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A nocardiose é uma doença infecciosa com distribuição mundial causada por bactérias do gênero
Nocardia. Pode aparecer como infecção aguda, subaguda ou crônica, principalmente em animais e
humanos imunocomprometidos.

Introdução

Uma tartaruga verde juvenil encontrada viva em Cananéia/SP foi encaminhada para reabilitação. O
animal encontrava-se deprimido, caquético e severamente desidratado. Após exame clínico e
endoscópico, optou-se pela eutanásia e o animal foi encaminhado para necropsia.

Relato de Caso

Figura 1: Achados macroscópicos em tartaruga-verde: A) Massa
oval firme em região cervical. B) Superfície de corte de massa
cervical subcutânea evidenciando material branco-amarelado
friável disposto em camadas concêntricas, sugestivo de exsudato
caseonecrótico e granulomatoso. O exame microbiológico desta
lesão revelou o crescimento de Nocardia sp. C) Pulmão com
nódulos multifocais em parênquima. D) Superfície de corte do
maior nódulo pulmonar. Figura 2: Granuloma cervical
caracterizado por necrose central, uma camada com macrófagos
epitelioides e células gigantes multinucleadas, encapsulada por
tecido fibrovascular frouxo (HE, 10x). Figura 3: Bactérias
filamentosas compatíveis com Nocardia sp entremeadas em
tecido necrótico de granuloma cervical (HE, 40x). Figura 4:
Bactérias gram-positivas em granuloma cervical (GRAM, 40x).

Resultados

Esse é o primeiro relato de nocardiose em tartaruga marinha no Brasil. A localização das lesões em
tecido subcutâneo cervical e pulmões sugere transmissão percutânea e/ou respiratória neste caso.
Nocardia sp. deve ser considerada como etiologia diferencial em processos caseonecróticos e
granulomatosos em tartarugas.

Conclusão
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