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Resumo 

Os animais exóticos são animais de estimação cada vez mais populares. Dentro do grupo 

dos répteis, destacam-se as tartarugas semi-aquáticas. São animais exigentes em termos de 

condições de maneio, dependendo destas para uma boa qualidade de vida. Consequentemente, 

um maneio ambiental e nutricional inadequados apresenta um grande impacto na sua saúde, 

podendo revelar-se nefasto para o animal, associado a diversas manifestações clínicas. Das 

várias famílias de tartarugas semi-aquáticas existentes, destaca-se a família Emydidae que é das 

mais frequentes em Portugal e que constituiu o principal objeto de estudo desta dissertação.  

  A pele é um órgão fundamental em qualquer ser vivo, funcionando como barreira aos 

principais agentes patogénicos e agressões do meio ambiente. Os membros da classe Reptilia 

apresentam uma pele com características únicas que lhes permite resistir aos mais diversos 

desafios dos diferentes ambientes onde vivem. As doenças dermatológicas representam uma 

das doenças mais frequentes na prática clínica, sendo o seu correto diagnóstico de elevada 

importância, e para o qual é geralmente necessária a realização de exames complementares.  

  Esta dissertação tem como objetivo demonstrar quais as doenças dermatológicas mais 

frequentemente observadas em quelónios da família Emydidae no Centro Veterinário de 

Exóticos do Porto (CVEP), que apenas recebe animais exóticos, ilustrada pela caracterização 

da população atendida no CVEP entre janeiro de 2009 e outubro de 2016 e pela apresentação 

de quatro casos clínicos acompanhados durante o período do estágio, realizando-se uma 

discussão dos dados com a literatura científica existente. Verificou-se que os problemas de 

origem dermatológica representaram a maior percentagem de motivos de consulta (n=243; 

57,18%) dos quelónios da família Emydidae, maioritariamente associados a traumatismo 

(n=55; 22,63%). 

 

Palavras-chave: répteis; quelónio; família Emydidae; dermatologia; diagnóstico; tratamento  
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Abstract  

Exotic animals are increasingly more popular pets and within the group of reptiles, the 

semi-aquatic turtles are one of the most common. They are demanding animals in terms of 

handling conditions, depending on them for a good life quality. Consequently, an inadequate 

environmental and nutritional management presents a major impact on their health, which may 

be harmful to the animal, potentially leading to diseases associated with a diversity of clinical 

manifestations. Of the various families of semi-aquatic turtles, the Emydidae family is one of 

the most common in Portugal, being the main object of study of this dissertation.  

The skin is a fundamental organ in any living being, functioning as a barrier to the main 

pathogens and aggressions of the environment. The members of the class Reptilia possess a 

skin with unique characteristics that allows them to survive the most diverse challenges of the 

different environments where they live. Dermatological diseases represent one of the most 

frequent pathologies in clinical practice, and its correct diagnosis is of great importance, for 

which it is usually necessary to perform complementary tests.  

This dissertation aims to demonstrate which dermatological diseases are most frequently 

found in chelonians of the Emydidae family at the Centro Veterinário de Exóticos do Porto 

(CVEP), between January 2009 and October 2016, followed by the presentation of four clinical 

cases observed during the internship and a discussion of the presented data, based on related 

scientific literature. Dermatological diseases represented the majority of consultations (n=243; 

57,18%) observed in Emydidae family, usually related to trauma (n=55; 22,63%). 

 

Palavras-chave: reptiles; chelonian; Emydidae family; dermatology; diagnosis; treatment  
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1. Introdução  

Filogeneticamente, os quelónios são o grupo mais antigo de répteis (Jacobson, 2007). 

Uwe Fritz e Peter Havas referem a existência de cerca de 317 espécies de quelónios, incluindo 

15 famílias e 96 géneros (Fritz et al., 2013), cujos habitats variam desde tropicais aos de água 

fria (Vitt et al., 2009).   

Embora não constituam um grupo rico a nível de espécies, há um elevado interesse no 

estudo da sua taxonomia devido à sua morfologia única, relações filogenéticas e estado de 

conservação (Fritz et al., 2013). Consoante as espécies, existem variações anatómicas, 

fisiológicas, comportamentais e ambientais (McArthur et al., 2004); por exemplo, relativamente 

ao meio ambiente, subdividem-se em tartarugas marinhas, de água doce e terrestres, com 

diferenças fisiológicas entre si pois algumas espécies nadam em profundidade, enquanto outras 

sobrevivem em meios secos (Vitt et al., 2009).  

As tartarugas podem ser mantidas em cativeiro como animais de estimação, tendo 

ocorrido nos últimos anos um aumento na procura de assistência médica a estes animais, embora 

este aumento não seja acompanhado, na maior parte das vezes, por um conhecimento adequado 

dos médicos veterinários (Di Ianni, 2015). A nível clínico, os répteis representam um desafio, 

uma vez que conseguem mascarar doenças que não são reconhecidas pelos próprios tutoress e, 

consequentemente, há frequentemente uma assistência veterinária tardia. Em alguns casos, pode 

mesmo ser uma situação nefasta, principalmente quando o animal já se encontra em estadios 

avançados de doença (Wellehan, 2004).   

Grande parte das emergências veterinárias em tartarugas são secundárias a um maneio 

inapropriado, sendo de elevada importância uma boa avaliação da história clínica; estes animais 

conseguem tolerar um maneio inadequado durante longos períodos de tempo, antes de 

manifestarem doença (Wellehan, 2004).  

  

1.1 Classificação geral dos quelónios  

Os quelónios pertencem à classe Reptilia, ordem Testudines (Di Ianni, 2015) e 

encontram-se subdivididos em duas subordens: Pleurodira e Cryptodira, que apresentam 

diferenças a nível da retração da cabeça – a primeira dobra o pescoço lateralmente, a nível 

horizontal, conseguindo mover a cabeça contra um lado do corpo, enquanto na segunda, os 
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indivíduos dobram o pescoço a nível vertical, colocando a cabeça entre os ombros (Fig. 1) 

(Jacobson, 2007; Werneberg et al., 2014). A subordem Pleurodira é constituída por três das 

quinze famílias de tartarugas enquanto que os da subordem Cryptodira representam as restantes 

famílias (Jacobson, 2007; Fritz et al., 2013). De acordo com o seu habitat, classificam-se em 

marinhas, terrestres e aquáticas – por exemplo, as que pertencem aos géneros Trachemys, 

Emydura e Pseudemys passam a maior parte da vida na água enquanto que as tartarugas do 

género Testudo vivem na terra. No caso da Pelomedusa subrufa, é considerada uma tartaruga 

de água doce, embora passe tanto tempo em água como em terra (Vitt et al., 2009; Di Ianni, 

2015).   

  

 

Fig. 1 – Phrynops gibbus (esquerda), pertencente à subordem Pleurodira; Malaclemys terrapin (direita), 

pertencente à subordem Cryptodira (Vitt et al., 2009). 

 

Ao longo dos anos têm ocorrido diversas alterações taxonómicas (Fritz et al., 2013); a 

estabilidade da classificação é relativamente recente e é baseada numa combinação de análises 

a nível filogenético de fósseis, molecular e na morfologia das tartarugas que existem atualmente 

(Vitt et al., 2009).   

De acordo com Uwe Fritz e Peter Havas, a Ordem Testudines encontra-se dividida, tal 

como se verifica no Quadro 1.   
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Quadro 1 – Descrição das subordens e respetivas famílias da ordem Testudines (adaptado de Fritz et al., 

2013; Van Dijk et al., 2014). 

Sub-ordem  Família  

Pleurodira  •  Chelidae (15 géneros, 52 espécies)  

 •  Pelomedusidae (2 géneros, 18 espécies)  

 •  Podocnemididae (3 géneros, 8 espécies)  

Cryptodira  •  Carettochelyidae (1 género, 1 espécie)  

 •  Cheloniidae (5 géneros, 6 espécies)  

 •  Chelydridae (2 géneros, 4 espécies)  

 •  Dermatemydidae (1 género, 1 espécie)  

 •  Dermochelyidae (1 género, 1 espécie)  

 •  Emydidae (12 géneros, 53 espécies)  

 •  Geomydidae (19 géneros, 68 espécies)  

 •  Kinosternidae (3 géneros, 24 espécies)  

 •  Platysternidae (1 género, 1 espécie)  

 •  Staurotypidae (2 géneros, 3 espécies)  

 •  Testudinidae (16 géneros, 53 espécies)  

 •  Trionychidae (13 géneros, 31 espécies)  

  

A maioria das tartarugas de água doce pertencem à família Emydidae (Jacobson, 2007), 

que são tartarugas semi-aquáticas ou exclusivamente aquáticas. Esta família encontrase 

subdividida em duas subfamílias – Emydinae e Deirochelynae (Vitt et al., 2009), sendo 

reconhecidas cerca de 53 espécies (Spinks et al., 2014; Van Dijk et al., 2014) (Quadro 2), que 

englobam cerca de 16% das espécies de tartarugas existentes (Spinks et al., 2016). Em cativeiro, 

as espécies mais comuns de tartarugas aquáticas são: Trachemys scripta scripta, Clemmys 

guttata, Malaclemys terrapin, Emydoidea blandingii, Chrysemys picta e Pseudemmys floridana 

(Jonhson, 2004). A Fig. 2 representa dois exemplares desta família.  
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Quadro 2 – Descrição dos géneros e espécies da família Emydidae, dividida em subfamílias – Emydinae e 

Deirochelynae (adaptado de Fitz et al., 2007; Vitt et al., 2009; Van Dijk et al., 2014). 

S
u

b
-f

a
m

íl
ia

 E
m

yd
in

a
e 

 Género  Espécie 

Actinemys  Actinemys marmorata  

Clemmys  Clemmys guttata  

Emydoidea  Emydoidea blandingii  

Emys  Emys orbicularis Emys 

trinacris  

Glyptemys  Glyptemys insculpta  

Glyptemys muhlenbergii  

Terrapene  Terrapene carolina  

Terrapene coahuila  

Terrapene nelsoni  

Terrapene ornata 

S
u

b
-f

a
m

íl
ia

 D
ei

ro
ch

el
yn

a
e 

Chrysemys  Chrysemys picta  

Deirochelys  Deirochelys reticularia  

Graptemys  Graptemys barbouri  

Graptemys caglei  

Graptemys ernsti  

Graptemys flavimaculata  

Graptemys geographica  

Graptemys gibbonsi  

Graptemys nigrinoda  

Graptemys oculífera  

Graptemys ouachitensis  

Graptemys pseudogeographica  

Graptemys pulchra  

Graptemys versa  

Malaclemys  Malaclemys terrapin  

Pseudemys  Pseudemys alabamensis  

Pseudemys concinna  

Pseudemys floridana  

Pseudemys gorzugi  

Pseudemys nelsoni  

Pseudemys rubiventris  

Pseudemys texana  

Trachemys Trachemys adiutrix  

Trachemys callirostris  

Trachemys decorata  

Trachemys decussata  

Trachemys dorbigni  

Trachemys emolli  

Trachemys gaigeae  

Trachemys nebulosa  
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Fig. 2 – Espécies da família Emydidae - Deirochelys reticulata (esquerda) e Trachemys scripta (direita) (Vitt 

et al., 2009). 

Esta família encontra-se amplamente distribuída na América do Norte, norte do México 

e Europa (Fig. 3) (citado por Spinks et al., 2016). Cerca de dois terços das 53 espécies pertencem 

a uma das categorias de risco da International Union for Conservation of Nature (IUCN) (Van 

Dijk et al., 2014), e por este motivo são um alvo importante a nível da conservação global 

(Spinks et al., 2016).  

  

    
Fig. 3 – Distribuição da família Emydidae a nível mundial (Vitt et al., 2009).  
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1.2 Anatomia, fisiologia e histologia da pele dos quelónios   

1.2.1. Características anatómicas gerais  

Comparativamente aos restantes grupos de répteis, as tartarugas apresentam uma 

característica única - a concha– formado pela carapaça (parte superior) e pelo plastrão (parte 

inferior), encontrando-se unidos pela ponte de ambos os lados (Fig. 4) (Chitty et al., 2013; 

Pascual-Anaya, 2014; Moustakas-Verho et al., 2017). Na prática clínica, utiliza-se mais 

comummente o termo genérico de carapaça, sendo também esta denominação a utilizada neste 

trabalho.  

 

Fig. 4 - Aspeto exterior da carapaça de uma tartaruga (Jackson, 2011).  

 

Outra característica desta espécie é que não possuem esterno (McArthur et al., 2004). A 

Fig. 5 representa o esqueleto de uma tartaruga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 - Esqueleto de uma tartaruga (adaptado de Vitt et al., 2009)  
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A carapaça e o plastrão resultam da fusão da osteoderme com vértebras e costelas a nível 

dorsal, e esterno a nível ventral (Goodman, 2006). A carapaça é constituída por elementos 

ósseos e elementos epiteliais (Cooper, 2006), sendo que a nível ósseo é formada por cerca de 

sessenta ossos fundidos, entre os quais se identificam as costelas e a maioria das vértebras 

(Chitty et al., 2013; Moustakas-Verho et al., 2017). É caracterizada por osso membranoso (osso 

dérmico), onde não ocorre formação prévia de cartilagem (Gilbert et al., 2001, citado por Achrai 

et al., 2013; McArthur et al., 2004).  

As diferentes escamas que compõem a carapaça e plastrão possuem nomenclaturas 

diferentes (Fig. 6 e 7).  

   

   

Existe uma espécie de tartarugas, Malacochersus tornieri, que apresenta uma carapaça 

extremamente flexível, que lhes permite passar em fendas de rochas, por exemplo (McArthur 

et al., 2004).  

Após o nascimento, as escamas das tartarugas são denominadas de escudos embrionários. 

À medida que crescem, há formação de nova queratina a nível das junções entre escamas, 

formando-se novos anéis de queratina à volta dos escudos embrionários, que se vão tornando 

Fig. 6 - Nomenclatura das escamas da carapaça 

(adaptado de Chitty et al., 2013) 

Fig. 7 - Nomenclatura das escamas do plastrão 

(adaptado de Chitty et al., 2013) 
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progressivamente mais separados (Fig. 8 e 9). A queratina mais recente é mais clara, não sendo 

depositada de forma simétrica à volta de cada escudo embrionário (Jacobson, 2007).   

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 - Escamas de tartarugas neonatas do género Geochelone pardalis, onde se visualizam os escudos 

embrionários (setas) (Jacobson, 2007). 

  

 

  Fig. 9 - Plastrão de uma tartaruga adulta em que há deposição de queratina (setas) entre as escamas adjacentes. 

Escudos embrionários (ES) na zona mais antiga de cada escama (Jacobson, 2007). 

 

No caso das tartarugas, a contagem de novas placas epidérmicas não representa um 

método confiável para determinar a idade, uma vez que a taxa de crescimento das placas e o 

número de anéis ao nascimento varia de animal para animal (McArthur et al., 2004). Esta 

variação é também dependente da espécie - em algumas espécies semi-aquáticas, as placas 
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epidérmicas são substituídas ao longo da vida de forma regular, enquanto que na maior parte 

das espécies terrestres este fenómeno ocorre mais raramente (McArthur et al., 2004).  

 

1.2.2 Fisiologia e histologia  

Também nos répteis, a pele assume um papel importante (Jacobson, 2007), uma vez que 

forma uma barreira entre o animal e o meio ambiente externo, assumindo múltiplas funções, 

como conservação de fluidos corporais, proteção contra agentes patogénicos (Jacobson, 2007; 

Vitt et al., 2009), resistência à exposição da radiação ultravioleta (McArthur et al., 2004), 

controlo fisiológico de água, gás e trocas de calor (Goodman, 2006), manutenção dos tecidos e 

órgãos internos no local (embora seja suficientemente elástica e flexível para permitir expansão, 

movimento e crescimento), resistência à abrasão e deteção sensorial (função quimio- e 

mecanorrecetora) (Vitt et al., 2009).  

Embora existam características comuns à pele de todos os répteis, há muitas variações 

entre as mais de 6500 espécies de répteis (Harkwiz, 2002). De um modo geral, apresentam uma 

pele impermeável, seca e escamosa (McArthur et al., 2004) uma vez que se encontra modificada 

em escamas (Goodman, 2006); foi desenvolvida de modo a resistir aos desafios agressivos dos 

diferentes habitats: áridos ou abrasivos, em espécies como Geochelone sulcata, ou 

exclusivamente aquáticos, como Chelonia mydas (McArthur et al., 2004).  

A nível estrutural, a pele é constituída pela epiderme e derme subjacente (Fig. 10), 

normalmente aglandular (Zug et al., 2001 citado por Goodman, 2006, Hoppman, 2007, 

Jacobson, 2007, Johnston, 2008):  

-Epiderme: deriva do desenvolvimento da ectoderme embrionária, sendo responsável 

pelo aspeto escamoso (McArthur et al., 2004). Relativamente aos componentes da epiderme, 

cada escama tem na sua constituição, maioritariamente, múltiplas camadas de β-queratina, que 

por sua vez cobrem uma camada contínua de células num epitélio colunar pseudoestratificado 

(Jacobson, 2007). Quando há sobreposição de escamas adjacentes, na sua porção mais profunda 

a epiderme invagina na derme (Jacobson, 2007). É composta por três camadas (Occhielo et al., 

2009):   
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• Estrato córneo, que é a camada mais exterior e se encontra fortemente 

queratinizada (pode ter na sua constituição os dois tipos de queratina, α ou β 

queratina), constituída por 6 a 8 camadas (Goodman, 2006; Hoppman, 2007). 

As escamas representam dobras a nível da epiderme e cobrem grande parte do 

tegumento do réptil. A α queratina é mais flexível e maleável, formando a sutura 

e espaços entre escamas, enquanto a β queratina compõe a camada córnea mais 

dura (Mitchel, 2003, Jacobson, 2007, Johnston, 2008 citado por Palmeiro et al., 

2013). A carapaça é coberta por β queratina, exceto nas tartarugas de carapaça 

mole (Apalone spp) e nas tartarugas marinhas de couro (Dermochelys coriacea), 

em que se encontra coberta por α queratina (Jacobson, 2007; Chitty et al., 2013).  

• Zona intermédia, composta por células de estratos germinativos em 

vários estadios de desenvolvimento (Goodman, 2006; Hoppman, 2007).  

• Estrato germinativo, camada mais profunda, com células basais cuboides 

(Goodman, 2006; Hoppman, 2007). O estrato germinativo apresenta células em 

divisão continua ao longo da vida, parando apenas o seu ciclo na altura da 

hibernação (Vitt et al., 2009; Occhielo et al., 2009).  

 

Fig.10 - Imagem histológica de pele de réptil onde se observa as camadas de epiderme, derme e hipoderme (à 

esquerda, hematoxilina e eosina, x400) e distribuição das fibras de colagénio e a distribuição das fibras de 

colagénio. Na epiderme, as camadas α e β correspondem às camadas de α queratina e β proteína córnea (à 

direita, Tricómio de Masson, x400). (adaptado de Allam et al., 2016). 
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-Derme profunda: deriva da mesoderme embrionária, sendo responsável pelo suporte, 

nutrição e cor da epiderme. A derme exterior da carapaça consiste em fibras de colagénio, vasos 

sanguíneos e linfáticos, nervos, músculo liso e estruturas ósseas variadas que formam o 

“esqueleto ósseo” (Goodman, 2006; Jacobson, 2007). A quantidade de elastina presente nesta 

camada varia consideravelmente (Cooper, 2006). A derme está separada da epiderme por uma 

membrana basal (Jacobson, 2007). As placas de osso dérmico são constituídas por camada 

externa e interna compactas que formam uma “sandwich”, sendo a camada média constituída 

por osso trabecular ou esponjoso (Wronski et al., 1992, citado por Jacobson, 2007; Goodman, 

2006; Hoppman, 2007). A organização da osteoderme encontra-se alinhada com a derme (Vitt 

et al., 2009).  

Relativamente às estruturas glandulares da pele, as tartarugas apresentam um número 

limitado destas estruturas em comparação com a maioria dos mamíferos (McArthur et al., 

2004). As glândulas são pequenas e impercetíveis ao longo do corpo, com secreção tipicamente 

lipídica, tendo como função a produção de surfactante e feromonas (Vitt et al., 2009). Por outro 

lado, a produção lipídica cutânea é importante para manter a permeabilidade da barreira 

(Cooper, 2006).  

As glândulas de Musk ou Rathke’s estão presentes nas tartarugas, exceto no género 

Pseudemyds (Goodman, 2006), tartarugas terrestres e algumas espécies do género Emydidae 

(Vitt et al., 2009). São bilaterais, pares, ao nível da zona da ponte entre a carapaça e o plastrão 

(Goodman, 2006), estando frequentemente associadas à cloaca (Jacobson, 2007). A sua 

abertura para o exterior encontra-se ao nível da região axilar, inguinal ou da ponte (Vitt et al., 

2009).  

A glândula do mento encontra-se caudalmente à mandíbula inferior (Fig. 11 e 12) (Zug 

et al. 2001, citado em Goodman, 2006), sendo mais desenvolvida nos machos do que nas 

fêmeas (Jacobson, 2007). As glândulas de Sal encontram-se apenas em algumas espécies 

marinhas (Goodman, 2006; Jacobson, 2007).  
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  Fig. 11 - Glândula do mento (setas) com vista medial a nível da mandíbula (Jacobson, 2007). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 - Histologia da glândula do mento (coloração H&E) (Jacobson, 2007). 

  

A nível fisiológico, os répteis renovam a pele de forma regular com uma ciclicidade 

anormal, sendo descoordenado e contínuo ao longo da vida (Mitchel, 2003, Johnston, 2008 

citado por Palmeiro et al., 2013; McArthur et al., 2004). No caso das tartarugas, a descamação 

ocorre sob a forma de vários fragmentos sendo mais frequente a nível das partes mais moles e 

flexíveis, como o pescoço e membros proximais, áreas caracterizadas por uma maior frequência 

de movimentos contínuos de fricção (Mitchel, 2003 citado por Palmeiro et al., 2013; McArthur 

et al., 2004).   
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1.3 Doenças dermatológicas em quelónios  

Nos últimos anos, o número de répteis em clínicas de animais exóticos tem vindo a 

aumentar uma vez que ocorreu uma maior consciencialização por parte dos tutores 

relativamente à importância dos cuidados adequados (Shoemaker et al., 2016).  

Tal como referido anteriormente, as tartarugas vivem em diferentes habitats consoante a 

espécie, apresentando diferenças estruturais e funcionais a nível da pele e carapaça e, 

consequentemente, são observadas diferentes doenças nas diferentes espécies (Shoemaker et 

al., 2016). Esta diversidade de espécies representa um desafio a nível clínico pois exige que o 

médico veterinário tenha conhecimentos profundos, de forma a reconhecer o que é considerado 

normal/anormal para cada uma delas (Wellehan, 2004).   

A avaliação da história clínica do animal é importante, tal como nas outras espécies, para 

obter o diagnóstico e tratamento mais correto, sendo fundamental avaliar diversos parâmetros 

como a dieta e maneio (incluindo o substrato, iluminação, aquecimento, humidade e 

temperatura) (Navarre, 2006; Palmeiro et al., 2013; Shoemaker et al., 2016), uma vez que a 

causa mais comum de doenças dermatológicas em répteis é o mau maneio (O’Malley, 2007). 

Para ajudar a realizar uma abordagem diagnóstica mais sistemática, poder-se-á recorrer a um 

formulário, como exemplificado na Fig. 13 (Raftery, 2004).  

Após a avaliação da história clínica, deve-se realizar um exame dermatológico de forma 

a verificar a presença de lesões (primárias ou secundárias); em caso de necessidade, estas devem 

ser biopsiadas para posterior avaliação histopatológica (Raftery, 2004; Palmeiro et al., 2013; 

Shoemaker et al., 2016).  
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                 Fig.13 - Exemplo de formulário (adaptado de Raftery, 2004) 
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1.3.1. Principais doenças dermatológicas  

As doenças dermatológicas são comuns em tartarugas e, na maior parte das vezes, a sua 

origem é multifatorial (Harkewicz et al., 2002; Hoppman et al., 2007; Palmeiro et al., 2013). A 

nível da etiologia, incluem-se doenças infecciosas, tóxicas, nutricionais, neoplásicas e de 

maneio (Shoemaker et al., 2016), entre outras. 

O maneio incorreto e a má nutrição são os principais motivos pelos quais as tartarugas 

desenvolvem doença (McArthur et al., 2004: O’Malley, 2006; Palmeiro et al., 2013), uma vez 

que são animais ectodérmicos, extremamente dependentes das condições ambientais e de 

maneio. Contudo, apresentam uma elevada tolerância a diversos parâmetros como calor, 

humidade e luz, tolerância essa que varia de espécie para espécie (McArthur et al., 2004; 

Wellehan, 2004; Shoemaker et al., 2016).  

Em seguida, será efetuada uma abordagem às principais doenças dermatológicas em 

quelónios.  

 

1.3.1.1 Doenças dermatológicas de origem ambiental  

Queimaduras térmicas  

Os répteis têm uma sensibilidade cutânea fraca e muitas vezes não se afastam do calor 

excessivo (O’Malley, 2007), mantendo-se em contato próximo ou até mesmo direto com fontes 

de calor e/ou luz não protegidas, como por exemplo rochas quentes, esteiras térmicas e 

elementos de aquecimento mal posicionados (Martinez-Jimenez, 2007; Palmeiro et al., 2013; 

Shoemaker, 2016). Quando as queimaduras são provocadas por aquecedores, em casos 

extremos, podem verificar-se queimaduras agudas; no caso de esteiras térmicas, as queimaduras 

são geralmente insidiosas, associadas a danos crónicos a nível do plastrão. Em alguns casos, a 

lesão térmica só se torna evidente quando a infeção bacteriana se torna óbvia (Fig. 17) 

(Goodman, 2006). Embora ocorram em tartarugas, as queimaduras térmicas são mais frequentes 

em cobras e lagartos (Palmeiro et al., 2013).  

Relativamente aos sinais clínicos, podem manifestar-se através de parésia dos membros 

posteriores devido ao calor excessivo a nível da carapaça, descarga oculonasal, necrose e trauma 

na carapaça e plastrão (McArthur et al., 2004), bolhas ou úlceras na pele que variam de 
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superficiais a profundas. Estas lesões podem evoluir para a formação de cicatrizes, descamação 

anormal da pele e infeções secundárias (Shoemaker et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.14 - Tartaruga com queimaduras térmicas na carapaça (Patterson, 2006)  

 

Para um diagnóstico correto, deve-se avaliar a história clínica, principalmente no que diz 

respeito ao maneio (McArthur et al., 2004; Shoemaker et al., 2016). Eventualmente, poderá ser 

necessário realizar cultura microbiológica, testes de sensibilidade e/ou histopatologia (Palmeiro 

et al., 2013; Shoemaker et al., 2016).  

O tratamento envolve, regra geral, cuidados de suporte como a administração de fluídos 

por via oral ou parentérica, assim como alívio da dor do animal. Para não ocorrerem infeções 

secundárias, deve efetuar-se antibioterapia (Goodman, 2006; Shoemaker et al., 2016). De 

salientar a importância da correção do maneio, nomeadamente ao impedir o contato direto do 

animal com fontes de calor (Shoemaker et al., 2016).  
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1.3.1.2 Doenças dermatológicas de origem nutricional  

Hiperparatiroidismo nutricional secundário  

As tartarugas adultas apresentam reservas de cálcio a nível da carapaça e plastrão. Quando 

o maneio não é adequado, como por exemplo em casos de fraca exposição à luz, pode 

desenvolver-se hiperparatiroidismo secundário, no sentido de manter os níveis sanguíneos de 

cálcio (Innis et al., 2004 citado por Watson et al., 2017; McArthur et al., 2004). Relativamente 

à etiologia, normalmente é de origem multifatorial onde se destaca o desequilíbrio a nível do 

cálcio e fósforo na dieta, a falta de acesso a uma fonte de luz adequada e falta de vitamina D3. 

Esta patologia é relativamente frequente em tartarugas (citado por Fisher, 2010 em Watson, 

2014; Palmeiro et al., 2013).  

Relativamente aos sinais clínicos, destaca-se a presença de deformação da carapaça e 

deformação óssea (Fig. 18), abcessos crónicos, especialmente em torno da mandíbula (Palmeiro 

et al., 2013) e hipocalcemia (McArthur et al., 2004).  

  

 
 

                  Fig. 15 – Tartaruga com crescimento anormal da carapaça (Terrapene carolina carolina) (Cooper, 2006). 

 

Para um correto diagnóstico, deve-se avaliar a história e sinais clínicos. Podem também 

realizar-se radiografias, que revelam uma definição diminuída a nível das estruturas ósseas, 

como por exemplo a nível da pélvis, membros proximais e distais (Innis et al., 2004;McArthur 

et al., 2004; Hedley, 2012;  Palmeiro et al., 2013).  

É de elevada importância corrigir o maneio e dieta, tendo em conta o ratio cálcio:fósforo 

e utilização de uma luz UV para promover a síntese de vitamina D (Innis et al., 2004; McArthur 
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et al., 2004; Hedley, 2012; Watson et al., 2014). No caso de hipocalcemia, é necessário 

administrar-se cálcio por via parentérica. A suplementação com vitamina D3 por via oral pode 

ser realizada mas tendo cuidado para não administrar em excesso (Innis et al., 2004; McArthur 

et al., 2004). Eventualmente pode administrar-se fósforo e cálcio ionizados até se atingir a 

estabilização dos níveis (Palmeiro et al., 2013).  

 

Hipovitaminose A  

A vitamina A é importante para a manutenção da integridade epitelial (Goodman, 2006); 

a sua principal fonte são as dietas ricas em β-carotenos, através de precursores de vitamina A, 

como espinafres, brócolos, cenoura e frutos amarelos/laranjas (Boyer 1996, citado por 

McArthur et al., 2004; Gupta et al., 2016). É uma patologia comum em tartarugas semi-

aquáticas e acontece principalmente quando são alimentadas exclusivamente com uma dieta à 

base de carne (citado por Donoghue, 1999 em Rosskopf et al., 2003; Harkewicz, 2002; 

Goodman, 2006; Chitty et al., 2013; Gupta et al., 2016). As tartarugas, por vezes, recusam 

certos alimentos, tornando-se obcecadas por outros; como tal, é importante garantir uma dieta 

equilibrada e variada (McArthur et al., 2004; Gupta et al., 2016). Fowler (1980) refere que os 

animais com deficiência em vitamina A são provavelmente, deficientes em outros nutrientes 

(Fowler, 1980, citado por McArthur et al., 2004).   

Apesar de poder ser subclínica, existem inúmeras manifestações clínicas, uma vez que a 

hipovitaminose A afeta diferentes epitélios (McArthur et al., 2004). Os sinais clínicos estão 

geralmente associados à metaplasia escamosa epitelial (como mucosa oral, conjuntiva, túbulos 

renais) (Fig. 19) e, consequentemente, à imunossupressão que ela provoca (Mitchell, 2003, 

Johnston, 2008 citado por Palmeiro et al., 2013; Goodman, 2006; Hoppman, 2007; Chitty, 

2013). Por norma, nas tartarugas semi-aquáticas, os processos agudos estão associados a sinais 

oculares (Fig. 20, 21 e 22). Contudo, deve-se ter em atenção que estes animais podem apresentar 

doenças concorrentes, como infeções víricas (McArthur et al., 2004). O Quadro 3 descreve de 

forma sucinta os principais sinais clínicos que os animais afetados podem apresentar.  
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Quadro 3 -  Sinais clínicos associados a hipovitaminose A em tartarugas (adaptado de McArthur et al.,2004; 

Goodman, 2006; Hoppman, 2007; Chitty et al., 2013; Palmeiro et al., 2013; Gupta et al., 2016) 

Sinais clínicos  

oculares  

Tumefação bilateral das pálpebras, devido a edema palpebral  

Possível cegueira pós-hibernação  

Blefarite  

Conjuntivite  

Infeção da conjuntiva, com consequências a nível das glândulas de 

Harderian (responsáveis pela secreção de cloreto de sódio) em que ocorre 

metaplasia escamosa  

Corrimento ocular   

Sinais clínicos 

respiratórios 

  Rinite  

Infeção respiratória  

Corrimento nasal  

Dispneia  

Sinais clínicos 

Cutâneos 

 Descamação da pele  

Abcessos auriculares   

Hiperqueratose   

Hiperplasia   

Outros   Letargia   

Anorexia   

Declínio geral   

Depressão   

Perda de peso   

Desenvolvimento de infeções secundárias   

Possível causa de estomatite  
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Fig. 16 - Metaplasia escamosa a nível ocular (adaptado de                Fig. 17 – Conjuntivite (Trachemys scripta elegans) 

Hensel, 2010)  (McArthur et al., 2004) 

  

  

 

 Fig. 18 – Conjuntivite e blefarospasmo (Terrapene spp)   Fig. 19 –Corrimento ocular mucopurulento e blefaredema 
                     (McArthur et al., 2004)    moderado (Terrapene carolina triunguis) (Cooper, 2006) 

 

É importante avaliar a história e respetivos sinais clínicos (Mitchell, 2003, Johnston, 

2008, citado por Palmeiro et al., 2013; Hoppman, 2007; Goodman, 2006), dando especial 

importância ao tipo de alimentação do animal (O’Malley, 2007). As radiografias podem ser 

utilizadas para pesquisar doenças ósseas metabólicas subjacentes e pneumonia (O’Malley, 

2007). A nível histopatológico verifica-se metaplasia escamosa das células epiteliais e 

hiperqueratose (Hoppman, 2007).  
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Para tratamento, deve administrar-se vitamina A por via oral durante sete a catorze dias 

numa dose de 2 000 UI/kg. Pode ser também administrada na ração (2 000 a 10 000 UI/kg de 

ração) (Harkewicz, 2002; Goodman, 2006; Gupta et al., 2016). É importante corrigir a 

alimentação para uma dieta variada e equilibrada, e evitar possíveis infeções secundárias 

(Goodman, 2006). Em casos crónicos, podem ocorrer danos a nível renal, situação associada a 

mau prognóstico (O’Malley, 2007).   

  

Hipervitaminose A  

Esta patologia é causada por um erro clínico de sobredosagem de vitamina A por via 

parentérica, uma vez que a sobredosagem desta vitamina por suplementação oral é improvável 

(citado por Frye 1991 em Rosskopf, 2003; Hoppman, 2007; McArthur et al., 2004). A nível 

clínico, tanto o excesso como a deficiência de vitamina A podem ser confundidos  o que pode 

levar a que clínicos mais inexperientes possam administrá-la mesmo quando esta já se encontra 

em níveis terapêuticos adequados (McArthur et al., 2004).   

A hipervitaminose A provoca alterações degenerativas a nível epitelial, principalmente 

da pele e, consequentemente, uma dermatite necrótica (McArthur et al., 2004; Goodman, 2006). 

Após alguns dias, a pele torna-se seca ou flácida podendo mesmo ocorrer necrose marcada, com 

o aparecimento de bolhas, normalmente semanas mais tarde (Harkewicz, 2002; Goodman, 

2006). Também se pode observar descamação da pele (citado por Palmer et al, 1984, Zwart, 

1987, Frye, 1991, Boyer, 1996 em McArthur et al., 2004).  

Para um bom diagnóstico, deve-se avaliar a história clínica e sinais clínicos (Goodman, 

2006), devendo verificar-se os níveis de vitamina A (Hoppman, 2007).  

Relativamente ao tratamento, deverá descontinuar-se a administração de vitamina A e/ou 

diminuir a sua quantidade na dieta e realizar tratamento de suporte (Harkewicz, 2002; McArthur 

et al., 2004; Hoppman, 2007). As lesões devem ser limpas; dependendo da extensão e gravidade 

da lesão poderá ser necessário aplicar um antibiótico tópico, sistémico ou mesmo um 

antifúngico (Messonnier, 1996, citado por Goodman, 2006; Harkewicz, 2002 McArthur et al., 

2004).   

O prognóstico é variável, uma vez que depende da severidade e cronicidade da patologia 

(Hoppman, 2007).  
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1.3.1.3 Doenças dermatológicas de origem fúngica    

Os organismos fúngicos são seres oportunistas que podem invadir os tecidos que estão 

danificados ou infetados. Mau maneio, como má qualidade da água, dieta incorreta, humidade 

alta, temperaturas baixas e imunossupressão devido ao stress, são fatores predisponentes para a 

sua proliferação (citado por Mader, 2011, Hat, 2010, Johnston, 2008, Mitchell, 2003, em 

Palmeiro et al., 2013; Goodman, 2006; Hoppman, 2007; ). No caso das tartarugas semiaquáticas 

e aquáticas, a qualidade da água, principalmente o pH, pode estar direta- ou indiretamente 

relacionado com o crescimento fúngico, sendo este inibido quando o pH é menor do que 6,5 

(Frye 1991, citado por Goodman, 2006).  

A nível da carapaça, as infeções bacterianas e fúngicas podem ocorrer simultaneamente, 

sendo diagnosticadas comummente. Geralmente, a progressão da doença ocorre de forma lenta 

e não costuma ser fatal (Harkewicz, 2002; Goodman, 2006). Podem estar envolvidos inúmeros 

organismos fúngicos como por exemplo: Aspergillus spp; Basidiobolus ranarum, Beauveria 

bassiana, Cladosporium spp, Candida spp, Fusarium spp, entre outros (citado por Rosenthal & 

Mader 1996 em Goodman, 2006; citado por Mitchell, 2003, Johnston, 2008, Hat, 2010 e Mader, 

2011 em citado por Palmeiro et al., 2013; Hoppman, 2007).  

Relativamente aos sinais clínicos, existe uma elevada diversidade de manifestações, 

podendo variar desde infeções superficiais (húmidas ou exsudativas, ulcerativas, bolhosas/ 

crostosas, hiperqueratóticas) a infeções mais profundas e/ou sistémicas, com aparecimento de 

nódulos/tumefações (Mitchell, 2003, Johnston, 2008, Hat, 2010 e Mader, 2011 em citado por 

Palmeiro et al., 2013; Goodman, 2006; Hoppman,2007 ).  

Para um correto diagnóstico, devem avaliar-se os sinais e história clínica. Poder-se-á 

realizar um exame citológico, histopatológico e cultura fúngica (Mitchell, 2003, Johnston, 2008, 

Hat, 2010 e Mader, 2011 em citado por Palmeiro et al., 2013; Harkewick, 2002; Goodman, 

2006; Hoppman,2007).   

Para tratamento, devem utilizar-se antifúngicos tópicos (como miconazol, cetoconazol ou 

nistatina) e/ou sistémicos (Goodman, 2006). Relativamente ao cetoconazol, a dose oral é de 

25mg/kg a cada 24h, durante 14 a 28 dias. Quando as infeções fúngicas são superficiais, pode-

se diluir povidona iodada e aplicar topicamente duas vezes ao dia (Hoppman, 2007). As áreas 

afetadas devem ser bem limpas e desbridadas (Goodman, 2006). No caso de granulomas 
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localizados pode ser necessária a exérese cirúrgica (Hoppman, 2007). O maneio deve ser 

modificado, nomeadamente a nível da qualidade da água e pH, assim como na limpeza 

adequada do aquário (Hoppman, 2007; Goodman, 2006). É necessário ter em atenção que, caso 

haja outros animais a conviver no mesmo espaço, podem ser afetados (Hoppman, 2007).  

Relativamente ao prognóstico, é bom nos casos de lesões superficiais, desde que se 

corrijam os problemas de maneio (Hoppman, 2007).   

 

1.3.1.4 Doenças dermatológicas de origem bacteriana  

Abcessos superficiais e profundos da carapaça  

Os abcessos e erosões a nível superficial da carapaça são frequentes em tartarugas 

aquáticas. Dentro dos principais fatores predisponentes, destaca-se o maneio inadequado 

(Goodman, 2006), nomeadamente a alta humidade, baixa temperatura e má nutrição (Hoppman, 

2007). Quanto aos organismos envolvidos, destacam-se bactérias Gram negativas como 

Pseudomonas spp, Proteus spp, Aeromonas spp, Serratia spp e E. coli (Mitchell, 2003, 

Johnston, 2008, Hat, 2010, Mader, 2011, citado por Palmeiro et al., 2013; Goodman, 2006; 

Hoppman, 2007).   

Esta patologia poderá ser confundida com queimaduras térmicas ou químicas, e com 

infeções fúngicas (Hoppman, 2007). Caracteriza-se pela presença de abcessos na carapaça, que 

podem penetrar a nível de toda a sua espessura, podendo mesmo alcançar a membrana celómica 

(Mitchell, 2003, Johnston, 2008, Hat, 2010, Mader, 2011, citado por Palmeiro et al., 2013; 

Goodman, 2006; Hoppman, 2007). As lesões variam de consistência branda a firme, 

normalmente são não dolorosas e apresentam uma cápsula, que delimita um exsudado caseoso 

no seu interior (uma vez que os leucócitos dos répteis não possuem isoenzimas para o 

liquefazer) (Mitchell, 2003, Johnston, 2008, Hat, 2010, Mader, 2011, citado por Palmeiro et al., 

2013; Goodman, 2006; Hoppman, 2007). Pode ocorrer o desenvolvimento de infeções 

secundárias a queimaduras térmicas ulceradas e necróticas (Hoppman, 2007). Normalmente, as 

úlceras crónicas da carapaça podem estar associadas a escamas frouxas; estas poderão ser 

removidas cirurgicamente, de modo a conseguir avaliar toda a extensão da infeção (Hoppman, 

2007).  
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O diagnóstico consiste na avaliação de sinais clínicos, e poder-se-ão realizar os exames 

citológico e histopatológico (Mitchell, 2003, Johnston, 2008, Hat, 2010, Mader, 2011, citado 

por Palmeiro et al., 2013; Goodman, 2006; Hoppman, 2007). É importante fazer cultura 

microbiológica e respetiva sensibilidade, mas deve-se ter em conta que muitos dos agentes 

patogénicos são bactérias oportunistas e podem ser classificadas falsamente como 

contaminantes (Hoppman, 2007). Quanto à citologia do exsudado, normalmente caracterizase 

pela presença de heterófilos, macrófagos, material proteináceo e bactérias (Hoppman, 2007). 

No caso de lesões mais profundas, podem realizar-se radiografias para uma melhor avaliação e 

estabelecimento do prognóstico (Goodman, 2006).  

O tratamento, no caso de lesões superficiais, começa pela limpeza e remoção do material 

necrótico das áreas afetadas. O acesso à água deve ser limitado apenas a uma hora, duas vezes 

ao dia (Goodman, 2006), devendo administrar-se antibiótico tópico após a ida à água (Barten, 

1996 citado por Goodman, 2006). No caso de lesões mais profundas, é necessário desbridar sob 

sedação ou anestesia e recolher uma amostra para cultura bacteriana e respetiva sensibilidade 

(Goodman, 2006). Para além do tratamento tópico, associa-se a administração de antibióticos 

sistémicos, durante pelo menos quatro semanas (Barten, 1996 citado por Goodman, 2006).  

  

1.3.1.5 Doenças dermatológicas de origem vírica  

Foram descritas dermatites víricas em quelónios, nomeadamente devido à infeção por 

Iridovirus, Poxvirus, Herpesvirus e/ou Retrovírus. Estes dois últimos podem estar associados 

ao aparecimento de fibropapilomas (neoplasias), encontrados sobretudo a nível da zona do 

pescoço (Goodman, 2006). Para o seu diagnóstico, são necessários exames complementares, 

nomeadamente histopatologia e técnicas de biologia molecular que permitam identificar o 

agente etiológico (Mitchell et al., 2003).  

 

1.3.1.6 Neoplasias  

Apesar de pouco frequentes, estão descritas algumas neoplasias cutâneas em tartarugas, 

nomeadamente: papiloma, fibropapiloma, carcinoma de células escamosas, fibrossarcoma, 

lipoma/lipossarcoma, melanoma (Goodman, 2006; Hoppman, 2007).   
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Como sinais clínicos, observa-se o aparecimento de neoformações a nível 

cutâneo/subcutâneo, que podem exibir crescimento exofítico (papiloma/papilomatose) 

(Goodman, 2006; Hoppman, 2007). O principal teste de diagnóstico utilizado é a avaliação 

histopatológica (Goodman, 2006; Hoppman, 2007).  

  

1.3.1.7 Outras doenças dermatológicas  

Infeções auditivas  

Em termos da anatomia do ouvido, as tartarugas não apresentam ouvido externo, sendo 

que o tímpano (forma circular) se encontra na pele, atrás do olho. A cavidade timpânica é 

extensa, comunicando com a orofaringe através do tubo auditivo (Chitty et al., 2013).  

As espécies semi-aquáticas são as mais afetadas pelas infeções auditivas, devido à 

dificuldade em controlar a qualidade da água (McArthur et al., 2004; Chitty et al., 2013). As 

infeções auditivas podem ocorrer devido a diferentes situações, tais como maneio e nutrição 

inadequadas, doenças concorrentes e debilidade (McArthur et al., 2004; Gamble, 2007). Devido 

a infeções ascendentes, a nível do tubo de Eustáquio, podem desenvolver-se abcessos ou evoluir 

para septicemia. A inflamação crónica pode levar a uma metaplasia escamosa (Chitty et al., 

2013).  

Dentro dos sinais clínicos destaca-se a tumefação de uma ou ambas as membranas 

timpânicas. Se unilateral, pode aparecer uma assimetria óbvia a nível da região cefálica. Por 

vezes, aparece um corrimento purulento ao nível da faringe, bilateral, na abertura das trompas 

de Eustáquio (McArthur et al., 2004; Chitty et al., 2013). Devido à extensão para os tecidos 

adjacentes, pode provocar osteomielite da mandíbula, celulite em direção ascendente e até 

lesões oculares. Raramente o equilíbrio do animal é afetado de forma óbvia, embora possam 

verificar-se alterações. A audição é difícil de avaliar na maioria dos quelónios, não sendo 

possível confirmar o comprometimento da audição (McArthur et al., 2004).  

Para estabelecer o diagnóstico, deverá avaliar-se a história clínica, nomeadamente no que 

diz respeito ao meio ambiente, dieta, doenças concomitantes, stress. O exame físico deve ser 

completo, podendo ser necessário recolher amostras para citologia, através de aspiração por 

agulha fina (Chitty et al., 2013). Regra geral, a tumefação das membranas timpânicas é 

patognomónica (McArthur et al., 2004). A realização de cultura e respetiva sensibilidade 
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também é importante, tendo em atenção que existe uma flora bacteriana normal a nível da 

cavidade timpânica (Chitty et al., 2013).  

No tratamento, deverá corrigir-se o maneio nutricional e ambiental (McArthur et al., 

2004). A administração de um antibioterapia deverá ser equacionado, baseada na cultura e 

sensibilidade. Na prática clínica, também se usa tratamento tópico com antimicrobiano, como 

por exemplo sulfadiazina. Por vezes é necessário recorrer à cirurgia, para desbridamento dos 

tecidos (Chitty et al., 2013).   

  

Descamação anormal da pele ou da carapaça  

Todos os répteis descamam a pele de forma regular, variando com a idade, tamanho e 

estado de saúde do indivíduo. A descamação anormal é uma lesão comum em casos de 

problemas de saúde (O’Malley, 2007; Chitty et al., 2013); apresenta diferentes etiologias, como 

mau maneio (baixa temperatura, alta humidade, má qualidade da água) stress, cicatrizes, feridas, 

doenças sistémicas, desnutrição e doença bacteriana, fúngica e/ou parasitária da pele 

(Goodman, 2006; Chitty et al., 2013; Shoemaker et al., 2016)). Goodman afirma que muitas 

vezes estes animais apresentam uma doença renal subjacente (Goodman, 2006). Tal como o 

nome indica, há descamação anormal da pele, retenção de escamas (Fig. 23 e 24) e normalmente 

ocorre uma aparência opaca da pele antes de ocorrer a descamação (Goodman, 2006; 

Shoemaker et al., 2016).Para determinar o diagnóstico, é fundamental avaliar a história clínica, 

o maneio (principalmente a nível da qualidade da água), e sinais clínicos (Chitty et al., 2013; 

Shoemaker et al., 2016). Como exames complementares, deve recolher-se sangue para análise 

(hematologia/bioquímica) para avaliar se há doença subjacente (Chitty et al., 2013). No caso de 

suspeita de doença renal, deverá avaliar-se a função renal, ácido úrico e relação fósforo/cálcio 

no plasma (Goodman, 2006).  

Relativamente ao tratamento, em primeiro lugar, deverá corrigir-se a causa subjacente, 

frequentemente um maneio inadequado. As infeções secundárias devem ser tratadas com 

recurso a antibioterapia e ter-se em atenção que a nova pele é geralmente mais suscetível a 

infeções (Goodman, 2006; Chitty et al., 2013; Shoemaker et al., 2016;). A descamação pode 

ser facilitada com água, num ambiente húmido, devendo realizar-se uma remoção manual e 

cuidadosa (O’Malley, 2007; Shoemaker et al., 2016;). Relativamente ao prognóstico, este é 
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reservado, quando acompanhado por uma doença renal (Rossi, 1996, citado por Goodman, 

2006).  

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

    

 

 

 

     

Fig. 20 – Múltiplas camadas de escamas retidas a nível 

da carapaça (Chitty et al., 2013) 

Fig. 21 – Retenção de escamas ao longo do bordo da 

carapaça (Chitty et al., 2013) 
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2. Objetivos  

Este trabalho de dissertação teve como objetivo geral contribuir para a ampliação de 

conhecimentos na área das doenças dermatológicas em quelónios.  

Como objetivo específico, pretendeu-se descrever a casuística geral e de doenças 

dermatológicas de quelónios da família Emydidae registadas no Centro Veterinário de Exóticos 

do Porto (CVEP), localizado em Monte Burgos, na cidade do Porto, entre janeiro de 2009 e 

outubro de 2016, acompanhada da apresentação e discussão de quatro casos clínicos com 

doença dermatológica, acompanhados ao longo do estágio realizado no referido centro 

veterinário.   
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3. Trabalho prático  

3.1 Caracterização da população   

De seguida, uma breve descrição da população animal atendida no CVEP, no período 

compreendido entre janeiro de 2009 a outubro de 2016, com os resultados descritos em termos 

de números absolutos e percentagens (análise estatística descritiva).  

Neste período, foram atendidos 8386 animais exóticos, os quais se podem dividir em 

mamíferos, aves, répteis, peixes e anfíbios (Quadro 4). Os mamíferos representam o maior 

número de animais (n=4289; 51,13%), seguindo-se as aves (n=2816; 33,57%) e os répteis 

(n=1254; 14,94%). As classes menos representadas foram os peixes (n=22; 0,26%) e os anfíbios 

(n=6; 0,07%). 

                                

Quadro 4 - Número total de animais atendidos no CVEP (2009-2016), de acordo com a classe. 

 

Classe  n (%)  

Anfíbios  6 (0,07%)  

Aves  2816 (33,58%)  

Mamíferos  4289 (51,14%)  

Peixes  22 (0,26%)  

Répteis  1254 (14,95%)  

Total  8386 (100%)  

  

Relativamente à classe dos répteis, 867 animais (69,14%) eram quelónios, 316 (25,2%) 

eram lagartos e 71 (5,66%) eram serpentes (Quadro 5 e Fig. 23).  

 

Quadro 5 – Número de répteis atendidos no CVEP (2009-2016). 

 

Classe  n (%)  

Quelónios  867 (69,14%)  

Lagartos  316 (25,2%)  

Serpentes  71 (5,66%)  

Total  1254 (100%)  

  



 

30  

  

 

Fig. 22 – Representação gráfica do número de répteis atendidos no CVEP (2009-2016). 

 

Subdividindo-se os quelónios de acordo com o seu habitat, 689 tartarugas eram 

semiaquáticas e 107 eram terrestres. Dos 867 quelónios atendidos, não havia informação no 

registo quanto ao habitat em 71 (Quadro 6).  

 

 Quadro 6 – Número de quelónios atendidos no CVEP (2009-2016), de acordo com o habitat. 

 

Quelónios  n (%)  

Semi-aquáticos  689 (79,47%)  

Terrestres  107 (12,34%)  

Não classificados   71 (8,19%)  

Total  867 (100%)  

  

Relativamente às tartarugas semi-aquáticas, o Quadro 7 representa a sua distribuição de 

acordo com a sua família. No período acima indicado, identificaram-se as seguintes famílias no 

CVEP: Emydidae, Geoemydidae, Pelomedusidae, Chelydra e Kinosternidae.  
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Quadro 7 – Número total de quelónios semi-aquáticos, de acordo com a sua família. 

 

Família   n (%)  

Emydidae  605 (87,8%)  

Geoemydidae  77 (11,18%)  

Pelomedusidae  4 (0,58%)  

Chelydra  2 (0,29%)  

Kinosternidae  1 (0,15%)  

Total  689 (100%)  

  

De acordo com o Quadro 7, verifica-se que a família Emydidae é a que apresenta uma 

maior relevância, representando o maior número de casos de quelónios semi-aquáticos (n=605; 

87,8%) que foram atendidos no CVEP. Por este motivo, foi escolhida como o principal objeto 

de estudo deste trabalho.  

  

3.1.1 Família Emydidae – caracterização da população  

No CVEP foram identificadas 5 espécies da família Emydidae: Trachemys spp, 

Graptemys spp, Pseudemys spp, Emys spp e Malaclemys spp (Quadro 8 e Fig. 24). Destes, o 

género Trachemys foi o mais frequente (n=139; 44,27%).  

 

Quadro 8 – Espécies da família Emydidae e respetivo número total de animais atendidos no CVEP no período de 

2009 a outubro de 2016. 

 

Espécie  n (%)  

Trachemys spp  139 (44,27%)  

Graptemys spp  89 (28,34%)  

Pseudemys spp  81 (25,8%)  

Emys spp  4 (1,27%)  

Malaclemys spp  1 (0,32%)  

Total  314 (100%)  
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       Fig. 23 – Espécies da família Emydidae e respetivo número total de animais atendidos no CVEP no 

período de 2009 a outubro de 2016. 

 

Relativamente ao género, o feminino apresentou uma maior percentagem (n=202; 

64,33%) relativamente ao masculino (n=112; 35,67%). No entanto, existe um número elevado 

de animais cujo género não foi determinado (n=330), não sendo possível avaliar qual o género 

mais frequente (Quadro 9).  

 

        Quadro 9 – Classificação das espécies da família Emydidae atendidos no CVEP no período de 2009 

a outubro de 2016, de acordo com o género.

 
Família  Determinado  Total  

 n (%)  (%)  

Masculino  Feminino  

Trachemys spp  42 (30,22%)  97 (69,78)  139 (100%) 

Graptemys spp  46 (51,69%)  43 (48,31%)  89 (100%) 

Pseudemys spp  20 (24,69%)  61 (75,31%)  81 (100%) 

Emys spp  4 (100%)  0 (0,00%)  4 (100%) 

Malaclemys spp  0 (0,00%)  1 (100%)  1 (100%) 

Total  112 (35,67%)  202 (64,33%)  314 (100%)  
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Relativamente aos principais motivos de consulta, destacam-se os de origem respiratória, 

rotina, dermatológicas, digestivos e reprodutivos (Quadro 10).  

 

Quadro 10 – Motivos de consulta de acordo com a sua origem. 

 

Motivo de consulta  n (%)  

Dermatológico  243 (57,18%)  

Rotina  94 (22,12%)  

Respiratório  65(15,29%)  

Reprodutivo  14 (3,29%)  

Digestivo  9(2,12%)  

Total  425  

  

Os problemas de origem dermatológica mais comuns são as fraturas de carapaça (n=55; 

22,63%) normalmente causadas por cães, quedas e atropelamentos, seguido de abcessos de 

múltiplas localizações (n=51; 21%), isto é, a nível cutâneo e a nível da carapaça. A 

hipovitaminose A é também bastante comum (n=48; 19,75%). A infeção cutânea e a infeção a 

nível da carapaça engloba as infeções de origem bacteriana e/ou fúngica (Quadro 11).  
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Quadro 11 – Motivos de consulta de origem dermatológica. 

 

Motivo de consulta: origem 

dermatológica  

n (%)  

Fratura  

Mordedura de cão  

Queda  

Atropelamento  

  

28  

22  

5  

55 (22,63%)  

Abcessos   51 (21%)  

Hipovitaminose A  48 (19,75%)  

Infeção cutânea   36 (14,81%)  

Carapaça mole  11 (4,53%)  

Abrasão  10 (4,12%)  

Otite  8 (3,29%)  

Infeção carapaça  7 (2,88%)  

Disecdise  6 (2,47%)  

Eritema  4 (1,65%)  

Edema subcutâneo  3 (1,23%)  

Deformação carapaça  2 (0,82%)  

Queimadura carapaça  2 (0,82%)  

Total  243 (100%)  

  

As consultas de rotina (n=94; 22,12%) são também parte importante e englobam o 

aconselhamento após a compra (n=71; 75,53%) e as desparasitações internas (n=23; 24,47%) 

(Quadro 12).  

Quadro 12 – Motivos de consulta de rotina. 

 

Motivo de consulta: rotina  n (%)  

Aconselhamento após a compra  71 (75,53%)  

Desparasitação  23 (24,47%)  

Total  94 (100%)  
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3.2 Apresentação de casos clínicos  

Foi realizada uma descrição relativamente a quatro casos de tartarugas semi-aquáticas 

que foram atendidas no CVEP, casos esses acompanhados durante a realização do estágio.  

Caso clínico 1   

Identificação do animal  

 

 

 

 

 

 

 

Anamnese  

A Tortuga apresentou-se no CVEP com tumefação ocular devido a edema palpebral e 

com anorexia. O tutor referiu que estes sinais clínicos já se prolongavam há cerca de 15 dias.   

Relativamente ao meio ambiente, a Tortuga partilha o aquário com outra tartaruga que 

faleceu no dia anterior a esta consulta. O aquário tem um filtro, ocorrendo mudança de água 

uma vez por mês. A temperatura da água ronda os 24ºC. Não tem qualquer luz UV e a 

alimentação é à base de Gammarus, embora o tutor ofereça um pouco de ração própria para 

tartarugas alguns dias por semana.   

Exame físico  

Ao exame físico observou-se perda de peso, assim como edema palpebral bilateral.  

 

 

Fig. 24– Tortuga (Graptemys spp) com edema palpebral 

bilateral. 

Nome – Tortuga 

Espécie – Graptemys spp 

Idade – 9 anos 

Sexo – Indefinido 

Peso – 176 gr 
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Diagnóstico  

Após exploração da história clínica e observação dos sinais clínicos, o diagnóstico foi o 

de hipovitaminose A.  

Tratamento  

A Tortuga ficou internada durante dois dias para tratamento de suporte. Administrouse 

esterofundina A-G (Braun®) de 12 em 12 horas, numa dose de 10-20mL/kg, antibiótico 

(ceftadizidima, na dose de 0,1 mL/kg a cada 72 horas, via intramuscular), e Duphafral® 0,2 

mL/kg, via intramuscular, a cada 7 dias, num total de três tratamentos.   

No dia seguinte administrou-se alimento húmido A/D ™ per os, repetindo-se a cada 24 

horas.   

Como parte do tratamento, também se sugeriram alterações de maneio, nomeadamente a 

aquisição de uma luz UVB, mudanças de água mais frequentes e melhorar a alimentação, 

substituindo os Gammarus por ração de boa qualidade, própria para tartarugas semi-aquáticas.   

Evolução  

O animal melhorou após o tratamento e teve alta. Oito meses depois, o animal voltou à 

clínica mas desta vez devido à presença de abcessos a nível timpânico e cervical. O animal foi 

tratado, tendo apresentando uma resposta ao tratamento bastante favorável.   
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Caso clínico 2  

 Identificação do animal  

 

 

 

 

 

  

 

Anamnese  

A tartaruga Pico apresentou-se à consulta com ambos os olhos edemaciados e com 

anorexia, sinais com início desde há uma semana.   

O aquário onde habita encontra-se dentro de casa, perto de uma janela. Entretanto, os 

donos mudaram de casa e o aquário já não apanha sol, tendo o animal deixado de comer. Não 

tem nenhum tipo de luz e fonte de calor e a água não é mudada com frequência. Relativamente 

à alimentação, é à base de camarão e raramente fiambre.   

O tutor tem aplicado um bálsamo para os olhos desde há uns dias e administrado 

vitaminas na água, produtos adquiridos numa loja de animais.   

Exame físico  

Ao exame físico, verificou-se edema palpebral assim como perda de peso.  

  

  

  

Fig. 25 - Pico (Pseudemys spp) com edema palpebral   

Nome – Pico 

Espécie – Pseudemys spp 

Idade – Aproximadamente 6 anos 

Sexo – Feminino 

Peso – 725 gr 
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Fig. 26/27– Pico (Pseudemys spp) com edema palpebral 

Diagnóstico  

Após uma avaliação cuidada de toda a história clínica, foi diagnosticada blefarite e 

hipovitaminose A.  

Tratamento  

Fez limpeza subpalpebral (flushing) com soro fisiológico. Administrou-se ceftazidima 

(0,1 mL/kg intramuscular a cada 72 horas) assim como Duphafral® (0,2 mL/kg, intramuscular, 

a cada 7 dias, num total de três tratamentos). O animal não ficou internado pois o tutor não 

autorizou.   

Evolução  

Após ter sido tratada relativamente à situação em causa, não se obteve resposta sobre o 

estado atual do animal.  
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Caso clínico 3  

Identificação do animal  

 

 

 

 

 

Anamnese 

A Mimi veio à consulta uma vez pois o tutor reparou no aparecimento de manchas brancas 

ao longo da carapaça. O tutor não sabia desde há quanto tempo o animal apresentava esses 

sinais clínicos. A alimentação é feita à base de Gammarus, diariamente, e ração própria para 

tartarugas duas vezes por semana. A alimentação é realizada duas vezes ao dia.    

Exame físico  

 Ao exame físico verificou-se retenção de escamas a nível superior da carapaça e dos 

bordos, assim como algumas manchas brancas que começam a indicar uma possível infeção.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 28 – Mimi (Graptemys spp) 

 

Fig. 29 – Mimi (Graptemys spp) com retenção de escamas a nível da   

carapaça e presença de manchas que indicam o início de infeção (seta) 

 

 

 

Nome – Mimi 

Espécie – Graptemys spp 

Idade – 1 ano 

Sexo – Indefinido 

Peso – 187 gr 
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Fig. 30 – Mimi (Graptemys spp) com retenção de escamas a nível da 
carapaça. Manchas que indicam o início de infeção (setas) 

 

Diagnóstico  

 De acordo com os sinais clínicos apresentados, diagnosticou-se presuntivamente início 

de infeção bacteriana e/ou fúngica assim como retenção de escamas a nível da carapaça 

(disecdise). O tutor não autorizou a realização de exames complementares, como a recolha de 

material para cultura microbiológica para se confirmar a etiologia.    

Tratamento  

  Neste caso, o tratamento passou por recomendações ao nível de alterações de maneio, 

nomeadamente mudanças frequentes de água, assim como tratamento médico da infeção. Para 

tal, administrou-se antibiótico por via intramuscular (ceftadizima 0,1mL/kg a cada 72horas). 

O tutor também não autorizou o internamento do animal. Relativamente à disecdise, 

recomendou-se a alteração de maneio.  

Evolução  

Voltou ao CVEP três meses depois com queixa de fezes moles e anorexia. Após 

tratamento, melhorou.  
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Caso clínico 4 

 Identificação do animal  

Nome – Wendi  

Espécie – Pseudemys spp  

Sexo – Masculino  

Idade – Menos de um ano  

Peso – 12gr  

  

Anamnese  

  A Wendi foi transportada ao CVEP uma vez que foi adquirida há cerca de uma semana 

e o tutor verificou que apresentava a carapaça muito mole, assim como algumas manchas. O 

aquário (de plástico, com uma “ilha”), não tem filtro, termostato e luz UVB. A alimentação é à 

base de Gammarus, duas vezes ao dia. A água não foi mudada desde que a adquiriu.   

Exame físico  

Ao exame físico verificou-se carapaça de consistência mole ao longo de todo o seu bordo 

e manchas ao longo da carapaça distribuídas de forma irregular de coloração branca.  

Diagnóstico  

De acordo com os sinais clínicos, uma das suspeitas para o fato de ter carapaça mole será 

doença óssea metabólica (DOM). Relativamente às manchas, o diagnóstico provável é de 

infeção bacteriana e/ou fúngica.   

Tratamento 

Como tratamento, recomendaram-se alterações de maneio, administração de Duphafral® 

(0,2 mL/kg, intramuscular, a cada 7 dias, três tratamentos), cálcio injetável (0,2 mL/kg, de 12 

em 12 horas). Administrou-se antibiótico (ceftadizima 0,1mL/kg intramuscular a cada 72 horas) 

para tratamento da infeção. 
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Evolução  

 O tutor não autorizou o internamento e como tal levou medicação para administrar em 

casa. A clínica ainda tentou entrar em contato com o tutor mas sem sucesso.  
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4. Discussão  

Ao longo dos últimos anos, tem aumentado o número de répteis como animais de 

estimação. Este aumento é acompanhado por uma maior procura de assistência médica 

veterinária tanto para aconselhamento como em casos de doença (Di Ianni, 2015; Shoemaker 

et al., 2016; Grant et al., 2017). Warwick realizou um estudo em 2014 onde afirma que a União 

Europeia é utilizada como um grande mercado no comércio de répteis e que cerca de 6,7 milhões 

de répteis de várias espécies foram comercializados entre o ano de 2005 e 2007 (Warwick, 

2014).   

Relativamente ao CVEP, apenas 14,95% dos animais exóticos pertencem à classe de 

répteis, contrapondo com a classe dos mamíferos (51,14%) e das aves (33,58%) que continuam 

a ser preferidos como animais de estimação exóticos. Warwick refere que isto pode acontecer 

uma vez que os répteis necessitam de muitos cuidados, nomeadamente a nível ambiental, como 

condições de temperatura e qualidade da água adequados, assim como a nível dietético e até 

mesmo comportamental; como consequência, continuam a ser os menos preferidos quando 

comparados com as restantes classes animais (Warwick et al., 2013). Por outro lado, Estren 

afirma que outro fator poderá ser o facto de serem animais difíceis de ganhar simpatia (Estren, 

2012).   

As tartarugas são animais ectodérmicos, que dependem das condições do meio ambiente 

(Estren, 2012). A maior parte das doenças das tartarugas são secundárias a um mau maneio, 

nomeadamente má nutrição ou trauma por tentativa de fuga, contribuindo para este fator o facto 

de os tutores, aquando da aquisição do animal, irem buscar informação à Internet, que 

frequentemente está incorreta (Boyer et al., 2006; Palmeiro et al.,2013; Warwick et al., 2013; 

Warwick, 2014). Relativamente ao CVEP, os motivos de consulta foram estudados 

especificamente para tartarugas da família Emydidae e verificou-se que os problemas de origem 

dermatológica representaram a maior percentagem de motivos de consulta (57,18%), seguido 

das consultas de rotina (22,12%). As fraturas representaram 22,63% dos casos, sendo as fraturas 

devido a quedas as mais frequentes na tentativa de fuga do aquário.   

 As consultas de rotina (22,12%) neste trabalho englobaram as consultas de 

aconselhamento após aquisição (75,53%) e desparasitação (24,47%). Os pedidos de 

aconselhamento após aquisição têm vindo a aumentar lentamente; por outro lado, os tutores não 

atribuem tanta importância à desparasitação. No CVEP recomenda-se que a desparasitação seja 
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feita de 6 em 6 meses, juntamente com um exame fecal prévio. Idealmente, as desparasitações 

devem basear-se no resultado do exame fecal; desta forma pode determinar-se qual o 

medicamento mais adequado e a respetiva dosagem a utilizar (Chitty et al., 2013).  

Toland realizou um estudo em 2012 onde afirma que 75% dos répteis morrem no espaço 

de um ano após compra; outros autores, como Robinson num estudo de 2016, refere que essa 

percentagem é de apenas 3,6% (Toland et al., 2012 citado por Warwick, 2014; Robinson et al., 

2016). No CVEP não foi possível verificar este fator uma vez que a grande parte dos animais 

só se deslocam para consultas quando estão doentes e muitas das vezes os animais acabam por 

nunca mais regressar à clínica.  

Stephen White realizou um estudo em 2011 sobre doenças dermatológicas em tartarugas, 

secundárias a mau maneio, onde registou uma frequência média de 33% (White et al., 2011; 

Palmeiro et al., 2013). Neste estudo apenas se englobou a família Emydidae, que apresentou 

uma frequência de doenças de origem dermatológica de 57,18%, sendo as fraturas da carapaça 

as lesões mais frequentes, geralmente resultantes de mau maneio.  

Neste trabalho, descreveram-se quatro casos clínicos que foram acompanhados durante o 

tempo de estágio no CVEP. No caso clínico 1, o animal apareceu à consulta com ambos os 

olhos tumefactos e edemaciados, com sinais de anorexia. Estes sinais clínicos já se 

prolongavam há 15 dias. A nível de maneio, a mudança da água só era efetuada de mês a mês; 

apesar de ter filtro, não existia qualquer luz UV; a alimentação era à base de Gammarus, sendo 

fornecida ração apropriada apenas ocasionalmente. 

O diagnóstico de hipovitaminose A foi estabelecido com base na história clínica e 

observação dos sinais clínicos (edema ocular, anorexia), o que vai ao encontro da literatura 

consultada (Mitchell, 2003, Johnston, 2008 citado por Palmeiro et al., 2013; Goodman, 2006; 

Hoppman, 2007). Relativamente à anorexia, utiliza-se a palpação do animal - no caso de um 

animal magro, verifica-se membros atrofiados com pele enrugada, enquanto que num animal 

com excesso de peso, há acumulação de gordura a nível da fossa pré-femoral (Chitty et al., 

2013). McArthur refere que esta patologia, em tartarugas semi-aquáticas, está associada a sinais 

oculares, o que se verificou neste caso (McArthur et al., 2004). De acordo com a literatura, 

também se podem realizar exames complementares, como radiografia para pesquisa de outras 

doenças, nomeadamente doenças ósseas metabólicas subjacentes (O’Malley, 2007). Neste caso, 

não foi realizado outro exame complementar uma vez que, ao exame clínico, não se suspeitou 
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que o animal pudesse ter outra patologia associada que exigisse um exame radiografico. Desta 

forma, o custo deste exame e o facto de não haver outra suspeita de patologia concomitante não 

justificaram a utilização deste meio de diagnóstico.    

Relativamente ao tratamento, optou-se por internar o animal para realizar tratamento de 

suporte adequado, sendo administrado esterofundina A-G Braun®a utilizar em situações de 

hipoproteinemia, A alimentação A/D™é utilizada especialmente em situações de suporte 

nutricional, nomeadamente em pacientes com historial de anorexia (Mitchell, 2010). A dose é 

de 10-20 mL/kg per os de 24 em 24 horas e normalmente é forçada. A ceftazidima é um 

antibiótico β-lactâmico semi-sintético de amplo espectro (Gibbons, 2014) que foi administrado 

a uma dose de 0,1 mL/kg (333 mg/mL) por via intramuscular, a cada 72 horas, tal como a 

literatura refere (dose de 20-40mg/kg, subcutâneo ou intramuscular a cada 48/72horas) 

(Carpenter, 2013). Outro medicamento utilizado foi o Duphafral®, à dose de 0,2mL/kg, 

intramuscular a cada 7 dias. Esta é uma solução composta por vitaminas A, D3 e do complexo 

B. A literatura recomenda uma dose de vitamina A de 1 000-5 000UI/kg, intramuscular, a cada 

7/10dias, em quatro tratamentos (Carpenter, 2013). No CVEP, normalmente realizam-se 3 

tratamentos com vitamina A, dependendo da situação de cada animal. Em Portugal, não se 

comercializa apenas vitamina A; desta forma, é necessário administrar soluções com misturas 

de vitaminas, o que pode ser benéfico uma vez que estes animais quando sofrem carência em 

vitamina A, também estão deficitários em outras vitaminas (citado por Fowler, 1980 em 

McArthur et al., 2004).   

Complementar ao tratamento médico, foi recomendada a alteração de maneio, 

nomeadamente a nível da qualidade da água, colocação de lâmpada e fornecimento de luz solar 

direta e alimentação adequada. De facto, os problemas mais comuns de maneio estão 

normalmente associados a problemas alimentares (Mitchell, 2010).  

Quanto à qualidade da água, esta é importante para um animal ser saudável: deve ser 

mudada a cada 3 dias, uma vez que as tartarugas libertam bastante matéria fecal (Chitty et al., 

2013). O aquário deve estar num local com exposição solar ou equipado com uma lâmpada 

específica com intervalo UVB (290-320 nanómetros) (Boyer et al., 2006; Watson, 2015), 

colocada a 45-60cm de distância do animal, sem qualquer tipo de interferência; deverá ser acesa 

10 a 12 horas por dia e ser substituída a cada 12 meses, uma vez que é essencial para absorção 

de cálcio (Mitchel, 2010; Chitty et al., 2013). A nível da alimentação, o tutor fornecia uma 
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alimentação à base de Gammarus (camarões liofilizados); este tipo de alimentação apresenta 

défice a nível de minerais e vitaminas (McArthur et al., 2004). A maior parte das tartarugas 

adultas semi-aquáticas são omnívoras enquanto que a maior parte das juvenis são carnívoras 

(Chitty et al., 2013). A alimentação de tartarugas semi-aquáticas deve ser variada, 

nomeadamente com fruta, peixe inteiro, ração própria para tartarugas; devem apenas ser 

alimentadas 3 a 4 vezes por semana, no caso de animais adultos (McArthur et al., 2004; Chitty 

et al., 2013).   

Relativamente ao prognóstico deste animal, ocorreu melhoria da situação em causa, 

embora oito meses depois o animal tenha voltado à clínica com abcesso a nível timpânico e 

cervical, altura em que foi submetido a tratamento específico para a situação em causa, 

apresentando uma resposta favorável ao tratamento.  De um modo geral, a literatura afirma que 

o prognóstico nesta situação é bom, exceto se existir alguma doença subjacente (Hoopman, 

2007).   

O caso clínico 2 é semelhante ao caso clínico 1. O animal apresentou-se à consulta com 

os mesmos sinais clínicos, com aparecimento desde há uma semana. Neste caso, constatou-se 

que o animal vivia num aquário dentro de casa, perto de uma janela; no entanto, os tutores 

mudaram de casa, e o aquário deixou de apanhar sol, pelo que o animal deixou de comer. 

Também não tem qualquer tipo de luz, fonte de calor e a água é mudada com muito pouca 

frequência. A alimentação base são Gammarus e raramente fiambre. Deslocou-se a uma loja de 

animais onde recomendaram administrar um bálsamo para os olhos e vitaminas para administrar 

na água.   

Relativamente ao diagnóstico, tal como aconteceu no caso 1, foi o de blefarite e 

hipovitaminose A. McArthur refere que a blefarite é também um dos sinais clínicos mais 

comuns na hipovitaminose A (McArthur et al., 2004).   

Quanto ao tratamento foi semelhante ao do caso 1, embora se tenham realizado limpezas 

com soro fisiológico, pois o animal encontrava-se com os olhos bastante edemaciados. As 

recomendações quanto à alteração de maneio foram semelhantes, ocorrendo um principal 

reforço a nível da alimentação, uma vez que a alimentação base era inadequada, não 

apresentando qualquer valor nutricional. Foi recomendado colocar o animal novamente junto a 

uma fonte solar direta. Não houve seguimento do caso, uma vez que o tutor não deu mais 

qualquer tipo de informação.  
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No caso clínico 3, o animal apresentou-se à consulta com escamas retidas e algumas 

manchas a nível da carapaça e, não se sabendo ao certo quando é que os sinais clínicos 

apareceram. A alimentação era feita à base de Gammarus, diariamente, e ração própria para 

tartarugas duas vezes por semana. A alimentação era realizada duas vezes ao dia.   

De acordo com os sinais clínicos apresentados, o diagnóstico foi de infeção de origem 

bacteriana e/ou fúngica. Goodman afirma que a nível da carapaça, as infeções bacterianas e 

fúngicas podem ocorrer em simultâneo, sendo diagnosticadas comummente (Goodman, 2006). 

Para verificar qual a origem deve-se realizar cultura microbiológica (Mitchell, 2003, 

Johnston,2008, Hat, 2010, Mader, 2011 citado por Palmeiro et al., 2013; Goodman, 2006; 

Hoppman, 2007); no entanto,  neste caso em específico, o tutor não autorizou a realização de 

cultura por motivos monetários. Outro diagnóstico foi o de disecdise – descamação anormal da 

pele/carapaça. O’Malley afirma que é um sintoma comum em casos de problemas de saúde e 

uma das etiologias desta patologia é doença bacteriana e/ou fúngica (Goodman, 2006; 

Shoemaker et al., 2016). O diagnóstico passa por avaliar a história clínica, meio ambiente e 

sinais clínicos (Shoemaker et al., 2016).  

Relativamente ao tratamento, é importante corrigir a causa subjacente como o maneio 

(Goodman, 2006; Shoemaker et al., 2016) – alterar a qualidade da água e limpar o aquário 

adequadamente (Goodman, 2006; Hoppman, 2007), uma vez que é importante tanto na 

disecdise como na infeção bacteriana e/ou fúngica. Administrou-se antibiótico sistémico 

(Goodman, 2006), a ceftadizima, uma vez que é um antibiótico de amplo espectro. Quanto à 

disecdise, apenas se recomendou alteração de maneio. A literatura refere que pode-se ajudar a 

descamação colocando o animal num ambiente húmido, ajudando na remoção manual e 

cuidadosa da pele (O’Malley, 2007; Shoemaker et al.,2016). Não se optou por fazer este 

procedimento uma vez que ajudando na causa subjacente, o animal irá conseguir eliminar as 

escamas antigas sem ajuda e pelo facto deste animal viver a maior parte do tempo submerso na 

água. O tutor tem é de garantir que faz o tratamento correto e mudanças frequentes de água para 

conseguir a resolução o mais rapidamente possível.    

Quanto ao prognóstico, quando há correção dos problemas de maneio, é bom (Hoppman, 

2007). Voltou à clinica três meses depois com sinais clínicos não associados, de fezes moles e 

anorexia.   
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No caso clínico 4, o animal deslocou-se à clínica com a carapaça muito mole, onde 

também se observavam algumas manchas na sua extensão. O animal tinha sido adquirido há 

uma semana e vive num aquário tipo “ilha”, sem qualquer filtro, termostato e luz UVB. A 

alimentação base são os Gammarus, duas vezes ao dia. O tutor ainda não fez qualquer mudança 

à água do aquário.   

De acordo com os sinais clínicos, uma das suspeitas foi a de DOM (doença óssea 

metabólica), com possível infeção fúngica e/ou bacteriana a nível da carapaça. Hedley afirma 

que o diagnóstico de DOM pode ser feito a partir da história e sinais clínicos, que podem ter 

inúmeras manifestações mas no caso das tartarugas uma delas é a carapaça mole (Hedley, 2002; 

McArthur et al., 2004), podendo no entanto realizar-se radiografias para verificar a extensão da 

patologia (Hedley, 2002; McArthur et al., 2004; Palmeiro et al., 2013). Neste caso, o tutor não 

autorizou a realização de qualquer tipo de exame complementar, por questões monetárias. É 

uma patologia relativamente frequente em tartarugas (Palmeiro et al., 2013). Relativamente à 

infeção fúngica e/ou bacteriana, verificou-se de igual forma ao caso clínico 3.   

No tratamento, é importante corrigir o maneio e a dieta (McArthur et al., 2004), uma vez 

que, normalmente, é de origem multifatorial, destacando-se o o mau maneio, nomeadamente 

em animais sem acesso a uma fonte de luz adequada e falta de vitamina D3 (Chitty et al., 2013). 

A nível do maneio, deve-se colocar o animal num aquário maior, colocar uma luz UVB para 

promover a síntese de vitamina D (McArthur et al., 2004) e promover uma limpeza frequente 

da água (Chitty et al., 2013). Neste caso, administrou-se Duphafral®, que é um complexo 

multivitamínico, com vitamina D3 na sua composição, e cálcio via injetável na dose de 0,2 

mL/kg de 12 em 12 horas, utilizado em situações de hipocalcemia (McArthur et al., 2004). O 

animal não ficou internado, não tendo sido possível acompanhar o caso. Relativamente ao 

prognóstico desta patologia, é variável e depende de vários fatores como idade do animal e 

estado de saúde, sendo necessário que o tutor tenha consciência que serão necessários cuidados 

e atenção (Hedley, 2002).  
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5. Conclusão  

A realização deste trabalho permitiu-me estar mais consciente da realidade da Medicina 

Veterinária de animais exóticos em Portugal. Verifica-se um aumento significativo destes 

animais como animais de estimação e assim como a procura de informação relativamente ao 

maneio. De facto, o maneio parece constituir o fator mais importante no desenvolvimento das 

doenças destes animais e como tal é de elevada importância garantir que a informação fornecida 

aos tutores seja verdadeira, evitando a procura de informação em locais errados, inclusive na 

Internet.  

As doenças dermatológicas são das mais comuns e não devem ser tratadas sem um 

diagnóstico final – é importante realçar que os meios de diagnóstico são fundamentais para o 

seu estabelecimento e adequar o tratamento à situação, evitando assim criar situações de 

resistência a antibióticos, por exemplo. 

Durante a realização deste trabalho, o maior obstáculo que enfrentei foi a questão 

monetária por parte dos tutores, o que limitou os resultados obtidos. No entanto, com a evolução 

da medicina veterinária em Portugal, nomeadamente a nível da clínica de exóticos, é desejável 

que num futuro próximo os médicos veterinários possam investir numa clínica de animais 

exóticos de maior qualidade, por exemplo em termos de métodos de diagnóstico, assim como 

formações especializadas na área.   
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