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A oxalose renal caracteriza-se pela

deposição de cristais de oxalato de cálcio

nos túbulos renais associada ou não à

inflamação granulomatosa. É uma

condição incomum em animais domésticos

e comum em herbívoros marinhos,

entretanto, não há relatos referentes à

deposição sistêmica de oxalato em

tartarugas-verdes (Chelonia mydas).

Introdução

Uma tartaruga-verde, juvenil, caquética, foi

encontrada viva na região oeste da Baía de

Guanabara, Rio de Janeiro – RJ, pela

equipe do Projeto de Monitoramento de

Praias da Bacia de Santos– condicionante

do licenciamento ambiental federal

conduzido pelo IBAMA à Petrobras – e

encaminhada à Unidade de Estabilização

do Rio de Janeiro com fratura em porção

caudal de carapaça e luxação em

articulação umerorradioulnar esquerda.

Apesar do tratamento suporte, o animal foi

a óbito após nove dias.

A oxalose renal já foi descrita em

tartarugas-verdes como um achado

incidental e de causa desconhecida,

entretanto, a apresentação descrita neste

caso é compatível com deposição sistêmica

incomum de cristais de oxalato. Relatos de

casos semelhantes podem ser uma

ferramenta útil para o melhor entendimento

e elucidação da patogênese e possíveis

causas dessa condição.
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Resultados

Conclusões

As principais lesões na análise

necroscópica foram palidez dos órgãos,

fratura completa em carapaça, líquido

espumoso serossanguinolento em pulmão e

artrite séptica em articulação

umerorradioulnar, provocada por cepa

multirresistente de Acinetobacter

baumannii. A análise histopatológica

evidenciou meningite bacteriana, depósitos

de cristais de oxalato (Figura 1) em rins,

baço, coração, intestino delgado, pâncreas,

timo e glândula de sal e inflamação

granulomatosa associada a ovos de

trematódeos em vários órgãos.

Os cristais de oxalato acumularam-se

principalmente nas paredes arteriais dos

órgãos e nos túbulos renais, associados à

necrose tubular e com infiltrado

histiocítico. As alterações patológicas

observadas são sugestivas de choque

séptico como causa da morte e oxalose

sistêmica e parasitose intravascular como

lesões contributivas.

Figura 1: Presença de cristais de oxalato em (A)

camada muscular do intestino delgado, (B) parede de

artéria esplênica, (C) miocárdio e (D) parede de artéria

pancreática.
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