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Introdução

As tartarugas marinhas existem há mais de 180 
milhões de anos, mais antigas que os dinossauros, 
escaparam da extinção e conseguiram sobreviver a 
todas as mudanças do planeta. Mas sua origem foi na 
terra e, na sua aventura para o mar, evoluíram, 
diferenciando-se de outros répteis (TAMAR, 2009). 
Hoje existem apenas sete espécies de tartarugas 
marinhas, havendo no litoral brasileiro cinco delas: 
Caretta caretta (tartaruga cabeçuda), Chelonia mydas
(tartaruga verde), Eretmochelys imbricata (tartaruga de
pente), Lepidochelys olivacea (tartaruga oliva) e 
Dermochelys coriacea (tartaruga de couro)
(MARCOVALDI, 2002).
     
     Nos mamíferos, o fígado é a maior glândula do 
corpo. Está situado na parte mais cranial do abdome, 
imediatamente atrás do diafragma. Ele é mantido na 
posição, em grande parte, pela pressão de outras 
vísceras sendo dividido, por fissuras em lobos.  
(SISSON S., 1986). O fígado das tartarugas marinhas é 
constituído por dois lobos: lobo esquerdo e lobo 
direito. (WYNEKEN J. 2001).

     O fígado realiza muitas funções essencias a vida. A 
mais óbvia é a produção de bile, mas os papéis que 
desempenha no metabolismo de proteínas, carboidratos 
gorduras são ainda mais importantes e dependem da 
situação do fígado abarcando a circulação sanguínea 
que drena o trato gastrointestinal. Isto garante aos 
produtos da digestão, que são transportados na corrente 
sanguínea após absorção, ser apresentados às células 
hepáticas antes de entrar na circulação sistêmica 
(DYCE, K.M.; SACK, W.O. & WENSING, C.J.G.,
1997).

     Alguns esforços para proteger os Testudines foram 
aparentemente frustrados devido a uma peculiaridade 
do desenvolvimento embrionário de algumas espécies, 
o sexo do indivíduo é determinado pela temperatura a 
que este é exposto no ninho. Esse dado enfatiza a 
importância crítica de informações sobre a biologia 
básica dos animais para uma conservação e um manejo 

bem sucedido. (POUGH, F.H.; JANIS C.M. & HEISER 
J.B., 2003).

Material e métodos

     Pesquisou-se seis fígados de tartarugas marinhas, três 
tartarugas verdes (Chelonia mydas), duas aparentemente 
saudáveis e uma delas com muitos fibropapilomas 
distribuídos em todo corpo exceto carapaça e nadadeiras, 
uma tartaruga oliva (Lepidochelys olivacea), uma tartaruga 
de pente (Eretmochelys imbricata) e uma tartaruga de 
couro (Dermochelys coriacea). Os animais após terem sido 
recolhidos com a autorização dos órgãos responsáveis pela 
captura foram encaminhados ao Laboratório de Anatomia 
do Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 
onde se procedeu a abertura da cavidade com auxílio do
bisturi entre o plastron e a carapaça, injetou-se solução 
aquosa de formaldeído a 10%, em toda musculatura e 
vísceras. Retirou-se as vísceras da cavidade celomática, 
pericárdica e pleuroperitonial. Tomou-se fotos para 
documentação.

Resultados e Discussão

     Observou-se que a maior glândula do corpo das 
tartarugas marinhas brasileiras encontradas no litoral 
pernambucano não apresenta fissuras externamente, sendo 
considerado, portanto não lobado, é constituída por três 
lobos: lobo direito apresentando uma espessura maior sobre 
os outros, lobo esquerdo, possuindo tamanho médio e lobo 
intermédio, sendo o menor, diferindo do relato de Jeanette 
Wyneken, que descreveu apenas o lobo direito e esquerdo. 
Localiza-se na porção cranial da cavidade pleuroperitoneal, 
ocupando os antímeros direito e esquerdo. Em sua face 
ventral os lobos mantêm a estática e fazem sintopia com o 
septo transverso e vesícula biliar. Em sua face dorsal os 
lobos supracitados fazem sintopia e mantém a estática com 
a veia cava caudal, seio venoso, ducto biliar, pulmões e 
membrana pleuroperitonial. Na face caudal faz sintopia e 
mantém a estática com o duodeno, pâncreas, veia porta e 
estômago apenas com o lobo esquerdo. Encontrou-se uma 
impressão no lobo direito correspondente a pressão 
exercida pelas alças intestinais à direita. O fígado das 



tartarugas marinhas se assemelham ao dos ruminantes 
sendo, portanto não lobado. Diferentemente dos 
mamíferos as tartarugas marinhas não possuem 
diafragma, sendo este substituído pelo septo transverso.
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