynoscion striatus, 

Micropogonias furnieri e Paralonchurus brasiliensis) por dia.  

Transmissores satelitais: Antes de ser reintroduzido à natureza, o leão marinho recebeu um transmissor satelital 

Wildlife Computers do modelo SPLASH 10. O disposi�vo foi instalado conforme orientações do fabricante. Este 

equipamento transmi�u a posição geográfica através do sistema ARGOS, bem como pacotes de dados de tem-

peratura e profundidade de mergulho agrupados em períodos de 6 horas.  
  

Resultados 
Durante a reabilitação o peso do animal aumentou de 32,9 kg para 45,7 kg, os valores de hematócrito variaram 

de 41% para 43% e as proteínas plasmá�cas totais de 8,6 g/dl para 7,2 g/dl. As lesões das nadadeiras involuiram 

grada�vamente, apresentando cicatrização completa aos 38 dias de tratamento. O indivíduo foi liberado após 

41 dias em reabilitação, no dia 28 de setembro, próximo ao farol do Sarita (32º37’79”S/ 52º25’75”W), aproxima-

damente 55 km ao sul do local onde foi resgatado. O animal percorreu mais de 30 km por dia nos primeiros três 

dias e manteve uma média de deslocamento de 20 km/dia nos primeiros 75 dias de transmissão. Seu desloca-

mento foi sempre próximo à costa. Realizou centenas de mergulhos por dia, com duração máxima de 15 minu-

tos e profundidade máxima de 20 metros. Após 27 dias da liberação, o leão-marinho foi avistado na praia pela 

equipe do NEMA a 30km dos molhes da barra do Rio Grande. O animal apresentava boa a�tude e condição cor-

poral. No dia 07 de novembro (40 dias após a liberação), o leão-marinho foi reavistado pela equipe do CRAM-

FURG durante monitoramento dos molhes da barra do Rio Grande. O animal estava com um grupo de leões-

marinhos adultos nos tetrápodes, na região do REVIS do Molhe Leste. Quando a embarcação se aproximou, o 

indivíduo pulou na água mas permaneceu na área, apresentando comportamento normal para a espécie. No dia 

09 de novembro, a equipe do CRAM-FURG foi informada que o animal estava em uma defensa náu�ca, na regi-

ão portuária, dentro do estuário da Lagoa dos Patos. Após avaliação da equipe, constatou-se que o leão-

marinho estava apenas descansando e logo deixou o local. A úl�ma transmissão ocorreu no dia 14 de dezembro 

de 2016. O animal estava há 7 dias dentro do estuário da Lagoa dos Patos.  
 

Discussão 
Pode-se considerar que o protocolo u�lizado teve um resultado eficaz para o processo de reabilitação deste 

exemplar de leão-marinho-do-sul, visto que o animal teve um considerável aumento de peso, as lesões cutâneas 

das nadadeiras posteriores apresentaram extenso tecido de granulação, demonstrando a excelente regeneração 

tecidual, e, após liberado, o indivíduo permaneceu em uma importante área de concentração de O.flavescens, 

apresentando comportamento normal e interação com outros leões-marinhos. As reavistagens e o transmissor 

satelital, indicaram que o animal permaneceu na região da praia do Cassino e do estuário da Lagoa dos Patos 

realizando mergulhos regulares compa<veis com a alimentação e descanso por pelo menos 79 dias após a libe-

ração. Esse tempo de transmissão para pinípedes é sa�sfatório, pois é comum o descolamento do transmissor. 

Dessa forma, conclui-se que com o tratamento u�lizado na reabilitação deste leão-marinho foi considerado sa-

�sfatório e a u�lização dos transmissores satelitais gerou informações após a sua reinserção na natureza. Os 

dados apresentados neste trabalho, contribuem para as informações de reabilitação de pinípedes desta espécie.  
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Introduc�on 
The major goal of rehabilita�ng injured sea turtles is to nurse these animals back to health and release them 

back into the sea. Sea turtles are vulnerable to most anthropogenic effects, and impact traumas (e.g. boat collisi-

on and propeller impact) are a common cause of severe injuries and death among popula�ons. Individuals 

swimming or feeding at or just beneath the surface of the water are par�cularly prone to vessel strikes, which 

can lead to severe lesions, such as spinal cord injury (SCI). SCI is one of the most severe complica�ons of spine 

lesions and may cause irreversible damage to neural �ssues. The major challenge in the treatment of SCI is achi-

eving axonal regenera�on. Recent studies have demonstrated the therapeu�c poten�al of mesenchymal stem 

cells (MSCs) associated with electroacupuncture (EA) to treat nervous system diseases, especially due to their 

regenera�ve, an�-inflammatory and immunomodulatory proper�es, modula�ng the microenvironment and faci-

lita�ng axonal regenera�on. MSCs are undifferen�ated stromal cells that can be isolated from different �ssues, 

being the most commonly sources the bone marrow and the adipose �ssue. These cells have the poten�al to 

differen�ate into bone, car�lage, fat, tendon, vascular endothelium and hematopoie�c �ssues. On the other 

hand, EA is a modern type of acupuncture that involves inser�ng needles and providing s�mula�on through 

electric pulses. According to literature, EA improves the local microenvironment of the spinal cord, reduces ede-

ma, induces the repair of neural func�on and inhibits �ssue necrosis. The main goal of this study was to isolate 

and culture adipose �ssue stem cells from a healthy loggerhead turtle (Care�a care�a), to treat hind flipper pa-

ralysis due to a propeller injury, associa�ng this treatment with electroacupuncture. 
 

Material and Methods 
On 7 January 2017, an adult C. care�a was rescued by Projeto Tamar (Brazilian sea turtle conserva�on program) 

auer stranding in Lagoa da Conceição, Florianópolis municipal district, in Santa Catarina State, Brazil. On admissi-

on, the animal measured 87 cm curved carapace length, and weighed 73 kg. The turtle was lethargic, emaciated 

and presented parallel slicing wounds on the caudal part of the carapace and hind limbs. Neurological examina-

�on revealed bilateral hind limb paralysis. The turtle underwent a CT scan to evaluate the full extent of the da-

mage, which revealed lumbosacral spine subluxa�on with vertebral endplates remodeling. EA was incorporated 

into an intensive physical rehabilita�on programme to manage pain, to s�mulate the nerve recovery and to re-

duce inflamma�on. Loca�on of the EA points was extrapolated from canine acupuncture charts, using the fol-

lowing points: ST36, GB34, BL40 and BL60. Auer careful considera�on, and due to persistent symptoms, an alter-

na�ve treatment using adipose-derived mesenchymal stem cells (ADMSCs) was considered. We collected subcu-

taneous adipose �ssue from a healthy female donor, held in cap�vity at TAMAR´s Visitor Center, in Ubatuba, São 

Paulo. The turtle was anesthe�zed, and bilateral skin incisions were made along the inguinal area. Fat �ssue 

samples were sent to OMICS Biotechnology Animal Laboratory. For transporta�on (6 hours), the material was 
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placed in an an�bio�c/an�fungal solu�on containing a combina�on of penicillin, streptomycin, amphotericin 

and amikacin (AAS), to avoid bacterial and fungal contamina�on. In the lab, �ssue samples were placed in Tryp-

sin (TrypLE Express ®) overnight. Auer enzyma�c diges�on, the solu�on was filtered, diluted 1: 1 in DMEM F12 

with 20% fetal bovine serum (FBS), an�bio�c and an�fungal and centrifuged at 1500 rpm for 10 min. The cell 

pellet was re-suspended in two 25 cm² culture bo!les/group. Culture was performed in DMEM F12 with 20% 

FBS, an�bio�c and an�fungal at 28°C and 5% CO² in air. Culture flasks were observed every four days to assess 

cell growth. Auer 15 days of culture fibroblastoid-like cells adherent to the plas�c were observed. Auer 30 days 

of culture the cells reached confluence and were submi!ed to first passage with 97,5% of cell viability according 

to Trypan Blue staining. 10 x 106 Heterologous ADMSCs were administered intrathecally through the turtle´s 

tale, without prior seda�on. The remaining cells were cryopreserved in liquid nitrogen in the lab for future ap-

plica�ons. 
 

Results and Discussion 
Auer six EA sessions, the turtle gradually recovered cloacal sphincter tone, however, hind limbs were s�ll paraly-

zed. Because of the persistent symptoms, ADMSCs therapy was tested. Auer four ADMSCs applica�ons and 24 

week of EA sessions, the turtle started showing mild improvements in neurological func�on such as, return of 

sensibilityand subtle movements of the hind flippers. The treatment is s�ll in process and we hope to get be!er 

results. MSCs transplanta�on and EA s�mula�on are promising therapies for SCI. Both treatments have the po-

ten�al to improve neurological deficits while reducing brain injury, and their combina�on enhances endogenous 

neurogenesis through the ac�va�on of trophic factors in the brain, leading to the recovery of neurological func-

�on. To our knowledge this is the first report of isola�on and culture of adipose-derived mesenchymal stem cells 

obtained from Care�a care�a, as well as the first treatment using stem cells for SCI in turtles. 
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Introduc�on 
Bacteria seem to play an important role in sea turtle diseases, both as primary pathogens and as opportunis�c 

agents, infec�ng an injured or immunocompromised host (Alfaro, 2008). This is par�cularly true for animals 

afflicted with fibropapillomatosis (FP), a debilita�ng neoplas�c disease that affects especially green turtles 

(Chelonia mydas). Apparently, animals afflicted with this disease become immunosuppressed with increasing 

severity of the tumors (Work et al., 2003).  

Mul�resistant bacteria have become a major global public health concern and effec�ve mi�ga�on measures re-

quire a be!er understanding of the root causes of this problem. Bacterial an�bio�c resistance can emerge in 

humans, animals or the environment, and it is usually related to excessive and inappropriate use of an�bio�cs 

(Al-Bahry, 1999). 

The marine environment can become contaminated from various sources, including urban runoff and effluent 

discharges. According to literature, green turtles are considered good bio-indicators for environmental health 

due to their many par�culari�es. With a long life-span and high site fidelity to coastal foraging grounds, this spe-

cies is especially suscep�ble to long-term anthropogenic impacts and serve as primary hosts for mul�resistant 

bacteria origina�ng mainly from urban runoff (Al-Bahry et al., 2011). 

This study aims to report a clinical case of an FP afflicted juvenile green turtle, diagnosed with wrist sep�c arthri-

�s caused by mul�drug resistant bacteria. 
 

Material and Methods 
On 11 April 2016, a juvenile green turtle (C. mydas) with fibropapillomatosis was admi!ed at the rehabilita�on 

facili�es of Projeto Tamar-Ubatuba, auer being incidentally captured in a floa�ng weir, in Camburi beach, Ubatu-

ba, São Paulo, Brazil. On admission, the animal measured 58.5 cm of curved carapace length and weighed 27 kg. 

It exhibited signs of mild dehydra�on, anemia, buoyancy disorders and bilateral swelling and tenderness in both 

radiocarpal joints. 

In order to diagnose and treat the condi�on, blood and synovial fluid were cultured, using sterile 5 ml syringes 

and 21-gauge needles auer disinfec�ng the skin with 70% isopropyl alcohol, followed by 2% chlorhexidine. Direct 

smears were also made from part of the synovial fluid, being rapidly air-dried. All samples were sent to Laborli-

fe©, a private laboratory, in Rio de Janeiro. Addi�onally, dorsoplantar projec�ons of both wrists were obtained 

to assess bone morphology. 

At that �me, the turtle was treated empirically with injectable ceuazidime (20 mg/kg each 72 hours) for 15 days, 

tramadol chlorhydrate (3 mg/kg each 12 hours) and Flunixin meglumine (0,2 mg/kg SID for 5 days). 

The microbiology tests were performed and interpreted according to the guidelines of Clinical Laboratory Stan-

dards Ins�tute (CLSI). Samples were cultured onto an FDA-approved chromogenic agar medium, which allows 

the detec�on of S. aureus with a high degree of sensi�vity and specificity. Then, a rapid latex agglu�na�on assay, 

for the detec�on of PBP2 was used, as an aid to iden�fy methicillin-resistant S. aureus (MRSA). The other isola-

ted strains were iden�fied based on colonial appearance and the results from standard laboratory tests, which 
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were Gram stain, catalase, and oxidase. An�biograms were determined by the disk diffusion method on Mueller

-Hinton agar, using cefoxi�n disc. Agar plates were then incubated for 24 hours at 35°C.  
 

Results and Discussions 
Culture results revealed resistant strains of Escherichia coli, Morganella morganii and Methicillin-Resistant S. 

aureus (MRSA). These microorganisms were found to be mul�drug-resistant and showed high resistance to an�-

bio�cs commonly used for sea turtles, such as 3rd genera�on cephalosporins and fluoroquinolones. Direct mi-

croscopic examina�on of the synovial fluid revealed an abundant amount of necro�c material with scarce cellu-

larity, comprising of typical squamous cells, foamy macrophages, lymphocytes and heterophils. The fluid cyto-

logy was nega�ve for malignant neoplasm. 

Wrists radiographs showed sou �ssue swelling, osteopenia, with areas of bone lysis and pathological fractures, 

indica�ng severe joint and bone destruc�on. Previous an�bio�cs were replaced by vancomycin (15 mg/kg BID) 

and amikacin (5 mg/kg each 48 hours). However, death occurred a few days later and necropsy revealed severe 

generalized coelomi�s.  

Sep�c arthri�s is an uncommon synovial infec�on in sea turtles, with few cases having been reported in literatu-

re. The condi�on is usually caused by microorganisms that spread through the blood stream from other part of 

the body or an infec�on from an open wound. 

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is emerging as an important cause of illness and death in 

animals and has been found in different species. However, to date, only two studies have reported the isola�on 

of MRSA from marine animals, and they were all mammals (Faires et al., 2009). The other two pathogens (E. 

coli, M. morganii) are members of Enterobacteriales family, which are known to cause opportunis�c infec�ons 

in humans and animals (Shamim Ahasan et al., 2017). 

The presence of such pathogens is probably related to ocean pollu�on, which mainly originates from urban ru-

noff and effluent discharges. The problem has been aggravated by the indiscriminate use of an�bio�cs. An�mi-

crobial resistance remains a serious global health concern, and solu�ons to address this fact are urgently requi-

red. 
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Introdução 
Anualmente, são encontradas dezenas de tartarugas marinhas debilitadas no litoral sul do Rio Grande do Sul, as 

quais são encaminhadas para o Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio 

Grande CRAM-FURG. As principais causas de encalhe atendidas no Centro são resultantes da ingestão de resí-

duos sólidos, interação com artefatos pesqueiros e choque com embarcações (Canabarro et al. 2011). Frente a 

essas ameaças, diversos desafios são encontrados na reabilitação desses animais. O obje�vo deste trabalho foi 

apresentar as principais caracterís�cas clínicas das tartarugas marinhas recebidas para reabilitação no CRAM-

FURG, em um período de 5 anos, o planejamento terapêu�co aplicado e desfecho de reabilitação desses espéci-

mes.  
 

Materiais e Métodos 
O estudo analisou as tartarugas marinhas ingressadas no CRAM-FURG entre os anos de 2013 e 2017, de acordo 

com sua espécie, origem (encalhe em praia ou resgatada em rede de pesca) e grupo etário.  Ainda foram analisa-

dos a evolução e tempo de permanência no centro. Ao ingressar no Centro, os animais foram subme�dos à uma 

avaliação clínica detalhada onde se observou condição ocular (olhos fundos e secos ou olhos úmidos), condição 

corporal, classificada a par�r de observação visual (caqué�co/magro/regular/bom/ó�mo), reflexos, presença de 

epibiontes e/ou ectoparasitas e resíduos antropogênicos. Após o exame, foi realizada biometria (comprimento 

curvilíneo da carapaça) e pesagem.   Inicialmente, foi in�tulado um período de repouso, visando à diminuição do 

estresse de transporte. Posteriormente, foram coletadas amostras sanguíneas da jugular para determinação do 

hematócrito (Ht) e proteínas plasmá�cas totais (PPT) e iniciada a reposição hidroeletrolí�ca com Ringer com Lac-

tato (20ml/kg), por via endovenosa. Os indivíduos foram man�dos em água doce nas primeiras 48 horas de tra-

tamento, para remoção dos epibiontes. A temperatura da água foi man�da entre 25°C e 28°C, temperatura con-

siderada ó�ma para esses animais. No segundo dia, foi realizada aplicação de complexos vitamínicos, hidratação 

endovenosa com NaCl 0,9%(10ml/kg), realizada de acordo com parâmetros sanguíneos avaliados anteriormente. 

O terceiro dia de tratamento, in�tulado como repouso, foi u�lizado para metabolização dos fármacos adminis-

trados. Em casos de pacientes apresentando sintomas de infecção (presença de secreção na água), foi preconiza-

da an�bio�coterapia específica, associada a um hepatoprotetor. A higienização dos animais e recintos foi realiza-

da com Clorexidine 2%, e a reavaliação após manejos descritos, definiu quais tratamentos seriam realizados es-

pecificamente para cada caso. A administração da nutrição parenteral com Aminoven 10%® e Lipovenos 20%® foi 

eleita como forma de suprir necessidades energé�cas nos animais debilitados que não se alimentavam por conta 

própria e não possuíam condições de receber alimentação enteral. A nutrição enteral foi cons�tuída por purê de 

pescado, acrescido de suplemento aminoácido, vitamínico e mineral. A oferta de alimento foi realizada constan-

temente para es�mular a alimentação espontânea. Os pré-requisitos estabelecidos para liberação dos indivíduos 

foram baseados nas condições clínicas (a�tude, comportamento, natação e outros) e hematológicas dos animais 

reabilitados, além das condições meteorológicas e oceânicas no momento da soltura. Foi realizada necropsia dos 
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animais que vieram à óbito, onde o sexo foi determinado por meio da visualização das gônadas. Para apresenta-

ção dos dados foi realizado teste de frequência, o teste T de student para avaliação de variáveis quan�ta�vas e o 

teste de Qui-quadrado para variáveis qualita�vas, através do programa esta<s�co SPSS@ versão 25.  
 

Resultados e Discussão 
Entre 2013 e 2017 foram atendidas 318 tartarugas marinhas. O período foi escolhido devido ao aumento na 

ocorrência de tartarugas nos úl�mos anos. Considerando-se a sazonalidade dos encalhes, ocorreram dois picos, 

um no outono, com indivíduos apresentando caquexia e sinais clínicos compa<veis com ingestão de resíduos, e 

na primavera, com indivíduos apresentando alta carga de epibiontes, sendo compa<vel com o apresentado por 

Pe�tet et al. (2011). No Uruguai, a sazonalidade se mostrou muito semelhante (Vélez-Rubio, 2011). A maioria 

dos indivíduos recebidos no CRAM-FURG apresentaram epibiontes (n= 197). Dos animais recebidos, 91,8% foram 

encontrados encalhados na praia, e 4% foram capturados incidentalmente em redes de pesca. Do total, 93% fo-

ram Chelonia mydas juvenis (CCC médio 38cm ± 5,5), espécie comumente encontrada durante todo o ano na 

região sul do Brasil e Uruguai (Vélez-Rubio, 2011). A segunda espécie mais comum foi a Care�a care�a (6%), 

com 2 exemplares filhotes (CCC médio 11cm), 3 adultos (CCC médio 89 cm ±4,7), e 15 indivíduos juvenis (CCC 

médio 62cm ±10), provenientes principalmente da interação com a�vidade pesqueira, sendo animais que chega-

ram, em sua maioria (77%), com condição corporal boa/ó�ma (Monteiro et al. 2016). A região sul é considerada 

uma importante área de alimentação para essa espécie (Monteiro et al., 2016). As espécies menos frequentes 

foram Eretmochelys imbricata (n=1) e Lepidochelys olivacea (n=2). Aproximadamente 52% das C. mydas recebi-

das apresentavam condição corporal entre magro e caqué�co. Quando comparada a evolução dos animais em 

relação a condição corporal, 76% dos animais considerados magros/caqué�cos (n= 162) foram à óbito (p=0,000). 

Em contrapar�da, 62% dos animais considerados regular/bom/ó�mo foram liberados (p=0,000). O tempo de 

permanência no CRAM-FURG entre os grupo liberado e óbito não variou significa�vamente para C.care�a, po-

rém C.mydas liberadas ficaram em média 28 (±2) dias em reabilitação, enquanto animais que foram a óbito fica-

ram 20 (±2,4) dias em reabilitação (p=0,011). Das tartarugas-verde que foram à óbito (n= 167), 74% possuíam 

algum �po de resíduo antropogênico no TGI (p=0,000). Dentre as alterações macroscópicas mais observadas 

estão a obstrução do piloro e a presença de fecalomas. Ao mesmo tempo, 30% das tartarugas-cabeçuda que fo-

ram a óbito (n=10), possuíam algum �po de resíduo antropogênico no TGI, porém em quan�dades muito inferio-

res às encontradas nas tartarugas-verde, não sendo observado obstrução do TGI ou presença de fecalomas nes-

ses indivíduos. A maioria das tartarugas foi classificada como fêmea (84%). Das tartarugas liberadas, (n= 124), 

79% não possuíam evidências de ingestão de resíduos sólidos (p=0,000). As principais dificuldades durante o 

tratamento das tartarugas marinhas estão relacionadas às a�vidades antrópicas, sendo que grande quan�dade 

de tartarugas-verde impactadas pela ingestão de resíduos antropogênicos foram a óbito, demostrando que esse 

é o maior desafio na reabilitação, principalmente dessa espécie, no CRAM-FURG.  
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Introdução 
O morbilivirus é um patógeno viral de RNA fita simples, da família Paramyxoviridae, responsável por causar infec-

ções agudas, de alta transmissibilidade e altas taxas de mortalidade. Causam broncopneumonia inters�cial seve-

ra, meningoencefalite não-supura�va e imunossupressão, podendo estar associado com infecções oportunistas 

virais, bacterianas e fúngicas. Acredita-se que sua transmissão seja por contato direto por feridas na pele ou por 

aerossol.  

O boto-cinza (Sotalia guianensis), cetáceo endêmico de estuários da América Central até o sudeste do Brasil, 

uma das espécies mais sensíveis do Atlân�co Sul com declínios populacionais severos descritos em estudos re-

centes.  

O presente trabalho descreve um caso fatal de morbilivirose dos cetáceos diagnos�cado em um boto-cinza 

(Sotalia guianensis) que foi resgatado e esteve em reabilitação durante 10 dias em São Sebas�ão/SP. Em trata-

mento, o indivíduo apresentou melhora no quadro clínico até o quarto dia, alimentando-se voluntariamente e 

nadando livremente pelo tanque sem auxílio de flutuadores.  

Porém, devido aos danos causados pelo vírus, imunossupressão e infecções secundárias, o animal veio à óbito 

no décimo dia. A análise biomolecular das amostras colhidas, achados de necropsia e da histopatologia confir-

maram o diagnós�co de morbilivirose.  

Na mesma época, foi detectado o primeiro surto de morbilivirose no Rio de Janeiro, causando a morte de mais 

de 170 indivíduos de Sotalia guianensis.  O primeiro caso no Brasil ocorreu em 2010, no Espírito Santo afetando 

um filhote da mesma espécie. Descoberto em animais marinhos em 1988 no hemisfério norte, sendo atualmen-

te uma das principais ameaças naturais para esses animais.  

 

Materiais e Métodos 
No dia 24 de dezembro de 2017 por volta das 13h, um indivíduo de Sotalia guianensis juvenil encalhou vivo na 

costeira da praia de Itaquanduba em Ilhabela/SP. Foi resgatado pela equipe do Ins�tuto Argonauta, no âmbito do 

PMP-BS e transportado até a Base de Estabilização Argonauta, na praia Grande em São Sebas�ão/SP. 

Às 13:40h o animal foi colocado em tanque de vinil com 10.000 litros de água salgada, necessitando do auxílio 

de um técnico e de flutuadores em tempo integral para manter o espiráculo livre. A frequência respiratória vari-

ou entre 2 a 4 mrm e a frequência cardíaca entre 72 a 100 bpm. Animal com 30 kg e 1,61 m de comprimento, 

possuía úlceras em cavidade oral e mucosas hipocoradas. Teve picos de agitação, apresentando diarreia mucosa 

esverdeada, flatulência e alteração de flutuabilidade. No primeiro dia, os parâmetros sanguíneos básicos foram: 

Glicemia: 125 mg/dl; Hematócrito: 26%; Leucócitos: 1%; PPT: 9,2 g/dl.  

A terapêu�ca foi iniciada com aplicação de dexametasona e aminofilina em dose única - IM. Os manejos se man-

�veram a cada duas horas durante os três primeiros dias, alternando-se em hidratações com solução isotônica 

de 60 ml a 180 ml (3 partes de NaCl 0,9 % + 2 partes de Ringer com Lactato + 1 parte de Glicose 5%) e purê de 

peixe com suplementação de sais, eletrólitos, vitaminas, proteínas, aminoácidos (BabyDrax®, Benerva®, Emulsão 

Sco!®, Ensure®, Hemolitan®, Glicopan®, Ômega 3, Calcio), probió�cos (Organew®), imuno es�mulantes 
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(Leucogen®), protetor hepá�co (Silimarina), além de an�bio�coterapia (Amoxicilina + Clavulanato - BID).  

Foi realizado exame radiográfico e colhidos swabs para isolamento bacteriano e viral. 

No quarto dia de tratamento o animal passou a alimentar-se com pequenos peixes (150 a 450 g) e foi re�rado 

dos flutuadores. No oitavo dia houve redução do ape�te, rejeição de hidratações, amanhecendo letárgico e à 

deriva no tanque, sinais agravados após ruídos dos fogos de ar�jcio.  

Na manhã do décimo dia, após aparente convulsão e parada cardiorrespiratória, foram aplicadas dexametasona, 

adrenalina, aminofilina – IM, seguidas de massagem cardíaca, porém o óbito foi constatado às 6:20 h. 

 

Resultados 
Na necropsia, foram constatadas lesões circulares ulcera�vas em mucosa oral e região mandibular, aderência em 

região medias<nica unindo coração e pulmão, pneumonia bacteriana e parasitária com múl�plos cistos fluindo 

líquido viscoso purulento ao corte. O jgado apresentava palidez, fibrose e aspecto marmorizado, aderindo-se ao 

diafragma. O pâncreas apresentou líquido amarelado viscoso fluindo ao corte e a �reoide apresentava hiperpla-

sia de lobo direito. 

O exame histopatológico revelou meningoencefalite linfocitária com degeneração e necrose neuronal, broncop-

neumonia inters�cial supura�va, corpúsculos de inclusão virais, linfadenite e depleção linfóide, hepa�te, dege-

neração hidrópica hepá�ca, enterocolite e congestão em mucosa estomacal, pâncreas, baço, adrenais, rins, �-

reóide e encéfalo. Presença também de derma�te necrossupura�va com corpúsculos de inclusão viral compa<-

veis com poxvírus. 

O hemograma inicial revelou leucocitose e valores reduzidos de hematócrito, VCM e hemoglobina. A bioquímica 

sérica revelou uremia, baixos valores de crea�nina, AST, ALT, Fosfatase Alcalina e Albumina. Também foi consta-

tada Hipocalcemia, Hipofosfatemia, Hiponatremia, Hipocalemia e deficiência de Ferro. 

O sangue colhido logo após a morte do animal revelou um aumento na quan�dade de hemácias, hemoglobina e 

proteína total, redução do VCM e leucopenia. A bioquímica sérica apresentou valores elevados de ácido úrico, 

ureia, CK, proteína total, Albumina, globulina e potássio. Também revelou diminuição nos níveis de crea�nina, 

AST, fosfatase alcalina, fósforo e sódio.  

Amostras de baço, cérebro e swabs de pulmão, espiráculo e jgado �veram resultado posi�vo na pesquisa de 

morbilivírus por biologia molecular.  

As projeções radiográficas revelaram campos pulmonares de padrão inters�cial e maior visibilização de paredes 

brônquicas (broncopa�a incipiente em hemitórax esquerdo), silhueta cardíaca dentro da normalidade e segui-

mentos intes�nais preenchidos gases. 
 

Discussão 
A sintomatologia apresentada pelo indivíduo foi compa<vel com a morbilivirose: condição corporal ruim, anore-

xia, diarreia, gengivite ulcera�va e imunossupressão. Os picos de agitação esporádicos sugerem as alterações 

comportamentais ou sinais neurológicos. Em outros casos anteriormente descritos, foram observados também 

mucosas cianó�cas, descargas nasais e oculares mucopurulentas, dispnéia, taquipnéia e alta carga parasitária. 

Os principais resultados necroscópicos e histopatológicos foram compa<veis com os achados caracterís�cos da 

morbilivirose. As análises biomoleculares confirmaram a enfermidade. 

Notou-se que o resgate rápido e o tratamento suporte imediato foram fundamentais para a melhora significa�va 

do quadro clínico inicial apresentado. Porém, tratando-se de uma doença viral altamente letal, imunossupresso-

ra, e as alterações já existentes no animal, o organismo não foi capaz de restabelecer-se levando o indivíduo à 

óbito 10 dias após o início do tratamento.  

São necessários mais estudos para a melhor compreensão dos aspectos desta enfermidade infecciosa e os im-

pactos causados nas populações de vida livre, especialmente diante do primeiro surto de morbilivirose no Brasil. 



 

 49 

 

Agradecimentos 
À toda a equipe do Ins�tuto Argonauta, ao Aquário de Ubatuba, à Univali e ao  projeto de Monitoramento de 

Praias da Bacia de Santos (#PMP-BS), que é uma a�vidade desenvolvida para o atendimento de condicionante do 

licenciamento ambiental federal das a�vidades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natu-

ral no Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama, coordenando pela Univali e executado pelo Ins�tu-

to Argonauta no litoral norte de São Paulo. Vale ressaltar que a resposta imediata e eficiente prestada pela equi-

pe do Ins�tuto Argonauta aos acionamentos e solicitações realizados pela sociedade, são de extrema importân-

cia para a sobrevida dos animais resgatados. 



 

 50 

INGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS POR TONINHAS (PONTOPORIA BLAIN-

VILLEI) DO LITORAL CENTRO-SUL DE SÃO PAULO, BRASIL 
 

Camila Brandão Seabra
1
, Vanessa Lanes Ribeiro

1
, Carolina Pacheco Bertozzi

2
, Ítalo Rafael Bini Junior

1
, Victor dos Santos Luiz

1
, 

Rodrigo del Rio do Valle
1,3

   
1 - Ins�tuto BIOPESCA, SP, Brasil; 2 - Ins�tuto de Biociências, Campus do Litoral Paulista, SP, Brasil – UNESP; 3 - Ins�tuto de Ciências da Saúde, Univer-

sidade Paulista, SP, Brasil – UNIP, E-mail: rodrigo.valle@biopesca.org.br   

 

Introdução 
Detritos plás�cos são encontrados em grandes quan�dades nos ecossistemas marinhos e estuarinos, toneladas 

desses poluentes chegam aos oceanos anualmente (Derraik, 2002). O impacto desses detritos em tetrápodes 

marinhos é majoritariamente mecânico, principalmente devido à sua ingestão (Tourinho et al., 2010). Em cetá-

ceos, como as toninhas (Pontoporia blainvillei), os detritos de origem antropogênica são ingeridos frequente-

mente em pequenas quan�dades, porém podem ter efeitos a longo prazo, com bloqueio parcial ou total do trato 

digestório (Jacobsen et al., 2010). Obje�vou-se descrever a presença e os impactos de resíduos sólidos de ori-

gem antropogênica nos tratos gastrointes�nais (TGIs) de toninhas.  

 

Materiais e Métodos 
O estudo foi conduzido no período de 2015 a 2018 no Ins�tuto Biopesca, Praia Grande/SP, Brasil, com toninhas 

recolhidas de captura acidental por redes de emalhe ou de encalhe resgatadas durante o Projeto de Monitora-

mento de Praias, no licenciamento ambiental para exploração e escoamento de petróleo e gás do Pólo Pré-Sal da 

Bacia de Santos pela PETROBRAS, conduzido pelo IBAMA. A área do estudo abrangeu os municípios de São Se-

bas�ão, Guarujá, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Iguape. 

A colheita dos TGIs de 90 toninhas foi realizada durante as necropsias, após obtenção de dados biológicos como 

sexo, comprimento total (CT) e maturidade sexual ob�da com base no CT. Os tratos gastrointes�nais foram re-

movidos por completo e, em seguida, esôfago, estômago e intes�nos foram inspecionados para detectar a pre-

sença de resíduos sólidos, obstruções ou lesões na mucosa, como gastrites e ulcerações. Os resíduos encontra-

dos foram quan�ficados, medidos e classificados por �po e fonte. Os dados foram expressos em frequência rela-

�va de ocorrência (FO%), definida como o número de vezes que o resíduo ocorre no trato diges�vo. 

Para esta análise, os indivíduos foram categorizados em grupos rela�vos ao CT (G1=<80 cm, G2=80 a 89,9 cm, 

G3=90 a 99,9 cm, G4=100 a 109,9 cm, G5=110 a 119,9 cm, G6=120 a 129,9 cm, G7=130 a 139,9 cm e G8=>140 

cm). 

As fontes de resíduos sólidos foram classificadas em três categorias: 1- Embalagens (p.ex.: fragmentos de plás�-

co flexível), 2- Pesca (itens relacionados com a pesca, p.ex.: linha de nylon) e 3- Desconhecida (p.ex.: fragmentos 

de borracha e não iden�ficados).  

 

Resultados 
O CT das toninhas variou entre 55,5 e 141,0 cm, 67,8% das quais foram consideradas sexualmente imaturas. Do 

total, 14,4% apresentaram resíduo de origem antropogênica no TGI. Os dois grupos que não apresentaram resí-

duo foram G1 e G3. Em 13,3%, os resíduos foram encontrados exclusivamente no estômago, e em 1,1% apenas 

no esôfago. Embalagens foram encontrados em 69,2% dos TGIs analisados, Pesca em 7,7% e Desconhecida em 

23,1%. 

Das 13 toninhas com resíduos no TGI, 46,1%, apresentaram um único item e 53,9% apresentaram entre 2 e 5 

itens, das quais 28,5% �nham itens de fontes diferentes. A média foi 2,15±1,41(DP) itens por indivíduo. Os resí-
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duos apresentaram tamanho entre 0,84 e 13,0 cm, e os maiores eram do �po Embalagens. A ingestão de resí-

duos ocorreu em maior FO% nos indivíduos maduros (G6, G7 e G8). Das 14,4% toninhas com resíduos, um único 

indivíduo apresentou lesão grave, ulceração.  

 

Discussão 
A conservação de uma espécie depende do conhecimento sobre a mesma e, na literatura cien<fica, há uma es-

cassez de informações sobre a ecologia e impactos antrópicos em toninhas do estado de São Paulo, fato que res-

salta a importância deste estudo, pois este é o primeiro reporte de análise de resíduos sólidos em trato gastroin-

tes�nal de toninhas nesta região. 

Os dados ob�dos demonstraram que a FO% para ingestão de resíduos sólidos é inferior à encontrada por Bassoi 

(1997), no Rio Grande do Sul (FO=22,2%), e por Bas�da et al. (2000) (FO=31,0%), e Denuncio et al. (2011) 

(FO=28,1%), na Argen�na. Entretanto, os dados são suficientes para evidenciar uma relevante vulnerabilidade 

das toninhas analisadas à ingestão de resíduos antropogênicos. 

As categorias de resíduos antropogênicos ingeridos pelas toninhas de cada região foram semelhantes, porém, as 

FO% foram dis�ntas, pois os fragmentos de pesca foram mais frequentes do que itens de plás�co no Rio Grande 

do Sul (Bassoi, 1997) e na Argen�na (Bas�da et al., 2000). Em outro estudo na Argen�na (Denuncio et al., 2011), 

as embalagens de plás�co foram as mais frequentes, dados que corroboram os ob�dos, porém, apesar do pa-

drão de categorias ter sido o mesmo, os valores foram diversos. As diferenças encontradas podem estar relacio-

nadas às diferenças nas caracterís�cas naturais, com padrões que podem influenciar no fluxo e acúmulo de resí-

duos sólidos, assim como nas caracterís�cas culturais de cada região, pois diferentes a�vidades e padrões de 

consumo também podem influenciar na quan�dade e �po de resíduos gerados. 

O achado necroscópico deste estudo, a ulceração em um indivíduo, permite inferir que a interação com resíduos 

antropogênicos pode afetar a saúde, fator importante para a conservação da espécie. Embora pouco estudadas, 

este estudo comprova que toninhas que ocorrem no estado de São Paulo são impactadas nega�vamente pelas 

ações antrópicas, fator importante para sua conservação. 
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Os Procellariiformes incluem a maioria das espécies de aves pelágicas encontradas nos oceanos, raramente to-

cando a terra exceto durante a reprodução. Muitas espécies realizam longas viagens para alimentação e amplos 

movimentos migratórios. A pardela-de-óculos, Procellaria conspicillata, é um procellariiforme cuja única popula-

ção reprodu�va conhecida é endêmica da Ilha Inacessível, do grupo de Tristão da Cunha, classificada como 

‘vulnerável’ pela IUCN. É uma espécie avistada com frequência em alto mar associada a presença de espinhelei-

ros, não sendo comum sua presença na costa. No dia 11 de janeiro de 2018, o Centro de Recuperação de Ani-

mais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande (CRAM-FURG) recebeu um indivíduo desta espécie, resga-

tado durante monitoramento de praia realizado pelo Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental (NEMA). 

O animal encontrava-se alerta e a�vo. Após a realização do exame clínico, pesagem e coleta de sangue, foi apli-

cado o protocolo para reabilitação de aves u�lizado no Centro, e, ao fim de doze dias, o indivíduo apresentou-se 

apto para liberação. A ave foi marcada com anilha do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação das Aves Sil-

vestres (CEMAVE) por pesquisadores do Laboratório de Aves Aquá�cas e Tartarugas Marinhas da FURG. Até esta 

data exis�a apenas um registro da ocorrência desta espécie no CRAM-FURG, relacionado a um evento meteoro-

lógico extremo ocorrido no fim de março de 2004, no sul do Brasil. Tratava-se de um animal encontrado em San-

�ago, RS e enviado ao Centro onde permaneceu por 10 dias até ser liberado.  
 

Agradecimentos 
Voluntários e colaboradores do CRAM-FURG, Museu Oceanográfico Prof. Eliézer de C. Rios, Petrobras, Núcleo de 

Educação e Monitoramento Ambiental (NEMA), Laboratório de aves aquá�cas e tartarugas marinhas da FURG e 

KAOSA. 

 



 

 54 

REABILITAÇÃO DE LEPIDOCHELYS OLIVACEA NO LITORAL SUL DO RIO 

GRANDE DO SUL, BRASIL 
 

Andréa Corrado Adornes
1
, Aryse Mar<ns Melo

1,2
, Pedro Renato Gonçalves Filho

1
, Rodolfo Pinho da Silva Filho

1,3
, Silvia Bainy 

Gastal
1
, Vanessa Marques Pedroso

1
, Paula Lima Canabarro

1,4 
 

1 - Centro de Recuperação de Animais Marinhos, Museu Oceanográfico Prof. Eliézer de Carvalho Rios, Universidade Federal do Rio Grande (CRAM-

FURG), Rio Grande, RS, Brasil; 2 - Universidade Federal de Pelotas, UFPel, Pelotas, RS, Brasil; 3 - Aiuká - Consultoria em Soluções Ambientais, Praia 

Grande, SP, Brasil; 4 - E-mail: paula.oceanofurg@hotmail.com  

 

A tartaruga oliva não é comumente encontrada nas praias do sul do Brasil. Em março de 2016 o Centro de Recu-

peração de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande (CRAM-FURG) recebeu duas L. olivacea 

adultas para reabilitação, ambas resgatadas em monitoramentos de praia apresentando indícios de interação 

com pesca. A primeira foi resgatada pela equipe do Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental (NEMA) 

apresentando amputação recente da nadadeira anterior esquerda, e a segunda, resgatada por pesquisadores da 

FURG, apresentava a nadadeira anterior esquerda estrangulada por uma corda. Os pesos e comprimentos curvilí-

neos da carapaça (CCC) foram 38,8kg e 71cm, e 25,9kg e 65,5cm, respec�vamente. O valor de hematócrito do 

indivíduo 1 foi 8% enquanto o do 2 foi 22%. O protocolo de reabilitação consis�u de hidratação intravenosa com 

cloreto de sódio 0,9%, suplementação vitamínica intramuscular (IM), administração de sulfato ferroso IM e su-

plemento vitamínico mineral aminoácido via oral. Foi feita an�bió�coterapia IM (benzilpenicilina G procaína, 

estreptomicina e associações / 6.000.000 u.i.), e aplicação de an�inflamatório IM (meloxicam 0,2%). As lesões 

eram limpas diariamente com clorexidine 2% e posterior aplicação de cloridrato de oxitetraciclina tópico. A tarta-

ruga 1 se alimentou espontaneamente no segundo dia de tratamento enquanto a 2 foi alimentada com papa de 

peixe durante a permanência no CRAM-FURG, sendo ambas man�das nas piscinas da área externa. A tartaruga 1 

foi liberada após 48 dias com marcas do TAMAR, e a 2 veio a óbito no 47º dia. Este foi o primeiro registro de L. 

olivacea em reabilitação no CRAM-FURG.  
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Incidentes com vazamentos de óleo sempre oferecem riscos à fauna silvestre e o sucesso da resposta a emer-

gências ambientais depende, fundamentalmente, da previsibilidade e da coordenação das ações. Diversos luga-

res no mundo antecipam a dinâmica da resposta com a elaboração de planos de ação de emergência para fauna 

oleada como ocorre na Califórnia, Austrália, Europa e outros. No Brasil, esta inicia�va é organizada e padroniza-

da pelo Plano Nacional de Con�ngência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional 

(PNC) - Decreto 8.127/2013, que aponta a necessidade de pessoal treinado e centros especializados para garan-

�r o resgate e salvamento de animais a�ngidos por petróleo e seus derivados. O documento que atende a estes 

obje�vos estabelecendo os procedimentos para o manejo de fauna a�ngida por óleo e definindo as estruturas 

mínimas necessárias aos centros e instalações u�lizados durante a resposta a um incidente é o Manual de Boas 

Prá�cas para Fauna A�ngida por Óleo, elaborado em 2016 por analistas ambientais do Ibama, com a par�cipa-

ção do ICMBio e de profissionais com experiência na resposta à fauna oleada. No Manual também são encontra-

dos os procedimentos mínimos que devem ser observados para a soltura dos animais e para o monitoramento 

pós-soltura, com o obje�vo de verificar a eficácia da reabilitação e da reintrodução dos animais no seu ambiente 

natural ao longo do tempo. Portanto, existe atualmente no país um padrão a ser seguido pelos respondedores e 

por todas as unidades de manejo de fauna, com o obje�vo de melhorar o atendimento dos animais a�ngidos 

por óleo.  
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A manutenção de cetáceos em ca�veiro é um desafio. Há poucos relatos de reabilitação com odontocetos no 

Brasil, e apenas um caso anterior de sucesso de reabilitação de Toninha (Pontoporia blainvillei). A R3 Animal re-

cebeu 3 indivíduos desta espécie: a primeira veio a óbito após 8 dias de tratamento e a segunda foi eutanasiada 

devido a complicações clínicas. A terceira toninha, indivíduo fêmea, juvenil (91 cen<metros e 12 kg), foi encon-

trada no dia 27 de novembro de 2017 na praia de Itapirubá/Sol com lesões suges�vas de interação com rede de 

pesca e alterações em auscultação indica�vas de pneumonia. O animal foi man�do em tanque com água salgada 

a 23 ºC sob monitoramento con<nuo e recebeu tratamento com an�bió�cos amoxicilina e clavulanato de potás-

sio, an�fúngico itraconazol, an�ácido rani�dina e analgésico tramadol VO. Quando apresentava alterações fisio-

lógicas e comportamentais indica�vas de estresse (aumento em frequência cardíaca e respiratória, alteração em 

ritmo cardíaco e aumento do número de movimentações na piscina) foi aplicado diazepam IM. A alimentação 

com papa de peixe acrescida de creme de leite sem lactose, Ensure® e ômega 3 foi administrada VO a cada 3 

horas através de sonda nasogástrica. Exames laboratoriais (hemograma, bioquímica sérica, coproparasitológico, 

cultura e an�biograma de borrifo de orijcio respiratório) e de imagem (ultrassonografia) confirmaram que o ani-

mal estava apto para soltura, a qual ocorreu no dia 06 de dezembro de 2017, na Barra da Lagoa. Foi realizada 

foto iden�ficação da nadadeira caudal e das lesões e até o presente momento não houve no�ficação do animal.  
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O litoral do Estado de São Paulo é uma importante área de alimentação de quatro das cinco espécies de tartaru-

gas marinhas que ocorrem no Brasil, sendo a tartaruga-verde (Chelonia mydas), juvenil, a mais frequente. Uma 

das causas contribuintes à sua ameaça é a fibropapilomatose, doença epizoó�ca caracterizada por tumorações 

cutâneas, onde o indivíduo pode apresentar debilidade e imunossupressão, comprometendo assim sua viabilida-

de no ambiente marinho. A exposição desses animais à substâncias químicas e resíduos sólidos antropogênicos 

pode contribuir para a disseminação da doença e agravamento de sintomas. O litoral paulista possui grande de-

senvolvimento industrial e portuário, sendo caracterizado por grandes problemas de saneamento que se agra-

vam com o aumento da população nas temporadas. Este trabalho obje�vou a realização do exame histopatológi-

co de amostra de fibropapiloma em tartaruga-verde juvenil, encontrada em Peruíbe, relacionando-o à dados 

sobre a qualidade de água local e devidas contaminações. No exame, confirmou-se a fibropapilomatose, obser-

vando proliferação de fibroblastos, proliferação estromal hiperplásica, proliferação epitelial, vacuolização com 

inclusões citoplasmá�cas eosinojlicas, hiperqueratose. Dentre poluentes presentes na região, comprova-se a 

presença de organoclorados, principalmente γ-HCH, bem como metais pesados Co, Pb, Zn, Mn, Zn E Cr. Tais subs-

tâncias apresentam caracterís�cas toxicológicas, carcinogênicas e bioacumuladoras. As praias de Peruíbe são 

avaliadas pelo órgão CETESB, classificadas como regular a ruim. A relação da enfermidade com a poluição impac-

ta de forma significa�va as populações de tartarugas, contribuindo para o desequilíbrio do ecossistema marinho. 

As tartarugas são consideradas importantes sen�nelas ambientais e são o reflexo direto da qualidade do meio 

em que vivem.  
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Trabalhos com reabilitação de cetáceos no Brasil são escassos. Com obje�vo de contribuir com as a�vidades em 

Centros de Reabilitação, apresentamos este relato de caso do resgate, reabilitação e soltura de um golfinho-

pintado-do-atlân�co. Em 27 de julho de 2014, um jovem macho de Stenella frontalis encalhou em Itamambuca. 

Estava íntegro, exausto, temperatura corporal 32°C e glicemia 122mg/dl. Foi administrada Dexametasona (2,0ml) 

via intramuscular. Após descanso, foi realizada primeira tenta�va de soltura sem sucesso. O animal foi transpor-

tado até Barra Seca, onde a segunda tenta�va de soltura também falhou. Decidiu-se transportar o animal, moni-

torando sua frequência cardíaca e respiratória, para o Centro de Reabilitação onde permaneceu em piscina 

(22.000l) com sistema de filtragem. Foram fornecidas sondas gástricas de hidratação (60ml), posteriormente de 

alimentação (120ml de papa de peixe com óleo de jgado de bacalhau e vitaminas) e primeira dose de Enrofloxa-

cina (4,25ml). O paciente apresentou melhora no mesmo dia, desviando de obstáculos e levantando para respi-

rar. Foram realizadas biometria (CT140cm; peso 27kg), coleta de sangue para hemograma e exame bioquímico e 

tecido para DNA. No dia seguinte o paciente apresentava temperatura estável (37,5°C) e além da sonda de ali-

mentação, foi fornecido peixe com vitamina. No terceiro dia foram acrescentados peixes vivos na piscina para 

es�mular a natação. O animal respondeu bem ao tratamento permanecendo estável e sendo monitorado até o 

momento da soltura. Marcas naturais e contorno da nadadeira dorsal foram fotografadas para reconhecimento 

em caso de reencalhe. A soltura foi realizada em 31 de julho de 2014 na Ilha Vitória.  
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Deformidades vertebrales (cifosis, lordosis, escoliosis) han sido documentadas en varias especies de cetáceos y 

mamíferos marinos;se clasifican según el grado y dirección en relación al eje axial del cuerpo de la desviación. 

Este caso se describe la deformación de columna vertebral un lobo marino fino austral (Arctophoca australis) 

hembra adulta de 50 kg.de vida libre del sur de Chile, rescatada agónica en Lirquén (La�tud: -36.7083 Longitud:-

72.975), región del Biobio, muy lejos de su zona de origen por SERNAPESCA, falleciendo finalmente. Se procedió 

inmediatamente a la necropsia y toma de muestras para histopatología y radiograjas del segmento tóraco-

lumbar al presentar una severa deformación y desviación derecha de columna vertebral, como apoyo ante un 

posible trauma vertebral. Los resultados mostraron cifoescoliosis de columna tóraco-lumbar, se apreciaron alte-

raciones a nivel del car<lago ar�cular de ar�culaciones vertebrales tóraco-lumbares asociadas a lordosis, con 

alteraciones degenera�vas osteocar�laginosas e intervertebrales (ángulos hasta 45°) y por ende alteraciones de 

las relaciones osteocar�lagineas y posturales de data an�gua, y una marcada hipertrofia de musculatura del tó-

rax derecho y glútea izquierda, atrofia del lado opuesto a la alteración. Cabe notar que el ejemplar presentaba 

buena condición corporal y cobertura grasa, su muerte se debió a un síndrome mul�sistémico y no por su defor-

mación vertebral. La longevidad de pinnípedos con deformaciones vertebrales es desconocida, ignorando su 

supervivencia como adultos, solo se ha reportado en un individuo muerto a pocas horas de nacer, sin dejar re-

gistro de imágenes. Este es el primer reporte de un adulto documentado en Chile.  
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En tortugas marinas el Cold-Stunning Syndrome, provoca hipotermia, bradicardia, neumonía letargia, shock, in-

munodepresión, y muerte, producto de exposición a corrientes oceánicas frías; perdiendo su orientación, siendo 

arrastradas lejos de su hábitat natural. Se caracterizó el varamiento de tortugas marinas según especie, estación, 

región y relación con la temperatura del mar en el punto de varamiento en Costas de Chile período 2009-2014. 

Se planteó un estudio relacional retrospec�vo, de registros oficiales de SERNAPESCA, resumidos en tablas de 

frecuencias absolutas y rela�vas, según intervalos de clases, analizados mediante la prueba de Chi cuadrado. La 

temperatura del mar en el punto de varamiento fue obtenido de los registros satelitales de la NOAA. Para deter-

minar la influencia de la temperatura respecto de la frecuencia de varamientos, se u�lizó como punto de corte 

16°C, procediendo a su comparación con la prueba t de student para muestras independientes, previa compro-

bación de ajuste normalidad de los datos. El registro oficial de varamientos(n=94) indicó que Chelonia mydas 

(48%) y Lepidochelys olivacea (47%) vararon más frecuentemente, coincidiendo con registros en Perú y Uruguay. 

Las regiones de Arica y Parinacota (32%) y Biobío (15%) presentaron frecuencias más altas de varamientos en 

verano (35%), primavera (34%) coincidiendo con reportes internacionales. La frecuencia se incrementó de modo 

significa�vo cuando la temperatura del mar fue menor de 16°C (p<0,05). El circuito oceánico donde confluyen 

tres corrientes podría explicar, el mayor número de varamientos de tortugas marinas, en la zona central de Chile 

con temperaturas, bajo los 16 C°, que podría afectarlas de hipotermia.  
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Es frecuente el varamiento de pingüinos en la Región del Biobio, se han realizado diversos estudios para deter-

minar las variables que intervienen y poder mi�gar el daño a través del conocimiento y la educación. 184 pingüi-

nos Sphenicidaes fueron intervenidos, determinándose estacionalidad, frecuencia y mo�vo de ingreso através 

de SERNAPESCA, par�culares u otros al Centro de Rescate y Rehabilitación autorizado en Concepción, en el peri-

odo 2004 - 2016 y número de aves muertas y porcentaje de liberación. Del total de aves, Pingüinos de Humboldt 

(Spheniscus humbold�) 112 (61%) y Pingüinos Magallánicos (Spheniscus magellanicus) 72 (39%), con peso pro-

medio 2,8 kg y altura promedio 58 cm. El mo�vo principal fue antropogénico con 71/184 que correspondió al 

39%, seguido de traumas, patologías varias, y en menor número requisados 2/184, 1% del total. Respecto a la 

estacionalidad, en invierno el número de afectados 79/184 (43%), seguido de primavera. De los especímenes 

ingresados el 62% fue liberado correspondiendo a 114 ejemplares, 3% trasladado a otros centros, mientras que 

el 35% (64/184) falleció o fueron eutanasiados durante el proceso. Se estudiaron otras variables (estrato etario, 

lugares de los eventos, y quien dio aviso). Estos datos muestran claramente estacionalidad de ingreso, factor 

humano en los dis�ntos hallazgos encontrados es el principal peligro para las especies de pingüinos de la zona, 

se debe considerar el bajo número de individuos que habitan el área de estudio (colonias), y la migración por la 

zona, es fundamental la educación en dis�ntos niveles para resguardar su integridad y poder protegerlos.  
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Entre los pinnípedos que frecuentan las costas del Biobío, es el lobo común (Otaria flavescens), quien más even-

tos protagoniza, mientras que, focas o lobos de diversas especies es circunstancial, al sufrir problemas de desori-

entación, patologías diversas, traumas naturales o antropogénicos; o migrando hacia o desde sus lugares de ori-

gen. En 299 ejemplares intervenidos en coordinación con SERNAPESCA, se determinó la estacionalidad, frecuen-

cia, mo�vo de atención tanto in situ, o en Centro de Rehabilitación, durante el periodo 2004 y 2016. El 97% cor-

respondió a otáridos y un 3% a fócidos. El mo�vo principal fue de origen antropogénico con un 87%; un 7% por 

acciones naturales, enfermedades con un 4%, y un 2% del total a animales requisados. Se determinó la estacio-

nalidad, siendo el invierno (89%) el período con mayor número de afectados, pero existe un sesgo pues un gran 

número de acciones ocurrió durante el 2007 (derrame de petróleo); involucrando a 252 individuos 84% de los 

animales intervenidos, seguido de la primavera (8%). El 89% fueron reinsertados correspondiendo a 266 ejem-

plares, el 1% (3) trasladados a centros de exhibición, el 9% (27) falleció y/o fueron eutanasiados, dada la grave-

dad de las lesiones. Además se analizó localización geográfica de los eventos, y quién dio aviso entre otras. Se 

observa estacionalidad y ubicación geográfica de los varamientos, factor humano es el principal mo�vo 

(accidentes, derrames de petróleo, enmallamiento, colisiones con embarcaciones o maltrato). Se han llevado a 

cabo acciones tendientes a la protección, conocimiento y/o conservación de las dis�ntas especies cen�nelas 

bioambientales afectadas.  
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Se �ene escaso conocimiento del endoparasi�smo de esta especie en delfines de vida libre. Se ha documentado, 

principalmente en ejemplares que han varado o muerto, la ocurrencia de los nematodos del �po Anisakis, Halo-

cercus sp. y Crassicauda sp., ademas de trematodos Nasitrema sp., Braunina cordiformis y Pholeter gastro-

phylus. En Chile solo se había no�ficado el hallazgo de larvas del cestodo Sarcocys�s en agua. Un ejemplar adul-

to de Lagenorhynchus obscurus, de 72kg, varo muerto en el golfo de Arauco (37°10’0”S, 72°57’0”W) región del 

Biobío, su cuerpo fue recuperado por el Servicio Nacional de Pesca de Chile (SERNAPESCA), siendo remi�do a la 

Universidad San Sebas�án para necropsia obteniéndose diversas muestras de tejido para histopatología. En 

muestras musculares analizadas se evidencio presencia de numerosas formaciones fusiformes o esferoidales 

que correspondieron a, por lo menos, tres estructuras quís�cas intramioci�cas de cu<cula delgada que midieron 

entre 90 y 180 mm de diámetro y que en su interior albergaban numerosas granulaciones basofilas que genera-

ban atrofia rabdomioci�ca. En el interior de los quistes se apreció subdivisiones limitadas por septos en cuyo 

interior se hallaron numerosos bradizoitos de 15 x 10 mm de tamaño aproximado y que concordaron con las 

caracteris�cas morfologicas del genero Sarcocys�s. La iden�ficación se efectuó mediante el uso de literatura 

especializada de referencia. La ocurrencia de Sarcocys�s en mamíferos marinos había sido documentada previa-

mente en ballenas y belugas, lobos marinos de California, lobos marinos del norte, nutrias y focas entre otros y 

siendo el primer hallazgo en mamíferos marinos en aguas de Chile.  
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As águas do sul do Brasil são importantes áreas de alimentação para as tartarugas marinhas, muitos destes indi-

víduos encalham debilitados em praias da região ou são capturadas incidentalmente em redes de pesca. O Cen-

tro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande (CRAM-FURG) recebe animais 

resgatados entre a Barra da Lagoa do Peixe (Tavares-RS) e a Barra do Arroio Chuí (Santa Vitória do Palmar-RS) e 

interior do estuário da Lagoa dos Patos. Este trabalho apresenta a casuís�ca de tartarugas marinhas ingressadas 

para reabilitação no Centro, oriundas da interação com a�vidades pesqueiras, entre os anos de 2013 e 2017. 

Neste período o Centro recebeu 318 tartarugas, sendo 93% tartarugas-verde (Chelonia mydas), 6% tartarugas-

cabeçuda (Care�a care�a) e 1% tartarugas-de-couro (Dermochelys coriacea), tartarugas-oliva (Lepidochelys oli-

vacea) e tartarugas-de-pente (Eretmochelys imbricata). Menos de 5% das C. mydas foram provenientes da captu-

ra incidental na pesca, outros 4% apresentaram evidências de interação com a a�vidade, como nadadeiras ante-

riores estranguladas por fios de nylon, fraturas ou amputações. Entre as C. care�a, 5,5% foram oriundas direta-

mente da pesca, dois exemplares chegaram com as duas nadadeiras anteriores amputadas e três indivíduos com 

suspeita de embolia pulmonar. As duas L. olivacea ingressaram com evidências da interação, uma com a nada-

deira anterior estrangulada por corda e a outra com amputação recente do membro. Apesar da interação nega�-

va entre as tartarugas marinhas e a a�vidade pesqueira, esta não é a principal casuís�ca dos exemplares recebi-

dos no CRAM-FURG para a reabilitação.  
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The collec�on of bone marrow as a diagnos�c tool has been increasing in veterinary medicine and the op�mal 

collec�on site varies among species. Bone marrow samples can provide valuable diagnos�c informa�on about 

the immunologic status of animals and their hematologic capaci�es, being able to answer specific ques�ons that 

cannot be answered by rou�ne diagnos�c tests. An example of the u�lity of these samples in pinnipeds includes 

evalua�on of the effects of oil exposure on blood cells produc�on, as cytopenia is a common finding in oiled ani-

mals. The goal of this project was to determine the best site(s) to collect bone marrow from pinnipeds. Based on 

human and veterinary medical literature, as well as pinniped anatomy, a study was made comparing the techni-

que on two different sites: the dorsal por�on of iliac crest and the �bial crest. Bone marrow aspirates were 

collected from 12 animals; 6 Northern elephant seals (Mirounga angus�rostris), 4 California sea lions (Zalophus 

californianus) and 2 Pacific harbor seals (Phoca vitulina), immediately following euthanasia or natural death. 

Auer aspira�on, the samples of bone marrow were placed on a clean microscope slide, followed by the smear 

technique. A comparison was made of the effec�veness of different needles used in the study 18G, 16G, 14G 

needles and 11G Jamshidi needle, which is the most commonly used needle for performing bone marrow biopsi-

es. Following sample collec�on, the bones were opened during the subsequent necropsy to evaluate the precisi-

on of the sample collec�on and visibly confirm the op�mal sample collec�on site and angle.  
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Mundialmente la captura incidental sigue siendo una de las principales causas de perdida de especies de aves 

marinas. El albatros de Galápagos (Phoebastria irrorata), categorizado en peligro crí�co de ex�nción según UICN 

y en Apéndice I de la CMS, ha sido reportado en estas capturas incidentales. El obje�vo de este trabajo es pre-

sentar el primer reporte de rehabilitación de un albatros de Galápagos en Perú. En diciembre del 2015, se resca-

tó una de estas aves de las redes de pesca una embarcación pesquera. El ave fue trasladada a la ciudad de Lima, 

y en coordinación con las autoridades fue entregada al proyecto Golondrina de la Tempestad, para su evaluación 

clínica y diagnós�co. La rehabilitación se desarrolló durante 21 días en instalaciones acondicionadas dentro de la 

Universidad Ricardo Palma, con un protocolo que incluyó: hidratación oral (ClNa 0.9%), alimentación forzada 

(EMERAID piscívoro® con pescado licuado por 10 días y pescado entero por 11 días más); an�fúngico oral 

(itraconazol) preven�vo, mantenimiento en boxes con malla y recuperación de la impermeabilidad del plumaje 

(lavado con jabón líquido diluido al 10% con agua a 40°C) ya que se encontraba sucio con aceite de pescado des-

de su rescate. El ave recobró su peso en un 35% de inicial registrado y la impermeabilidad necesaria de sus plu-

mas. La liberación del albatros se realizó a los 22 días de recuperación, aproximadamente cuatro millas de la cos-

ta de Lima. Esta primera experiencia puede guiar a establecer protocolos de recuperación de otras especies de 

Procellariformes en Perú.  
 

Agradecimientos 
Aiuká Consultoria em Soluções Ambientais, Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Ricardo Palma-

URP y Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvetre - SERFOR.  



 

 67 

OCORRÊNCIA DE RESÍDUOS ANTROPOGÊNICOS EM TARTARUGAS MARI-

NHAS ATENDIDAS NO PROJETO TAMAR - UBATUBA, SP, BRASIL 
 

Daniela Gurgel Cavalcan< Costa
1
, Berenice Maria Gomes da Silva

1
, Rodrigo Malta Vanucci

1
, Lucas Rodrigues Ferreira

1
, Isabela 

Moreira Neto
1,3

, Daphne Wrobel Goldberg
2
, José Henrique Becker

1
, Thaís Torres Pires

1
  

1 - Fundação Pró-Tamar; 2 - Programa de Pós-graduação em Ciência Animal - Universidade Estadual de Londrina; 3 - E-mail: isabe-

la.moreira@tamar.org.br   

 

A ingestão de resíduos antropogênicos por tartarugas marinhas tem sido relatada em todo mundo e impacta 

suas populações. Entre agosto de 2015 e março de 2018, foram atendidas 430 tartarugas marinhas no Projeto 

Tamar-Ubatuba, resgatadas pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), englobando 

os municípios do litoral norte de São Paulo. Destes animais 41,8% (n=180) ingeriram resíduos antropogênicos: 

plás�co flexível, rígido, perfurocortantes, corpos lineares, metálicos, madeira, algodão, espuma; sendo todos 

estes animais juvenis de Chelonia mydas, de acordo com medidas do comprimento curvilíneo da carapaça 

(média = 40,5 cm). As interações foram observadas através da eliminação dos corpos estranhos nas fezes dos 

animais em tratamento e nas necropsias das tartarugas que vieram a óbito. Dentre os animais que apresentaram 

interação com resíduos sólidos 91,8% estavam magros ou caqué�cos e apenas 2,7% foram reabilitados. Dos ne-

cropsiados (n=175) 78,3% apresentaram grau de interação severo, 14,3% grau moderado e 7,4% grau discreto. O 

sucesso de reabilitação depende das condições gerais do animal, grau de interação com os resíduos e o �po de 

resíduo encontrado no trato gastrointes�nal. Animais com baixo escore corporal e interação com resíduos perfu-

rocortantes, rígidos e lineares apresentam menores chances de serem reabilitados. O Projeto de Monitoramento 

de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma a�vidade desenvolvida para o atendimento de condicionante do 

licenciamento ambiental federal das a�vidades da PETROBRAS de produção e escoamento de petróleo e gás na-

tural no Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama, coordenado pela Univali.  
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Las golondrinas de la tempestad de collar (Hydrobates hornbyi) son aves pelágicas de la familia de los Procellari-

formes. Desde el año 2013 el proyecto Golondrina de la Tempestad trabaja recuperando aves halladas desorien-

tadas por la contaminación lumínica en diversas áreas urbanas en Lima y otras ciudades de la costa de Perú. La 

finalidad de este trabajo es presentar los hallazgos Post Morten entre el 2014 al 2016 en la ciudad de Lima. Las 

aves al ingresar al proyecto son evaluadas y tras un corto proceso de recuperación son nuevamente liberadas a la 

vida silvestre, las�mosamente no todas sobreviven y las que fallecen se les realiza una necropsia. En 3 años, se 

registró una mortalidad del 11% (54/509), donde un total de 22% (12/54) de las aves registró presencia de gra-

nulomas compa�bles con Aspergillosis, un 13% (7/54) de las aves registró fracturas y un 15% (8/54) registro cu-

erpos extraños, incluyendo alimento no digerible. Los hallazgos indican también que las aves que ingresaron al 

proyecto luego de ser mantenidas por más de 4 días (p<0.05) por las personas que las encontraron, tuvieron 

menor probabilidad de sobrevivir  y presentaban antecedentes de signos de estrés que incluyeron regurgitación 

y signos respiratorios. Estos resultados son el primer reporte de Aspergillosis en esta especie, patología común 

en otras especies de aves marinas en cau�verio. Existe la necesidad de fortalecer la comunicación sobre la pro-

blemá�ca de la especie con el propósito de reducir el impacto sobre los individuos afectados por la contamina-

ción lumínica.  
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Os ácaros nasais ocorrem em diversos grupos de aves, sendo que a diversidade associada às aves marinhas e 

costeiras é pouco conhecida. Nesse contexto, o obje�vo deste trabalho foi verificar a presença de ácaros nasais 

em aves que vieram à óbito durante a reabilitação no Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universi-

dade Federal do Rio Grande e aves coletadas durante monitoramentos entre o município de Mostardas e a barra 

do Chuí, no sul do Rio Grande do Sul. À vista disso, a cavidade nasal de 241 aves pertencentes as ordens Chara-

driiformes (n= 48), Pelecaniformes (n=3), Podicipediformes (n=2), Procellariiformes (n=45), Sphenisciformes 

(n=134) e Suliformes (n= 10) foi examinada através da dissecação e inspeção de lavado da cavidade. Sphenisci-

formes apresentaram maior ocorrência de ácaros sendo encontrados 20 pinguins-de-Magalhães parasitados. 

Dentre os Charadriiformes, quatro aves foram posi�vas, as quais pertencem a Himantopus melanurus, Larus do-

minicanus, Sterna hirundo e Thalasseus acuflavidus. Nos Procellariiformes, Puffinus puffinus e Puffinus gravis 

apresentaram infecção, tendo sido encontrado ácaros em quatro aves. Um exemplar de Nyc�corax nyc�corax foi 

o único Pelecaniformes parasitado. Em todos estes hospedeiros os ácaros encontrados pertencem à família Rhi-

nonyssidae, sendo a intensidade média de infecção 10,1 ácaros/hospedeiro (intensidade de infecção de 2 - 49 

ácaros), considerando o total de aves posi�vas. Não foram encontrados ácaros nasais em Podicipediformes e 

Suliformes. Estudos futuros deverão ser conduzidos para detectar o grau de lesão no tecido dos hospedeiros e 

verificar os efeitos do parasi�smo por ácaros nasais, uma vez que a bibliografia sobre estes parasitos em aves 

marinhas é escassa.  
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Ácaros Halarachnidae são parasitos exclusivos do trato respiratório de mamíferos marinhos, nos quais são comu-

mente encontrados na superjcie das membranas mucosas das vias nasais, traqueia, brônquios e pulmões, ali-

mentando-se de sangue e da mucosa dos tecidos.  Altas infecções por ácaros deste grupo, podem causar infla-

mação crônica das cavidades nasais e sérias lesões pulmonares que podem provocar a morte do hospedeiro. A 

sintomatologia caracteriza-se por secreção nasal mucopurulenta, espirros e tosse. Este trabalho teve como obje-

�vo inves�gar a presença de ácaros parasitos do sistema respiratório de Otaria flavescens (leão-marinho-do-sul) 

e Arctocephalus australis (lobo-marinho-do-sul). Foram analisados exemplares que vieram à óbito durante a rea-

bilitação no Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande e indivíduos 

coletados mortos durante monitoramentos de praias na região sul do Rio Grande do Sul, sendo dois espécimes 

de O. flavescens e 34 A.australis. Vinte e dois (64,7%) hospedeiros pertencentes a A. australis e os dois espéci-

mes de O. flavescens estavam parasitados. Os parasitos foram encontrados desde as vias nasais até os bronquío-

los. Os ácaros encontrados por toda extensão do sistema respiratório de O. flavescens são pertencentes ao gêne-

ro Orthohalarachne. Em A.australis, foram observadas larvas de Orthohalarachne a�enuata em todo sistema 

respiratório superior e adultos na região da nasofaringe, enquanto que larvas e adultos de O. diminuata foram 

encontrados na traqueia, brônquios e bronquíolos. Estudos mais aprofundados e descrições de danos teciduais 

associados ao parasi�smo são importantes para associar a gravidade das infecções com morbidade e mortalida-

de de indivíduos e populações.  
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No Brasil, a tartaruga-cabeçuda (Care�a care�a) apresenta áreas prioritárias de desova localizadas na Bahia, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e Sergipe. Ocorrências de indivíduos em diferentes estágios de vida são registradas 

na costa de diversos estados. Nos dias 26 e 27 de novembro de 2015, o Centro de Recuperação de Animais Mari-

nhos da Universidade Federal do Rio Grande (CRAM-FURG) recebeu dois filhotes de C. care�a, resgatadas duran-

te monitoramentos de praia. A tartaruga 01 foi encontrada entre a praia do Cassino e a barra do Chuí e a 02 nas 

adjacências do Parque Nacional da Lagoa do Peixe. O peso dos animais foi de 224g e 170g respec�vamente e o 

comprimento curvilíneo de carapaça (CCC) de ambos era de 11 cm. As tartarugas estavam magras, alertas e não 

apresentavam alteração de flutuabilidade. O tratamento consis�u em hidratação por sonda com suplementação 

de vitaminas e minerais, oferta livre de alimento e manutenção em água salgada a 26°C. A tartaruga 01, come-

çou a comer camarões espontaneamente no 4º dia de tratamento, sendo considerada apta à liberação após 48 

dias em reabilitação, com 12,5 cm de CCC e 266g. A soltura foi realizada em alto mar. A tartaruga 02, foi a óbito 

no 9º dia de tratamento. Durante à necropsia, foram observados: enfisema pulmonar, lesões focais avermelha-

das e regiões coalescentes amareladas no jgado, além de presença de gases no intes�no grosso. A ocorrência de 

tartarugas cabeçudas deste grupo etário é incomum no sul do Brasil, sendo estes indivíduos, os primeiros recebi-

dos pelo CRAM-FURG para reabilitação.  
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Every year, many species of marine animals die auer inges�ng plas�c debris or ge_ng entangled in it. Sea turtles 

are par�cularly suscep�ble to this threat, especially Chelonia mydas, as it feeds in nearshore waters, where large 

amounts of marine debris are found. Recent work has evidenced that floa�ng debris tend to accumulate in five 

main oceanic gyres, occurring predominantly in subtropical regions. The South Atlan�c gyre sits off the Brazilian 

coast, and it directly influences the total amount of garbage in the area. This study aims to analyze the influence 

of marine debris on the health of 115 green turtles necropsied at Projeto Tamar-Florianópolis, from September 

2015 to March 2018. All individuals were considered juveniles based on their curved carapace length 

(mean=36.7cm±6.7). Marine debris was found in 73,04% (n=84) of the turtles, mainly in the esophagus and large 

bowel. However, only in 17.39% (n=20), anthropogenic debris was characterized as the primary cause of death. 

Marine debris may block the diges�ve tract, altering normal peristalsis. When feces with foreign bodies remain 

in the large intes�ne for extended periods, too much water is absorbed, resul�ng in impac�on and fecaloma for-

ma�on, which may cause internal compression of the bowel wall and vessels, leading to ischemic necrosis and 

bacterial infec�on. Concerning microscopic findings, most turtles with blocked GI tract presented thinning of the 

mucosa, inflamma�on, edema, heterophilic inflammatory infiltra�on, ulcera�on and suppura�ve material accu-

mula�on. Marine debris is a growing problem for marine animals. Appropriate waste management measures are 

urgently required to reduce the amount of garbage entering the oceans.  
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Os pinguins-de-Magalhães u�lizam as águas costeiras do Brasil durante os meses de inverno e primavera. Em 

2017, o Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande (CRAM-FURG) rece-

beu dois exemplares juvenis com lesões nos membros pélvicos. Após exame clínico, foi realizada radiografia para 

visualização de potenciais fraturas nos membros. O primeiro caso apresentou exposição da 1
a
 falange do dedo 

médio e lesão necró�ca com osteomielite nos dedos médio e lateral da pata esquerda. O segundo caso apresen-

tou fratura do dígito medial com exposição da 1
a
 falange e fratura na 2

a
 falange do dígito médio com início de 

osteomielite na pata direita. Os animais foram encaminhados para cirurgia, sendo realizada a amputação com-

pleta do dedo lateral e das falanges afetadas no dedo médio do caso 1, e a amputação do dígito medial e 2
a
 e 3

a
 

falanges do dígito médio no caso 2. O pós-operatório consis�u de limpeza diária com Clorexidina 2%, aplicação 

de Rifamicina e cura�vos com bandagem elás�ca. Os animais receberam Oxitetraciclina (60 mg/kg) e Meloxicam 

(0,2 mg/kg) por cinco dias antes da intervenção cirúrgica, sendo o tratamento con�nuado por dez dias após o 

procedimento. A remoção das suturas ocorreu após 15 dias da cirurgia e a limpeza das lesões foi realizada até a 

cicatrização completa. A técnica realizada não afetou a locomoção dos indivíduos nem sua capacidade natatória, 

permi�ndo que fossem liberados juntamente com outros pinguins no final da temporada.  
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O lixo marinho é um problema nos oceanos. Resíduos podem ser confundidos ou estarem próximos de alimentos 

que, se ingeridos pelos animais, tendem a desencadear uma série de fatores que comprometem a vida dos mes-

mos. Para as aves marinhas essa realidade se demonstra frequente. Esse trabalho teve por obje�vo divulgar as 

espécies afetadas e avaliar o impacto que o lixo pode causar nas aves marinhas encontradas em Santa Catarina 

pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos.  Desde agosto de 2015 são realizadas as necropsias 

das aves encalhadas mortas e daquelas que foram a óbito durante o processo de reabilitação na Associação R3 

Animal/CePRAM.  Um total de 1370 aves marinhas foram avaliadas até maio de 2018, das quais 30 apresentaram 

resíduos sólidos em seus estômagos. Entre os achados observou-se, com variados tamanhos, alguns exemplos 

como pedaços de fios de nylon, plás�cos transparentes, isopor, borracha, hastes plás�cas (canudo) e fragmentos 

de vidro. Entre as aves marinhas com a presença de resíduos nos estômagos estão espécies das ordens Chara-

driiformes, Sphenisciformes e Procellariiformes, sendo esta a que demonstrou maior ocorrência da presença de 

lixo. Esses grupos u�lizam a região sudeste-sul do Brasil como área de forrageamento e possuem hábitos oceâni-

cos e/ou costeiros estando expostas em ambas regiões ao lixo marinho, algumas ainda estão classificadas como 

ameaçadas ou quase ameaçadas de ex�nção. Portanto entende-se a importância da divulgação da ocorrência de 

resíduos no conteúdo estomacal de aves com intuito de ressaltar a problema�zação do lixo marinho nos ocea-

nos.  
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As a�vidades de armazenamento, transporte, processamento, industrialização e comercialização de produtos 

químicos podem gerar acidentes e ocasionar múl�plos danos socioeconômicos e ambientais, com o potencial de 

provocar efeitos nocivos à fauna. Foram estudados 272 acidentes ambientais envolvendo produtos químicos que 

a�ngiram fauna, de 1917 a 2016, no Brasil e em outros países, incluindo as ocorrências atendidas pela CETESB – 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Os registros foram divididos em seis grupos: incêndios e explo-

sões envolvendo produtos químicos, emissão de material tóxico, acidentes radiológicos e nucleares, barragens 

de rejeitos de mineração, ocorrências envolvendo derrames de óleo em corpos d’água, os quais responderam 

por maior incidência (56% -153 casos), e outros casos. Das 75 ocorrências atendidas pela CETESB entre 2005 e 

2016, onde a fauna foi afetada, 52% ocorreram no modal transporte rodoviário de produtos perigosos e 49% se 

referiram a acidentes envolvendo hidrocarbonetos. De maneira geral, observou-se que as espécies mais prejudi-

cadas foram as que frequentam ambientes aquá�cos, ou possuem hábitos de vida sésseis, bentônicos e terres-

tres fossoriais. Medidas mi�gatórias adotadas, procedimentos de limpeza e reabilitação de animais contamina-

dos por derrames de produtos químicos, com ênfase aos afetados por óleo foram analisados e discu�dos. Os 

resultados demonstraram a fragilidade dos animais quando expostos diretamente ao produto perigoso liberado, 

e/ou por meio da contaminação do meio em que vivem, como também aos efeitos de incêndios em grandes ins-

talações, e dos métodos empregados para seu combate. Constata-se a necessidade de implementação de polí�-

cas preven�vas integradas, incluindo a elaboração de planos de con�ngência para fauna, e a integração do con-

ceito de proteção à fauna em acidentes envolvendo produtos químicos nas Polí�cas Ambientais.  
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O Ins�tuto Argonauta atua desde 1998 no litoral norte do estado de São Paulo, em parceria com o Aquário de 

Ubatuba, com resgate e reabilitação de fauna aquá�ca e sensibilização quanto à problemá�ca do lixo nos ocea-

nos. Um dos casos mais impactantes de interação com resíduos sólidos registrado pela ins�tuição foi um espéci-

me de Sotalia guianensis encalhado morto em maio de 2017 na praia do Sapê, Ubatuba. O golfinho era uma fê-

mea juvenil com 136,5cm e 38kg. Estava caqué�co e apresentava uma borracha (�ra de chinelo) aderida trans-

versalmente à região dorsal da maxila. A �ra causou uma lesão grave, comprometendo a abertura da boca. Na 

avaliação anatomopatológico ficou evidente que o tecido muscular esquelé�co sofreu lesão compressiva crônica 

na região maxilar, causando deformidade óssea com crescimento tecidual anômalo e cicatrização por segunda 

intenção. Após maceração do sincrânio confirmou-se a deformação óssea bilateral, com interrupção total na 

con�nuidade dos ossos pré-maxilares e comprome�mento da arcada dentária, chegando até a parte basal. A 

mandíbula também foi afetada, apresentando desgaste na região lateral externa. O crescimento de tecido ósseo 

regenera�vo anômalo em volta das lesões pode ser um indica�vo do longo período que o animal passou com a 

�ra presa ao rostro, uma vez que a compressão foi con<nua. A ausência de conteúdo gastrointes�nal e a desnu-

trição são suges�vos de que o animal não estava se alimentando. Apesar de ficar evidenciado as consequências 

desta interação, com a avaliação necroscópica indicando possível causa morte por inanição, o resultado dos exa-

mes histopatológicos sugere uma afecção respiratória.  
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O encalhe de neonatos de peixe-boi-marinho (Trichechus manatus) é uma importante ameaça à conservação da 

espécie no Brasil. A maioria dos animais é resgatada em boas condições de saúde e encaminhada para reabilita-

ção. O obje�vo deste trabalho foi relatar um caso de discinesia de escápulas em filhote de peixe-boi-marinho 

resgatado na Praia das Agulhas, For�m, litoral do Ceará, em 09/10/2016. O exame jsico revelou uma saliência 

no cíngulo escapular, sem dor à palpação, e dobradura ventro-dorsal da borda direita da nadadeira caudal. Foi 

realizado exame radiográfico no dia 20/10, com diagnós�co presun�vo de luxação bilateral nas ar�culações gle-

noumerais. Foi iniciado tratamento com sulfato de condroi�na duas vezes ao dia, acrescido ao sucedâneo. No 

dia 03/02/2017 foi realizado o acompanhamento radiográfico, sendo estabelecido diagnós�co de discinesia de 

escápulas. Essa patologia consiste num desequilíbrio da estabilidade escapular, luxação cranial das escápulas ou 

interação irregular com as costelas. No presente caso, acredita-se que a causa seja uma malformação na muscu-

latura ou ligamentos que compõem o cíngulo escapular ou as ar�culações glenoumerais. O uso de protetor ar�-

cular foi con�nuado até os 14 meses de idade. O quadro permaneceu estável, com saliência percep<vel na regi-

ão escapular, sem sinais de dor. O animal apresenta desenvolvimento corporal e movimentação dentro dos pa-

drões da espécie. A nadadeira caudal apresentou-se hipotrofiada, porém com maior flexibilidade do tecido car�-

laginoso, possibilitando o retorno para a conformação normal. A incidência de malformações em peixes-bois-

marinhos tem aumentado nos úl�mos anos, possivelmente de e�ologia gené�ca.  
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A gaivota Larus dominicanus é uma das aves marinhas mais comuns encontradas ao longo do litoral centro-sul 

do Brasil durante o ano inteiro. Por sua dieta ser generalista e oportunista são capazes de u�lizar vários habitats, 

diferentes presas, bem como a procura por alimento em fontes antrópicas. Visto isso, sua grande proximidade 

com o ser humano predispõe esses animais a uma série de doenças, além de afecções comuns da espécie. De 

Agosto de 2015 a Maio de 2018 mais de 1000 aves passaram por atendimento veterinário no Centro de Pesquisa 

e Reabilitação de Animais Marinhos (CePRAM)/R3 Animal, base situada em Florianópolis do Projeto de Monito-

ramento de Praias – Bacia de Santos (PMP-BS) onde 543 indivíduos foram resgatados na ilha de Santa Catarina 

sendo 246 gaivotas da espécie Larus dominicanus. Dentre as principais afecções que acometem esses animais, a 

intoxicação botulínica por ingestão de lixo é a principal suspeita clínica encontrada (64,15%), onde a região norte 

da ilha apresentou mais encalhes, com 63/98, porém o maior percentual é da região leste com 75,76% e baía 

con�nental com 69,23%, já o sul concentrou 33,33 % de casos. A pneumonia bacteriana por afogamento repre-

senta a segunda maior doença com 17,61 % de casos com predominância no sul (33,33 % ), já trauma em siste-

ma musculoesquelé�co e sistema nervoso central representam 14,47%  das alterações, seguido por deficiência 

nutricional (8,18 %) ambos com a alta no leste. Com esses dados podemos traçar um plano de ação com medi-

das mi�gatórias mais eficazes.  
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As tartarugas marinhas habitam os oceanos há mais de cem milhões de anos. Sua interação com humanos inten-

sificou-se na idade contemporânea, agregada a fatores nega�vos como ingestão de resíduos antropogênicos, 

quando é confundido com o alimento natural ou não é percebido por estar juntamente ao alimento, o que pode 

levar à debilidade ou à morte. Obje�vou-se analisar a ocorrência da ingestão de resíduos sólidos por tartarugas 

marinhas provenientes de encalhes no litoral centro-sul do Estado de São Paulo e recolhidos durante o Projeto 

de Monitoramento de Praias, no licenciamento ambiental conduzido pelo IBAMA para exploração e escoamento 

de petróleo e gás do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos pela PETROBRAS. Foram analisados 516 tratos gastrointes�-

nais das espécies Eretmochelys imbricata (n=1); Care�a care�a (n=19); Chelonia mydas (n=488); Lepidochelys 

olivacea (n=5) e Dermochelys coriacea (n=3) entre agosto/2015 e maio/2018. Em 78,29% (404/516) foram en-

contrados resíduos sólidos. Desses, 71,54% foram triados detalhadamente, o que resultou em 97,57% dos intes-

�nos com resíduos, assim como 63,32% dos estômagos e 7,26% dos esôfagos. Dentre os resíduos encontrados, 

iden�ficou-se plás�co (mole, duro, maleável e com alumínio), papel alumínio, isopor, borracha, fio e corda de 

nylon, fio e corda de algodão, petrechos de pesca, tecido e elás�co. Não foi possível correlacionar presença de 

resíduos com a causa mor�s, porém, 61,57% dos animais apresentavam escore corporal magro ou caqué�co, o 

que permite inferir que houve efeitos nega�vos. Estes resultados demonstram o crí�co cenário ambiental atual e 

a urgência de ações efe�vas para a redução da produção, uso e descarte de resíduos no ambiente.  
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A ingestão de resíduos antropogênicos pelas tartarugas marinhas pode contribuir direta ou indiretamente para o 

óbito destes animais. De outubro de 2017 a março de 2018, 49 indivíduos juvenis de tartarugas-verde (Chelonia 

mydas) ingressaram vivos no Ins�tuto de Pesquisas Cananéia - IPeC, com suspeita de interação com resíduos, 

confirmadas por meio da inspeção visual das fezes colhidas durante o período de reabilitação ou no exame ana-

tomopatológico. A ingestão de lixo representou 32% das suspeitas de causa de encalhe desses animais, assim 

como o afogamento/pneumonia (32%), sep�cemia e imunossupressão, ambas com prevalência de 6%. O local 

com maior registro de encalhes foi a Ilha Comprida/SP com 71,4%, seguido da Ilha do Cardoso/SP com 12,24%. 

Vinte e quatro (49%) indivíduos foram classificados como magros e/ou caqué�cos na avaliação do escore corpo-

ral. Durante o período de reabilitação, que variou entre 1 e 131 dias, exames complementares de diagnós�co por 

imagem e análises clínicas auxiliaram na escolha para o tratamento de suporte. Lesões compa<veis com fibropa-

pilomatose foram reportadas em três animais (6%). Nas avaliações hematológicas, 89% dos indivíduos apresen-

taram leucopenia, e 61,2% valores do hematócrito aumentados associados a níveis de proteína plasmá�ca nor-

mais, o que sugere imunossupressão e desidratação, respec�vamente. A des�nação final dos animais foi de sol-

tura em 10,3% dos casos e óbito em 89,7%, sendo 34,6% eutanásia, 55,10% por morte natural. Os resultados 

encontrados indicam que a ingestão de resíduos sólidos por tartarugas marinhas leva ao comprome�mento do 

estado de saúde desses animais e mau prognós�co durante a reabilitação.  
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El 6 de agosto de 2015 la Fundación Mundo Marino, asis�ó un ejemplar varado de Falsa Orca” (Pseudorca crassi-

dens), hembra adulta de 3,60 metros de largo, 1,70 metros de ancho y 350 kg de peso, en las playas de Las Toni-

nas, Buenos Aires, Argen�na. Una vez que los procedimientos de reflotación resultaron estériles se la traslado al 

Centro Provincial de Rescate y Rehabilitación de la Fundacion Mundo Marino. La misma sufría de una neumonía 

bacteriana por Pseudomonas móviles y Pasteurella spp, y parasitaria por larvas de Stenurus (nematode que ade-

más, puede hacer migraciones al oído medio afectando el sen�do de la audición). Después de realizarle la tera-

pia de urgencia y sostenimiento, se la some�ó a un tratamiento agresivo con an�bió�cos, an�parasitarios e in-

munoterapéu�cos, arribándose a la alta médica el 26 de agosto. El opera�vo de liberación se concretó el 29 de 

agosto, para lo cual se tuvo que diseñar una embarcación especial para su reinserción. El presente procedimien-

to de rescate-rehabilitación y reinserción representa el primer reporte en Argen�na, remarcándose la importan-

cia de un certero diagnós�co y rápido desenvolvimiento de los procedimientos para asegurar su reintroducción.  
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Apesar de ser uma doença de importância para aves em ca�veiro, principalmente pinguins durante a reabilita-

ção, pouco se sabe sobre a ocorrência de aspergilose nestes animais de vida livre. Assim, esse estudo obje�va 

relatar uma série de quatro casos de aspergilose em aves aquá�cas de vida livre no extremo sul do Brasil. Um 

exemplar de Nannopterum brasilianus (Biguá neotropical), uma Procellaria aequinoc�alis (Pardela-preta) e dois 

Spheniscus magellanicus (Pinguim-de-Magalhães), encontrados mortos na praia do Cassino (32º16’S/52º09’O) 

entre os anos de 2014 e 2017 foram encaminhados para exames post-mortem no Centro de Recuperação de 

Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande. Nas necropsias foram encontradas lesões suges�vas 

de aspergilose como granulomas branco-amarelados nos pulmões, e colônias fúngicas em sacos aéreos. A par�r 

dos achados macroscópicos realizou-se a coleta de amostras das lesões e processamento micológico. No exame 

micológico direto hifas hialinas septadas foram visualizadas, e no cul�vo foi observado crescimento de colônias 

<picas de Aspergillus seção Fumiga�. Todas as aves apresentavam baixa condição corporal, um indicador de de-

bilidade que pode ser considerada um fator predisponente para aspergilose nesse grupo. Aspergillus seção Fumi-

ga� é o agente causal de até 98% dos casos de aspergilose em ca�veiro, e sua provável relevância em aves de 

vida livre é levantada com esse trabalho. Contudo, esses achados ins�gam a realização de estudos sobre a doen-

ça, a fim de se determinar sua real importância em aves na natureza, uma vez que sua relevância em ca�veiro é 

conhecida, determinando taxas de mortalidade atribuída de até 50% em pinguins-de-Magalhães.  
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Encalhes em massa de Procellariiformes são relatados em diversas partes do planeta, porém o acome�mento de 

albatrozes é considerado raro. A costa sul do Brasil é uma importante área de alimentação para o Thalassarche 

melanophris e o Thalassarche chlororhynchos, os quais são classificados como ‘pouco preocupante’ e 

‘ameaçado’, respec�vamente, de acordo com a lista vermelha da IUCN (2018). O obje�vo desse trabalho foi rela-

tar a reabilitação de albatrozes no Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio 

Grande (CRAM-FURG), após um evento de encalhe em massa. Em maio de 2015, o CRAM-FURG recebeu 29 alba-

trozes, os quais passaram por triagem inicial, sendo classificados e separados em grupos de acordo com o estado 

de saúde apresentado na admissão. Os animais passaram pelo processo de reabilitação de acordo com protocolo 

estabelecido, e o desfecho foi classificado como óbito ou liberação. O pico de recebimento de animais foi 26 ani-

mais em 2 dias (4 T. chlororhynchos e 22 T. melanophris). O índice de animais recuperados e liberados foi de 62%. 

Esse é o segundo evento de encalhe em massa com albatrozes vivos debilitados em que a equipe do CRAM-

FURG atua. Em 2013, um evento semelhante envolvendo 19 T. chlororhynchos teve índice de reabilitação sem 

diferença esta�s�camente significa�va comparado a este evento. Encalhes dessa magnitude devem ser acompa-

nhados de perto por especialistas, e uma ação imediata e acertada é fundamental para resultados posi�vos, uma 

vez que esses podem gerar impacto sobre as populações envolvidas, principalmente em se tratando de espécies 

ameaçadas.  
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O pinguim-rei (Aptenodytes patagonicus) apresenta distribuição normal entre as la�tudes 45 e 55 º S, sendo sua 

ocorrência na costa brasileira considerada errá�ca. O obje�vo desse trabalho foi relatar a reabilitação de um 

exemplar de pinguim-rei no Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande 

(CRAM-FURG). A ave foi resgatada pela equipe do CRAM-FURG no dia 05/12/17, na praia do Cassino 32º37’79”S/ 

52º25’75”. Ao chegar ao Centro, a ave passou por exames jsico e clínico e foi acomodada em local adequado. Foi 

aplicado protocolo de tratamento, como hidratações, alimentação, suplementação vitamínica e manutenção do 

conforto térmico do animal com camas de gelo picado, uma vez que esse foi recebido em período de verão. Du-

rante a triagem de ingresso, constatou-se se tratar de um pinguim juvenil, em bom estado corporal, pesando 

9.700g, com sinais de desidratação, com a�tude alerta e deitado, temperatura corporal 38ºC, frequência cardía-

ca 84bpm e respiratória 48 rpm. Os parâmetros sanguíneos foram Ht 54%, B<1%, PPT 5,4g/dL. Após 16 dias de 

cuidados intensos, o animal já apresentava a�tude alerta e em pé, condição corporal ó�ma, pesando 11.490g, e 

parâmetros sanguíneos Ht 41%, B<1%, PPT6,2g/dL, glicose 191mg/dL, Eritrócitos totais 2.02x1012cels/L, leucóci-

tos totais 6000cels/L, dos quais 46% heterófilos, 52% linfócitos e 2% eosinófilos. Com os parâmetros de saúde 

considerados sa�sfatórios, decidiu-se pela liberação do pinguim, a qual foi realizada por meio de embarcação, a 

6 milhas a sudeste dos molhes da barra do Cassino. Nos monitoramentos realizados posteriormente a soltura, o 

animal não foi reavistado.  
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A tuberculose em pinípedes é uma doença com potencial zoonó�co de preocupação em saúde pública, sendo o 

Mycobacterium pinnipedii considerado o principal agente e�ológico. Nesses animais, a doença pode ser assinto-

má�ca ou com sinais clínicos inespecíficos, como dispnéia e perda de peso. O obje�vo desse trabalho foi relatar 

a ocorrência de tuberculose em um leão-marinho-do-sul de vida livre, encontrado no extremo sul do Rio Grande 

do Sul. O animal foi resgatado pela equipe do Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Fe-

deral do Rio Grande (CRAM-FURG), e foi a óbito poucas horas após seu resgate. Tratava-se de uma fêmea, com 

142 cm de comprimento e pesando 61.9 kg, com má condição corporal. Durante a necropsia, foram colhidas 

amostras de fibrina encontrada adjacente aos pulmões, dois granulomas pulmonares, de aproximadamente 30 e 

70 mm, e cerca de 20 ml, de um total de 8 litros de fluído translúcido na cavidade torácica. Após processamento 

laboratorial das amostras, bacilos álcool-ácido resistentes foram detectados na baciloscopia, e micobactérias 

foram isoladas em cul�vo, confirmando o diagnós�co de tuberculose. Para a iden�ficação do agente e�ológico, 

foi realizada a caracterização molecular, por PCR, seguida de spotligotyping, confirmando tratar-se de M. pinni-

pedii. A ocorrência de um pinípede debilitado portador de tuberculose na costa brasileira, reitera o alerta sobre 

cuidados que equipes de resgate e reabilitação de animais marinhos devem adotar ao manejar animais selva-

gens, como uso de uniformes e de EPIs adequados, visando a redução do risco de transmissão de zoonoses.  
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O presente trabalho descreve um estudo retrospec�vo casuís�co de fauna marinha atendida pelo Centro Opera-

cional da Aiuká em Praia Grande, SP, no período de maio 2015 a maio de 2018. A Aiuká contribui com a conser-

vação do meio ambiente, reabilitando animais encontrados na região da Baixada San�sta e encaminhados ao 

Centro Operacional. Neste período, foram atendidos 159 espécimes oriundos de diversas localidades da região. 

Dos animais atendidos: 37,3% foram reabilitados e soltos; 57% vieram a óbito; 4,4% foram eutanasiados e 1,3% 

foram encaminhados a outras ins�tuições. Dos animais recebidos incluíram-se as Ordens: 49,4% de Spheniscifor-

mes; 15,1% de Procellariiformes; 13,3% de Testudinatas; 11,4% de Pelecaniformes; 8,9% de Charadriiformes e 

1,9% de Suliformes.  Ao ingresso, cada indivíduo foi subme�do ao exame jsico e clínico completo; colheita de 

sangue para a determinação de valores de hematócrito e proteínas plasmá�cas totais, além de suporte térmico e 

terapêu�co de acordo com os protocolos de reabilitação específicos para cada espécie. Após a aprovação de cri-

térios jsicos e clínicos, os indivíduos foram considerados aptos para a soltura e realizou-se a biometria e anilha-

mento. A soltura ocorreu, sempre que possível, na mesma região onde o indivíduo foi encontrado ou em locais 

protegidos com ocorrência da espécie. Os animais que vieram a óbito foram encaminhados ao exame necroscó-

pico, com o obje�vo de determinar a causa  mor�s.  O presente estudo serve como documentação sobre a ocor-

rência de animais com necessidade de atendimento médico veterinário em nossa região. O estudo das causas de 

encalhe desses indivíduos pode auxiliar no entendimento dos impactos a essas espécies que ocorrem na Baixada 

San�sta.  
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O Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande (CRAM-FURG), recebe 

todos os anos uma grande quan�dade de tartarugas marinhas com causas variadas de debilidade. Entre os anos 

de 2013 e 2017, o Centro recebeu 318 exemplares de tartarugas marinhas, caracterizando 97,8 % animais juve-

nis e 0,9% adultos. Os indivíduos que ingressaram no CRAM-FURG �veram seu estado de saúde verificado a par-

�r de avaliação clínica, que inclui exame jsico, pesagem e exames sanguíneos. Posteriormente aos exames os 

animais foram subme�dos ao protocolo de reabilitação, que varia de acordo com a condição de cada indivíduo. 

O número de tartarugas marinhas recebidas pelo Centro aumentou nos úl�mos cinco anos, sendo 93% dos ani-

mais pertencentes à espécie C. mydas, 6% C. care�a e o 1% restante compreende as espécies D. coriacea, E. im-

bricata e L. olivacea. Dos animais recebidos com evidências de presença de resíduos sólidos no seu Trato Gastroi-

ntes�nal (TGI) (n=154), 63% apresentaram escore corporal caqué�co ou magro, e 68% apresentaram a�tude 

nega�va, classificada como apá�ca, com poucos reflexos ou fraca, porém alerta. A taxa de reabilitação de tarta-

rugas marinhas no CRAM-FURG nesses cinco anos foi de 39%. Neste contexto, 83% dos animais que apresenta-

ram evidências de impactação por resíduos sólidos de origem antrópica foram a óbito. Em contrapar�da, apenas 

20% dos animais que foram liberados apresentaram evidências de presença de lixo no TGI. Dessa forma, fica evi-

dente que a poluição marinha é um dos principais fatores que afetam as tartarugas marinhas, principalmente a 

espécie C. mydas.  
 

Agradecimentos 
Voluntários e colaboradores do CRAM-FURG, Museu Oceanográfico Prof. Eliézer de C. Rios, Petrobras.  



 

 88 

OCORRÊNCIA E INTERAÇÃO DE NANNOPTERUM BRASILIANUS (GMELIN, 

1789), COM ARTEFATOS DE PESCA RECEBIDOS NO CRAM – FURG 
 

Vanessa Marques Pedroso
1
, Andréa Corrado Adornes

1
, Aryse Mar<ns Melo

1,2
, Pedro Renato Gonçalves Filho

1
, Rodolfo Pinho 

da Silva Filho
1,3

, Silvia Bainy Gastal
1,4

, Paula Lima Canabarro
1,5

  
1 - Centro de Recuperação de Animais Marinhos, Museu Oceanográfico Prof. Eliézer de Carvalho Rios, Universidade Federal do Rio Grande (CRAM-

FURG), Rio Grande, RS, Brasil; 2 - Programa de Pós-graduação em Parasitologia, Universidade Federal de Pelotas, UFPel, Pelotas, RS, Brasil; 3 - Aiuká - 

Consultoria em Soluções Ambientais, Praia Grande, SP, Brasil; 4 - Programa de Pós-graduação em Oceanografia Biológica, Universidade Federal do Rio 

Grande, Rio Grande, RS; 5 - E-mail: paula.oceanofurg@hotmail.com   

 

O biguá (Nannopterum brasilianus), é um suliforme da família Phalacrocoracidae, ave aquá�ca comum no litoral 

do Rio Grande do Sul, principalmente em regiões estuarinas consideradas importantes áreas de alimentação. 

Pesquisas relatam uma interação nega�va da pesca com diversas espécies, dentre elas, aves marinhas e costei-

ras. Este trabalho teve como obje�vo reportar a ocorrência de exemplares de N. brasilianus emaranhados em 

artefatos de pesca, recebidos no Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio 

Grande (CRAM - FURG). No período de 2015 a 2017 foram recebidos quatro indivíduos com evidências de intera-

ção com petrechos de pesca. O primeiro animal estava com uma rede emaranhada por toda extensão do corpo e 

após remoção, não apresentou lesões externas. A segunda e a terceira ave foram encontradas com anzóis sim-

ples e �po garatéia aderidos superficialmente na derme da região dorsal sendo estes, removidos durante o exa-

me clínico. Posteriormente foi realizada a limpeza das lesões com clorexidina a 2% e aplicada Rifocina®. As três 

aves que eram adultas passaram pelo protocolo inicial de reabilitação, apresentaram condição corporal regular e 

boa a�tude, sendo consideradas aptas à liberação após curto período em observação. O quarto biguá além, de 

apresentar o corpo envolto por rede de pesca, possuía um anzol preso à parte superior do trato gastrointes�nal. 

Por se tratar de um caso mais delicado, que necessitava de procedimento cirúrgico, o animal foi estabilizado pelo 

CRAM-FURG e encaminhado aos cuidados do Núcleo de Reabilitação de Fauna Silvestre (NURFS), da Universida-

de Federal de Pelotas. Diante da abordagem apresentada devemos nos atentar para o risco iminente que a pesca 

apresenta à vida marinha em geral.  
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Um pinguim-de-magalhães (Spheniscus magellanicus), juvenil, sexo indeterminado, foi encaminhado ao Preser-

vas-UFRGS para avaliação radiológica, onde constatou-se corpo estranho metálico em esôfago cervical (anzol). 

Após exame hematológico e jejum alimentar, o animal foi encaminhado ao bloco cirúrgico para remoção do an-

zol. Foi realizada pré-medicação com metadona (3 mg/kg, IM) e midazolam (1 mg/kg, IM), acesso venoso na Veia 

Braquial com cateter 22G e administrado enrofloxacino (15 mg/kg, IV). A indução anestésica foi realizada com 

isoflurano ao efeito em oxigênio a 100%, com máscara. O animal foi intubado com traqueotubo 4.5 sem cuff e 

posicionado em decúbito ventral para realização da endoscopia diges�va alta. Foram monitorados frequência 

(FC) e ritmo cardíaco, saturação parcial de oxigênio (SpO2), pressão arterial sistólica (PAS), através de doppler 

posicionado na artéria metatársica e temperatura cloacal. Devido a superficialização, em dois momentos foi ad-

ministrado cetamina (2 mg/kg, IV). Foi necessária uma aplicação de efedrina (0,2 mg/kg, IV), pois houve diminui-

ção da PAS. Ao fim do primeiro procedimento (130 minutos de anestesia), o paciente foi reposicionado em decú-

bito dorsal para a conversão da endoscopia para esofagostomia. Os parâmetros fisiológicos aferidos estão aqui 

expressos em valor mínimo e máximo com média e desvio padrão entre parênteses: FC 144-222 (181±19) bpm, 

SpO2 90-100 (96±3)%, PAS 88-120 (105±10) mmHg e temperatura cloacal 37,3-38,7 (38±0,3) °C. A anestesia foi 

finalizada com 3 horas e 40 minutos, sendo administrado meloxicam (0.5 mg/kg, IM) e cloridrato de tramadol 

(15 mg/kg, IM). O anzol foi removido com sucesso e o paciente apresentou recuperação rápida e suave.  
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A necropsia de aves marinhas sem histórico clínico pode ser um desafio para a inves�gação da causa de óbito. A 

tomografia computadorizada é um método diagnós�co de imagem que realiza secções corpóreas, unidas por 

meio de souwares promovendo imagens tridimensionais em alta resolução com acurácia milimétrica. Um Sula 

dactylatra morto foi encaminhado para exame necroscópico após ser encontrado em uma plataforma de petró-

leo. A ave foi man�da congelada até seu desembarque. Na avaliação externa observou-se presença de sangue 

vivo na cabeça e lateral direita do corpo, sem apresentar qualquer lesão que jus�ficasse hemorragia. Na avalia-

ção da cavidade oral, constatou-se presença de sangue na glote indicando potencial hemorragia interna. Das 

causas mais frequentes para hemorragia interna podem-se considerar perfurações de órgãos causadas por fratu-

ras ósseas e trauma. Muito embora a carcaça tenha sido cuidadosamente examinada, não foram constatadas 

quaisquer fraturas. Com o intuito de promover uma avaliação ainda mais completa e de compreender a causa da 

morte, a carcaça foi encaminhada para exames de imagem anteriormente ao necroscópico, sendo subme�da a 

uma tomografia completa e exame radiográfico. Não foram encontradas alterações no exame radiográfico, po-

rém foi possível verificar uma fissura no esterno por meio da tomografia, que finalmente pôde ser constatada na 

necropsia. A tomografia computadorizada promove informações detalhadas sobre as alterações que levaram a 

morte antes mesmo do exame de suas cavidades. O uso de tecnologias modernas de diagnós�co de imagem 

combinadas aos exames necroscópicos são uma ferramenta importante na inves�gação da causa da morte de 

todas as espécies.  

 



 

 91 

CARACTERIZAÇÃO DAS LESÕES MACROSCÓPICAS ASSOCIADAS A INGES-

TÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM CHELONIA MYDAS ENCALHADAS NO LITO-

RAL CENTRO-SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL 
 

Vanessa Lanes Ribeiro
1,4

, Isabella Cris<na da Rocha Boaventura
1
, Camila Brandão Seabra

1
, Victor dos Santos Luiz

1
, Ítalo Rafael 

Bini Junior
1
, Pryscilla Maracini

1
, Carolina Pacheco Bertozzi

2
, Rodrigo del Rio do Valle

1,3
  

1 - Ins�tuto BIOPESCA; 2 - Ins�tuto de Biociências, UNESP - Campus do Litoral Paulista; 3 - Ins�tuto de Ciências da Saúde – UNIP; 4 - E-mail: vanes-

sa.ribeiro@biopesca.org.br 

 

As tartarugas marinhas estão cada vez mais ameaçadas por ações antrópicas, como o aumento da poluição das 

águas oceânicas e costeiras. Os resíduos antropogênicos podem levar um indivíduo à óbito, pelo desencadea-

mento de uma série de transtornos fisiopatológicos. A tartaruga-verde (Chelonia mydas) é mais susce<vel a in-

gestão de material antrópico, pelo uso das áreas de forrageamento no ambiente costeiro em sua fase juvenil. 

Obje�vou-se correlacionar a ingestão de resíduos sólidos com o estado de saúde de Chelonia mydas provenien-

tes de encalhes no litoral Centro-Sul do estado de São Paulo. Foram necropsiadas 54 carcaças de C. mydas juve-

nis, em estágio de decomposição inicial, encontradas encalhadas no litoral dos municípios de Praia Grande, Mon-

gaguá, Itanhaém e Peruíbe entre abril de 2016 e abril de 2018, por meio do Projeto de Monitoramento de Praias 

(PMP-BS), resultante do licenciamento ambiental para exploração e escoamento de petróleo e gás do Pólo Pré-

Sal da Bacia de Santos pela PETROBRAS, conduzido pelo IBAMA. Esses indivíduos foram classificados como: 

44,4% caqué�cos e 55,5% magros, com massa corpórea de 1,9 a 31,5 kg, sendo 68,5% fêmeas e 31,4% machos. 

Do total, 62,9% dos espécimes apresentaram resíduo antropogênico no trato gastrointes�nal, não associados a 

lesão macroscópica, 14,1% não apresentaram resíduos na triagem, enquanto, 20,3% apresentaram fecalomas 

associados a enterite discreta (congestão) a severa (ulcerações e necrose) e 1,2% apresentou perfuração associa-

da a resíduo rígido. Fatores antropogênicos, como resíduos sólidos, gerados e descartados de forma descontrola-

da afetam a saúde de tartarugas-verdes juvenis.  
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A ordem Procellariiformes é composta por aves pelágicas raramente avistadas em regiões costeiras, no Brasil há 

registro de 34 espécies. Entre os anos de 2015 e 2018, a Aiuká admi�u 31 indivíduos de seis espécies diferentes, 

sendo 17  Puffinus puffinus, 4 P. gravis, 1 P. griseus, 3  Pachyp�la belcheri, 2  Procellaria aequinoc�alis, 3 Thalas-

sarche chlororhynchos e 1 Pachyp�la sp. Dentre eles, o grupo etário predominante foi de juvenis (58,1%) enca-

lhados em praia (74,2%) ou resgatados em plataformas de petróleo ou embarcações (25,8%). Ao exame clínico 

no ingresso foram avaliados: a�tude individual (não-responsivo; quieto/ alerta; a�vo/ alerta), temperatura e es-

core corporal (1-4), grau de desidratação. Em 70,9% dos indivíduos foi possível avaliar parâmetros sanguíneos 

básicos (hematócrito e proteínas plasmá�cas totais). Comparando os parâmetros clínicos avaliados, animais ori-

undos de plataformas e embarcações demonstraram ter alterações de menor severidade em relação aos  enca-

lhados. O valor médio do hematócrito e proteínas para as aves resgatadas das plataformas foi de 42,3% e 5,0 g/ 

dl, enquanto que para as de praia foi de 17,1% e 3,2 g/ dl, respec�vamente. Dos Procellariiformes resgatados em 

plataformas ou embarcações 28,5% foram liberados, enquanto que para os encalhados, a soltura ocorreu em 

8,7% dos casos. Os maiores desafios na reabilitação de Procellariformes envolvem primordialmente a u�lização 

de técnicas de manejo específicas e que suas condições clínicas à admissão ainda permitam a reversão dos efei-

tos da caquexia, uma vez que animais com melhores condições clínicas demonstram ter maiores chances de sol-

tura.  
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Nos úl�mos anos vem aumentando o número de centros reabilitação de animais aquá�cos no Brasil. Esses cen-

tros recebem animais de diversas espécies, regiões e condições de saúde. De forma geral, as instalações são es-

truturadas para o atendimento clínico, ainda sem um sistema de suporte à vida (SSV) aquá�co adequado. Com 

isso, os animais ficam expostos a altos níveis de coliformes fecais, infecções e nitrogenados. Há também, o risco 

de transmissão horizontal e disseminação de patógenos entre espécies de diferentes regiões e populações man-

�dos no centro. Para a equipe de operação, gera uma grande demanda de limpeza, trocas de água, além de risco 

de exposição a zoonoses. Para a remoção de compostos nitrogenados, a u�lização de substratos eficientes per-

mite a manutenção de TAN <0,1 mg/L. Quanto ao controle de sólidos, o uso de filtros de tambores rota�vos, 

bead-filters e skimmers, permitem a remoção dos sólidos totais e suspensos, provenientes das fezes e restos de 

alimentação entre 1000 e 10 µm. Melhorando diretamente a turbidez, a quan�dade de matéria orgânica e a 

DBO. Quanto a desinfecção, a correta aplicação de UV-C (mJ/cm2/s) ou de ozônio (mV x tempo de exposição) 

permite ina�var com sucesso até 99,99% de fungos, bactérias, vírus e protozoários indesejados na água. A u�li-

zação de SSV adequados permitem a manutenção de ó�mas condições ambientais e controle sanitário; diminui 

o consumo de água, facilita o manejo e a segurança da equipe.  
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Atobás-pardos (Sula leucogaster) são os sulídeos de maior ocorrência na costa brasileira, habitando áreas costei-

ras, ilhas e estuários. Possuem comprimento médio de 64 à 85cm e envergadura variando entre 132 e 155cm. 

São exímios pescadores, mergulhando de elevadas al�tudes para a apreensão de seu alimento há metros abaixo 

da linha de superjcie do mar. Tal comportamento, ainda que não precisamente relatado, poderia levar a lesões 

nos membros anteriores dada a velocidade do impacto. Um indivíduo juvenil da espécie foi encaminhado para 

reabilitação na Aiuká Consultoria em Soluções Ambientais pela Guarda Civil Municipal de Praia Grande. No exa-

me inicial, o animal apresentava posicionamento irregular do membro anterior esquerdo, de forma que este per-

manecia desalinhado e pendular, mas sem apresentar lesão externa ou outras alterações clínicas. O exame radio-

gráfico demonstrou uma fratura na diáfise proximal do rádio esquerdo e o animal foi encaminhado para avalia-

ção cirúrgica. A técnica escolhida para a correção desta fratura foi a fixação externa por meio de um pino trans-

ar�cular que manteve o correto posicionamento ósseo para sua consolidação. Tal fixação foi man�da por 36 di-

as, quando uma nova verificação radiográfica atestou a cicatrização óssea e o pino trans-ar�cular pode ser total-

mente removido. Após 46 dias de fisioterapia e recondicionamento jsico, o animal teve alta clínica e pode ser 

solto em seu ambiente natural, sem qualquer resíduo cirúrgico e com sua capacidade de voo reestabelecida.  
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O pinguim-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) ocorre sazonalmente na costa brasileira e durante esse perí-

odo, sua a�vidade de forrageio divide espaço com o trânsito náu�co. Ocasionalmente, esses animais e meios de 

transporte aquá�cos podem interagir nega�vamente, causando traumas por contato direto. O uso do açúcar no 

tratamento de ferimentos é uma alterna�va bactericida, an�-inflamatória e que promove a regeneração de teci-

dos, sendo u�lizada em humanos e animais domés�cos. Entre os dias 31 de agosto e 7 de setembro de 2017, 

cinco pinguins-de-magalhães com suspeita de lesões causadas por hélice de barco foram recebidos no Centro de 

Reabilitação de Animais Marinhos (CERAM) do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos 

(CECLIMAR) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os animais eram provenientes três municí-

pios do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. As lesões músculo-cutâneas possuíam entre 3 e 4 cm de profundida-

de e apresentavam um padrão linear, com corte perpendicular das penas. Um dos pinguins veio a óbito no dia 

seguinte da chegada. O tratamento com açúcar foi iniciado nos outros quatro pinguins lesionados. A aplicação de 

açúcar era feita duas vezes ao dia, com intervalo de quatro horas entre os cura�vos. No final do turno vesper�no 

era feita a re�rada do açúcar da ferida com solução fisiológica e aplicado hidrogel amorfo. O tratamento ins�tuí-

do teve duração média de 20 dias, tempo de cicatrização das lesões. A u�lização do açúcar demonstrou resulta-

dos rápidos, sendo uma alterna�va de tratamento acessível e eficiente para ferimentos profundos em pinguins.  
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El Proyecto Golondrina de la tempestad fue creado en el 2013 con el obje�vo de recuperar individuos de Hydro-

bates hornbyi desorientados por la contaminación lumínica, iniciando sus acciones en Lima, ciudad con más de 

10 millones de habitantes. La base del proyecto es la colaboración e involucramiento de los ciudadanos que re-

portan y rescatan estas aves halladas en zonas urbanas de diversas ciudades de la costa del Perú. El presente 

trabajo �ene como obje�vo presentar los avances y resultados de cinco años del proyecto desarrollado en cola-

boración con la ciudadanía. Del 2013 al 2017 se rescataron 789 golondrinas en 43 distritos de Lima, involucrando 

a más de 700 ciudadanos en ac�vidades de rescate y difusión; así como estudiantes universitarios en acciones de 

rehabilitación. El uso de las redes sociales fue la mejor herramienta para una directa comunicación entre el pro-

yecto y los ciudadanos, involucrando a más de 9 mil seguidores en redes sociales. Las acciones de rescate se ex-

pandieron a otras especies de Procellariformes de las familias Diomedeidae, Hydroba�dae y Pelecanoididae. 

Como retos, se encontraron la dificultad y demora en el reconocimiento del �po de aves y la necesidad de ex-

pandir las acciones del proyecto en coordinación con las autoridades responsables en las otras 6 ciudades donde 

se reportan hallazgos de golondrinas de mar. Este proyecto es la única red de rescate de aves marinas en la costa 

de Perú y brinda la oportunidad de crear un vínculo directo entre la fauna marina y acciones ciudadanas de con-

servación.  
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O lobo-marinho-subantár�co (Arctocephalus tropicalis) tem ampla distribuição no hemisfério sul, com colônias 

de reprodução nas ilhas ao norte da Convergência Antár�ca. No Brasil, indivíduos errantes são encontrados no 

litoral sul entre junho e outubro. A biologia da espécie durante o período de dispersão pós-reprodu�vo é pouco 

conhecida e estudos parasitológicos podem contribuir para a elucidação de aspectos ecológicos desses animais. 

Com o obje�vo de iden�ficar os helmintos gastrointes�nais presentes em A. tropicalis, os órgãos de duas carca-

ças recolhidas pela equipe de monitoramento de praia do CECLIMAR, no litoral norte do Rio Grande do Sul, du-

rante o inverno de 2012 foram avaliados através de necropsia parasitológica. Após a iden�ficação e contagem 

dos helmintos, foi realizada uma análise descri�va através dos indicadores de infecção: prevalência (P), intensi-

dade média (IM) e abundância média (AM). Os animais apresentavam baixo escore corporal. Foram iden�ficadas 

seis espécies de helminto: Contracaecum ogmorhini (P=100%;IM=1,5;AM=1,5), Anisakis sp.(P=50%; IM1; 

AM=0,5) e formas imaturas de Contracaecum sp.(P=100%; IM=2,5; AM=2,5) no estômago; Ascocotyle (Phagicola) 

longa (P=50%; IM=41.600; AM=20.800), Andracantha tandemtes�culata (P=50%; IM=11; AM=5,5) e Corynosoma 

sp.(P=100%; IM=70; AM=70) no intes�no delgado. Ascocotyle (Phagicola) longa e A. tandemtes�culata foram 

registrados pela primeira vez em A. tropicalis. O primeiro é um digené�co com distribuição mundial, com peixes 

Mugilidae como principal hospedeiro intermediário; o segundo é um acantocéfalo que tem como hospedeiros 

defini�vos aves Phalacrocoracidae. Muitos helmintos de animais marinhos são transmi�dos pela cadeia alimen-

tar, com possibilidade de animais com sobreposição de nicho atuarem como hospedeiros de captura. Além disso, 

o escore corporal apontava período de inanição, indicando infecções parasitárias crônicas. Esse é o primeiro rela-

to de A. tandemtes�cula em pinípedes.  
 

 



 


