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RESUMO

A Tartaruga-Verde, Chelonia mydas, é uma das cinco espécies de tartarugas marinhas que habitam o litoral brasileiro. Seu habitat é caracterizado 
por águas costeiras com muita vegetação, principalmente em ilhas ou baías, uma vez que, quando o indivíduo chega à sua fase adulta, adquire 
uma dieta alimentar estritamente herbívora. Levando em consideração o crescimento populacional das cidades costeiras e da ação de 
pescadores, há também o crescimento na quantidade de resíduos despejados nos oceanos, representando uma grande ameaça à fauna marinha, 
uma vez que a maior parte desses resíduos possuem um longo tempo de degradação no meio ambiente. Sendo assim, pode-se perceber que, a 
cada dia mais o ambiente natural da C. mydas, e de outras espécies marinhas, é invadido por resíduos antrópicos. Essa influência da ação humana 
acaba por gerar grandes problemas na fauna marinha como, principalmente, a ingestão desse lixo pelos animais. A ingestão pode acontecer de 
forma acidental, quando o lixo é ingerido junto à outros alimentos ou, intencional, quando o lixo é confundido com alimentos verdadeiros. Logo, a 
ingestão de resíduos antrópicos pode causar obstrução e impactação do trato gastrointestinal, distensão gástrica, rompimento de vísceras, 
produção e acúmulo de gás, necrose, úlcera na parede do trato e intoxicação, além de caquexia, apatia e anorexia, podendo levar a tartaruga 
marinha à morte por inanição. O conhecimento dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos corretos, se faz de grande importância para a 
atualização dos médicos veterinários e demais profissionais que trabalham com a conservação e reabilitação de espécies marinhas, contribuindo 
para retratar o cenário atual dos oceanos. Portanto, o objetivo desse trabalho foi relatar o caso de uma C. mydas com corpo estranho linear, 
pesando 10,400 quilos e medindo 46 centímetros de comprimento de carapaça, descrevendo o tratamento cirúrgico para a retirada do resíduo 
ingerido. O animal chegou ao CRAS – Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (UNESA /RJ) trazido pela Patrulha Ambiental, e ao exame clínico 
foi possível constatar que se apresentava prostrado, parâmetros vitais encontravam-se dentro da normalidade para a espécie, com a presença de 
fibropapilomas na inserção das nadadeiras e em parte do pescoço. Foi realizado exame radiográfico da cavidade celomática, sendo identificadas 
áreas com acúmulo de gás. Além disso, foi realizado exame de videolaparoscopia, sendo observado pregueamento de porção intestinal. A 
celiotomia, foi o procedimento de eleição para a retirada do corpo estranho, iniciado com o acesso inguinal e então o acesso axilar, o qual é 
pouco descrito em literatura e experimentos. O transoperatório foi satisfatório, com a retirada completa do corpo estranho linear. Conclui-se 
então, que o procedimento cirúrgico de celiotomia é a técnica de eleição nestas situações, sendo importante o diagnóstico correto e precoce 
objetivando a sobrevida do animal e conservação da espécie.
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