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Síndrome descompressiva é uma condição

associada à formação de bolhas de

nitrogênio em tecidos supersaturados após

uma rápida descompressão. Há evidências e

relatos crescentes desta condição em

tartarugas marinhas, frequentemente

associada à captura incidental na pesca.

Introdução

Figura 2: Presença de êmbolos gasosos em vasos

sanguíneos subcapsulares renais (A), intersticiais

pulmonares (B) e da cápsula da glândula adrenal

(C).

A carcaça de uma tartaruga-cabeçuda

(Caretta caretta) em bom estado de

conservação foi encontrada durante o

monitoramento regular executado pela

equipe do Projeto de Monitoramento de

Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) – uma

atividade desenvolvida para o atendimento

de condicionante do licenciamento ambiental

federal, conduzido pelo IBAMA, das

atividades da Petrobras de produção e

escoamento de petróleo e gás natural na

Bacia de Santos (ABIO n.º 640/2015) - e

encaminhada ao Centro de Reabilitação e

Despetrolização - CePRAM/R3 Animal para

necropsia e posterior análise histopatológica.

Relato de Caso

Resultados

Conclusão
Ao exame interno, observaram-se edema e

congestão pulmonar e a presença de bolhas

de gás nas câmaras cardíacas e em vasos

sanguíneos mesentéricos, renais e meníngeos

(figura 1). À avaliação histopatológica, havia

bolhas de gás intraluminais deslocando

perifericamente os eritrócitos em arteríolas

e/ou vênulas pulmonares, encefálicos,

meníngeos, renais, esplênicos, intestinais e

da glândula adrenal, conducentes com o

diagnóstico de embolia gasosa (figura 2).

Considerando esses achados, o diagnóstico

presuntivo foi da condição de síndrome

descompressiva.

O diagnóstico confirmatório desta síndrome

é realizado por meio de exames de imagem

in vivo ou pela avaliação da composição dos

gases post mortem. Entretanto, a ausência

de outras causas de morte identificáveis e os

achados patológicos presumem a condição

de síndrome descompressiva. É provável

que diversas pescarias estejam relacionadas

à síndrome descompressiva em tartarugas

marinhas, sendo os relatos sobre esta

condição essenciais para a ampliação do

conhecimento sobre os efeitos deletérios

para estes quelônios.

Figura 1: Presença de bolhas de gás nas câmaras

cardíacas (A) e vasos mesentéricos (B).
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