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A MEDICINA VETERINÁRIA NO PROJETO DE MONITORAMENTO DE 

PRAIAS DA BACIA DE SANTOS – PMP/BS 

 

RESUMO 

 

A medicina veterinária tem atuação fundamental na Saúde Única, conceito que integra 

as saúdes humana,  animal e  ambiental. Neste contexto, o atendimento veterinário à 

tetrápodes marinhos tem extrema importância. No Brasil, a medicina veterinária de 

animais selvagens tem apresentado grandes avanços nas últimas décadas e, para a 

medicina de animais marinhos, um dos propulsores deste aprimoramento foi o Projeto 

de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos – PMP-BS. A execução do PMP-BS 

tem demandado grande quantidade de médicos veterinários capacitados para atuar com 

tetrápodes marinhos, e sua execução, desde 2015, tem apresentado números 

extremamente significativos. Até o momento, a complexidade do PMP-BS, com a 

ampla participação dos médicos veterinários, tem demonstrado, além da importância da 

medicina veterinária, também a importância dos animais marinhos para a Saúde Única. 

 

Palavras-chave: tetrápodes, reabilitação, necropsia, despetrolização, veterinário. 

 

 

Introdução 

A medicina veterinária é comumente definida como a ciência que cuida dos 

animais. O conceito de Saúde Única, definido pela integração entre as saúdes humana, 

animal e ambiental, apesar de não ser uma novidade, nos últimos anos, tem se 

concretizado como uma meta para a saúde global contemporânea. Este conceito 

representa a integração entre três vertentes, as saúdes humana, animal e ambiental, de 

forma que o desequilíbrio em uma delas pode afetar a outra. Neste contexto, a atuação 

do médico veterinário se torna essencial, não apenas para a manutenção da saúde 

animal, mas também para a manutenção da saúde pública e ambiental, de forma a 

prevenir e controlar enfermidades, garantindo o equilíbrio do planeta.  A pluralidade 

existente na medicina veterinária é intrínseca e fundamental para a sua abrangência e 

eficácia na Saúde Única. 

As áreas de abrangência da medicina veterinária são diversas, não se restringem 

apenas à clínica, assim como a atuação do médico veterinário não se restringe apenas às 

espécies domésticas.  

No Brasil, a procura pela medicina veterinária de espécies selvagens tem 

crescido e, com isto, a área tem sido aprimorada, principalmente nas últimas três 

décadas. Este aprimoramento pode ser atribuído a muitos fatores, como a criação da 

Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens, em 1991, e a introdução 

de disciplinas de clínica e manejo de animais selvagens na grade curricular dos cursos 

de medicina veterinária. Além disso, a partir da primeira metade dos anos 90, as 

colaborações internacionais, impulsionadas pelo interesse no aprimoramento técnico e 

científico, possibilitaram a integração de estudantes e profissionais de instituições 

brasileiras com veterinários considerados referências mundiais em suas áreas de 

atuação. Este processo foi importante para o fortalecimento da atuação do médico 

veterinário nas áreas relacionadas à saúde ambiental no Brasil. 

Particularmente, a medicina veterinária de animais marinhos tem se fortalecido 

no Brasil, principalmente nas duas últimas décadas. O papel de universidades e 

instituições não governamentais na área de meio ambiente e conservação de fauna, 

como a Fundação Pró-TAMAR e o Instituto Baleia Jubarte, dentre outras, tem sido 
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fundamental neste processo, com pesquisas e ações para a conservação de animais 

marinhos. De fato, é possível dizer que a atuação do médico veterinário tem sido 

fundamental para a proteção e recuperação do ambiente marinho. 

Os ambientes costeiro e marinho têm sido intensamente impactados por diversas 

ações antrópicas, como o despejo de esgoto doméstico sem tratamento1 e a exploração 

não sustentável de recursos naturais. O solo marítimo onde estão localizadas as reservas 

de petróleo e gás natural, no Brasil, apresenta características particulares que permitiram 

o desenvolvimento de tecnologias de alta eficiência para processo de exploração deste 

recurso em águas profundas. Paralelamente, no país, ocorreu um fortalecimento de 

instituições licenciadoras e fiscalizadoras como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA que aplicaram condicionantes 

ambientais para o desenvolvimento das atividades de exploração destes recursos, e o 

atendimento a estas condicionantes exigiu a participação de médicos veterinários para o 

seu cumprimento.  

 

Projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos – PMP/BS 

Dentre as condicionantes impostas pelo IBAMA para a produção e escoamento 

de petróleo e gás natural na Bacia de Santos, no licenciamento ambiental federal, 

destaca-se o Projeto de Monitoramento de Praias – PMP-BS, desenvolvido com o 

objetivo de avaliar a interferência destas atividades sobre os tetrápodes marinhos, por 

meio do monitoramento das praias,do atendimento veterinário aos animais vivos 

resgatados e da necropsia de carcaças recolhidas na faixa de areia2. 

O PMP-BS foi implementado em duas fases; a primeira, em agosto de 2015 

(Figura 1)3, realizada entre os municípios de Laguna/SC e Ubatuba/SP, e a segunda em 

2016, estendida até Saquarema/RJ (Figura 2)4, totalizando mais de 1500 quilômetros de 

costa monitorada, em sua maioria diariamente, pelas vias  terrestre e aquática, divididos 

em 15 trechos2. 

Para a execução das atividades previstas no escopo do projeto, inclui-se o 

atendimento veterinário, com todas as áreas relacionadas à clínica médica, cirurgia e 

anestesiologia, além da patologia, com a realização de necropsias e exames 

anatomopatológicos5. Na área laboratorial, além das análises clínicas, sob 

responsabilidade do médico veterinário, o escopo inclui a identificação de parasitas, 

determinação de maturidade sexual, exames osteológicos e de dentes para a 

determinação de idade, avaliação de conteúdo gastrointestinal e análises de 

contaminantes pela mensuração de elementos-traço, hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPA) e biomarcadores. Estas análises apresentam caráter multidisciplinar, 

requisito fundamental para a execução de um projeto com esta complexidade5. 

O PMP-BS demandou a estruturação de centros especializados para o 

atendimento da fauna marinha, que culminou na implantação da Rede de Atendimento 

Veterinário, composta por sete (7) Centros de Reabilitação e Despetrolização (CRDs) de 

animais marinhos (1 em SC, 1 no PR, 3 em SP e 2 no RJ), seis (6) Unidades de 

Estabilização (UEs) de animais marinhos (3 em SC, 2 em  SP e 1 no RJ), uma Base de 

Apoio (BA) no Paraná, uma Unidade de Necropsia de Mamíferos Marinhos no Rio de 

Janeiro (UNMM) (Figura 3), complementada pelas bases do TAMAR de Florianópolis - 

SC e Ubatuba – SP2. Esta infraestrutura está preparada para o atendimento veterinário, 

incluindo a reabilitação e soltura de animais marinhos, para a análise de animais mortos, 

para a determinação da causa da morte (quando possível) e para o atendimento de fauna 

marinha oleada. 
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Figura 1. Imagem das áreas monitoradas pelo Projeto de Monitoramento de Praias (PMP-BS) Fase 1, 

com as estratégias de monitoramento executadas. Trecho em verde: monitoramento ativo diário; trecho 

em laranja: monitoramento ativo semanal; trecho em vermelho: acionamento. Fonte: Relatório Técnico 

Final PMP-BS Fase 1, 2019.  

 

Esta ampla variedade de atividades relacionadas aos animais demandam uma 

grande quantidade de médicos veterinários, que em novembro de 2020 totalizavam 50 

profissionais (22 na área SC/PR, 19 na área SP e 9 na área RJ), distribuídos em três 

universidade públicas (Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, 

Universidade Federal do Paraná – UFPR e Universidade do Estado do Rio de Janeiro - 

UERJ), duas universidades privadas (Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI e 

Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE), sete organizações não 

governamentais (Associação R3 Animal, Instituto Australis, Instituto de Pesquisas 

Cananéia, Instituto Biopesca, Instituto Gremar, Instituto Argonauta e Fundação Pró-

Tamar) e quatro empresas privadas (Mineral Engenharia e Meio Ambiente, 

Econservation Estudos e Projetos Ambientais, ISBio Soluções e Serviços Ambientais e 

CTA Serviços em Meio Ambiente). No mesmo período, houve ainda a participação de 

médicos veterinários que atuaram em diversos laboratórios parceiros, prestadores de 

serviços ao PMP-BS. 

Este projeto representa um divisor de águas para a medicina veterinária de 

animais marinhos, pois possibilitou a capacitação e aprimoramento de um número ainda 

maior de médicos veterinários e estudantes que atuaram e atuam nas instituições 

executoras do PMP/BS.  
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Figura 2. Imagem das áreas monitoradas pelo Projeto de Monitoramento de Praias (PMP-BS) Fase 2, 

com as estratégias de monitoramento executadas. Trecho em verde: monitoramento ativo por terra; trecho 

em azul: monitoramento ativo embarcado; trecho em amarelo: monitoramento ativo via parceiros; trecho 

em vermelho: acionamento. Fonte: 2º Relatório Técnico Final PMP-BS Fase 2, 2019. 

  

Outros Projetos de Monitoramento de Praias são realizados no Brasil há mais 

tempo, mas o PMP-BS, pelo seu escopo e sua metodologia, pode ser considerado um 

dos maiores projetos de monitoramento de praias do mundo, em extensão e no esforço 

de monitoramento, o que resulta em alta demanda por médicos veterinários para atuar 

nas diferentes áreas já citadas anteriormente.  
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Figura 3. Mapa com a localização dos centros especializados em fauna marinha da Rede de Atendimento 

Veterinário do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS). Fonte: Projeto 

Executivo Integrado do PMP-BS, 2019. 

 

Atuação do médico veterinário no PMP-BS 

A Rede de Atendimento Veterinário é estruturada para o atendimento clínico, 

cirurgia, estabilização, reabilitação, exames laboratoriais, necropsia e despetrolização de 

aves, répteis e mamíferos marinhos. 

O encaminhamento da fauna resgatada aos centros especializados está 

diretamente relacionado à sua localização, o que possibilita que o animal receba o 

atendimento necessário no menor tempo possível. Dentre as estratégias de 

monitoramento previstas para a execução do PMP-BS, o monitoramento regular diário, 

em que a faixa de areia é percorrida e monitorada uma vez por dia, e o acionamento pela 

população e instituições (Guarda Costeira, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e 

equipes de limpeza urbana) representam a principal origem dos animais vivos 

resgatados e das carcaças recolhidas 3,4,5,6,7. 

No período de agosto de 2015 a agosto de 2020, foram registrados 90.605 

tetrápodes marinhos no âmbito do PMP-BS (Fig. 4). Este número é resultado do enorme 

esforço realizado no projeto e possibilitou a geração e difusão de conhecimento acerca 

das espécies registradas, principalmente na área da medicina veterinária3,4,5,6,7,8. 

A atuação do médico veterinário no PMP-BS, além das áreas já citadas, 

específicas da profissão, ocorre também na gestão e participação no Comitê Técnico do 

Projeto. Em novembro de 2020, dos 50 médicos veterinários no PMP-BS, três atuavam 

como coordenadores de Trecho, responsáveis por instituições executoras (Associação 

R3 Animal, Instituto Biopesca e Instituto Gremar), três atuavam como coordenadores 

veterinários (um para cada área, SC/PR, SP e RJ), e 44 atuavam no atendimento clínico, 

cirúrgico e reabilitação dos animais vivos, necropsia e análises clínicas. 

Como citado anteriormente, se considerarmos o período compreendido entre  

agosto de 2015 e agosto de 2020, um número ainda maior de médicos veterinários 
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profissionais e de estagiários, estudantes de medicina veterinária, atuaram no PMP-BS, 

o que permitiu o atendimento de 10.716 tetrápodes marinhos resgatados vivos (Figura 

4) e a realização de 31.700 necropsias3,4,5,6,7,8. Vale ressaltar que nem todas as carcaças 

registradas foram necropsiadas, uma vez que este procedimento só é realizado em 

animais com óbito recente.  As carcaças frescas e em moderado estado de decomposição 

fornecem informações relevantes sobre vários aspectos da biologia, anatomia e estado 

de saúde dos animais, sendo possível determinar idade, sexo, estado reprodutivo, dieta, 

entre outras informações fundamentais para o manejo e conservação das espécies 

estudadas. 

 

 
Figura 4. Quantidade de registros de tetrápodes marinhos vivos e mortos realizados durante a execução 

do PMP-BS, no período de 2015 a 2020, Brasil. 

 

No período de agosto de 2015 a agosto de 2020, do total de animais resgatados 

vivos, 2109 (26,22%) foram reabilitados, dentre aves, répteis e mamíferos, incluindo 

diversas espécies ameaçadas de extinção (Figura 5)4,5,6,7. Destes, a maioria foi 

reintroduzida na natureza e apenas alguns indivíduos que não apresentavam condições 

de sobrevivência em vida livre foram encaminhados para manutenção ex situ.  

 

 
Figura 5. Atendimento veterinário de Toninha (Pontoporia blainvillei) realizado pelo Instituto Biopesca 

no âmbito do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), Peruíbe-SP, Brasil, 

2019. 



Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens - ABRAVAS 

 www.abravas.org.br  

Informações: contato@abravas.org.br 

A reabilitação de animais selvagens, incluindo a de tetrápodes marinhos pode ser 

definida como uma ação planejada que visa a preparação e treinamento do indivíduo a 

ser reintegrado ao ambiente natural ou cativeiro.  O sucesso na reabilitação das 

diferentes espécies é alcançado quando os indivíduos, após serem liberados, retomam 

seu papel biológico, contribuindo para a manutenção de sua população. No entanto, é 

válido ressaltar que, uma vez no ambiente natural, os indivíduos reabilitados estarão 

sujeitos a inúmeros desafios, incluindo predadores, impactos antrópicos e ameaças 

naturais à sua sobrevivência.  Apesar da influência de inúmeras variáveis no sucesso de 

reabilitação de espécies marinhas, como o estado de saúde e a condição corpórea dos 

animais no momento do resgate, além da capacidade individual de um organismo 

recuperar sua homeostase, a quantidade de animais reabilitados no âmbito do PMP-BS é 

extremamente significativa. 

A avaliação de um programa de reabilitação não pode ser fundamentada na 

diferença entre animais resgatados e animais soltos após reabilitação, pois além dos 

fatores de influência já citados, devemos considerar a importância ecológica de cada 

animal reabilitado que retorna ao seu habitat natural. No âmbito do PMP-BS, diversas 

espécies ameaçadas foram reabilitadas e puderam retornar ao seu habitat natural, como 

Tartaruga-verde (Chelonia mydas), Tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), Pardela-preta 

(Procellaria aequinoctialis), Albatroz-de-nariz-amarelo (Thalassarche chlororhynchos) 

e Toninha (Pontoporia blainvillei). Para as espécies ameaçadas, cada indivíduo morto 

pode representar um grande impacto para a população e, portanto, quando um único 

indivíduo é reabilitado e pode contribuir novamente para a manutenção desta população, 

este sucesso assume importância imensurável.  

O PMP-BS, como descrito anteriormente, é uma condicionante vinculada às 

atividades de exploração e escoamento de petróleo e gás natural em plataformas 

marítimas, o que exigiu que toda a infraestrutura relacionada à sua execução estivesse 

preparada para atendimento às emergências com fauna oleada. Além da infraestrutura 

necessária, as equipes responsáveis pela execução do PMP-BS foram capacitadas e 

treinadas para atendimento à fauna oleada. No Brasil, até menos de uma década atrás, 

havia pouquíssimos médicos veterinários com capacidade técnica para o atendimento à 

fauna contaminada por óleo e, atualmente, com a implementação do PMP/BS, este 

número aumentou significativamente. 

No período de 2015 a 2020, foram registrados 199 animais oleados, dos quais 57 

correspondiam à animais vivos. Estes registros não estão associados à vazamentos e/ou 

emergências na Bacia de Santos3,4,5,6,7,8, mas à diferentes fontes, como à presença de 

manchas órfãs, definidas como substâncias oleosas, com fonte poluidora não 

identificada. 

Todo o atendimento aos animais vivos, inclusive oleados, refletiu também no 

avanço e crescimento das diversas áreas da medicina veterinária, além da clínica 

médica, como análises clínicas, diagnóstico por imagem e medicina integrativa.  

Todos os Centros especializados (CRDs e UEs) possuem o apoio de laboratórios 

de análises clínicas próprios ou terceirizados e o escopo do projeto requer a realização 

de exames de sangue (hemograma e bioquímico) sempre que a condição clínica e porte 

do animal permitirem a colheita de amostras em volume suficiente para sua realização5. 

Outros exames complementares, como pesquisa de hemoparasitas e análises 

coproparasitológicas, podem ser realizados sempre que necessário5. 

Para auxílio no diagnóstico e tratamento, têm sido realizados exames 

complementares como radiografias, ultrassonografias, tomografias, culturas 

microbiológicas e antibiogramas. Em sua maioria, estes exames são realizados por 

médicos veterinários externos ao corpo técnico do PMP-BS, porém sempre com o 
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acompanhamento, discussão e auxílio na interpretação dos resultados pela equipe 

técnica das instituições executoras. Este suporte complementar tem sido de grande valia 

para o diagnóstico e tratamento mais precisos, o que representa um grande avanço na 

reabilitação de animais marinhos. 

A reabilitação de tetrápodes marinhos no Brasil não é uma exclusividade do 

PMP-BS, já ocorre há pelo menos três décadas, com a atuação de instituições como o 

Projeto TAMAR, universidades e organizações não governamentais dedicadas à 

proteção da fauna marinha. Porém, é inegável que a estruturação proporcionada pelo 

PMP-BS, assim como a demanda por médicos veterinários para atuar na reabilitação de 

animais marinhos resultou na capacitação de muitos profissionais, vinculados 

diretamente ou indiretamente às instituições executoras do PMP-BS.  

Um fator extremamente relevante é a riqueza de espécies já registrada e atendida 

no âmbito do PMP-BS. Foram mais de 100 espécies documentadas, dentre elas, as cinco 

espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, mais de 25 espécies de 

mamíferos marinhos e aproximadamente 70 espécies de aves marinhas. Destas, mais de 

60 espécies de aves receberam atendimento veterinário, assim como 15 de mamíferos e 

cinco espécies de tartarugas4,5,6,7,8 (Figuras 6 a 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Trinta-réis-escuro (Anous stolidus) encaminhado para atendimento veterinário no âmbito do 

Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), realizado pelo Instituto Biopesca, 

Praia Grande-SP, Brasil, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Lobo-marinho-sulamericano (Arctocephalus australis) encaminhado para atendimento 

veterinário no âmbito do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), realizado 

pelo Instituto Biopesca, Praia Grande-SP, Brasil, 2020. 
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Figura 8. Tartaruga-verde (Chelonia mydas) encaminhada para atendimento veterinário no âmbito do 

Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), realizado pelo Instituto Biopesca. 

Seta indica aplicação de laser como terapia auxiliar no tratamento. Praia Grande-SP, Brasil, 2020. 

 

No contexto de saúde única, tão importante quanto a avaliação da saúde de 

animais marinhos resgatados, sua reabilitação e reintrodução à natureza, é o 

recolhimento de animais mortos para a investigação da causa da morte, pois podem 

auxiliar na avaliação do estado de saúde e conservação do ambiente marinho. O médico 

veterinário que atua com tetrápodes marinhos, responsável pela necropsia, deve estar 

preparado para a realização do procedimento nas diferentes espécies (Figuras 9 a 11). 

No PMP-BS atuam médicos veterinários capacitados e treinados para a realização da 

avaliação necroscópica em tetrápodes marinhos, desde a avaliação macroscópica, 

análise histopatológica e, quando possível, determinação da causa da morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Bobo-escuro (Puffinus griseus) encontrada morta com lacre plástico preso à cabeça e 

encaminhada para exame necroscópico no âmbito do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de 

Santos (PMP-BS), realizado pelo Instituto Biopesca. Praia Grande-SP, Brasil, 2016. 
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Figura 10. Realização de exame necroscópico em Baleia Jubarte (Megaptera novaeangliae) no âmbito do 

Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), realizado pelo Instituto Biopesca. 

Itanhaém-SP, Brasil, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11. Tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) encaminhada para exame necroscópico no âmbito do 

Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), realizado pelo Instituto Biopesca. 

Praia Grande-SP, Brasil, 2021. 
 

Diversos fatores têm sido identificados como causadores ou contribuintes para a 

morte dos animais analisados, dentre eles diversos impactos antropogênicos, como a 

interação com resíduos sólidos (plásticos, microplásticos, isopor, etc.), a interação com 

a pesca, como captura incidental e interação com petrechos (linhas , anzóis e redes de 

pesca, etc.), a contaminação por resíduos oleosos, as colisões com embarcações, os 

traumas deliberados, além de outros. Além destes, as doenças provocadas por agentes 

infecciosos de caráter zoonótico têm afetado uma gama cada vez mais ampla de 
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espécies marinhas. Estes dados precisam ser analisados com uma visão ampla e 

integrativa, como pressupõe a Saúde Única, pois demonstra a influência de ações 

antrópicas na saúde ambiental, animal e humana. 

Neste contexto, fica clara a relevância do Projeto de Monitoramento de Praias – 

PMP-BS para o desenvolvimento da medicina veterinária de animais marinhos ocorrido 

nos últimos cinco anos, com atuação na saúde animal e saúde ambiental, duas vertentes 

extremamente impactadas pelas ações antrópicas e com significativos reflexos na saúde 

humana, o que demonstra o importante papel que o médico veterinário representa na 

Saúde Única. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*As opiniões expressas no texto não representam, obrigatoriamente, a posição da ABRAVAS sobre o 

assunto. 
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