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Resumo 

A conservação de animais selvagens é um tema relativamente atual e cuja visibilidade 

e importância tem vindo a crescer exponencialmente nas últimas décadas. Os centros de 

recuperação de animais selvagens representam uma vertente crucial desta temática. Este 

relatório de estágio profissional baseia-se na experiência adquirida durante o período de estágio 

curricular num Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) no Brasil, na cidade de 

Goiânia, estado de Goiás, Brasil, durante um período aproximado de 3 meses (1/03/2015 – 

11/06/2015). O projeto CETAS-Brasil engloba uma rede de centros de recuperação regidos pela 

entidade governamental Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 

Estima-se que por ano a totalidade dos CETAS recebem uma média de 50.000 animais, sendo 

que o CETAS de Goiânia recebe aproximadamente 4000 animais por ano. O primeiro capítulo 

descreve de forma sucinta a rotina do CETAS/GO assim como a legislação subjacente a cada 

fase da recuperação dos animais, o que permite ao leitor poder adquirir conhecimentos sobre a 

dinâmica do funcionamento dos CETAS no Brasil. De seguida é realizado um levantamento da 

casuística geral do CETAS bem como da casuística clínica durante o período de estágio. 

Durante este período, deram entrada no CETAS 785 animais, destes 72,9% pertenciam à classe 

Aves, 19,1% à classe Reptilia e 8% à classe Mammalia, oriundos de apreensões (42,02%) e de 

entregas voluntárias (30,45%), mas também de resgates (27,52%), sendo provenientes 

maioritariamente das mesoregiões centro e sul do estado de Goiás, entregues principalmente 

pelo corpo de bombeiros e forças policiais. Em termos de casuística clínica a classe Aves 

apresentou uma frequência mais elevada (66,67%), seguida de Mammalia (19,87%) e de 

Reptilia (13,46%). A maioria das animais apresentou lesões do foro musculosquelético como 

resultado de eventos traumáticos ou reflexos diretos de cativeiro ilegal. Destes animais 64,10% 

acabaram por resultar em óbito, sendo os restantes 35,95% destinados, a serem libertados ou 

encaminhados para cativeiro registado. Os últimos capítulos da tese estão dedicados ao 

desenvolvimento de dois casos clínicos, um de uma fratura da carapaça de um cágado-de-

barbicha (Phrynops geoffroanus) e outro de uma doença metabólica óssea em sagui-de-tufo-

preto (Callithrix penicillata) pediátrico. O primeiro caso foi escolhido por representar a situação 

clínica mais comum em animais da ordem Chelonidae que dão entrada no CETAS e o segundo 

por ser um caso representativo dos desafios da criação de animais selvagens pediátricos. Ao 

longo de todo o trabalho é realizado apreciações construtivas sobre os aspetos positivos e 

negativos de toda a dinâmica de conservação de animais selvagens, desde a legislação, à rotina 
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e ao modo de abordagem dos animais em recuperação, tornando-se evidente a necessidade 

urgente de alterações em todos estes aspetos. Ainda assim é de realçar o trabalho constante dos 

profissionais dedicados à conservação da vida selvagem, que continuam a lutar e a melhorar a 

sua eficácia ano após ano, mesmo na presença de tantas adversidades. 
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Abstract 

Wildlife conservation is a relatively actual subject and its visibility and importance has 

grown exponentially in the last decades. Wildlife rehabilitation centres are a crucial part of this 

subject. This professional internship report is based on the experience acquired during the 

curricular internship on a wildlife rehabilitation centre in Brazil, “Centro de Triagem de 

Animais Silvestres (CETAS)”, based on the city of Goiânia (CETAS/GO), state of Goiás, 

Brazil, during a period of three mouths (1/03/2015 – 11/06/2015). The CETAS-Brazil project 

includes a net of wildlife rehabilitation centres controlled by the governmental entity “Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade” (ICMBio). It is estimated that an average of 

50.000 animals are received annually by the wildlife rehabilitation centres of the CETAS-Brazil 

project, 4000 of which by CETAS/GO. The first chapter briefly describes the daily routine of 

CETAS/GO as well as the Brazilian law underlying each rehabilitation phase, which allows the 

reader to acquire knowledge on the dynamics of a CETAS routine. This chapter is followed by 

a survey of the general causes of admission in the CETAS/GO as well as the clinical cases 

present during the internship period. During this period of time, 785 animals were received in 

the CETAS/GO, of these 72,9% belonged to the Aves taxonomic class, 19,1% to Reptilia and 

8% to the Mammalia class. They come from confiscations of illegally owned animals (42,02%), 

voluntary deliver (30,45%) and rescues (27,52%), and performed mostly by the police and 

firefighter forces, mainly in the centre and south areas of the Goiás state. Concerning the clinical 

cases, the Aves class was the most frequent (66,67%) class, followed by Mammalia (19,87%) 

and Reptilia (13,46%). Most animals were presented with musculoskeletal lesions as a result of 

traumatic events and as direct result of illegal captivity. Of these 64,10% deceased and the 

remaining 35,95% were destined to be released in the wild or to remain in captivity. The last 

chapters describe two clinical cases, one of a shell fracture of a Geoffroy's toadhead turtle 

(Phrynops geoffroanus) and one of a metabolic bone disease on a paediatric black-tufted 

marmoset (Callithrix penicillata). The first was chosen because it is the most common clinical 

presentation of wild individuals of the Chelonidae order in wildlife rehabilitation centres in 

Brazil and the second because is a representative case of the challenges of hand rearing 

paediatric wild animals. Through the entire report we made constructive comments on the 

positive and negative aspects of all the dynamics of wildlife conservation, from the law to the 

routine and the approach to animals in rehabilitation, and it becomes evident the urgent need 

for changes in all these aspects. Albeit it is important to highlight the constant work of the 
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professionals dedicated to wildlife conservation, who continue to fight and improve the 

efficiency of their work each year even in the presence of so many adversities.  

Key-words: 

CETAS/GO; Aves; Mammalia; Reptilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ix 
 

Sumário 

 Introdução………………………………………………………………………... 1 

1. Local de estágio………………………………………………………………….. 7 

    1.1. Descrição……………………………………………………………………. 7 

    1.2. Rotina……………………………………………………………………….. 9 

       1.2.1. Receção de animais…………………………………………………….. 10 

       1.2.2. Triagem………………………………………………………………… 12 

       1.2.3. Quarentena……………………………………………………………... 14 

       1.2.4. Ambulatório/Enfermaria……………………………………………….. 16 

       1.2.5. Manutenção…………………………………………………………….. 17 

       1.2.6. Destino dos animais……………………………………………………. 18 

2. Análise de dados………………………………………………………………… 25 

    2.1. Termos de entrada…………………………………………………………... 25 

       2.1.1. Classe…………………………………………………………………... 26 

       2.1.2. Agentes de entrega……………………………………………………... 28 

       2.1.3. Tipos de entrega………………………………………………………... 30 

          2.1.3.1. Apreensão………………………………………………………….. 32 

          2.1.3.2. Entrega voluntária………………………………………………….. 34 

          2.1.3.3. Resgate……………………………………………………………... 35 

       2.1.4. Cidade de origem………………………………………………………. 36 



 
 
 

x 
 

    2.2. Casuística…………………………………………………………………… 40 

       2.2.1. Classe…………………………………………………………………... 40 

       2.2.2. Agentes de entrega……………………………………………………... 43 

       2.2.3. Tipos de entrega………………………………………………………... 43 

       2.2.4. Cidade de origem………………………………………………………. 44 

       2.2.5. Sistema orgânico afetado………………………………………………. 45 

       2.2.6. Etiologia………………………………………………………………... 48 

       2.2.7. Diagnóstico…………………………………………………………….. 51 

       2.2.8 Óbitos…………………………………………………………………... 55 

3. Descrição de casos clínicos……………………………………………………… 59 

    3.1. Caso clínico nº1……………………………………………………………... 59 

       3.1.1. Apresentação do caso…………………………………………………... 59 

       3.1.2. Revisão bibliográfica e Discussão……………………………………… 62 

          3.1.2.1. Identificação da espécie…………………………………………… 62 

          3.1.2.2. Quadro clínico e prognóstico……………………………………… 63 

          3.1.2.3. Anestesia…………………………………………………………... 65 

          3.1.2.4. Analgesia…………………………………………………………... 67 

          3.1.2.5. Fluidoterapia……………………………………………………….. 68 

          3.1.2.6. Antibioterapia……………………………………………………… 70 

          3.1.2.7. Maneio da ferida…………………………………………………… 71 



 
 
 

xi 
 

          3.1.2.8. Cirurgia…………………………………………………………….. 73 

          3.1.2.9. Pensos……………………………………………………………… 75 

          3.1.2.10. Tratamento de suporte do animal………………………………….. 76 

          3.1.2.11. Exames complementares…………………………………………... 79 

          3.1.2.12. Fratura de membro………………………………………………… 80 

          3.1.2.13. Torção folicular..…………………………………………………... 81 

    3.2. Caso clínico nº 2…………………………………………………………….. 83 

       3.2.1. Apresentação do caso…………………………………………………... 83 

       3.2.2. Revisão bibliográfica e Discussão……………………………………... 85 

          3.2.2.1. Identificação da espécie…………………………………………… 85 

          3.2.2.2. Nutrição e maneio…………………………………………………. 86 

          3.2.2.3. Alterações locomotoras e achados radiográficos………………….. 93 

4. Conclusão………………………………………………………………………... 95 

 Referências bibliográficas……………………………………………………….. 97 

 Anexo A - Planta do “quarentenário” do CETAS/GO…………………………... 112 

 Anexo B – Termo de entrada do CETAS/GO…………………………………… 113 

 Anexo C - Casuística da classe Aves do CETAS no período entre 1 de março e 

11 de junho de 2015……………………………………………………………... 
 

115 

 Anexo D - Casuística da classe Mammalia do CETAS no período entre 1 de 

março e 11 de junho de 2015…………………………………………………….. 
 

121 

 Anexo E - Casuística da classe Reptilia do CETAS no período entre 1 de março 

e 11 de junho de 2015……………………………………………………………. 
 

123 



 
 
 

xii 
 

 Anexo F - Descrição detalhada da casuística do ambulatório do CETAS no 

período entre 1 de março e 11 de junho de 2015……………………………….. 

 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

xiii 
 

Índice de Figuras e Ilustrações 

Figura 1 – 

 

 

 

 

 

Registo fotográfico do “quarentenário” do CETAS/GO no período de 1 

março a 11 de junho de 2015. Porção posterior do quarentenário (A); Zona 

lateral esquerda com entrada para o ambulatório, o laboratório, a 

enfermaria e a cozinha (B); Área frontal onde se observa a receção e 

entrada para o escritório e a triagem. (C); Zona lateral direita com a entrada 

para o berçário e para as quarentenas (D)………………………………….. 7 

 

Figura 2 - 

 

Recinto de reabilitação de aves do CETAS/GO no período de 1 março a 

11 de junho de 2015………………………………………………………. 8 

 

Figura 3 - 

 

Recinto de reabilitação de felinos do CETAS/GO no período de 1 março a 

11 de junho de 2015. Área de treino e enriquecimento ambiental (A); 

Câmaras de reabilitação (B)……………………………………………… 8 

 

Figura 4 - 

 

Registo fotográfico do “edifício verde” CETAS/GO no período de 1 março 

a 11 de junho de 2015. Zona frontal do quarentenário (A); Zona posterior 

onde se observa uma das entradas para o corredor de segurança entre as 

câmaras de reabilitação (B); Sala de necropsia (C); Serpentário (D)……… 9 

 

Figura 5 -  

 

Exemplar de Phrynops geoffroanus, fêmea, com 1,555kg entregue no 

CETAS/GO apresentando uma fratura de carapaça e plastrão. Fotografia 

da posição das abraçadeiras plásticas (seta fechada) colocadas durante o 

encerramento cirúrgico da carapaça (A) e do plastrão (B)………………... 

 

58 

 

Figura 6 - 

 

Exemplar de Phrynops geoffroanus, fêmea, com 1,555kg entregue no 

CETAS/GO apresentando uma fratura de carapaça e plastrão. Exame 

radiográfico dorsoventral evidenciando a fratura de coracóide (seta 

fechada) realizado no vigésimo quinto dia de internação…………………. 

 

59 

 

Figura 7 - 

 

Registo fotográfico de exame necroscópico de um exemplar de Phrynops 

geoffroanus, fêmea, com 1,555kg entregue no CETAS/GO apresentando 

uma fratura de carapaça e plastrão. Ovário direito e esquerdo in loco 

evidenciando a parede hiperémica (A); Comparação entre o ovário direito 

e esquerdo onde se observa a torção do mesovário do ovário direito (B); 

Ovário direito seccionado onde é possível observar espessamento e 

hiperémia da parede do ovário e folículos (C)……………………………. 82 

 

Figura 8 - 

 

Exemplar de uma cria de Callithrix penicilata, fêmea, com 46.9g entregue 

no CETAS/GO Exame radiográfico latero-lateral evidenciando o aumento 

da radiolucência óssea…………………………………………………….. 84 

 

Figura 9 - 

 

Ilustração de um exemplar adulto de Callithrix penicillata e destribuição 

geográfica da espécie. Ruivo 2010……………………………………….. 85 

 

 



 
 
 

xiv 
 

Lista de tabelas 

Tabela 1 -  Distribuição quantitativa e relativa das ordens de indivíduos pertencentes 

à classe Aves entregues no CETAS/GO entre o período de 1 de março a 

11 de junho de 2015……………………………………………………… 26 

 

Tabela 2 - 

 

Distribuição quantitativa e relativa das dez espécies mais frequentes de 

indivíduos pertencentes à classe Aves entregues no CETAS/GO entre o 

período de 1 de março a 11 de junho de 2015…………………………… 27 

 

Tabela 3 - 

 

Distribuição quantitativa e relativa das ordens de indivíduos pertencentes 

à classe Reptilia entregues no CETAS/GO entre o período de 1 de março 

a 11 de junho de 2015……………………………………………………. 27 

 

Tabela 4 - 

 

Distribuição quantitativa e relativa das ordens de indivíduos pertencentes 

à classe Mammalia entregues no CETAS/GO entre o período de 1 de 

março a 11 de junho de 2015……………………………………………. 27 

 

Tabela 5 - 

 

Distribuição quantitativa e relativa dos agentes responsáveis pelas 

entregas de animais no CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 

de junho de 2015…………………………………………………........... 60 

 

Tabela 6 - 

 

Distribuição quantitativa e relativa dos tipos de entregas dentro de cada 

classe de animais no CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de 

junho de 2015…………………………………………………………… 62 

 

Tabela 7 - 

 

15 cidades com maior percentagem de proveniência dos animais, 

densidade populacional e área territorial referentes à entrada de animais 

entre 1 de março a 11 de junho de 2015………………………………… 37 

 

Tabela 8 - 

 

Distribuição quantitativa e relativa da classe de indivíduos que foram 

atendidos pela equipa médico-veterinária no CETAS/GO entre o período 

de 1 de março a 11 de junho de 2015…………………………………….. 40 

 

Tabela 9 - 

 

Distribuição quantitativa e relativa das ordens de indivíduos pertencentes 

à classe Aves atendidos pela equipa médico-veterinária no CETAS/GO 

entre o período de 1 de março a 11 de junho de 2015………...................... 41 

 

Tabela 10 - 

 

Distribuição quantitativa e relativa das dez espécies de indivíduos 

pertencentes à classe Aves mais frequentemente entregues no 

CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de junho de 2015……… 42 

 

Tabela 11 - 

 

Distribuição quantitativa e relativa das ordens de indivíduos pertencentes 

à classe Mammalia atendidos pela equipa médico-veterinária no 

CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de junho de 

2015……………………………………………………………………... 42 
 

 



 
 
 

xv 
 

Tabela 12 - Distribuição quantitativa e relativa das ordens de indivíduos pertencentes 

à classe Reptilia atendidos pela equipa médico-veterinária no 

CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de junho de 

2015……………………………………………………………….......... 43 

 

Tabela 13 - 

 

Descrição dos agentes responsáveis pelas entregas de animais atendidos 

pela equipa médico-veterinária no CETAS/GO entre o período de 1 de 

março a 11 de junho de 2015 e distribuição quantitativa e relativa das 

entregas realizadas pelos mesmos………….............................................. 43 

 

Tabela 14 - 

 

Distribuição quantitativa e relativa dos tipos de entregas de animais 

atendidos pela equipa médico-veterinária no CETAS/GO entre o período 

de 1 de março a 11 de junho de 2015……………………………………. 44 

 

Tabela 15 - 

 

Cidades com maior percentagem de proveniência dos animais, densidade 

populacional e área territorial referentes à entrada de animais atendidos 

pela equipa médico-veterinária do CETAS/GO entre 1 de março a 11 de 

junho de 2015……………………………………………………………. 45 

 

Tabela 16 - 

 

Distribuição quantitativa e relativa do sistema orgânico afetado nos 

animais atendidos pela equipa médico-veterinária do CETAS/GO entre 

1 de março a 11 de junho de 2015. ……………………………………… 46 

 

Tabela 17 - 

 

Distribuição quantitativa e relativa dos sistemas orgânicos afetados nas 

classes de animais atendidos pela equipa médico-veterinária do 

CETAS/GO entre 1 de março a11 de junho de 2015………………….... 47 

 

Tabela 18 - 

 

Distribuição quantitativa e relativa da etiologia provável dos quadros 

clínicos dos animais atendidos pela equipa médico-veterinária do 

CETAS/GO entre 1 de março a 11 de junho de 2015…………………… 50 

 

Tabela 19 - 

 

Distribuição quantitativa e relativa da etiologia provável dos quadros 

clínicos das classes de animais atendidos pela equipa médico-veterinária 

do CETAS/GO entre 1 de março a 11 de junho de 2015…...................... 51 

 

Tabela 20 - 

 

Distribuição quantitativa e relativa da casuística do ambulatório do 

CETAS/GO referente aos ingressos da classe Aves durante o período de 

1 de março a 11 de junho de 2015……………………………………….. 53 

 

Tabela 21 - 

 

Distribuição quantitativa e relativa da casuística do ambulatório do 

CETAS/GO referente aos ingressos da classe Mammalia durante o 

período de 1 de março a 11 de junho de 2015…………………………… 54 

 

Tabela 22 - 

 

Distribuição quantitativa e relativa da casuística do ambulatório do 

CETAS/GO referente aos ingressos da classe Reptilia durante o período 

de 1 de março a 11 de junho de 2015…………………………………… 55 
 

 



 
 
 

xvi 
 

Tabela 23 - Distribuição quantitativa e relativa dos resultados dos casos clínicos das 

classes de animais atendidos pela equipa médico-veterinária do 

CETAS/GO entre 1 de março a 11 de junho……………………………. 57 

 

Tabela 24 -  

 

Classificação de fraturas de carapaça. Adaptado de Fowler 2004……… 64 

 

Tabela 25 - 

 

Valores nutricionais do leite das espécies Callithrix jacchus, Bos taurus 

e Homo spp……………………………………………………………… 88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

xvii 
 

Lista de gráficos 

Gráfico 1 -  Análise quantitativa da classe de indivíduos entregue no 

CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 

 

25 

 

Gráfico 2 - 

 

Relação entre os motivos de entrega e as entidades responsáveis 

pela entrega dos animais ao CETAS/GO entre 1 de março e 11 

de junho de 2015………………………………………………... 29 

 

Gráfico 3 - 

 

Relação entre a classe dos animais entregues no CETAS/GO a as 

entidades responsáveis pela entrega durante o período de 1 de 

março e 11 de junho de 2015……………………………………. 30 

 

Gráfico 4 - 

 

Descrição quantitativa dos tipos de entregas de animais no 

CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 31 

 

Gráfico 5 - 

 

Frequência das classes de animais referentes à apreensão, 

entrega espontânea e resgate dos animais que deram entrada no 

CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 31 

 

Gráfico 6 - 

 

Relação dos motivos de entrega com as ordens de répteis que 

deram entrada no CETAS/GO entre o período de 1 de março a 

11 de junho de 2015……………………………………………... 36 

 

Gráfico 7 - 

 

Mapa de autoestradas do estado de Goiás (A) e mapas com a 

densidade de entregas da classe Mammalia (B), da classe 

Reptilia (C) e da classe Aves (D) no CETAS/GO entre o período 

de 1 de março a 11 de junho de 2015……………………………. 38 

 

GRÁFICO 8 e 9 - 

 

Relação entre a frequência da entrega de classes de animais com 

a distância entre o local onde foram encontrados e o CETAS/GO 

e o tempo de viagem até ao mesmo……………………………… 39 

 

GRÁFICO 10 e 11 - 

 

Correlação entre a densidade populacional e a área geográfica e 

os ingressos do CETAS/GO durante o período de 1 de março e 

11 de junho de 2015……………………………………………... 39 
 

 

 

 

 



 
 
 

xviii 
 

Lista de siglas e abreviaturas 

Ad libitum 

 

- sempre disponível  

AMMA - agência municipal do meio ambiente 

 

 

BID (bis in die) - cada 12 h  

 

 

BPM ambiental - batalhão de policia militar ambiental 

 

 

CCZ - centro de controle de zoonoses 

 

 

CETAS - centro de triagem de animais silvestres  

 

 

DEMA - delegacia especializada em meio ambiente 

 

 

FLONA - Silvânia - floresta nacional de Silvânia 

 

 

IBAMA - instituto brasileiro do meio ambiente e recursos naturais 

renováveis 

 

 

ICMBio 

 

- instituto chico mendes de conservação da biodiversidade  

IM 

 

- intramuscular  

IO - intraosseo  

 

 

IV - intravenoso 

 

 

MA - membro anterior 

 

 

MAD 

 

- membro anterior direito  

MAE 

 

- membro anterior esquerdo  

MP 

 

- membro posterior  

MPD 

 

- membro posterior direito  

MPE  

 

- membro posterior esquerdo  

MT - membro toráico 

 

 

MTD - membro torácico direito 

 

 

MTE - membro torácico esquerdo 

 

 

MPl - membro pélvico 
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MPlD - membro pélvico direito 

 

 

MPlE - membro pélvico esquerdo 

 

 

PO (per os) - via oral 

 

 

PRF - polícia rodoviária federal  

 

 

Pro-bono - “para o bem do povo”. Atividade profissional não remunerada 

 

 

PV - peso vivo 

 

 

QOD (quaque altera 

die) 

- cada 48 h  

SC 

 

- subcutâneo  

SECIMA - secretaria de meio ambiente, recursos hídricos, infraestrutura, 

cidades e assuntos metropolitanos 

 

 

SEMA - secretaria estadual do meio ambiente 

 

 

SID (semel in die) 

 

- cada 24 h  

UI - unidades internacionais 
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Introdução 

 

O primeiro registo da aplicação da Medicina em animais selvagens corresponde ao 

papiro de Kahun (1990 AC), no qual estão descritas doenças e possíveis tratamentos em peixes 

e aves. O Rei Asoka (274-236 AC), cujo império era constituído por dois terços do 

subcontinente Indiano e Afeganistão, nutria um grande respeito por todas as formas de vida, 

sendo considerado por muitos como o “pai” da conservação de animais selvagens. Este foi o 

primeiro a construir refúgios de vida selvagem e a instituir legislação aplicada a animais 

selvagens (HAAS, 1998). 

Até ao século IX existe uma lacuna de informação referente a animais selvagens, com 

exceção da cetraria (HAAS, 1998). Durante este século as referências históricas relativas a 

animais selvagens encontram-se associadas a uma maior utilização de compostos químicos 

tóxicos como meio de controlo de pragas. A primeira descrição de intoxicação por chumbo em 

aves data 1894 (HAAS, 1998). O incremento da utilização de pesticidas e como resultado a 

descrição dos seus efeitos ecológicos conduziu ao estudo e descrição de diversas intoxicações 

em espécies selvagens, tendo sido documentadas no início do século XX diversas intoxicações 

como estricnina e talium em espécies não-alvo como codornizes e aves canoras, fósforo e 

chumbo em aves aquáticas e arsénio em veados (RATTNER, 2009).  

O início do século XX foi acompanhado de evolução em diversas áreas como biologia, 

farmacologia, psicologia, entre outras, e consequentemente de avanços na medicina de animais 

selvagens. Este facto deve-se a avanços no conhecimento das próprias doenças, meios de 

tratamento, mas também associado a uma maior preocupação e consciencialização pela 

natureza e pelas espécies que lá habitam. Alguns exemplos dessa evolução é a descrição de 

casos de botulismo (intoxicação pela toxina C de Clostridium botulinum) em patos, tularemia 

(Francisella tularensis) em coelhos, doença hemorrágica (Reoviridae) em veado-de-cauda-

branca (Odocoileus virginianus) e tricomoníase (Trichomonas columbae) em columbriformes 

(HAAS, 1998).  

Durante a segunda metade do século XX foi documentado a ampla deterioração dos 

ecossistemas, o que associado à publicação de livro “Silent Spring” de Rachel Carson (1962) 

levaram ao início da consciencialização pública sobre a necessidade de proteção dos 

ecossistemas (WALKER, 1999). Surge nesta altura o debate sobre os prós e contras da 
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utilização de pesticidas, nomeadamente de diclorodifeniltricloroetano (DDT), mercúrio 

orgânico e bifenilpoliclorados (PCBs) (HAAS, 1998). 

A verdadeira evolução no que diz respeito à recuperação de animais selvagens surgiu 

na sequência da ocorrência de catástrofes ecológicas, principalmente as marés negras 

(28/1/1969 e 18/1/1971), nas quais denotou-se um grande esforço por parte de profissionais e 

voluntários no sentido de salvar os animais afetados (CARTER, 2003). 

Durante a década de 60 e 70 do século XX, como resposta à elevada necessidade de 

locais especializados para recuperação de fauna selvagem, os centros de educação ambiental, 

os museus e os centros de natureza e biodiversidade começaram a reabilitar fauna selvagem 

com o apoio de financiamento privado e intervenção de voluntários. As ações destas instituições 

foram fundamentais na aquisição de novos conceitos e conhecimentos de comportamento, de 

maneio, de contenção e de nutrição de animais selvagens. Alguns exemplos destas instituições 

foram o Trail Side Museum (1939), o Richmond Bird Care Center, o International Bird Rescue 

Research Center (1972), o California Marine Mammal Center (1975), o Marin Humane Society 

(MHS), o Marin Museum of Natural Science, o Louise A. Boyd Natural Science Museum, o 

Lindsay Museum and Wildlife Hospital (1968) e o Kalamazoo Nature Center Wild Animal 

Care and Rehabilitation Program (1971) (HAAS, 1998; HISTORY, 2012).  

A ligação da profissão de médico veterinário aos animais selvagens pode ser associada 

a um dos encontros realizados pela organização “American Veterinary Medical Association”, 

que decorreu na década de 40, onde foi realizado o primeiro encontro destes profissionais com 

interesse em animais selvagens, que viriam mais tarde a fundar a “American Association of 

Zoo Veterinarians” em 1960 (AGUIRRE, 2009). Em 1951 foi fundada a “Wildlife Disease 

Association” e com ela iniciou-se a integração de medicina da vida selvagem como parte da 

formação de Medicina Veterinária (AGUIRRE, 2009; HAAS, 1998). Em 1972 criou-se a 

“Wildlife Reabilitation Council”, passando a ser designada por “International Wildlife 

Rehabilitation Council” (IWRC) em 1986. Em 1979 foi fundada a “American Association of 

Wildlife Veterinarians” (AGUIRRE, 2009; HAAS, 1998). Em 1982, criou-se a “National 

Wildlife Rehabilitators Association” (HAAS, 1998). 

Durante este século foram ainda criadas as primeiras leis de proteção de espécies 

ameaçadas (HAAS, 1998). 
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O Brasil é o país com maior diversidade de espécies do mundo, sendo considerado um 

dos mais ricos em termos de biodiversidade (RENCTAS, 2001). Por todo o país é possível 

observar um grande orgulho na sua fauna e flora, que se torna evidente no hino nacional, no 

sistema financeiro (notas) e no sistema jurídico. 

Desde os tempos coloniais que o Brasil luta para defender a sua fauna e flora, através 

da implementação e regulamentação da legislação. Com o intuito de lidar com o assunto com 

maior objetividade foi estabelecido em 1921, o Serviço Florestal e 13 anos mais tarde foi 

implementado o 1º código Florestal (PADRONE, 2004; RENCTAS, 2001). Apenas em 1967 

foi criada uma entidade governamental que se ocupasse exclusivamente dos aspetos 

ambientais/ecológicos do país, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), 

hoje designado por Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA). Com o intuito de fomentar e coordenar linhas de apoio foi criado em 1999 a Rede 

Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (RENCTAS) (RENCTAS, 2001). 

À semelhança do que ocorre em relação aos outros países é difícil encontrar dados 

precisos de qual terá sido o primeiro centro de recuperação de animais selvagens inaugurado 

no Brasil. Em 2005 o IBAMA criou o projeto CETAS/IBAMA, com o objetivo de garantir a 

qualidade dos centros de recuperação de animais selvagens, bem como instituir uma 

reabilitação mais eficaz dos animais (PORTO, 2009). Atualmente existem cerca de 61 

CETAS/CRAS no Brasil, destes 25 são administrados pelo IBAMA e 36 resultam de parcerias 

com outras instituições, como jardins zoológicos e universidades. 

Embora o número de CETAS existentes possa erroneamente ser considerado um número 

adequado, este continua a ser relativamente deficiente se considerarmos a extensão geográfica 

do país (8.547.403.5km2 (RENCTAS, 2001)), a diversidade de ecossistemas (Mata Atlântica, 

Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pampas, Pantanal e Ambientes costeiros (BIOMAS, 2012)) e a 

gravidade do tráfico animal (38 milhões de animais anualmente (TERESA, 2015)). Estes 

fatores resultam numa sobrelotação e falta de condições (recursos financeiros, humanos e 

infraestruturais) que parecem ser transversais à grande maioria dos CETAS, que na sua 

generalidade culminam com uma elevada taxa de mortalidade e um número reduzido de 

libertações de animais (FRAZÃO, 2007; IBAMA/SP, 2012; PADRONE, 2004; SATHLER e 

KROHLING, 2008; SATRIANO, 2015; SECRETARIA, 2013).  

À semelhança do que ocorre no Brasil, em Portugal o controle e a coordenação dos 
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centros de recuperação é levado a cabo por uma entidade governamental, o Instituto da 

Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). Este foi criado em 1993, sendo inicialmente 

intitulado por Instituto da Conservação da Natureza, passando a ser designado de ICNF em 

2007. Este tem como missão a conservação e valorização da biodiversidade em Portugal. Em 

2009 foi criado uma Rede Nacional de Centros de Recuperação para a Fauna (RNCRF). Esta é 

coordenada pelo ICNF em conjunto com a Direção-geral de Alimentação e Veterinária e com 

a Autoridade Florestal Nacional (PORTARIA no 1112/09, 2009). 

Atualmente existem em Portugal 11 entidades registadas no RNCRF, 9 dedicados à 

recuperação de animais terrestres e 2 a animais marinhos. De um modo geral apenas recebem 

animais autóctones.  

O meu estágio realizou-se no CETAS de Goiás, Brasil (CETAS/GO). Este localiza-se 

na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, que é um dos 27 estados do Brasil e possui uma área 

de 340.111km2 (IBGE, 2015). Aproximadamente 97% da área geográfica de Goiás é composta 

pelo bioma Cerrado, sendo os restantes 3% pertencentes ao bioma Mata Atlântica (MMA, 

2015).  

O Cerrado constitui um dos seis biomas presentes no território brasileiro. Este apresenta 

uma extensão de cerca de dois milhões de quilómetros quadrados, o que corresponde a 

proximamente 21% do território brasileiro. Encontra-se localizado na área central do país 

englobando a totalidade de Brasília, 97% de Goiás, 91% de Tocantins, 65% do Maranhão, 61% 

do Mato Grosso do Sul, 57% de Minas Gerais, 40% do Mato Grosso, 37% do Piauí, 33% de 

São Paulo, 27% de Bahia, 2% do Paraná e 0,2% de Rondônia (MMA, 2015). Infelizmente cerca 

de 55% da sua área total é alvo de exploração agropecuária e a taxa de desmatamento anual é 

extremamente elevada (0,69% (CERRADO, 2014)), sendo superior aos restantes biomas 

(MMA, 2015). 

No que diz respeito à biodiversidade, o Cerrado corresponde à savana mais rica do 

mundo, uma vez que possui cerca de 12000 espécies de flora, 40% delas endémicas. Embora 

em termos de fauna a percentagem de endemismos não seja tão elevada, estes rondam 9,5% das 

250 espécies de mamíferos, 3,5% das 800 espécies de aves, 17% (180) dos répteis e 28% (150) 

dos anfíbios (KLINK e MACHADO, 2005; MMA, 2015).  
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Apesar da sua evidente importância e perda de território crescente, apenas 8,6% do seu 

território constituem Unidades de Conservação e está comprovado que aproximadamente 20% 

das espécies endémicas e ameaçadas não estão presentes nestas áreas (MMA, 2015). A sua 

importância como fonte de biodiversidade e endemismos e o elevado risco de perda permanente 

de património natural permitiram a classificação deste bioma como hotspot para a conservação 

mundial (KLINK e MACHADO, 2005).  

O estado de Goiás tem dois pontos de atendimento médico-veterinário oficiais de 

animais selvagens: o CETAS de Goiânia e o CETAS de Catalão (CATALÃO, 2015). Estes são 

auxiliados por alguns municípios que fazem a recolha, o tratamento e até a libertação de 

animais, mas que, não possuem CETAS, estes são Anápolis, Goianésia, Mineiros. 

Tendo em conta a extensa área de atendimento e a vulnerabilidade em que se encontra 

o bioma no qual está inserido o CETAS/GO, este desempenha um papel crucial na conservação 

da biodiversidade da fauna local.  

O meu período de estágio realizou-se entre 1 março e 11 de junho, durante o qual tive a 

oportunidade de presenciar e participar ativamente na rotina diária do CETAS. Este relatório 

de estágio está organizado de forma a dar a conhecer ao leitor como opera a recuperação e 

reabilitação de animais selvagens em geral, com ênfase no funcionamento do CETAS/GO.  
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1. Local de estágio 

 

1.1. Descrição 

 

Embora os objetivos essenciais dos centros de recuperação e reabilitação de animais 

selvagens sejam semelhantes por todo o mundo, os aspetos legislativos em vigor em cada país 

assim como a fauna local e a disponibilidade de recursos são condicionantes individuais e que 

moldam a realidade de cada centro. É a minha intenção que após a leitura cuidada deste capítulo, 

o leitor seja capaz de criar um espírito critico sobre a realidade do Brasil, em contraste com a 

sua realidade envolvente. Neste sentido optei por desenvolver neste capítulo os aspetos legais 

e de orgânica na área da conservação para enquadrar o leitor na realidade do Brasil e assim 

perceber melhor o que é abordado no resto do trabalho.  

O CETAS/GO encontra-se sediado na Br-153 (Rodovia Transbrasiliana), quilómetro 9 

Chácara união, Goiânia, Goiás, Brasil. Este é essencialmente composto por quatro edifícios, o 

“quarentenário”, o recinto de reabilitação de aves, o recinto de reabilitação de felinos e o 

“edifício verde”.  

 

Figura 1 – Registo fotográfico do “quarentenário” do CETAS/GO no período de 1 março a 11 

de junho de 2015. Porção posterior do quarentenário (A); Zona lateral esquerda com 

entrada para o ambulatório, o laboratório, a enfermaria e a cozinha (B); Área frontal 

onde se observa a receção e entrada para o escritório e a triagem. (C); Zona lateral 

direita com a entrada para o berçário e para as quarentenas (D). 

B 

D 

A 
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O edifício principal, o “quarentenário” (anexo A e figura 1), foi inaugurado em janeiro 

de 2007. Este é constituído por quatro salas de quarentena, uma enfermaria, um laboratório, um 

ambulatório, uma cozinha, uma sala de triagem e uma sala de escritórios, todos interligados por 

corredores de segurança com o intuito de prevenir a fuga dos animais (BAPTISTA, 2011).  

O recinto de reabilitação de aves (figura 2), o qual foi inaugurado em conjunto com o 

quarentenário é constituído por duas áreas de maiores dimensões e quatro áreas menores. 

 

Figura 2 – Recinto de reabilitação de aves do CETAS/GO no período de 1 março a 11 de 

junho de 2015. 

 

O recinto de reabilitação de felinos (figura 3), inaugurado em abril de 2007, é constituído por 

quatro câmaras ligadas por um corredor de segurança, bem como por uma área de treino e 

enriquecimento ambiental (BAPTISTA, 2011).  

 

 

Figura 3 - Recinto de reabilitação de felinos do CETAS/GO no período de 1 março a 11 de junho 

de 2015. Área de treino e enriquecimento ambiental (A); Câmaras de reabilitação (B). 



 
 
 

9 
 

A mais recente construção, o “edifício verde” (figura 4), inaugurado em janeiro de 2011, 

comporta doze câmaras de reabilitação, uma sala de necropsia com arcas de conservação e 

preservação de cadáveres e um serpentário.  

 

Figura 4 - Registo fotográfico do “edifício verde” CETAS/GO no período de 1 março a 11 de 

junho de 2015. Zona frontal do quarentenário (A); Zona posterior onde se observa 

uma das entradas para o corredor de segurança entre as câmaras de reabilitação (B); 

Sala de necropsia (C); Serpentário (D). 

 

Relativamente ao quadro de funcionários do CETAS, este é composto por três biólogos, 

um analista ambiental, um médico veterinário, cinco tratadores, dois funcionários de limpeza, 

dois seguranças diurnos e quatro seguranças noturnos. O quadro é complementado pelo trabalho 

de voluntários e estagiários das mais diversas áreas. 

 

1.2. Rotina  

O 2º artigo da Instrução Normativa ICMBio nº23, de 31 de dezembro de (2014) (IN 

ICMBio 23/2014), define CETAS como sendo “unidades responsáveis pelo maneio de fauna 

silvestre com finalidade de prestar serviço de: receção, identificação, marcação, triagem, 
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avaliação, recuperação, reabilitação e destinação de animais silvestres provenientes da ação de 

fiscalização, resgates ou entrega voluntária de particulares; e que poderá realizar e subsidiar 

pesquisas científicas, ensino e extensão”. Fazem ainda parte das tarefas do CETAS, as ações de 

educação ambiental e as visitas guiadas às instalações mediante autorização prévia do 

Superintendente. Assim, o CETAS/GO é a entidade oficial responsável por executar todas estas 

funções dentro do estado de Goiás (INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/14, 2014). 

A entrada de animais domésticos é restrita e a de animais exóticos é autorizada apenas 

quando necessária para assegurar um destino apropriado (INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/14, 

2014).  

Os CETAS são classificados em categorias “A”, “B” ou “C” segundo critérios dispostos 

na Instrução Normativa IBAMA nº169, de 20 de fevereiro de (2008), sendo os CETAS 

categoria “A” os preparados para receber maior número de ingressos, com instalações mais 

qualificadas e equipadas e uma equipa integrante mais completa, enquanto os de categoria “C” 

são os que apresentam menores condições e recursos. O CETAS/GO possui atualmente um 

projeto, de forma a poder vir a ser classificado como categoria “A” (BAPTISTA, 2011). 

Todos os CETAS estão integrados nas Superintendências do IBAMA. O planeamento, 

coordenação e avaliação de todas as ações nacionais dos CETAS está a cargo da Diretoria do 

Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas (DBFLO) (INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/14, 

2014). 

O CETAS deve manter um registo atualizado de todos os animais presentes nas 

instalações, assim como das suas entradas e dos seus destinos que deverá ser encaminhado pela 

Superintendência à DBFLO na forma de relatório anual (INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/14, 

2014). 

1.2.1 Receção de animais  

Aquando da entrega de um animal a legislação vigente no Brasil prevê o preenchimento 

de um formulário próprio (anexo B) homologado para todos os CETAS. A informação contida 

no termo de entrada deve estar de acordo com os dados do documento oficial do órgão autuante 

(Auto de Infração, Termo de Apreensão/Depósito e/ou Boletim de Ocorrência). O formulário é 

constituído por 6 campos principais:  
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 Dados de entrada: Neste estão presentes informações sobre o agente 

responsável pela entrega do animal, podendo este ser IBAMA, órgãos ambientais 

operantes em Goiânia e ainda pessoa física/jurídica (o que inclui qualquer cidadão que 

não seja funcionário das agências anteriormente mencionadas). Deste campo faz ainda 

parte a descrição do tipo de entrada em questão. Os vários tipos de entrada previstos por 

lei são: apreensão (animais resultantes de fiscalizações), resgate (animais em estado 

livre recolhidos por se encontrarem em situação de risco ou conflito com o ser humano) 

e entrega voluntária (entrega realizada por um civil, de um animal que esteja em sua 

posse ou que tenha sido resgatado) (INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/14, 2014). 

 

 Dados do Infrator/Autuado/Entregador Voluntário: Campo que deve ser 

preenchido com os dados oficiais (cadastro de pessoa física – CPF e/ou cadastro 

nacional da pessoa jurídica - CNPJ) e pessoais (nome, morada e telefone) do indivíduo 

que realizou a entrega do animal, bem como informação jurídica (nº do Auto de 

Infração, Termo de Apreensão/Depósito, Boletim de Ocorrência/TCO – Termo 

circunstanciado de ocorrência) referente a processos que resultem de resgates e 

apreensões.  

 

 Dados da instituição: Informação oficial (nome, morada, telefone e e-

mail) da instituição responsável pela entrega do animal.  

 

 Dados dos espécimes: Informação específica referente aos espécimes 

entregues como: origem (localização geográfica onde foi realizado a apreensão, resgate 

ou local onde o animal foi encontrado); local da última procedência do(s) espécime(s) 

(diz respeito ao ambiente onde o animal foi encontrado como por exemplo feira, 

residência, via pública ou ambiente silvestre); alimentação fornecida e tempo de 

cativeiro (quando o animal provém de cativeiro legal ou ilegal ou quando por motivos 

práticos o indivíduo que realizou a entrega teve de o manter por mais de 24 horas); 

idade/tamanho (à exceção dos animais de cativeiro, este campo corresponde a uma 

estimativa); estado de saúde (corresponde a uma observação visual rápida realizada pelo 

indivíduo responsável pela entrega e pelo funcionário do CETAS que preenche o termo 

de entrada); espécie, quantidade, sexo e identificação como anilha ou marcação quando 

presentes (estes últimos campos dizem respeito a cada espécime entregue). 
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 Observações relevantes: Neste campo devem ser anotadas informações 

pertinentes sobre a história prévia do animal, contacto do indivíduo responsável pela 

entrega ou alterações do estado físico observados pelo funcionário do CETAS. Estes 

dados visam facilitar o processo de triagem, recuperação e por vezes o destino dos 

animais. 

 

 O último campo deve ser preenchido com o nome, CPF e assinatura do 

agente responsável pela entrega do animal e do funcionário do CETAS que preencheu 

o termo de entrada. 

1.2.2. Triagem 

Após o preenchimento do termo de entrada os animais são divididos em grupos ou 

mantidos isolados de acordo com a sua biologia e a lotação das infraestruturas do CETAS, 

procedendo-se ao acondicionamento (gaiolas, caixas, entre outros) mais apropriado para cada 

espécie e porte do animal.  

Os indivíduos da classe Ave e de classe Mammalia de pequeno porte são geralmente 

colocados em gaiolas, enquanto os exemplares da classe Reptilia, são instalados em terrários. 

Estes são de seguida dispostos na sala de triagem enquanto aguardam pelo desenvolvimento 

dos processos legais.  

Relativamente aos mamíferos de grande porte, devido ao seu tamanho, são colocados 

em caixas de transporte de dimensões adequadas enquanto aguardam o processo de triagem.  

Por motivos sanitários e necessidades fisiológicas específicas, os animais pediátricos 

são colocados na sala de quarentena que esteja, no momento, a servir funções de berçário. Após 

exame físico e, caso seja necessário, implementação de terapêutica, são colocados sob os 

cuidados de um dos membros do quadro de funcionários do CETAS, que ficará responsável 

pela sua nutrição e higiene até que este possua autonomia. O facto do berçário se localizar numa 

das salas de quarentena levanta certas questões epidemiológicas, uma vez que esta faixa etária 

apresenta um sistema imunitário ainda em desenvolvimento e como tal com maior 

predisposição de infeção pelos agentes infeciosos presentes na quarentena. Ainda assim, 

considerando que a outra possibilidade seria a enfermaria, o uso de uma sala de quarentena 

como berçário apresenta-se como a melhor solução face à ausência de condições 
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infraestruturais. A atribuição do animal aos cuidados de um dos membros do quadro de 

funcionários do CETAS, embora também apresente riscos acrescidos de transmissão de agentes 

infeciosos, devido à inserção do animal no ambiente domiciliar do tratador, apresenta-se 

também como a melhor hipótese de sobrevivência do animal tendo em conta a ausência de 

funcionamento em horário extralaboral (noturno e de final-de-semana). Nesta situação o 

principal problema prende-se na elevada probabilidade de imprinting do animal devido ao seu 

contacto íntimo com o ambiente doméstico. Seria essencial a criação de um berçário oficial 

assim como a implementação de horário de plantão para eliminar as questões acima levantadas 

e aumentar a probabilidade de reabilitação destes animais, no entanto ambas estas ações 

implicam um esforço financeiro que infelizmente não está disponível. 

A legislação vigente (IN ICMBio 23/2014) prevê a identificação taxonómica, a 

marcação individual e a avaliação clínica, física e comportamental de todos os animais que dão 

entrada no CETAS. No entanto, devido ao elevado número de animais recebidos no CETAS, a 

marcação fica restrita aos animais das ordens Passeriformes (anilha), Psitaciformes (anilha e 

microchip) e Primatas (microchip). Pelos motivos acima referidos, apenas é realizada a 

avaliação física e comportamental dos animais e esta é levada a cabo pelos funcionários do 

CETAS, sendo encaminhados para o médico veterinário responsável apenas os animais que 

apresentem alterações aquando destes exames. Embora seja impraticável a realização de exame 

físico a todos os animais que dão entrada no CETAS, esta metodologia aumenta a probabilidade 

de transmissão de doenças infeciosas entre os indivíduos no processo de triagem e quarentena, 

uma vez que certas doenças e lesões apenas são percetíveis aquando do exame físico. Esta 

questão chama a atenção para a necessidade de aumento da equipa veterinária do CETAS, uma 

vez que apenas um médico veterinário não é suficiente para manter a enfermaria, prestar 

cuidados médico-veterinários emergenciais aos animais que dão entrada lesionados e realizar 

exame físico aos restantes animais aparentemente “higidos” entregues no CETAS. Mais uma 

vez, para que seja aplicada esta mudança seria necessário um aumento substancial dos recursos 

económicos disponíveis para o CETAS.  

A triagem visa organizar os animais dentro do CETAS. Como referido anteriormente, 

os animais que apresentem sinais clínicos de doença ou traumatismos evidentes são 

encaminhados para a enfermaria, onde aguardarão cuidados médico-veterinários. Os restantes 

animais de acordo com a IN ICMBio 23/2014 devem ser orientados para quarentena ou 

“destinação imediata”.  
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Por “destinação imediata” entenda-se “ação planeada ou coordenada de destino de 

animais silvestres realizadas após avaliação técnica que indique dispensa da necessidade de 

intervenção ou manutenção de espécime em CETAS”. Esta pode ser, por sua vez, libertação ou 

cativeiro. No caso de libertação imediata, esta está reservada a espécimes recém-capturados de 

estado selvagem, que façam parte da fauna local e que não apresentem nenhum 

comprometimento físico ou comportamental à sua sobrevivência e reprodução. Pode ser 

realizada pela autoridade competente diretamente no ato de apreensão ou resgate, quando esta 

apresentar competências para tal. Caso contrário, deverá ser realizada pelo funcionário do 

CETAS após avaliação e comprovação das condições acima descritas. Esta não carece de 

autorização da autoridade competente, desde que seja realizada nas primeiras 72h de 

captura/apreensão/resgate dos animais (INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/14, 2014). A 

“destinação imediata” embora reduza em grande número a casuística do CETAS e 

consequentemente o encargo monetário governamental do mesmo, apresenta riscos sanitários 

e ecológicos, uma vez que, por não especificar o tipo de “avaliação técnica”, nem as 

competências necessárias para a tomada de decisão, resulta por vezes na libertação de espécies 

invasoras em ambientes inadequados e devido à ausência de exame físico poderá predispor à 

introdução de agentes patológicos no ambiente selvagem onde são inseridas (RUIZ-

MIRANDA, 2011; SATHLER e KROHLING, 2008).  

Os animais podem ainda ser sujeitos a “destinação sumária”. Esta corresponde a uma 

libertação/cativeiro que é realizada a qualquer momento, desde que obedeçam às condições 

descritas acima e mediante manifestação expressa da autoridade competente. Para tal, o 

responsável pelo CETAS deverá solicitar o parecer da autoridade competente que 

disponibilizará de até 15 dias para o emitir. O qual deverá ser expedido por correio eletrónico 

de modo a agilizar o processo (INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/14, 2014).  

 

1.2.3. Quarentena 

A IN ICMBio 23/2014 prevê que o período de quarentena seja definido de acordo com 

“o grupo taxonómico, a origem e as condições do indivíduo”, no entanto não fornece intervalos 

de tempo recomendados, sendo que este fica a critério dos responsáveis pelo CETAS. 

No CETAS/GO após a triagem e marcação, os animais que se encontrem em estado de 
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saúde hígido são encaminhados para uma das salas de quarentena, onde permanecerão uma 

média de 45 dias.  

Como referido anteriormente, o CETAS possui quatro salas de quarentena. De uma 

forma sumária, uma das salas possui funções de berçário. Esta sala é aclimatizada com a ajuda 

de termoventiladores. Nela os animais são acondicionados em grupos da mesma espécie e faixa 

etária, normalmente respeitando os termos de entrada, permitindo a criação de laços emocionais 

no caso de espécies gregárias, a redução da probabilidade de imprinting e a transmissão, até 

certo ponto, de doenças infectocontagiosas. 

As restantes salas de quarentena são organizadas por ordens taxonómicas, ou seja, uma 

sala destinada aos Passeriformes, outra aos Psitaciformes e uma outra aos Accipitriformes, aos 

Strigiformes e às aves carnívoras de um modo geral. Dentro das salas os animais são 

distribuídos em grupos de acordo com a espécie e com o termo de entrada. Esta organização, 

como referido anteriormente, visa a redução da transmissão de possíveis agentes patogénicos 

interespecíficos e intraespecíficos, assim como promover condições favoráveis à criação de 

laços e à aquisição ou reaquisição (no caso de animais provenientes de cativeiro) de 

comportamentos naturais da própria espécie, com o intuito de aumentar a capacidade de 

sobrevivência do indivíduo após a sua libertação. 

No que diz respeito aos animais da classe Reptilia, pertencentes à ordem Squamata, 

estes são condicionados em terrários individuais. De um modo geral as serpentes são colocadas 

no serpentário, enquanto os restantes indivíduos da ordem são colocados em terrários nos 

corredores de segurança entre as salas de quarentena onde é possível a exposição diária a luz 

solar direta, para que o animal consiga manifestar comportamentos o mais naturais possíveis. 

Em casos excecionais, quando a espécie não é heliotérmica, o terrário é colocado na sala de 

quarentena que apresente, no momento, menor lotação. Os indivíduos adultos pertencentes à 

ordem Chelonidae que que se encontrem saudáveis, são encaminhados para uma área comum 

onde são integrados num grupo de indivíduos do mesmo género, segundo os mesmos princípios 

da organização da quarentena.  

Os mamíferos, após triagem, são encaminhados para câmaras de 

recuperação/reabilitação. Podendo ser colocados em grupos ou mantidos isoladamente de 

acordo com a etologia de cada espécie.  
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1.2.4. Ambulatório/Enfermaria 

Os animais encaminhados para o ambulatório são submetidos a exame físico detalhado 

procedendo-se à realização de tratamento de emergência e/ou implementação da terapêutica 

mais indicada, tendo sempre como base as alterações detetadas, a espécie, a condição fisiológica 

e a disponibilidade de fármacos. Para cada animal procede-se ao preenchimento de uma ficha 

clínica, na qual é anotado informação referente ao animal e á sua história clínica. A IN ICMBio 

23/2014 fornece os campos que devem compor a ficha clínica destes animais, exames de 

referência que poderão ser levados a cabo, bem como sugestões de doenças epidemiológicas a 

serem despistadas de acordo com a classe e família dos animais.  

Durante o processo de tratamento e recuperação, o animal é colocado na enfermaria, 

exceto no caso de animais de grande porte, os quais permanecem alojados em caixas de 

transporte. 

Nos casos nos quais sejam necessários métodos de diagnóstico complementares 

(hematologia, bioquímica, imagiologia) e/ou procedimentos cirúrgicos de elevada 

complexidade, os animais são encaminhados para o Dr. Antônio Carlos de Carvalho da Pegasus 

Clínica Veterinária e PetShop ou para o Dr. Stiwens Roberto Trevisan do Hospital Veterinário 

São Francisco de Assis, da Faculdade Anhanguera de Anápolis. Estas instituições possuem uma 

parceria com o CETAS no qual disponibilizam atendimento clínico completo pro-bono. A 

parceria com outras entidades de atendimento médico-veterinário é uma prática transversal à 

maioria dos CETAS e sem a qual não seria possível realizar a recuperação de uma casuística 

tão diversificada e complexa e que é advertida pela legislação brasileira (INSTRUÇÃO 

NORMATIVA 169/08, 2008). 

Animais cujo prognóstico varie de reservado a grave e cuja recuperação não seja viável 

ou possível são utilizados para enriquecimento alimentar dos animais em reabilitação no 

CETAS. Esta prática apresenta diversas vantagens, no sentido que permite o uso de animais 

que fazem parte integrante da dieta natural dos animais em reabilitação, o que facilita a transição 

para a dieta da vida selvagem do animal e reduz a quantidade de carcaças em conservação 

economizando no espaço e no transporte das mesmas. No entanto, apresenta certos riscos 

sanitários, uma vez que não é possível realizar o despiste de agentes patogénicos que poderão 

consequentemente ser transmitidos aos animais em reabilitação.  
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1.2.5. Manutenção  

Durante a permanência no CETAS, seja na enfermaria, quarentena, recintos de 

reabilitação ou triagem, os animais são alimentados de acordo com a sua biologia e a 

disponibilidade de ingredientes. Todas as refeições são confecionadas pelos tratadores, na 

cozinha. De um modo geral, as atividades de limpeza e alimentação são efetuadas durante o 

período da manhã, nas instalações da enfermaria, da quarentena e da triagem. Durante o período 

da tarde, os mesmos procedimentos são efetuados para os recintos de reabilitação. Esta ordem 

de tarefas apresenta elevados riscos de transmissão de patogéneos, uma vez que aquando da 

manutenção da quarentena e principalmente da enfermaria, o tratador entra em contacto com 

animais em recuperação cujo estado sanitário é desconhecido contaminando a sua roupa e 

utensílios funcionando como potenciais fomites para os animais da reabilitação, que por 

estarem em fase final de recuperação deveria ser minimizado os riscos de aquisição de doenças. 

Neste sentido, o ideal seria a inversão da cronologia de tarefas, sendo realizada a higienização 

e alimentação da área de reabilitação no período da manhã, seguida da quarentena e 

posteriormente da enfermaria, ou então poderia ser realizado os mesmos procedimentos na 

quarentena, triagem e enfermaria, nesta ordem, durante o período da manhã, mas com uma 

assepsia dos utensílios e troca de roupa entre este período e o período da tarde no qual seria 

realizado as câmaras de reabilitação. 

Relativamente ao tipo de alimentação fornecida, as aves frugívoras e granívoras são 

alimentadas com rações comerciais equilibradas apropriadas ao género e estado fisiológico de 

cada indivíduo. Estas rações comummente são complementadas com fruta e legumes frescos. 

No que diz respeito a espécies carnívoras, as aves têm como base de alimentação carne de 

bovino moída, suplementada cerca de três vezes por semana, com roedores criados no biotério, 

enquanto os mamíferos são alimentados com porções de frangos inteiros complementados com 

miudezas. Os répteis aquáticos são alimentados com rações comerciais, enquanto aos restantes 

são fornecidas frutas, legumes e carne moída em quantidades variadas, respeitando sempre a 

base alimentar dos animais em estado selvagem. Aos animais omnívoros e animais com dietas 

especializadas (mirmecófagos, nectarívoros) são oferecidas dietas confecionadas na cozinha de 

acordo com indicações de receitas fornecidas pela equipa de biólogos e/ou veterinários.  

No que diz respeito aos animais pediátricos, as aves dispõem de dietas comerciais 

adequadas à espécie, enquanto os canídeos e felídeos possuem fórmulas lácteas apropriados. 
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Os restantes mamíferos pediátricos, de um modo geral, são alimentados com uma mistura de 

leite integral de vaca ou soja com gema de ovo na proporção de uma gema para 250mL de leite. 

Geralmente as dietas pediátricas são suplementadas com complexos vitamínicos e minerais nas 

quantidades adequadas ao peso e sempre que possível à espécie.  

1.2.6. Destino dos animais 

O destino dos animais é decidido de acordo com a IN ICMBio 23/2014. Assim, os 

destinos permitidos por lei são: “destinação imediata” (libertação ou cativeiro) ou mediata 

(libertação experimental, reintrodução, “revigoramento populacional”, cativeiro ou fins de 

pesquisa, educação ou treino). 

A “destinação imediata” foi abordada anteriormente no subtítulo intitulado “triagem”, 

uma vez que esta deve ser realizada com a maior brevidade possível.  

A instrução normativa acima referida define “destinação mediata” como “ações 

planeadas ou coordenadas de destino de animais silvestres realizadas, em geral, após 

procedimentos de reabilitação do animal” (INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/14, 2014).  

A libertação experimental compreende qualquer “ação planeada com colheita 

sistemática de dados para aperfeiçoamento ou proposição de metodologias visando ao 

desenvolvimento de procedimentos para libertações” (INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/14, 

2014). Como tal, a sua realização e implementação pressupõe aferir o sucesso da libertação, de 

forma a delinear planos de aperfeiçoamento dos mesmos. Devem ser seguidos os protocolos 

disponíveis na IN ICMBio 23/2014 (INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/14, 2014). 

Por reintrodução entenda-se “ação planeada que visa reestabelecer uma espécie em uma 

área que foi, em algum momento, parte da sua distribuição geográfica natural, da qual foi 

extirpada ou extinta”. Esta deve estar sempre associada a projetos com investigadores, 

instituições de pesquisa ou órgãos gestores de Unidades de Conservação que facilitem a 

monitorização contínua e tratamento de dados. À semelhança da libertação experimental, 

também para a reintrodução estão disponíveis protocolos próprios (INSTRUÇÃO 

NORMATIVA 23/14, 2014).  

O “revigoramento populacional” é definido como a “ação planeada que, 

preferencialmente, após a realização de projetos de experimentação, visa a soltura de espécimes 
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de maneira rotineira pelos CETAS, pautada em experiência acumulada e conhecimentos 

técnico-científicos em uma área onde já existam outros indivíduos da mesma espécie” 

(INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/14, 2014). 

As várias modalidades de “destinação mediata” referidas devem preferencialmente ser 

realizadas em “áreas de soltura” (áreas de libertação), de preferência áreas cadastradas no 

IBAMA ou outros órgãos ambientais competentes. Áreas de libertação correspondem a 

extensões de terreno não explorado, as quais, após solicitação do proprietário ao IBAMA, são 

analisadas, o que inclui um levantamento topográfico, bem como da fauna e flora presente, de 

forma a averiguar mediante as condições do local, os animais que podem ser libertados no 

mesmo. Estas áreas podem ainda realizar funções de ambientação pré-libertação e reabilitação 

de animais selvagens. O segundo caso só é possível quando o proprietário possui um “Termo 

de Compromisso de reabilitador” e aprovação da autoridade competente (INSTRUÇÃO 

NORMATIVA 23/14, 2014). 

A IN ICMBio 23/2014 estabelece protocolos pré-definidos de avaliação 

comportamental dos animais a serem libertados, bem como informações referentes á 

monitorização dos animais após libertação. 

O destino dos animais deve ser organizado e planeado segundo critérios legislativos 

próprios. Assim é dada prioridade a arranjar o destino adequado a animais que sejam espécies 

alvo de Planos de Ação Nacionais (PAN), como a lontra-gigante (Pteronura brasiliensis), o 

jaguar (Panthera onca), o puma (Puma concolor), o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), o 

tatu-bola (Tolypeutes tricinctu e Tolypeutes matacus) e o cachorro-vinagre (Speothos 

venaticus); espécies ameaçadas descritas na Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº444 e 

445, de 17 de dezembro de 2014; e indivíduos cujo comportamento, biologia ou estado físico 

ou psicológico, prejudiquem a sua reabilitação, como sendo o veado-catingueiro (Mazama 

gouazoubira) e o veado-mateiro (Mazama americana) (pela sua reação exuberante ao stress) e 

o papa-formigas-gigante (Myrmecophaga tridactyla), o tamanduá-mirim (Tamandua 

tetradactyla) e o urutau-comum (Nyctibius griseus) (pelas suas dietas específicas difíceis de 

serem reproduzidas em cativeiro) (ICMBIO, s.d.; INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/14, 2014).  

As libertações são registadas em relatório técnico no qual deve estar descriminado a 

taxonomia do animal, estado de saúde, identificação do proprietário da área de libertação e 

dados georreferenciados do local de libertação (INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/14, 2014, 
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s.d.). 

As libertações em Unidades de Conservação carecem de consulta dos órgãos gestores 

das mesmas e encontram-se ao abrigo da Lei nº9.985, de 18 de julho de (2000). Segundo esta 

lei uma unidade de conservação constitui um “espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”. 

A ordem de prioridade das libertações mediatas está prevista na Lei nº9.605 de 12 de 

fevereiro de (1998), emendada pela Lei nº13.052, de 8 de dezembro de (2014). Estas 

aconselham a libertação dos animais no seu habitat natural, sempre que possível, sendo que nos 

casos nos quais não se reúnam as condições necessárias, os animais devem ser destinados a 

cativeiro em jardins zoológicos, fundações ou entidades semelhantes. A segurança e bem-estar 

animal, até que o animal se encontre no local de destino em cativeiro, inclusive o transporte do 

mesmo está a cargo da organização responsável pela sua captura/resgate/apreensão. 

A Instrução Normativa IBAMA nº 169, de 20 de fevereiro de (2008) define e descreve 

as categorias de cativeiro estipuladas para a fauna selvagem no território brasileiro. Para além 

dos CETAS, está previsto por lei a manutenção de fauna selvagem em: centros de reabilitação, 

jardins zoológicos, “mantenedores” (locais para manutenção) de fauna silvestre, “criadouros 

científicos” (estruturas de produção científicas) de fauna silvestre para fins de pesquisa, 

“criadouros científicos” (estruturas de produção científicas) de fauna silvestre para fins de 

conservação, “criadouros comerciais” (estruturas de produção comerciais) de fauna silvestre, 

estabelecimentos comerciais de fauna silvestre e matadouros de fauna silvestre. A existência de 

diversas entidades às quais é possível atribuir a responsabilidade de manter animais selvagens 

apresenta a grande vantagem de reduzir o número de eutanásias de animais irrecuperáveis, uma 

vez que são principalmente este animais que são destinados para as entidades em questão. No 

entanto, levanta diversas questões éticas, uma vez que um animal irrecuperável, por regra é um 

animal incapaz de sobreviver na vida selvagem. Por estes motivos é necessário grande 

discernimento por parte do médico veterinário e do responsável pelo CETAS para determinar 

o que é considerado aceite ou não a nível de bem-estar animal, uma vez que as sequelas da 

condição física que incapacitam estes animais de sobreviverem na natureza, muitas vezes 

também os impossibilita de possuir qualidade de vida. Por outro lado, é necessário um controlo 
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estrito, eficaz e contínuo destas organizações, uma vez que a autorização para manterem e, na 

maioria das situações, reproduzirem estes animais, no limite, pode ser usada vezes como 

camuflagem para crimes de corrupção e tráfico de animais selvagens (RENCTAS, 2001; 

LACAVA et al., 1995).  

Os centros de reabilitação correspondem a empreendimentos com as mesmas funções 

que os CETAS associado a outras funções como de “criar, recriar, reproduzir e manter 

espécimes de fauna silvestre nativa para fins de programas de reintrodução no ambiente natural” 

(INSTRUÇÃO NORMATIVA 169/08, 2008). 

Por locais para manutenção de fauna silvestre entende-se “todo o empreendimento 

autorizado pelo IBAMA com finalidade de: criar e manter espécimes de fauna em cativeiro, 

sendo proibida a sua reprodução” (INSTRUÇÃO NORMATIVA 169/08, 2008).  

As estruturas de produção científicas para fins de pesquisa e de conservação estão ambas 

autorizadas a “criar, recriar e manter fauna”, diferindo apenas em relação às instituições às quais 

estão associadas e nos objetivos de cada empreendimento. Enquanto a primeira está sempre 

associada a instituições de pesquisa ou ensino e visa realizar e subsidiar pesquisas científicas e 

de ensino, a segunda está vinculada a planos de maneio controlados pelos órgãos ambientais 

competentes e tem como função realizar e subsidiar programas de conservação. Por sua vez as 

estruturas de produção comerciais têm a função de “criar, recriar, terminar, reproduzir e manter 

fauna silvestre” com o objetivo da “alienação de espécimes, partes, produtos e subprodutos”. 

Funções estas que são levadas a cabo pelos estabelecimentos comerciais de fauna silvestre, 

sendo que estes apenas podem comercializar produtos oriundos de estruturas de produção 

comerciais (INSTRUÇÃO NORMATIVA 169/08, 2008).  

O destino de um animal para cativeiro carece de requisitos específicos. Entre eles é 

necessário que o órgão responsável realize uma análise do processo de autorização ou 

licenciamento da estrutura de produção que irá receber o animal. Após a translocação do(s) 

indivíduo(s), é imprescindível que o órgão responsável receba o comprovativo da mesma. Este 

deve ser enviado pela Superintendência dentro de um período de 15 dias após o procedimento. 

Um processo de seriação é levado a cabo no caso de mais do que uma instituição se encontre 

interessada, os critérios de análise estão descritos em IN ICMBio 23/2014. Posteriormente, é 

definido uma ordem de seriação prioritária das instituições. Denotar que no caso de jardins 

zoológicos é dado preferência a instituições de melhor qualidade, classificados como categoria 



 
 
 

22 
 

“A”, comparativamente aos de menor (categoria “C”). É importante salientar que, no caso de 

jardins zoológicos, a qualidade dos recintos e instalações é um critério eliminatório e que o 

tamanho do recinto e a densidade populacional dispostos na legislação devem ser 

obrigatoriamente cumpridos. O funcionamento de jardins zoológicos e as condições de 

acondicionamento dos animais encontram-se ao abrigo da Lei nº7.173, de 14 dezembro de 1983 

e da Instrução Normativa IBAMA nº4, de 4 de março de 2002 e IBAMA nº169, de 20 de 

fevereiro de 2008, respetivamente (SANTOS, s.d.).  

É de salientar que existem espécies que possuem o seu destino previsto em Programas 

de Cativeiro Oficial. Estes têm como função a conservação ex situ da espécie e encontram-se 

ao abrigo da Instrução Normativa ICMBio nº22, de 27 de março de 2012. De um modo geral 

estes programas estão associados a ações previstas em PAN para a Conservação de Espécies 

Ameaçadas de Extinção e fazem-se acompanhar de ações estratégicas, protocolos de maneio, 

manutenção e cruzamento de animais em cativeiro e livro genealógico da espécie, assim como 

relatórios anuais dos resultados (INSTRUÇÃO NORMATIVA 22/12, 2012). Uma vez que 

estão inseridas nestes programas, os espécimes destas espécies estão isentos dos processos 

anteriormente descritos (INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/14, 2014).  

É necessário a marcação individual prévia de todos os animais destinados a cativeiro e 

esta deve constar do documento de transferência do espécime. Os custos de sexagem e 

acondicionamento do animal durante o transporte devem ser levados a cabo pela instituição 

recetora do animal (INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/14, 2014). 

O destino de animais para instituições de pesquisa, educação ou centros de treino está 

dependente de apresentação de projetos com respetiva justificação dos mesmos, os quais são 

submetidos a avaliação e, se assim for o caso, aprovação por parte do responsável do CETAS 

e do Superintendente (INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/14, 2014). Estas instituições, bem 

como os possuidores das autorizações de uso de animais estão sujeitas às regulamentações 

vigentes sobre experimentação animal, nomeadamente a Medida Provisória nº2.186-16, de 23 

de agosto de 2001, a Lei nº11.794, de 8 de outubro de 2008 e ainda da Instrução Normativa 

ICMBio nº3, de 1 de setembro de 2014 (SANTOS, s.d.). 

No que diz respeito aos animais híbridos ou exóticos, por não poderem ser libertados, 

são destinados para cativeiro ou para instituições de pesquisa, de educação ou para centros de 

treino. Quando tal não ocorre está previsto por lei que estes possam ser utilizados na reabilitação 
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dos animais instalados no CETAS ou em áreas de libertação (INSTRUÇÃO NORMATIVA 

23/14, 2014). O uso de animais exóticos/híbridos utilizados para reabilitação de animais 

selvagens, apresenta como vantagem o facto de reduzir o uso de espaço e de recursos do 

CETAS, uma vez que seria esta a realidade dos animais exóticos ou híbridos nos quais não seja 

possível encontrar um destino, no entanto, apresenta as mesmas desvantagens de qualquer 

animal de fonte desconhecida utilizado para alimentação de outro, que foram discutidas 

anteriormente no subtítulo “Ambulatório/Enfermaria”. 

Aquando da impossibilidade dos destinos previstos pelas leis anteriormente 

mencionadas, a Resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº457, de 25 de 

junho de (2013) “dispõe sobre o depósito e guarda provisória de animais silvestres”. Segundo 

esta, na impossibilidade dos animais serem destinados, o órgão autuante poderá atribuir dois 

termos provisórios: o Termo de Guarda de Animais Silvestres (TGAS), sendo este concedido a 

uma pessoa interessada, cadastrada no órgão ambiental competente, que voluntariamente 

assuma os cuidados do animal até que seja atribuído um destino adequado; e o Termo de 

Depósito de Animais Silvestre (TDAS), no qual a manutenção dos animais apreendidos é 

custeada voluntariamente pelo autuado, até que seja encontrado um destino adequado. 

A atribuição de termos provisórios, apenas é aplicada a espécies passíveis de criação e 

comercialização conforme a Resolução CONAMA nº457, de 25 de junho de (2013), 

encontrando-se isentas espécimes vítimas de maus tratos e cujo interessado não possua 

condições de manutenção; indivíduos pertencentes a espécies invasoras; em perigo de extinção 

ou pertencentes ao Anexo I da Convenção Internacional para o Comércio de Espécies da Fauna 

e Flora Ameaçadas de Extinção (CITES); e ainda das classes Amphibia, Reptilia e aves 

Passeriformes com distribuição geográfica local. Podendo apenas ser autorizado no máximo 10 

animais por cada termo. De referir que o TGAS possui carácter prioritário em relação ao TDAS. 

Todos os animais cujo óbito ocorra no CETAS são identificados, conservados no 

congelador e destinados a instituições de pesquisa ou ensino, mediante um pedido formal por 

parte das mesmas (INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/14, 2014). O CETAS/GO possui um 

protocolo com o Centro de Controlo de Zoonoses de Goiânia. Faz parte deste acordo que todos 

os primatas que morram no CETAS sejam submetidos a exame necroscópico e seja feita a 

colheita de material biológico para despiste de arboviroses e raiva. O CETAS possui também 

um convénio com o centro de Estudos e Pesquisas Biológicas (CEPB) da Pontifícia 
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Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), no qual destina todas as cascaveis (Crotalus spp. e 

Sistrurus spp.) e jararacas (Bothrops spp.). 

Os cadáveres que não sejam destinados a instituições de pesquisa serão colocados em 

locais devidamente licenciados para disposição final de resíduos de serviços de saúde de acordo 

com a Resolução CONAMA nº358, de 29 de abril de 2005.   
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2. Análise de dados 

Como mencionado no primeiro capítulo, somente uma percentagem dos animais que 

dão entrada no CETAS é encaminhada para o ambulatório. Tendo em conta que aquando do 

inicio do estágio já se encontravam animais em tratamento na enfermaria do CETAS e que 

existem animais que pelas mais diversas razões se lesionam ou desenvolvem doenças quando 

se encontram em reabilitação, o que em ambas as situações, implica termos de entrada fora do 

intervalo do meu período de estágio, optei por dividir a análise de dados por: termos de entrada 

e casuística atendida pela equipa médico-veterinária.  

2.1. Termos de entrada  

Durante o período de estágio (1 de março a 11 de junho de 2015) foram entregues no 

CETAS/GO 785 animais, cerca de 215 animais por mês. O mês com maior número de entradas 

foi maio, com 271 exemplares e o com menor foi abril com 185. 

Como é possível observar no gráfico 1, a percentagem de indivíduos da classe Aves 

representam quase ¾ da totalidade de entregas, seguida da classe Reptilia e finalmente da classe 

Mammalia. Não foram entregues animais da classe Amphibia nem qualquer espécie de 

invertebrados. As frequências de cada classe estão de acordo com o observado nos CETAS de 

diversos estados do Brasil (MARQUES et al., 2012; VILELA, 2012; FREITAS et al., 2015; 

XAVIER e VALENÇA, 2015; SANTOS, 2009; BARROSO, 2014; MENEZES et al., 2014).  

Gráfico 1 – Análise quantitativa da classe de indivíduos entregue no CETAS/GO entre o período de 1 de março a 

11 de junho de 2015. 
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2.1.1. Classe 

No que diz respeito à classe Aves, estão representadas 19 das 33 ordens de aves presentes 

no Brasil (GUEDES, 2014). O Cerrado apresenta espécies endémicas de 7 ordens, 4 

(Apodiforme, Columbiforme, Passeriforme, Psitaciforme) destas representadas na casuística do 

CETAS (OLIVEIRA e MARQUIS, 2002). Hidasi (1997) realizou um levantamento de espécies 

na cidade de Goiânia em 1997, no qual observou 254 espécies de 18 ordens, destas apenas 12 

deram entrada no CETAS/GO. As ordens Passeriforme e Psitaciforme representaram quase 

85% das entradas, sendo a primeira com 48,6% e a segunda com 36,19%. Os restantes 15,21% 

encontram-se divididos pelas restantes ordens. A tabela 1 descreve as ordens de aves entregues 

no CETAS e a sua frequência. 

Tabela 1 - Distribuição quantitativa e relativa das ordens de indivíduos pertencentes à classe Aves entregues no 

CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 

Ordens Nº de indivíduos Percentagem (%) 
Passeriformes 278 48,60% 
Psittaciformes 207 36,19% 
Columbiformes 15 2,62% 
Strigiformes 14 2,45% 
Accipitriformes 10 1,75% 
Cathartiformes 9 1,57% 
Piciformes 9 1,57% 
Cariamiformes 5 0,87% 
Apodiformes 4 0,70% 
Coraciiformes 4 0,70% 
Cuculiformes 3 0,52% 
Nyctibiiformes 3 0,52% 
Pelecaniformes 3 0,52% 
Falconiformes 2 0,35% 
Gruiformes 2 0,35% 
Anseriformes 1 0,17% 
Charadriiformes 1 0,17% 
Struthioniformes 1 0,17% 
Trochilidae 1 0,17% 
Total Geral 572 100,00% 

 

As 10 espécies de aves mais frequentes encontram-se descritas na tabela 2, como é 

expectável estas encontram-se distribuídas pelas ordens Passeriformes e Psitaciformes.  
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Tabela 2 - Distribuição quantitativa e relativa das dez espécies mais frequentes de indivíduos pertencentes à 

classe Aves entregues no CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 

Rótulos de Linha Nº de indivíduos Percentagem (%) 
Canário-da-terra-verdadeiro (Sicalis flaveola) 103 18,01% 
Periquitão-maracanã (Psittacara leucophthalmus) 74 12,94% 
Periquito-de-encontro-amarelo (Brotogeris chiriri) 54 9,44% 
Curió (Sporophila angolensis) 36 6,29% 
Pássaro-preto (Gnorimopsar chopi) 35 6,12% 
Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) 25 4,37% 
Papa-capim-capuchinho (Sporophila nigricollis) 17 2,97% 
Arara-canindé (Ara ararauna) 15 2,62% 
Papagaio-do-mangue (Amazona amazonica) 13 2,27% 
Trinca-ferro-verdadeiro (Saltator similis) 11 1,92% 

  

A tabela 3 apresenta as ordens de répteis entregues no CETAS durante o período de 

estágio. Como é possível observar apenas foram entregues animais das ordens Testudinata e 

Squamata, tendo a primeira uma frequência ligeiramente superior à segunda.  

Tabela 3 - Distribuição quantitativa e relativa das ordens de indivíduos pertencentes à classe Reptilia entregues 

no CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 

Ordem Nº de indivíduos  Percentagem (%) 
Testudinata 85 56,67 
Squamata 65 43,33 
Total 150 100,00 

 

Relativamente à classe Mammalia, foram entregues animais pertencentes a sete ordens. 

A ordem mais frequente foi Primata (34,92%), seguida de Xenarthra (26,98%) e Carnivora 

(19,05%). A predominância da ordem Primata foi também observada em estudos nos CETAS 

de Salvador e de Paraíba, este último no qual ainda se observou também a ordem Xenarthra 

como a segunda mais frequente (MARQUES et al., 2012; VIDAL e MÉLO, 2012). As ordens 

de mamíferos entregues no CETAS, assim como a sua frequência estão descritas na tabela 

seguinte. 

Tabela 4 - Distribuição quantitativa e relativa das ordens de indivíduos pertencentes à classe Mammalia 

entregues no CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 

Ordem Nº de indivíduos Percentagem (%) 
Primata 22 34,92 
Xenarthra 17 26,98 
Carnivora 12 19,05 
Cingulata 4 6,35 
Artiodactyla 3 4,76 
Rodentia 3 4,76 
Chiroptera 2 3,17 
Total 63 100,00 
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2.1.2. Agentes de entrega 

Na tabela 5 é possível observar que as entregas foram efetuadas essencialmente por 

civis, agências ambientais e forças policiais e militares. As entregas realizadas pelo corpo de 

bombeiros e forças policiais constituem cerca de 55,67% das entregas, seguidas pelas entregas 

pela comunidade (22,17%) e pelas agências ambientais (22,16%). Embora as entregas 

realizadas por civis representem “apenas” 22,17% do total, esta percentagem não deixa de ser 

relevante tendo em conta que não é um grupo com atribuições formais para a entrega de animais.  

Tabela 5 – Distribuição quantitativa e relativa dos agentes responsáveis pelas entregas de animais no CETAS/GO 

entre o período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 

Agente responsável pela entrega Nº de indivíduos Percentagem (%) 
BPM Ambiental* 238 30,32% 
Pessoa física 174 22,17% 
Bombeiros* 118 15,03% 
DEMA* 71 9,04% 
SECIMA** 60 7,64% 
AMMA** 28 3,57% 
CCZ** 25 3,18% 
CETAS** 22 2,80% 
IBAMA** 19 2,42% 
SEMA** 16 2,04% 
Polícia Civil1* 7 0,89% 
FLONA** 3 0,38% 
Grupo de Proteção Ambiental* 1 0,13% 
Guarda Civil Metropolitana de Goiânia* 1 0,13% 
Guardiões do Verde** 1 0,13% 
PRF* 1 0,13% 
Total 785 100,00% 

* Forças policiais e militares; ** Agências ambientais. 

O gráfico 2 relaciona os motivos de entrega com as diversas entidades responsáveis pela 

entrega. Logicamente a grande maioria das apreensões (49,09%) foram realizados pelo 

Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPM ambiental) e pela Delegacia Especializada em 

Meio Ambiente (DEMA) (21,52%). Embora a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (SECIMA), não seja uma entidade policial ou militar, esta apresenta uma frequência 

relativamente elevada de apreensões (17,27%) por fazer parte das suas funções a realização de 

fiscalizações. O número de apreensões realizadas pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental 

(PBM Ambiental) é superior às realizadas pelo IBAMA, uma vez que nos últimos anos 

realizou-se uma descentralização de responsabilidades, que permitiu ao IBAMA concentrar-se 

em crimes de grande magnitude enquanto o PBM Ambiental realiza as ações de fiscalização de 

menor extensão, mas mais volumosas (DESTRO et al., 2012). As entregas voluntárias foram 
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essencialmente realizadas por membros da comunidade (pessoa física) (72,80%) e pelo BPM 

ambiental (17,15%). Esta última percentagem deve-se ao facto de a entrega espontânea poder 

ser realizada diretamente no posto oficial do BPM ambiental, CETAS e IBAMA, por recolha 

agendada dos animais no domicílio ou ainda aquando do ato de fiscalização. Os resgates foram 

realizados principalmente pelo corpo de bombeiros (54,63%) e pelo BPM ambiental (16,20%). 

Estes valores são expetáveis por serem estas uma das principais funções destas instituições. 

Gráfico 2 – Relação entre os motivos de entrega e as entidades responsáveis pela entrega dos animais ao 

CETAS/GO entre 1 de março e 11 de junho de 2015. 

 

O gráfico 3 explora a relação entre a classe dos animais entregues com as entidades 

responsáveis pela entrega. Como é possível observar, a entidade responsável pela entrega está 

associada ao motivo de entrega mais frequente em cada classe (gráfico 5). Neste sentido, uma 

vez que a procedência mais frequente da classe Aves foi apreensão, as entidades com maior taxa 

de apreensões são também as que realizaram a maior entrega das mesmas, ou seja, o BPM 

ambiental, o corpo de bombeiros, DEMA e SECIMA. Souza (2014) realizou um estudo no 

CETAS de Belo Horizonte no ano de 2008, no qual descreveu à semelhança desta análise, uma 

maior frequência de apreensões (85,12%), seguida de resgate (8,65%) e entrega voluntária 

(6,22%) e ainda também uma grande maioria do PBM Ambiental (79,67%), seguida de 

membros da comunidade (6,22%) e IBAMA e entidades fiscalizadoras (5,45%) nas entregas da 

classe Aves. O mesmo foi observado para a classe Mammalia, na qual as entidades responsáveis 
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pela maioria dos resgates (motivo de entrega mais comum na classe) são também as 

responsáveis pela maioria das entregas da mesma, ou seja, o corpo de bombeiros e o BPM 

ambiental. Uma vez que na classe Reptilia o resgate e a entrega voluntária apresentam 

percentagens muito semelhantes, as entidades com maior presença nas entregas desta classe são 

o corpo de bombeiros e o BPM ambiental (responsáveis pelos resgates) e a pessoa física 

(responsável pela entrega voluntária).  

 

Gráfico 3 – Relação entre a classe dos animais entregues no CETAS/GO a as entidades responsáveis pela entrega 

durante o período de 1 de março e 11 de junho de 2015. 

 

2.1.3. Tipos de entrega 

Como é possível observar no gráfico 4 a maioria dos indivíduos entregues (42,04%) 

resultaram de ações de apreensão, enquanto 27,52% tiveram origem em processos de resgate e 

30,45% de entrega voluntária. Denotar que a percentagem de entrega voluntária é superior à 

percentagem de animais entregue por civis. Esta diferença deve-se ao facto de serem 

classificados como “entrega voluntária” as transferências de animais de outras entidades como 
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o CETAS de Catalão e ainda animais entregues voluntariamente às entidades que realizam 

fiscalizações e que posteriormente realizam a entrega dos animais ao CETAS/GO. Um 

levantamento realizado pelos CETAS do Brasil em 2012 corrobora os nossos achados, sendo 

que a apreensão é a principal origem dos animais que dão entrada nos CETAS, no entanto este 

estudo detetou que a entrega voluntária apresenta uma frequência ligeiramente superior ao 

resgate, o que é contrário ao observado (DESTRO et al., 2012; VILELA, 2012). Esta diferença 

pode dever-se ao reduzido período de estudo e a pequenas variações locais, uma vez que o 

estudo em questão analisou diversos CETAS.  

Gráfico 4 – Descrição quantitativa dos tipos de entregas de animais no CETAS/GO entre o período de 1 de março 

a 11 de junho de 2015. 
 

Como é possível observar no gráfico 5, enquanto a apreensão foi a principal causa de 

ingresso na classe Aves, na classe Reptilia foi a entrega voluntária e na classe Mammalia foi o 

resgate. Estes dados vão de encontro ao observado por Vilela (2012) em um levantamento da 

casuística dos CETAS de todo o Brasil. Possíveis motivos para estas diferenças serão 

apresentados na discussão de cada motivo de entrega.  

Gráfico 5 – Frequência das classes de animais referentes à apreensão, entrega espontânea e resgate dos animais 

que deram entrada no CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 
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Tabela 6 - Distribuição quantitativa e relativa dos tipos de entregas dentro de cada classe de animais no CETAS/GO 

entre o período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 

 Aves Mamíferos Repteis 

Classe 
Nº de 

indivíduos  
Percentagem 

(%) 
Nº de 

indivíduos 
Percentagem 

(%) 
Nº de 

indivíduos 
Percentagem 

(%) 
Apreensão 319 55,77% 5 7,94% 6 4,00% 

Entrega 

espontânea 
154 26,92% 9 14,29% 76 50,67% 

Resgate 99 17,31% 49 77,78% 68 45,33% 

Total 572 100% 63 100% 150 100% 

 

2.1.3.1. Apreensão 

Embora as apreensões representem a maioria da totalidade das entregas, estas apenas 

apresentam uma percentagem relevante (96,67%) no caso das aves, sendo que nos répteis 

constitui apenas 1,82% e em relação aos mamíferos apenas 1,52%. Somente três ordens de Aves 

foram entregues como resultado de apreensão e a frequência dentro de cada ordem apresenta 

uma grande variação. No caso dos Passeriformes as apreensões correspondem a 91,01%, 

enquanto que nos Psitaciformes constitui 30,92% e finalmente no caso dos Piciformes 22,22%. 

A ordem dos Passeriformes é a que mais frequentemente é apreendida (BASTOS et al., 

2008; RENCTAS, 2001; SANCHES, 2008; IBRAHIM e SOUZA, 2014; QUEIROZ, 2015). As 

causas sugeridas são o reduzido preço destes animais no mercado negro quando comparado 

com outras ordens (o que obriga à captura de maior número de exemplares) e a sua reduzida 

dimensão (o que facilita o transporte e camuflagem) (BASTOS et al., 2008; SANCHES, 2008; 

IBRAHIM e SOUZA, 2014). Estes são direcionados principalmente para o mercado interno, 

uma vez que no Brasil há uma forte tradição cultural de criação desta ordem principalmente das 

aves canoras, por estes motivos o canário-da-terra (Sicalis flaveola) é o passeriforme mais 

comum em apreensões (RENCTAS, 2001; BASTOS et al., 2008; BARROSO, 2014; SOUZA 

et al., 2014; PADRONE, 2004). De referir que o canário-da-terra (Sicalis flaveola), o curió 

(Sporophila angolensis), o papa-capim-capuchinho (Sporophila nigricolis) e o pássaro-preto 

(Gnorimopsar chopi) são dos passeriformes mais apreendidos não somente no estado de Goiás 

mas também em todo o país (BASTOS et al., 2008; BORGES et al., 2006; RENCTAS, 2001; 

SANCHES, 2008; IBRAHIM e SOUZA, 2014; QUEIROZ, 2015; RIBEIRO e SILVA, 2007). 

Segundo Destro (2012) o canário-da-terra é a espécie mais apreendida no país, o curió a 5º 

espécie, seguida do pássaro-preto em 7º lugar e o papa-capim-capuchinho em 12º. Estes dados 

estão de acordo com os obtidos na análise de dados uma vez que estes animais encontram-se 
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entre as 10 espécies de aves com maior número de entrada no CETAS/GO. Associados à 

tradição cultural, surgem os elevados preços que estas aves canoras atingem, comparativamente 

a outras aves da ordem Passeriformes, o que estimula o seu tráfico (VILELA, 2012). Usando 

como exemplo o pássaro-preto (Gnorimopsar chopi), este é muito traficado para o comércio de 

pet shop e pode valer em média 2500 dólares (RENCTAS, 2001). 

Os Psitaciformes correspondem à segunda ordem mais comum no tráfico de aves 

(RENCTAS, 2001; VILELA, 2012). Estes são capturados pelas suas habilidades de criar 

vínculos emocionais fortes com o proprietário, por imitarem sons antrópicos, pela coloração da 

plumagem e pelo elevado valor no mercado ilegal, principalmente internacional (FRANCO et 

al., 2012; RENCTAS, 2001; VILELA, 2012; IBRAHIM e SOUZA, 2014; QUEIROZ, 2015; 

RIBEIRO e SILVA, 2007). De referir que as espécies entregues no CETAS/GO como resultado 

de apreensão estão em concordância com o descrito na literatura, sendo que as espécies com 

uma percentagem mais relevante das apreensões foram o papagaio-verdadeiro (Amazona 

aestiva), o pagaio-do-mangue (Amazona amazonica) e o papagaio-galego (Alipiopsitta 

xanthops) (TERESA, 2015; RIBEIRO e SILVA, 2007; VILELA, 2012). Estes encontram-se 

entre as espécies mais frequentemente apreendidas no estado de Goiás (BASTOS et al., 2008). 

De acordo com Destro (2012) o papagaio-verdadeiro constitui a 14º espécie mais apreendida 

no Brasil, assim como a mais apreendida da sua ordem. Embora a arara-canindé (Ara ararauna) 

esteja entre as mais frequentemente apreendidas tanto em Goiás como por todo o Brasil, esteja 

avaliada em cerca de 4000 dólares e se encontre entre as aves com maior índice de ingresso no 

CETAS/GO, no período em análise apenas 13% (2 indivíduos) dos exemplares entregues foram 

provenientes de apreensão, sendo a sua maioria resultado de resgate (BASTOS et al., 2008; 

RENCTAS, 2001; RIBEIRO e SILVA, 2007). No entanto, ressalva-se o facto de o período 

analisado ser curto, o que pode exercer alguma influência nos resultados obtidos. 

O tucano-toco foi a única espécie pertencente à ordem Piciforme que deu entrada no 

CETAS/GO como resultado de apreensão. Foram entregues no CETAS sete indivíduos o que 

corresponde a 0.87 animais por mês, dois dos quais como resultado de apreensão. Este valor é 

superior ao observado no CETAS de Piauí (0,58 indivíduos/mês em 2011) e no estado de Goiás 

(0,187 indivíduos/mês durante 8 anos – 1997-2005), mas inferior ao observado no CETAS de 

Belo Horizonte (2,25 indivíduos/mês em 2011) (BASTOS et al., 2008; MOURA et al., 2012; 

SOUZA et al., 2014). Ainda assim, esta é uma espécie muito procurada por colecionadores e 
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pode atingir valores elevados no mercado ilegal (RENCTAS, 2001; RIBEIRO e SILVA, 2007; 

TRÁFICO, s.d.). 

No caso dos répteis, as únicas espécies entregues como resultado de apreensão foram 

dois indivíduos da espécie iguana-verde (Iguana iguana) e quatro jabuti-piranga (Chelinoidis 

carbonaria). Embora a apreensão de iguana-verde seja pouco frequente no estado de Goiás, 

esta encontra-se entre os répteis mais procurados para o mercado de pet-shops (BASTOS et al., 

2008; FERREIRA, 2014; HOMEM, 2015; IGUANAS, 2012). Embora não estejam muito 

representados, os jabutis (Chelonoidis spp.) são o género de répteis da ordem Testudinata mais 

comum em apreensões, tanto em Goiás, como por todo o país (BASTOS et al., 2008; 

RENCTAS, 2001; COMO, s.d.; COSTUME, 2015; HARNIK, 2006). Segundo Destro (2012) 

os jabutis constituem a 28º espécie mais apreendida no Brasil, 4º da sua classe e 3º mais 

apreendida da sua ordem. 

Os únicos mamíferos apreendidos foram três indivíduos de sagui-de-tufo-preto 

(Callithrix penicillata) e dois tatu-peba (Euphractus sexcinctus). O sagui-de-tufo-preto, é a 

segunda espécie de primata mais comum em apreensões em Goiás e os indivíduos do género 

estão entre as espécies de primatas do novo mundo mais traficadas para o comércio ilegal 

interno de pet-shop e para investigação científica (BASTOS et al., 2008; PADRONE, 2004; 

RENCTAS, 2001; RUIZ-MIRANDA, 2011; TRÁFICO, s.d.). O seu tráfico tem vindo a crescer 

de tal modo que em outros biomas esta espécie é considerada um problema ecológico devido à 

sua introdução como espécie invasora e à capacidade de hibridação com espécies locais 

(MARQUES et al., 2012; PEREIRA et al. s.d.; RAMOS, 2011; RUIZ-MIRANDA, 2011). A 

presença do tatu-peba em apreensões está associada ao tráfico da sua carne, uma vez que o seu 

consumo é relativamente comum em certas partes do país, estando comumente associado à 

disseminação de doenças infeciosas (PASSAGEIRA, 2014; SILVA, 2013).  

2.1.3.2. Entrega voluntária 

A classe com maior percentagem de entrega voluntária é a Reptilia (50,67%), seguida 

da classe Aves (26,92%) e Mammalia (14,29%) (tabela 6). Como referido anteriormente é 

comum a entrega voluntária de jabuti-piranga (Chelonoidis carbonaria) e isso é observável nos 

dados de entrada do CETAS/GO, sendo que esta espécie constitui 71,05% das entregas da classe 

Reptilia. Mais de 50% das entregas voluntárias da classe de Aves são compostas pelas espécies 

periquitão-maracanã (Psittacara leucophtalmus) (25,97%), periquito-de-encontro-amarelo 
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(Brotogeris chiriri) (16,88%), papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) (9,74%) e curió 

(Sporohila angolensis) (3,90%). No que diz respeito aos mamíferos não existe nenhuma espécie 

que apresente uma frequência notável, possíveis motivos para a entrega voluntária de 

mamíferos corresponde ao comportamento agressivo observado pela maioria dos animais 

aquando da sua maturidade sexual (MARQUES et al., 2012). De um modo geral as entregas 

voluntárias seguem a tendência do tráfico local, uma vez que a grande maioria, senão a 

totalidade de entregas voluntárias de animais, decorre do facto de que os seus detentores, por 

diversas razões, decidirem entregá-los isentando-se assim da penalidade de crime ambiental. 

Neste sentido, é expectável que as espécies comumente entregues voluntariamente sejam as 

mais comuns no comércio ilegal de pet-shop do país, o que explica a elevada percentagem das 

espécies anteriormente citadas (ANIMAIS, 2004; IPAAM, 2014; MARTINS, 2013; SOUZA, 

et al. 2008).  

2.1.3.3. Resgate 

A classe com maior percentagem de resgate foi Mammalia (77,78%), seguida de 

Reptilia com 45,33% do total dos animais e finalmente de Aves com 17,31%. (tabela 6).  

Relativamente aos mamíferos, o resgate apresenta uma porção maioritária em relação a 

todas as ordens entregues. As espécies com maior ingresso de resgate foram o papa-formigas 

gigante (Myrmecophaga tridactyla) (24,49%), o sagui-de-tufo-preto (Callithrix penicillata) 

(20,41%), o papa-formigas pequeno (Tamandua tetradactyla) (8,16%) e o cachorro-do-mato 

(Cerdocyon thous) (6,12%). A elevada percentagem de mamíferos resgatados resulta da 

dificuldade na sua manipulação por parte de civis não qualificados (o que dificulta a ação do 

civil caso encontre um exemplar que necessite de resgate), por não serem espécies comumente 

traficadas e pelo facto de serem animais que sofrem com grande facilidade traumatismo de 

origem antropogénica (atropelamento, ataque de cães) (TAMANDUÁ-BANDEIRA, 2013; 

PRF, 2015; R. MARQUES, 2015; BOMBEIROS, 2012; CORPO, 2014; ONÇA, 2013).  

Nos répteis, é possível observar uma grande discrepância entre a percentagem de resgate 

nas duas ordens representadas (gráfico 6). Enquanto no caso da ordem Testudinata o resgate 

corresponde a 21,18%, no caso da ordem Squamata corresponde a 76,92%. Ainda dentro da 

ordem Squamata observa-se que entre os animais resgatados existem quatro espécies que 

apresentam uma frequência notoriamente elevada compondo 81,63% dos ingressos, estas são: 

a cascavél-de-quatro-ventas (Crotalus durissus) (42%), a jararaca (Bothrops spp) (16%), a 
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falsa-coral (Oxyrhopus spp.e Erythrolamprus aesculapii) (12%) e a jiboia-constritora (Boa 

constritora) (12%). Esta discrepância deve-se possivelmente à facilidade na manipulação dos 

animais da ordem Testudinata, sendo comumente entregue por civis em entregas voluntárias, 

enquanto que no caso da ordem Squamata são espécies que devido ao tamanho que podem 

atingir e à possibilidade de presença de veneno, incutem um sentimento de respeito pela 

comunidade o que faz com que seja comum o seu resgate de zonas de conflito como áreas 

urbanas (BOMBEIROS, 2013; BORGES et al., 2006; VILELA, 2012; BORGES, 2015; GO, 

s.d.; RESGATE, 2015).  

Gráfico 6 – Relação dos motivos de entrega com as ordens de répteis que deram entrada no CETAS/GO entre o 

período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 

As espécies de aves mais frequentemente resgatadas foram o periquitão-maracanã 

(Psittacara leucophtalmus) (16,16%), a arara-canindé (Ara ararauna) (10,10%), o periquito-

de-encontro-amarelo (Brotogeris chiriri) (9,09%) e a coruja-buraqueira (Athene cunicularia) 

(7,07%). É comum o resgate do periquitão-maracanã (Psittacara leucophtalmus) e do periquito-

de-encontro-amarelo devido a traumatismos como garroteamento dos membros causado por 

fios de papagaios-de-papel, da arara-canindé (Ara ararauna) devido a maus-tratos por parte da 

comunidade (como apedrejamento) e da coruja-buraqueira (Athene cunicularia) por 

atropelamento e por colisão com veículos (possivelmente devido ao seu comportamento, de 

habitarem zona urbanas e permaneceram junto ao solo enquanto aguardam a passagem de 

presas) (AMMA, 2015; CASAL, s.d.; DENER, 2014; LEIJOTO, 2014; STEGANHA, 2014). 

2.1.4. Cidade de origem 

Das 246 cidades do estado de Goiás foram entregues animais de 59, sendo Goiânia a 

mais representada (30,96%), seguido de Rio verde (9,30%), Senador Canedo (8,66%), 

Aparecida de Goiânia e Jataí com a mesma frequência (6,75%). A tabela 7 apresenta as 15 
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cidades com maior frequência de proveniência de animais, assim como a sua densidade 

populacional e área geográfica.  

Tabela 7 – 15 cidades com maior percentagem de proveniência dos animais, densidade populacional e área 

territorial referentes à entrada de animais entre 1 de março a 11 de junho de 2015. 

Cidade População 2015 
Área territorial 

(km2) 
Nº de 

indivíduos 
Percentagem (%) 

Goiânia  1 430 697 729,018 243 30,96 
Rio Verde  207 296 8 379,659 73 9,30 
Senador Canedo  100 367 248,291 68 8,66 
Aparecida de 

Goiânia 
521 910 288,122 53 6,75 

Jataí  95 998 7 174,228 53 6,75 
Goianápolis 11 024 162,435 37 4,71 
Guapó  14 441 516,844 26 3,31 
Anápolis 366 491 933,156 24 3,06 
Catalão  98 737 3 821,463 20 2,55 
Trindade  117 454 710,714 17 2,17 
Palminópolis  3 661 387,693 15 1,91 
Santo Antônio do 

Descoberto  
69 988 944,145 12 1,53 

Santa Cruz de Goiás  3 095 1 108,962 11 1,40 
Formosa 112 236 5 811,788 9 1,15 
Silvânia  20 233,00 2 345,94 9 1,15 
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Gráfico 7 – Mapa de autoestradas do estado de Goiás (A) e mapas com a densidade de entregas da classe 

Mammalia (B), da classe Reptilia (C) e da classe Aves (D) no CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de 

junho de 2015. 

 

Os gráficos 8 e 9 correlacionam a frequência da entrega de classes de animais com a 

distância entre o local onde foram encontrados e o CETAS/GO e o tempo de viagem. Como é 

possível observar, a classe Reptilia é a classe que provém de maiores distâncias/períodos de 

tempo e a classe Mammalia menores. Comparativamente às restantes classes, a classe Reptilia 

é proveniente de cidades mais distantes de Goiânia e com menos autoestradas (gráfico 7). No 

entanto, também os mamíferos apresentam proveniências relativamente distantes e com pouca 

ocorrência de autoestradas, diferindo apenas no número de indivíduos provenientes de cada 

classe, podendo-se observar uma maior densidade nos répteis o que vai influenciar diretamente 

os resultados dispostos nos gráficos 8 e 9.  

http://www.infoescola.com/mapas/mapa-rodoviario-de-goias/ 

A B 

C D 
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Gráfico 8 e 9 – Relação entre a frequência da entrega de classes de animais com a distância entre o local onde 

foram encontrados e o CETAS/GO e o tempo de viagem até ao mesmo. 

O facto da maioria das animais serem oriundos de Goiânia, está provavelmente 

relacionado com a proximidade ao CETAS e com a elevada densidade populacional. Cinco das 

dez cidades com maior frequência de entregas fazem fronteira com Goiânia. Nove das cidades 

acima descritas encontram-se nas quinze com maior densidade populacional e quatro destas 

encontram-se ainda entre as quinze com maior área geográfica. No entanto, embora seja 

observável uma correlação entre a densidade populacional e a quantidade de animais entregue 

no CETAS/GO (gráfico 10), o mesmo não é observável no que diz respeito à área geográfica 

(gráfico 10). Esta ausência de correlação com a área geográfica pode dever-se ao facto de 

quanto maior a área, mais difícil a monitorização da vida selvagem e as ações de controlo de 

degradação do meio ambiente como resgate e apreensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 10 e 11 – Correlação entre a densidade populacional e a área geográfica e os ingressos do CETAS/GO 

durante o período de 1 de março e 11 de junho de 2015. 
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Como seria de esperar Goianésia e Mineiros não estão representados uma vez que estes 

também possuem instituições que realizam recuperação e reabilitação de animais selvagens. No 

entanto Anápolis e Catalão, encontram-se entre as dez cidades mais frequentes, existindo 

inúmeras explicações para este facto como por exemplo a elevada densidade populacional da 

primeira e a extensa área geográfica da segunda (tabela 7).  

2.2. Casuística 

Durante o período de estágio 156 animais foram atendidos pela equipa veterinária do 

CETAS/GO. Destes 80,77% (126 espécimes) correspondiam a animais que deram entrada com 

sinais evidentes de doença ou lesão, 10,89% (17 espécimes) a animais que já estavam internados 

aquando do início do período de estágio e 8,33% (13 espécimes) a animais que se encontravam 

na reabilitação ou quarentena quando desenvolveram doenças ou sofreram traumatismos. Dos 

animais que deram entrada no CETAS durante o período de estágio (758 animais), 19,87% 

foram encaminhados para o ambulatório e receberam tratamento médico-veterinário. Este valor 

é superior ao observado por Barroso (2014) no CETAS de Catalão (16,1% durante o período 

de novembro de 2013 a março de 2014) e por Menezes (2014) no CETAS de Tocantins (14,16% 

em 2013). 

Como se pode observar na tabela 8, à semelhança do que se verifica nos termos de 

entrada geral, a maior percentagem de animais de ambulatório é referente à classe Aves. No 

entanto, ao contrário do que se verifica nos termos de entrada, a segunda classe mais frequente 

foi Mammalia seguida de Reptilia.  

Tabela 8 - Distribuição quantitativa e relativa da classe de indivíduos que foram atendidos pela equipa médico-

veterinária no CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 

Classe Nº de indivíduos Percentagem (%) 

Aves 104 66,67% 

Mammalia 31 19,87% 

Reptilia 21 13,46% 

Total 156 100,00% 

 

2.2.1. Classe 

A frequência de ocorrência das ordens dentro da classe Aves encontra-se descrita na 

tabela 9. Embora a ordem Psitaciforme tenha mantido uma frequência relativamente semelhante 

à dos termos de entrada, a ordem Passeriforme reduziu para 10,68%. Sendo que a segunda 
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ordem mais frequente é a Accipitriforme com 11,65% e em quarto lugar encontra-se a ordem 

Strigiforme (8,74%).  

Receberam tratamento médico-veterinário oito espécies de Psitaciformes, quatro destas 

encontram-se entre as dez espécies mais frequentes no ambulatório. Estas quatro espécies 

compõem 87,80% da frequência da ordem. 

Foram entregues cinco espécies de Accipitriformes e quatro de Strigiformes, sendo as 

espécies mais frequente de cada ordem, o gavião-carijó (Rupornis magnirostris) com 58,33% 

e a coruja-buraqueira (Athene cunicularia) com 66,67%. A elevada percentagem destas duas 

ordens na casuística do ambulatório deve-se possivelmente ao facto de estas serem 

frequentemente vítimas de colisão com automóveis e de agressão intencional. 

Embora a ordem Passeriforme seja a terceira ordem mais frequente (tabela 9), nenhuma 

espécie desta ordem se encontra entre as dez espécies mais observadas pela equipa médico-

veterinária (tabela 10). Apenas 3,5% dos Passeriformes que deram entrada no CETAS/GO 

foram encaminhados para o ambulatório. Esta discrepância poderá ser atribuída ao facto das 

apreensões no estado de Goiás resultarem principalmente de denúncias e consequentemente em 

fiscalizações de residências e coleções privadas, de modo que a maioria dos Passeriformes que 

são entregues encontram-se geralmente em estado hígido (BORGES et al., 2006). 

Tabela 9- Distribuição quantitativa e relativa das ordens de indivíduos pertencentes à classe Aves atendidos pela 

equipa médico-veterinária no CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 

Ordens Nº de indivíduos Percentagem (%) 

Psitaciformes 41 39,81% 

Accipitriformes 12 11,65% 

Passeriformes 11 10,68% 

Strigiformes 9 8,74% 

Columbiformes 7 6,80% 

Piciformes 5 4,85% 

Cariamiformes 3 2,91% 

Pelecaniformes 3 2,91% 

Apodiformes 2 1,94% 

Cathartiformes 2 1,94% 

Coraciiformes 2 1,94% 

Nyctibiiformes 2 1,94% 

Anseriformes 1 0,97% 

Charadriiformes 1 0,97% 

Cuculiformes 1 0,97% 

Falconiformes 1 0,97% 

Total  103 100,00% 
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Tabela 10 - Distribuição quantitativa e relativa das dez espécies de indivíduos pertencentes à classe Aves mais 

frequentemente entregues no CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 

Espécie 
Nº de 

indivíduos 

Percentagem (%) 

Periquitão-maracanã (Psittacara leucophthalmus) 14 13,59% 

Arara-canindé (Ara ararauna) 10 9,71% 

Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) 10 9,71% 

Gavião-carijó (Rupornis magnirostris) 7 6,80% 

Coruja-buraqueira (Athene cunicularia) 6 5,83% 

Pomba-de-asa-branca (Patagioenas picazuro) 6 5,83% 

Periquito-de-encontro-amarelo (Brotogeris chiriri) 3 2,91% 

Seriema (Cariama cristata) 3 2,91% 

Araçari-castanho (Pteroglossus castanoris) 2 1,94% 

Beija-flor-tesoura (Eupetomena macroura) 2 1,94% 

 

No que diz respeito aos mamíferos (tabela 11), as frequências de cada ordem 

mantiveram-se relativamente semelhantes às dos termos de entrada. As espécies mais comuns 

foram o sagui-de-tufo-preto (Callithrix pennicillata) e o papa-formigas-gigante (Myrmecopha 

gatridactyla) com 28,13 e 25% do total de indivíduos entregues, respetivamente.  

Tabela 11 - Distribuição quantitativa e relativa das ordens de indivíduos pertencentes à classe Mammalia 

atendidos pela equipa médico-veterinária no CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 

Ordem Nº de indivíduos Percentagem (%) 

Primata 14 43,75% 
Xenarthra 8 25,00% 

Carnivora 6 18,75% 

Chiroptera 2 6,25% 

Artiodactyla 1 3,13% 

Rodentia 1 3,13% 

Total  32 100,00% 

 

Como é possível observar na tabela 12, foram atendidos pela equipa médico-veterinária 

répteis pertencentes apenas a duas ordens. Á semelhança do que ocorre nos termos de entrada, 

a ordem mais frequente foi Testudinata, embora com uma frequência mais elevada, tendo sido 

atendido apenas quatro indivíduos da ordem Squamata. Esta diferença deve-se às causas de 

resgate entre as duas ordens, enquanto no caso de Testudinata é comum ocorrer devido a 

atropelamento, no caso da ordem Squamata deve-se geralmente por contacto com a 

comunidade. Deste modo há um maior número de animais com lesões na primeira situação, 

comparativamente aos da segunda que, de um modo geral, se apresentam saudáveis. 

 



 
 
 

43 
 

Tabela 12 - Distribuição quantitativa e relativa das ordens de indivíduos pertencentes à classe Reptilia atendidos 

pela equipa médico-veterinária no CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 

Ordem Nº de indivíduos Percentagem (%) 

Testudinata 17 80,95% 

Squamata 4 19,05% 

Total 21 100,00% 

 

2.2.2. Agentes de entrega 

Tal como ocorre nos termos de entrada, também na casuística do ambulatório a maioria 

dos animais foram entregues pelo corpo de bombeiros, membros da comunidade e BPM 

ambiental (tabela 13). Na categoria de “Desconhecido” encontram-se os animais que já se 

encontravam em tratamento aquando do início do estágio, que foram transferidos da quarentena 

e reabilitação para o ambulatório ou animais nos quais não foi possível adquirir a informação 

referente ao termo de entrada. 

Tabela 13 - Descrição dos agentes responsáveis pelas entregas de animais atendidos pela equipa médico-

veterinária no CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de junho de 2015 e distribuição quantitativa e 

relativa das entregas realizadas pelos mesmos. 

Agente Nº de indivíduos Percentagem (%) 

Bombeiros 52 33,33% 

Pessoa física 36 23,08% 

BPM ambiental 18 11,54% 

AMMA 6 3,85% 

CETAS - Catalão 3 1,92% 

DEMA 2 1,28% 

FLONA - Silvânia 2 1,28% 

Guarda nacional metropolitana 1 0,64% 

IBAMA 1 0,64% 

SECIMA 1 0,64% 

SEMA 1 0,64% 

Desconhecido 33 21,15% 

Total 156 100,00% 

 

2.2.3. Tipos de entrega 

Como se pode observar na tabela 14, a frequência dos tipos de entrega da casuística do 

ambulatório, invertem-se relativamente aos termos de entrada, verificando-se uma frequência 

mais elevada associada ao resgate, seguida de entrega voluntária e de apreensão. A presença da 

categoria “Desconhecido” deve-se aos motivos acima referidos. Esta alteração na frequência 

dos tipos de entrega deve-se ao facto de, como referido anteriormente, a maioria das apreensões 

serem resultado de denúncias e posteriores fiscalizações a residências e coleções privadas, 
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sendo que a maioria dos animais encontram-se aparentemente saudáveis e apenas 3,03% dos 

animais entregues como resultado de apreensões foram encaminhados para o ambulatório. Uma 

vez que a maioria das entregas voluntárias correspondem a animais de estimação que por 

diversas razões os proprietários decidem entregar, também neste caso o número de animais 

entregues com a presença de alterações ao exame físico foi relativamente reduzido (17,57%). 

Cerca de 32,87% dos animais entregues por resgate receberam atendimento médico-veterinário.  

 

Tabela 14 -  Distribuição quantitativa e relativa dos tipos de entregas de animais atendidos pela equipa médico-

veterinária no CETAS/GO entre o período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 

Tipos de entrega Nº de indivíduos Percentagem (%) 

Resgate 71 45,51% 

Entrega voluntária 42 26,92% 

Apreensão 10 6,41% 

Desconhecido 33 21,15% 

Total Geral 156 100,00% 

 

2.2.4. Cidade de origem 

Das 59 cidades representadas nos termos de entrada, 23 estão presentes na casuística de 

animais atendidos pela equipa médico-veterinária do CETAS/GO. Como é possível observar 

na tabela 15, as cidades com maiores frequências nos termos de entrada encontram-se entre as 

mais frequentes na casuística. A elevada frequência (21,15%) da origem “desconhecida” 

devem-se aos motivos anteriormente descritos. 

O facto da cidade de Jataí se encontrar entre as mais frequentes nos termos de entrada, 

mas ser uma das menos frequentes na casuística, deve-se provavelmente ao facto de apenas 

terem sido entregues animais da ordem Passeriforme e Squamata, as quais são as ordens com 

menor ingresso no ambulatório. Embora Guapó esteja entre as mais frequentes nos termos de 

entrada, todos os indivíduos entregues (26 espécimes), resultaram de uma ação de entrega 

voluntária de uma estrutura de produção comercial e como tal os animais encontravam-se 

saudáveis, sendo esta a razão de Guapó não se encontrar presente na casuística. 

Apesar de Catalão e Anápolis estarem entre as cidades mais frequentes nos termos de 

entrada, estas encontram-se muito pouco representadas ou ausentes, provavelmente por também 

prestarem serviços médico-veterinários aos animais selvagens. 
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Tabela 15 - Cidades com maior percentagem de proveniência dos animais, densidade populacional e área territorial 

referentes à entrada de animais atendidos pela equipa médico-veterinária do CETAS/GO entre 1 de março a 11 de 

junho de 2015. 

Cidade 
População 

2015 

Área territorial 

(km2) 

Nº de 

indivíduos 
Percentagem (%) 

Goiânia  1 430 697 729,018 64 41,03% 

Aparecida de Goiânia 521 910 288,122 17 10,90% 

Senador Canedo 100 367 248,291 7 4,49% 

Goianápolis 11 024 162,435 4 2,56% 

Abadia de Goiás 7895 146,778  3 1,92% 

Catalão  98 737 3 821,463 3 1,92% 

Rio verde  207 296 8 379,659 3 1,92% 

Silvânia  20 233,00 2 345,94 3 1,92% 

Trindade  117 454 710,714 2 1,28% 

Desconhecido   33 21,15% 

 

2.2.5. Sistema orgânico afetado 

A classificação do sistema orgânico afetado (tabela 16) é baseada nos sinais 

predominantes no quadro clínico do animal. O sistema orgânico afetado com maior frequência 

foi o esquelético, seguido de nervoso, tegumentar, muscular e pediátrico. A categoria “Outros” 

apresenta uma frequência elevada, localizando-se entre os sistemas esqueléticos e nervoso. É 

importante que aquando da avaliação da análise do sistema orgânico seja tomada em 

consideração que é frequente a associação de afeções de diversos sistemas, como por exemplo 

o muscular ao tegumentar, ambos os anteriores ao esqueléticos e este último ao nervoso, assim 

como a escassez de métodos de diagnóstico complementar, o que dificultou a abordagem ao 

diagnóstico do animal. Na categoria “Outros” estão incluídos quadros clínicos infeciosos, de 

afeção multiorgânica ou ambíguos. A categoria “Pediátrico” engloba todos os animais que 

receberam atendimento médico-veterinário devido à sua condição fisiológica e não 

necessariamente por apresentarem quadro clínico específico. 
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Tabela 16 – Distribuição quantitativa e relativa do sistema orgânico afetado nos animais atendidos pela equipa 

médico-veterinária do CETAS/GO entre 1 de março a 11 de junho de 2015.  

Sistema orgânico afetado Nº de indivíduos Percentagem (%) 

Esquelético 59 37,82% 

Nervoso 19 12,18% 

Tegumentar 16 10,26% 

Muscular 15 9,62% 

Pediátrico 12 7,69% 

Digestivo 3 1,92% 

Ocular 2 1,28% 

Respiratório 2 1,28% 

Reprodutor 1 0,64% 

Outros 27 17,31% 

Total 156 100,00% 

 

Como é possível observar na tabela seguinte (tabela 17), embora o sistema esquelético 

seja o sistema orgânico mais afetado, de um modo geral este apresenta uma variação entre as 

classes, sendo que enquanto no caso das aves é claramente maioritário com 44,66% do total, já 

nos répteis apresenta uma frequência de 33,33% e nos mamíferos é o segundo sistema mais 

afetado com “apenas” 18,75% do total. Paulo e Conforti (2015) observaram, à semelhança deste 

estudo, uma predominância de afeção do sistema esquelético. A elevada percentagem do 

sistema esquelético em relação aos restantes sistemas está possivelmente associada ao facto do 

quadro clínico e sinais clínicos associados a este serem geralmente de fácil diagnóstico, 

raramente culminarem com morte aguda ou subaguda (permitindo um intervalo de tempo 

suficiente para que ocorra o resgate do animal) e estar frequentemente relacionada a episódios 

traumáticos (sendo esta a principal causa de encaminhamento dos animais para o ambulatório). 

No caso dos indivíduos da classe Aves, a elevada frequência de afeção do sistema esquelético 

deve-se possivelmente às particularidades anatómicas do seu sistema esquelético (CASTRO, 

2010). Relativamente aos répteis esta elevada percentagem deve-se ao facto de ser frequente a 

ocorrência de fratura de carapaça associado a traumatismos em indivíduos da ordem 

Testudinata, uma vez que dos seis indivíduos da classe com este tipo de lesão, apenas um não 

pertencia a esta ordem. No caso dos mamíferos, embora esta percentagem possa ser menor é 

importante considerar a contagem dos casos, uma vez que como é possível observar o sistema 

mais afetado nesta classe foi o sistema nervoso, mas apenas com uma diferença de três casos, 

esta ligeira diferença ocorre devido à elevada percentagem de exemplares da ordem Primata e 

pela frequente causa de ingressos associados a situações de electrocução que na maioria das 

situações culmina com quadros neurológicos que podem ou não ser acompanhados de afeções 

do sistema esquelético. 
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A elevada percentagem de “Outros” na categoria de sistema orgânico afetado na classe 

Mammalia e Aves está associada ao número de quadro infeciosos e ambíguos como clamidiose 

ou ligeira perda de condição corporal que afetam diversos sistemas e nos quais não é possível 

averiguar ou estimar qual o principal sistema afetado. 

Os problemas no sistema nervoso apresentam uma elevada frequência, por terem sido 

classificado como “Nervoso” todos os animais com sinais clínicos do foro neurológico como 

convulsões ou delírio, mas também situações ambíguas como prostração grave (que poderia ser 

o resultado de afeção multiorgânica) por ser este o sinal clínico predominante.  

A classe Reptilia apresenta percentagens elevadas classificadas como “Pediátrico” 

devido ao facto da maioria dos animais vendidos no mercado ilegal pertencerem a esta faixa 

etária e, como tal, ser relativamente frequente a entrada de animais desta faixa etária no CETAS. 

Tabela 17 - Distribuição quantitativa e relativa dos sistemas orgânicos afetados nas classes de animais atendidos 

pela equipa médico-veterinária do CETAS/GO entre 1 de março a11 de junho de 2015. 

A
v
es

 

Sistema orgânico Nº de indivíduos Percentagem (%) 

Esquelético 46 44,66% 

Muscular 11 10,68% 

Nervoso 10 9,71% 

Tegumentar 8 7,77% 

Pediátrico 4 3,88% 

Respiratório 2 1,94% 

Digestivo 1 0,97% 

Ocular 1 0,97% 

Outros 20 19,42% 

Total 103 100% 

M
a

m
m

a
li

a
 

Esquelético 6 18,75% 

Muscular 2 6,25% 

Nervoso 9 28,13% 

Tegumentar 5 15,63% 

Pediátrico 2 6,25% 

Digestivo 1 3,13% 

Ocular 1 3,13% 

Outros 6 18,75% 

Total 32 100% 

R
ep

ti
li

a
 

Esquelético 7 33,33% 

Muscular 2 9,52% 

Tegumentar 3 14,29% 

Pediátrico 6 28,57% 

Digestivo 1 4,76% 

Reprodutor 1 4,76% 

Outros 1 4,76% 

Total  21 100,00% 
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2.2.6. Etiologia 

Na tabela 18 encontram-se as etiologias mais prováveis para os quadros clínicos que os 

animais apresentavam. Na maioria dos casos a história prévia do animal é inacessível e como 

tal a classificação da etiologia é realizada de acordo com o tipo e número de lesões 

demonstradas, bem como o local onde o animal foi resgatado/encontrado. Na categoria 

“Indefinido” encontram-se os quadros clínicos nos quais não foi possível atribuir uma etiologia 

provável, enquanto na categoria “Outros” encontram-se etiologias que não se aplicam às 

restantes categorias, como por exemplo tóxicos, metabólica e maus-tratos humanos.  

Como seria expectável, as lesões de origem traumática inespecífica constituem a maior 

percentagem das situações observadas, uma vez que a grande maioria dos animais deram 

entrada como consequência de traumatismos. A menos que seja possível identificar indícios no 

tipo de lesão (fios ou linhas e projéteis), lesões muito próprias (electrocução) ou que seja 

resgatado em locais muito sugestivos (autoestradas) a etiologia é sempre indefinida, embora 

seja evidente tratar-se de origem traumática. Ainda assim, como é possível observar na tabela 

19, esta é a principal etiologia (49,51%) da classe Aves, sendo que esta classe representa 89,47% 

(51 animais) dos casos de lesão traumática. Esta elevada frequência deve-se possivelmente ao 

facto de ser mais difícil averiguar uma possível etiologia para a apresentação clínica nesta classe 

e ainda pelo elevado número de exemplares que deram entrada comparativamente ás restantes 

classes, o que aumenta a probabilidade de casos desta categoria, assim como pelo facto que, a 

maioria das espécies de aves, ficam incapazes de fugir do local do acidente uma vez que o seu 

modo principal de locomoção (voo) fica comprometido, facilitando a identificação da vítima e 

o seu posterior resgate. A predominância de afeções de origem traumática em aves foi também 

observada por Santos et al. (2008) na casuística do Hospital Veterinário da Universidade 

Federal do Paraná. 

Os atropelamentos ocorreram principalmente na classe Mammalia e Reptilia, sendo que 

na classe Aves ocorreu em apenas 2,91% (três indivíduos) dos casos. Barroso (2014) realizou 

um levantamento de atropelamentos em Uberlândia, Minas gerais no qual observou, à 

semelhança desta análise, uma predominância da classe Mammalia, no entanto a segunda classe 

mais frequente foi Aves seguida de Reptilia. São descritas como causas de atropelamento de 

animais, a sobreposição da autoestrada com o território do animal, a possibilidade de predação 

nas imediações ou a ingestão de vítimas prévias que ainda não tenham sido removidas do local, 
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o uso de autoestradas para termorregulação e ainda a colisão intencional (BONNET e CUNHA, 

2012; OLIVEIRA, 2006). É possível que a frequência de atropelamentos seja menor em aves 

por ser mais fácil a evasão das mesmas à colisão e pela autoestrada, geralmente, não se 

encontrar em conflito direto com o seu método de locomoção. Os casos de atropelamento 

registados em aves, foram duas seriemas (Cariama cristata) e um gavião-de-cabeça-cinza 

(Leptodon cayanensis). No primeiro caso, como se trata de animais terrestres existe uma maior 

probabilidade de serem vítimas de atropelamentos, e em ambos os casos são animais carnívoros, 

os quais estão mais vulneráveis, pelo facto de se poderem alimentar de outras vítimas de 

atropelamento. Também é de referir que a menor incidência de casos de atropelamentos em 

aves pode dever-se ao facto de que na grande maioria, a colisão com aves culminar com o óbito 

do animal, sendo que estas situações não são contempladas neste estudo. Foram atendidas seis 

espécies de mamíferos vítimas de atropelamento. A espécie mais frequente foi o papa-formigas-

gigante (Myrmecophaga tridactyla) constituindo metade dos indivíduos, os restantes 

mamíferos apresentam apenas um exemplar de cada espécie. É difícil nomear causas possíveis 

para a elevada taxa de atropelamentos desta espécie, mas poderá estar associado à fisiologia e 

comportamentos da própria espécie nomeadamente aos seus hábitos diurnos, à sua baixa 

acuidade visual, à sua natureza lenta e ao seu elevado porte (1-1,2m) (GOMES et al., 2013; 

OLIVEIRA, 2006). No que diz respeito à classe Reptilia, a ordem Testudinata foi a mais 

frequente, correspondendo a 77,78% dos atropelamentos da classe, representada pelo jabuti-

piranga (Chelonoidis carbonaria) e pelo cágado-de-barbicha (Phrynops geoffroanus) com sete 

e dois indivíduos respetivamente. A única espécie da ordem Squamata atendida foi uma jiboia-

constritora (Boa constritora). Os atropelamentos desta classe ocorrem possivelmente devido à 

utilização das estradas para termorregulação e/ou à locomoção lenta inerente a estas espécies. 

De acordo com Gomes (2013) o papa-formigas-gigante, a seriema e a jiboia-constritora 

encontram-se entre as espécies mais frequentes das suas classes em atropelamentos na zona de 

Goiás. É de referir que o número de atropelamentos tende a aumentar nos meses da época seca 

(abril a setembro), devido à maior necessidade de deslocação para procura de alimento e fuga 

aos incêndios, comuns nesta estação, o que obriga os animais a terem de cruzar autoestradas 

aumentando o risco de acidentes de viação (PRADO et al., 2005; ANIMAIS, 2015; NETO et 

al., 2015; ATROPELAMENTO, s.d.). 

Certas etiologias apresentam uma ocorrência quase exclusiva em algumas classes. Tal 

é o caso de “Linhas ou fios” em que a totalidade dos casos pertencem à classe Aves, estando 
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presente apenas duas espécies: o Periquitão-maracanã (Psittacara leucophtalmus) e o irerê 

(Dendrocygna viduata), com sete e um indivíduos respetivamente. É comum a ocorrência de 

entrada de aves com membros garroteados por linhas de papagaios de papel, que muitas vezes 

culmina com a necessidade de amputação do membro afetado (AVES, 2012; CEROL, 2014; 

LINHA, 2004). Esta casuística tende a aumentar exponencialmente no mês de julho, por se 

tratar de época de férias escolares (FÉRIAS, 2015). Os riscos da utilização de fio, aumentam 

devido ao uso de cerol e linha chilena, o que torna o fio extremamente cortante, tornando-se um 

problema não só para os animais, mas também para os transeuntes. No Brasil este problema 

tornou-se tão preocupante que existe legislação que proíbe o uso destes fios (PM, 2015; 

SUZUKI e BRAGA, 2014). Outra etiologia quase exclusiva de uma classe é “Electrocução”, 

na qual dos sete casos, seis pertencem à classe Mammalia e um à classe Aves. Os indivíduos da 

classe Mammalia pertencem todos à ordem Primata, sendo quatro sagui-de-tufo-preto 

(Callithrix penicillata) e dois macaco-prego (Sapajus libidinosus). A elevada ocorrência de 

electrocuções nesta ordem devem-se ao facto de o animal utilizar as linhas elétricas como 

suporte para se movimentar entre a vegetação e para procura de alimento, tratando-se de uma 

questão ecológica que afeta esta ordem em muitos países (AUMENTO, 2010; BUSS, 2012; 

RODRIGUES e MARTINEZ, 2014; BUSS, 2012; KUMAR e KUMAR, 2015; MONDAVI, 

2013).  

Tabela 18 – Distribuição quantitativa e relativa da etiologia provável dos quadros clínicos dos animais atendidos 

pela equipa médico-veterinária do CETAS/GO entre 1 de março a 11 de junho de 2015. 

Etiologia Nº de indivíduos Percentagem (%) 

Traumática 57 36,54% 

Atropelamento 22 14,10% 

Pediatria 12 7,69% 

Infeciosa 11 7,05% 

Linhas ou fios 8 5,13% 

Electrocução 7 4,49% 

Ataque de roedores 2 1,28% 

Ataque de abelha 1 0,64% 

Ataque por cães 1 0,64% 

Parasitária 1 0,64% 

Projétil 1 0,64% 

Outros 4 2,56% 

Indefinido 29 18,59% 

Total Geral 156 100,00% 
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Tabela 19 - Distribuição quantitativa e relativa da etiologia provável dos quadros clínicos das classes de animais 

atendidos pela equipa médico-veterinária do CETAS/GO entre 1 de março a 11 de junho de 2015. 
A

v
es

 

Etiologia Nº de indivíduos Percentagem (%) 

Traumática 51 49,51% 

Infeciosa 9 8,74% 

Linhas ou fios  8 7,77% 

Pediatria 4 3,88% 

Atropelamento 3 2,91% 

Ataque de abelha 1 0,97% 

Electrocução 1 0,97% 

Projétil 1 0,97% 

Outros 3 2,91% 

Indefinido 22 21,36% 

Total 101 100% 

M
a
m

m
a
li

a
 

 Traumática 5 15,63% 

Infeciosa 1 3,13% 

Pediatria 2 6,25% 

Atropelamento 10 31,25% 

Electrocução 6 18,75% 

Parasitária 1 3,13% 

Ataque por cães 1 3,13% 

Outros 1 3,13% 

Indefinido 5 15,63% 

Total 32 100% 

R
ep

ti
li

a
 

 Traumática 1 4,76% 

Infeciosa 1 4,76% 

Pediatria 6 28,57% 

Atropelamento 9 42,86% 

Ataque de roedores 2 9,52% 

Indefinido 2 9,52% 

Total  21 100,00% 

 

2.2.7. Diagnóstico 

De modo a facilitar a leitura, a análise dos diagnósticos obtidos foi realizada por classe 

tendo sido contabilizado a presença de uma determinada lesão, de modo que o número total de 

lesões será superior ao de casos por existirem animais que apresentavam múltiplas lesões. 

Denotar que todos os diagnósticos foram realizados com base no exame físico e/ou na resposta 

à terapêutica, salvo raras exceções nas quais foi realizado o encaminhamento do animal para as 

instituições anteriormente referidas. O Anexo 2 permite complementar informações de cada 

caso clínico com dados referentes à espécie, sinais clínicos, etiologia e desfecho do caso.  

A tabela 20 apresentam-se os diagnósticos observados na classe Aves. Como 

mencionado anteriormente as afeções do sistema esquelético são as mais frequentes 

verificando-se uma maior prevalência de fraturas, seguidas de luxações e amputações. Os 
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mesmos resultados foram observados em estudos de afeções esqueléticas e cirúrgicas em aves 

no serviço de radiologia e cirurgia do Hospital Veterinário da Universidade de Paulo 

(ARNAUT, 2006; CASTRO, 2010). Como é possível observar, as fraturas do membro torácico 

foram as mais frequentes, sendo 14,04% fratura de úmero e 12,28% fratura de rádio-ulna. Se a 

estas adicionarmos as fraturas de metacarpo (1,75%) e de coracoide (0,88%) observa-se que as 

fraturas do membro torácico constituem 28,95% da casuística da classe, sendo o triplo das 

fraturas de membro pélvico (9,65%). A predominância de fraturas no atendimento de aves 

selvagens é comumente observada, existindo no entanto, ligeiras diferenças relativamente ao 

membro mais afetado (ANDERY, 2011; CASTRO, 2010; ARNAUT, 2006). Enquanto Santos 

et al. (2008) descrevem uma tendência relativamente semelhante entre os membros, Andery 

(2011) à semelhança dos achados nesta análise, registaram uma maior frequência de fraturas 

nos membros torácico e Arnaut (2006) refere uma maior incidência no membro pélvico. No 

que diz respeito ao osso mais afetado em cada membro, Santos et al. (2008) descrevem no 

membro torácico o rádio-ulna e no membro pélvico o metatarso, enquanto Arnaut (2006), 

Bortolini et al. (2013) e Castro (2010) descrevem o úmero e o tibiotarso. Castro (2010) descreve 

como causa para o elevado número de fraturas desta classe, a reduzida espessura das corticais 

ósseas, assim como da massa muscular que envolve os ossos. 

O quarto diagnóstico mais frequente foi clamidiose, com a mesma frequência que 

garroteamento dos membros pélvicos. Denota-se o facto da clamidiose ter sido diagnosticada 

com base no quadro clínico e resposta à terapia, resultando provavelmente em subdiagnóstico. 

As causas para a elevada frequência de garroteamento dos membros pélvicos estam 

anteriormente descritas. No que diz respeito à clamidiose a elevada percentagem da doença 

pode dever-se ao stress associado ao tráfico (no caso dos animais apreendidos) e à mudança de 

rotina no caso dos animais entregues voluntariamente, o que causa uma imunodepressão 

conhecida por precipitar os sinais clínicos da doença, adicionalmente a exposição a ambientes 

com diversas espécies como é observada na triagem, quarentena e enfermaria pode facilitar a 

transmissão interespecífica (CARVALHO, 2012; HIDASI, 2010; VILELA, 2012). A totalidade 

dos animais diagnosticados com clamidiose pertencem à ordem Psitaciforme, sendo sete 

indivíduos pertencentes à espécie papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) e um papagaio-

galego (Alipiopsitta xanthops). Estudos realizados no CETAS de Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro e Bahia detetaram um percentagem de 72, 51 e 12,9% de positivos à Clamidia psittaci, 

respetivamente (LEAL, 2013; VASCONCELOS, 2012; VILELA, 2012). Dois estudos 
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realizados no CETAS de Goiás reportam uma incidência de 3,66% e 25,6% de positivos 

(CARVALHO, 2012; HIDASI, 2010). 

A elevada presença de lacerações é justificada pela frequência da etiologia traumática 

na classe. A debilitação ligeira ocorre principalmente em animais oriundos do tráfico e/ou que 

sejam submetidos a viagens de longas distâncias. Denotar que casos como as retrizes cortadas, 

incapacidade de voo, pododermatite e situações congénitas ou adquiridas, como Splayed legs e 

enfisema de sacos aéreos, estão associadas a animais oriundos de cativeiro e à exceção da última 

situação, as lesões são consequência direta do mesmo. 

Tabela 20 - Distribuição quantitativa e relativa da casuística do ambulatório do CETAS/GO referente aos 

ingressos da classe Aves durante o período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 

Diagnóstico Nº de casos Percentagem (%) 

Fratura de úmero  16 14,04% 

Fratura de rádio-ulna 14 12,28% 

Prostração  10 8,77% 

Clamidiose 8 7,02% 

Garroteamento do MPl 8 7,02% 

Múltiplas lacerações 7 6,14% 

Debilitação ligeira 5 4,39% 

Fratura de fémur  5 4,39% 

Fratura de tíbia  4 3,51% 

Pediatria 4 3,51% 

Splayed legs 3 2,63% 

Arrancamento das rémiges  2 1,75% 

Enfisema dos sacos aéreos 2 1,75% 

Fratura de metacarpo 2 1,75% 

Fratura de metatarso 2 1,75% 

Luxação do MPl 2 1,75% 

Abcesso ocular 1 0,88% 

Amputação do MT 1 0,88% 

Amputação dos dígitos do MT 1 0,88% 

Artrite séptica MPlD e MPlE 1 0,88% 

Envenenamento 1 0,88% 

Estupor, opistótonos 1 0,88% 

Ferida perfurante de quilha 1 0,88% 

Feridas penetrantes na face 1 0,88% 

Fratura de coracoide 1 0,88% 

Head tilt 1 0,88% 

Hematorreia 1 0,88% 

Incapacidade de voo 1 0,88% 

Laceração de propatagio 1 0,88% 

Lesão medular 1 0,88% 

Pequena laceração 1 0,88% 

Pododermatite 1 0,88% 

Retrizes cortadas 1 0,88% 

Indefinido 3 2,63% 

Total Geral 114 100,00% 
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Na tabela 21 apresentam-se os diagnósticos realizados no CETAS/GO para a classe 

Mammalia durante o período de estágio. O elevado número de fraturas está associado 

principalmente à frequência de atropelamentos da classe (31,25%). Enquanto os casos de 

convulsões, de delírio, de edema e de necrose dos membros anteriores resultam de 

electrocuções. Relativamente à prostração, nesta categoria estão inseridos animais com diversos 

graus de gravidade do sinal clínico e a sua presença deve-se ao conjunto das etiologias 

anteriormente descritas, cujos casos clínicos apresentavam este sinal como predominante. Os 

restantes casos, com exceção da parasitose, doença óssea metabólica e pediatria, resultaram de 

traumatismo, seja ele atropelamento, ataque por canídeos ou indefinido. 

Tabela 21 - Distribuição quantitativa e relativa da casuística do ambulatório do CETAS/GO referente aos 

ingressos da classe Mammalia durante o período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 

Diagnóstico Nº de casos Percentagem (%) 

Prostração  5 15,63% 

Estado convulsivo e delírio 3 9,38% 

Fratura de tíbia  2 6,25% 

Múltiplas lacerações 2 6,25% 

Pediatria 2 6,25% 

Choque hipovolémico, hemorragia vaginal 1 3,13% 

Claudicação dos MP 1 3,13% 

Debilitação ligeira 1 3,13% 

Delírio  1 3,13% 

Doença metabólica óssea 1 3,13% 

Edema e necrose dos MA 1 3,13% 

Feridas na cabeça, perfuração ocular 1 3,13% 

Fratura de costela 1 3,13% 

Fratura de fémur 1 3,13% 

Fratura de rádio-ulna 1 3,13% 

Fratura de úmero  1 3,13% 

Laceração de pele 1 3,13% 

Opacidade da córnea 1 3,13% 

Parasitose 1 3,13% 

Perda de unha do 1º dígito do MAD 1 3,13% 

Prostração e estado convulsivo 1 3,13% 

Ulceração profunda do MA 1 3,13% 

Indefinido 1 3,13% 

Total Geral 32 100,00% 

 

Os diagnósticos da classe Reptilia encontram-se descritos na tabela 22. De um modo 

geral todas as lesões apresentadas refletem os efeitos da elevada percentagem de atropelamentos 

(42,86%) e traumatismos (4,76%). A fratura de carapaça é geralmente a situação mais comum 

na ordem Testudinata em casos de traumatismos (BERNARDI et al., 2011; FOWLER e 

CUBAS, 2001; SANTOS et al., 2009; SOUZA, 2006). A frequência de casos de pediatria, como 



 
 
 

55 
 

referido anteriormente é reflexo do tráfico ilegal de animais que favorece os animais pediátricos 

nesta classe. Como resultado do cativeiro também se observa o caso de dermatite de plastrão e 

anasarca e de prolapso do pénis, situações comuns em animais da ordem Testudinata (FOWLER 

e CUBAS, 2001; RAMOS et al., 2009; SANTOS e PEREIRA, 2011). Metade dos casos de 

múltiplas lacerações ocorreram em indivíduos da ordem Squamata da espécie cascavel-de-

quatro-ventas (Crotalus durissus) por ataque de roedores, esta é uma situação preocupante e 

que deve ser levada em conta sempre que se mantém um animal desta ordem e em particular 

desta espécie em cativeiro, uma vez que estes tendem a demonstrar anorexia por reação ao stress 

e como tal ficam sujeitas a agressão por parte da presa quando esta não é morta nas primeiras 

horas após oferta do alimento (BOYER, s.d; CARE, s.d.; FOWLER e CUBAS, 2001).  

 

Tabela 22 - Distribuição quantitativa e relativa da casuística do ambulatório do CETAS/GO referente aos 

ingressos da classe Reptilia durante o período de 1 de março a 11 de junho de 2015. 

Diagnóstico Nº de casos Percentagem (%) 

Fratura de carapaça 6 27,27% 

Pediatria 6 27,27% 

Múltiplas lacerações 4 18,18% 

Dermatite plastrão e anasarca 1 4,55% 

Escoriação de plastrão 1 4,55% 

Fratura de coracoide 1 4,55% 

Fratura de mandíbula 1 4,55% 

Prolapso de pénis 1 4,55% 

Prolapso intestinal 1 4,55% 

Total Geral 22 100,00% 

 

 

2.2.8. Óbitos 

Dos 156 animais atendidos durante o período de estágio, aproximadamente 64,10% (100 

indivíduos) dos animais estão incluídos no grupo “óbito”. A taxa de óbito média para a maioria 

dos centros de atendimento médico-veterinário de animais selvagens do Brasil referida na 

literatura é de 20-30%, exceto um caso particular do CETAS de Salvador no qual foram 

observados 80% de óbitos (FREITAS et al., 2015; SANTOS, 2009; JÚNIOR et al., 2014; 

LACERDA et al., 2014; IBAMA/SP, 2012; FRAZÃO, 2007; DESTRO et al., 2012; BRANCO 

e RIBEIRO, 2011). Embora a frequência de óbitos da casuística dos animais atendidos pela 

equipa médico-veterinária do CETAS seja superior à descrita na literatura, é importante 

considerar que este valor é referente apenas aos animais atendidos pela equipa médico-

veterinária, enquanto na maioria das referências é considerado a totalidade dos ingressos 
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(FREITAS et al., 2015; SANTOS, 2009; JÚNIOR et al., 2014; LACERDA et al., 2014; 

IBAMA/SP, 2012; FRAZÃO, 2007). 

Como é possível observar na tabela 23, a classe com maior frequência de óbitos foi 

Reptilia com 80,95% do total da classe, seguida de Aves com 62,13% e Mammalia com 59,38%. 

De um modo geral é possível atribuir a elevada taxa de óbitos, à reduzida disponibilidade de 

métodos de diagnóstico complementar, ausência de bloco cirúrgico e material estéril e 

disponibilidade de recursos humanos (um médico veterinário e sempre que possível 

voluntários).  

A taxa de óbito da classe Reptilia é muito superior à observada por Puerto (2012) no 

CETAS de Guará (18,9% em 2008-2010), por Júnior et al. (2014) no CETAS de Amapá (2,4% 

em 2005-2009) e por Destro et al. (2012) nos CETAS do país entre os anos de 2002-2009 

(5,94%). O mesmo ocorre em relação à taxa de óbito da classe Aves sendo esta muito superior 

à descrita por Puerto (2012) para os CETAS de Guará (8,52% em 2008-2010), por Júnior et al. 

(2014) para os CETAS de Amapá (18,73% em 2005-2009) e por Destro et al. (2012) para os 

CETAS em geral nos anos de 2002-2009 (16,50%). Embora a taxa de óbito dos mamíferos seja 

bastante elevada, esta é inferior ao observado por Vidal e Mélo (2012) nos CETAS de Salvador 

em 2010 (75,58%), mas superior ao registado no mesmo CETAS em 2011 (51,89%), assim 

como ao descrito por Marques et al. (2012) no CETAS de Paraíba (19,12% em 2009-2010), por 

Puerto (2012) no CETAS de Guará (37,23% em 2008-2010), por Júnior et al. (2014) no CETAS 

de Amapá (12,88% em 2005-2009) e ao observado por Destro et al. (2012) nos CETAS do 

Brasil entre os anos de 2002-2009 (24,40%). 

Deste estudo não faz parte a análise dos diversos destinos dos animais. Denote-se, no 

entanto, que, uma vez que o país apresenta a possibilidade de diversas “destinações” além do 

retorno ao estado selvagem, a taxa de óbitos seria muito superior se incluíssemos os animais 

irrecuperáveis, como aconteceria na realidade portuguesa. 
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Tabela 23 - Distribuição quantitativa e relativa dos resultados dos casos clínicos das classes de animais atendidos 

pela equipa médico-veterinária do CETAS/GO entre 1 de março a 11 de junho. 

Classe Nº de indivíduos Percentagem (%) 

Aves 101 100% 

Morte 64 62,13% 

Destinado 39 37,86% 

Mammalia 32 100% 

Morte 19 59,38% 

Destinado 13 40,63% 

Reptilia 21 100% 

Morte 17 80,95% 

Destinado 4 19,05% 

Total Geral 156 100,00% 
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3. Descrição de casos clínicos 

 

3.1. Caso clínico nº1 

3.1.1. Apresentação do caso  

Na manhã do dia 7 de maio de 2015, deu entrada no CETAS um cágado-de-barbicha 

(Phrynops geoffroanus), fêmea, adulta, com cerca de 1,555kg. Este foi entregue por um civil 

que habitava o bairro de Negrão de Lima em Goiânia, Goiás. O mesmo informou suspeitar de 

atropelamento. Ao exame visual, o animal apresentava uma fratura de carapaça, de ponte e de 

plastrão (envolvendo as placas ósseas do pescoço, a primeira, a segunda e a terceira costais 

direitas, a quinta periférica direita, a ponte cranial, e a sutura direita entre a ponte e o plastrão), 

assim como uma paresia do membro anterior esquerdo. 

Uma vez que o animal se encontrava muito ativo e refratário à manipulação, foi 

realizada sedação com 5-15mg/kg intramuscular (IM) de uma associação de tiletamina e 

zolazepam (Zoletil®50, 50mg/ml, Virbac©, Jurubatuba, São Paulo, Brasil) e foi observado que 

a fratura era completa, expondo a membrana pleurocelomática e que se encontrava contaminada 

com grande quantidade de material vegetal e solo nos ferimento e bordos da fratura, 

principalmente a nível do plastrão e da ponte.  

Procedeu-se à lavagem das lesões e bordos da fratura através da irrigação com salina a 

0,9% à temperatura ambiente sob pressão. Realizou-se igualmente a lavagem da carapaça com 

clorohexidina 0,4% e álcool a 70%. Uma vez que a fratura aparentava ser recente por possuir 

coágulos, sangue vivo e a membrana pleurocelomática não se apresentar ressequida, e as 

condições de maneio e rotina do CETAS não permitirem manter um animal com uma fratura 

aberta, foi optado por se realizar o encerramento cirúrgico da fratura no próprio dia. O método 

escolhido foi o uso de braçadeiras de serrilha plásticas, por ser o mais económico. O animal foi 

colocado em decúbito dorsal e com os bordos da fratura alinhados foram realizados quatro 

orifícios em cada extremo da fratura a cerca de 0,8mm de distância da linha de fratura com o 

auxílio de um mini berbequim (Dremel® 225 Flex-Shaft attachment, Bosch©, Atibaia, São 

Paulo, Brasil). Aquando da realização do orifício foi realizada irrigação com solução salina a 

0,9% para reduzir o aumento da temperatura local causado pelo atrito. Os orifícios foram unidos 
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aos pares por uma braçadeira de serrilha plástica e os bordos aproximados o máximo possível 

através da tensão realizada na mesma. O mesmo procedimento foi realizado na fratura da 

carapaça. Na figura 1 é possível observar a localização das braçadeiras de serrilha plásticas 

assim como a linha de fratura a nível do plastrão e carapaça. Optou-se por realizar os orifícios 

nos extremos do escudo por serem áreas sem continuidade com as cavidades anatómicas do 

animal e consequentemente por apresentarem menor probabilidade de contaminação das 

mesmas. Os ferimentos de pele que o animal possuía adjacentes à carapaça sobre a cabeça e 

caudalmente ao membro anterior esquerdo foram encerrados com pontos isolados simples com 

fio Catgut cromado 4/0 (Shalon®, São Luís de Montes Belos, Goiás, Brasil). A linha de fratura 

e as suturas foram cobertas com unguento de óleo de pinho e óxido de zinco (Unguento 

Pearson®, Eurofarma©, Campo Belo, São Paulo, Brasil) e protegidas com gaze e fita adesiva.  

  

Figura 5 – Exemplar de Phrynops geoffroanus, fêmea, com 1,555kg entregue no CETAS/GO 

apresentando uma fratura de carapaça e plastrão. Fotografia da posição das abraçadeiras 

plásticas (seta fechada) colocadas durante o encerramento cirúrgico da carapaça (A) e do 

plastrão (B). 

 

O animal foi alojado num recinto de plástico com dimensões que limitavam a sua 

mobilidade. A alimentação era realizada diariamente com carne picada, enquanto que a água 

era oferecida em ambiente supervisionado no qual o animal era suspenso por uma pessoa 

enquanto a outra oferecia água corrente num recipiente, durante aproximadamente 15 minutos. 

Adicionalmente realizaram-se banhos de sol diários de cerca de 1h.  

A terapia implementada foi 0,2mg/Kg (0,01ml), SID, IM de meloxicam (Maxicam®2%, 

20mg/ml, Ourofino©, Cravinhos, São Paulo, Brasil) durante 11 dias; 5mg/kg (0,07ml diluídos 

em solução salina a 0,9% até perfazer 1ml), SID, subcutâneo (SC) de enrofloxacina (Floxiclin®, 

100mg/ml, Biofarm©, Jaboticabal, São Paulo, Brasil) durante 16 dias; 1mg/kg (0,15ml) a cada 

A B 
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48h (QOD), SC de sulfato de morfina (Sulfato de Morfina genérico®, 10mg/ml, Hipolabor©, 

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil) num total de seis administrações.  

Os pensos eram renovados diariamente. Os bordos da fratura e suturas eram limpos 

diariamente com clorohexidina 0,4%, aplicado novamente unguento de óleo de pinho e óxido 

de zinco (Unguento Pearson®, Eurofarma©, Campo Belo, São Paulo, Brasil) e protegidos com 

gaze e fita adesiva. A exsudação de sangue e plasma do ferimento foi reduzindo gradualmente 

até cessar no quarto dia pós-cirurgia. 

O animal desenvolveu anorexia durante todo o período de tratamento, sendo que nove 

dias após a sua chegada ao CETAS foi iniciada alimentação forçada através de sonda gástrica. 

Inicialmente foram administrados 5ml de uma solução de água potável com Glucose 50% em 

partes iguais e suplemento multivitamínico (Maltodex Pet, Duprat®, Colégio, Rio de Janeiro, 

Brasil). Dois dias depois foi implementada a administração de 10ml de papa de ração comercial 

para quelónios carnívoros (Reptolife, Alcon Club®, Camboriú, Santa Catarina, Brasil) a cada 

48h. Treze dias depois do início de alimentação forçada esta quantidade foi aumentada para 

15ml na mesma frequência.  

Uma vez que a paresia do membro anterior esquerdo se manteve 25 dias após a chegada 

do animal (dois de junho) foi realizado um exame radiográfico dorsoventral para pesquisa de 

fraturas ou luxações que pudessem estar na origem do quadro clínico. Foi observado fratura 

simples de coracoide esquerdo (figura 2). Uma vez que o recinto do animal limitava a sua 

mobilidade, não foi aplicado nenhum método de redução da fratura. 
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Figura 6 – Exemplar de Phrynops geoffroanus, fêmea, com 1,555kg entregue 

no CETAS/GO apresentando uma fratura de carapaça e plastrão. 

Exame radiográfico dorsoventral evidenciando a fratura de 

coracóide (seta fechada) realizado no vigésimo quinto dia de 

internação. 

 

O animal perdeu peso ao longo do período de tratamento, sendo que cerca de vinte e 

quatro dias após a sua chegada, este apresentava 1,390kg de peso vivo. Peso este que continuou 

a diminuir uma vez que cinco dias depois pesava 1,340kg. 

No dia quatro de junho (vinte e sete dias após o ingresso), o animal apresentou-se muito 

prostrado e relutante em se mover. Este quadro agravou-se gradualmente e cerca de quatro dias 

depois, o animal acabou por morrer. Aquando do óbito o animal pesava 1,330kg de peso vivo 

(perdeu 14,4% do peso inicial). Durante a necropsia foi observado que o ovário direito possuía 

uma torção a nivel do mesovário e a sua porção cranial apresentava a parede espessada, 

hiperémica e rígida à palpação, compatível com torção folicular, sendo esta uma possível causa 

de agravamento do quadro geral do animal, levando-o a óbito. 

3.1.2. Revisão bibliográfica e Discussão 

3.1.2.1. Identificação da espécie 

A identificação e sexagem do animal foram realizadas através de aspetos morfológicas, 

uma vez que o animal apresentava os apêndices no queixo e as manchas mais escuras 

ventralmente ao pescoço características da espécie, assim como um peso de adulto (fêmea 1040 
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± 35g , macho 860 ± 34g e juvenil 200 ± 13g) e a posição da cloaca mais proximal ao plastrão, 

próprio do sexo feminino (MOURA et al., 2014; BUJES, 2010).  

O Phrynops geoffroanus é conhecido comumente como cágado-de-barbicha, cangapara, 

lalá, cágado-do-rio, tartaruga-do-pescoço-de-cobra e corresponde a um complexo taxonómico 

que resulta da junção de quatro espécies (Phrynops geoffroanus, P. hilarii, P. williamsi, P. 

tuberosus) (BUJES, 2010; VOGT et al., 2015).  

As fêmeas são maiores que os machos, podendo atingir 2,5kg e 35cm (cabeça-cauda) e 

à semelhança da maioria das espécies da ordem possuem caudas mais finas, curtas e com a 

abertura cloacal mais proximal que os indivíduos do sexo oposto (BUJES, 2010; FLOSI et al., 

2001).  

A sua distribuição geográfica estende-se desde a Amazónia, à Colômbia, ao Equador, 

ao Peru, à Bolívia, ao norte da Argentina, ao Paraguai e ao Uruguai. No Brasil, encontra-se 

distribuído por todo o país, sendo o quelónio com maior distribuição geográfica. Habita 

ambientes aquáticos com vegetação aquática e marginal, podendo ser desde rios a lagos e 

inclusive a escoamentos de esgoto, apresentando uma excelente adaptabilidade a ambientes 

urbanos e a fluxos de água poluídos (BUJES, 2010; VOGT et al., 2015).  

As épocas de reprodução descritas na literatura situam-se entre os meses de dezembro a 

novembro, sendo mais acentuado entre março e agosto. As fêmeas realizam migrações por 

diversas centenas de metros e desovam em áreas arenosas de vegetação rasteira (BUJES, 2010; 

FRIOL et al., 2012; SOUZA, 2004). 

Os indivíduos desta espécie são carnívoros, alimentando-se de peixes, crustáceos, 

insetos e em condições desfavoráveis, de detritos orgânicos do esgoto. Ocasionalmente podem 

ingerir folhagem e frutos (FRIOL et al., 2012; SOUZA, 2004). 

3.1.2.2. Quadro clínico e prognóstico 

O quadro clínico e o aspeto da lesão (contaminado com solo e terra) eram coincidentes 

com o histórico de atropelamento. O facto da fratura envolver a carapaça, a ponte, o plastrão e 

o membro anterior esquerdo, juntamente com o facto de o CETAS não possuir infraestrutura 

(sala cirúrgica com material estéril, laboratório de análises clínicas e sala de exame 

radiográfico), equipamento (terrário com controlo de luminosidade, de temperatura e de 
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humidade) e material adequado (material estéril, Lactato de Ringer, solução salina a 0,45 % e 

água estéril), juntamente com a reduzida experiência da equipe veterinária (inexperiência nas 

técnicas cirúrgicas de redução de fraturas e colocação de tubo de esofagostomia), fez com que 

este caso apresentasse um prognóstico reservado. 

O animal foi avaliado quanto às condições clínicas gerais conforme protocolo 

estabelecido pelo local e segundo descrito na literatura. O primeiro passo aquando do ingresso 

de um animal com suspeita de fratura de carapaça é a realização de exame físico completo que 

permita estimar um prognóstico e implementar a melhor abordagem terapêutica possível 

(DIVERS e MADER, 2005; SIMPSON, 2014). É comum o animal apresentar lesões que 

resultem indiretamente da força do impacto que deu origem à fratura, como hemorragia 

pulmonar ou visceral e lesões neurológicas, sendo essencial a realização de exame radiográfico 

de modo a diagnosticar lesões esqueléticas ou viscerais e auxiliar na emissão de um prognóstico 

(BOGOSLAVKY, s.d.; FOWLER, 2004; NORTON, 2005; SIMPSON, 2014). Este deve ter em 

conta, não só a condição física do animal, mas também as condições do centro de atendimento 

veterinário e as competências profissionais da sua equipa. Com base no prognóstico deve-se 

implementar a melhor abordagem terapêutica possível para o animal, sendo por vezes inclusive 

a eutanásia (CHITTY e RAFTERY, 2013; MCARTHUR et al., 2004; SIMPSON, 2014). 

A classificação das lesões facilita muito esta fase. A Dra. Anne Fowler (2004) criou um 

sistema de classificação de fraturas em seis graus. As lesões apresentadas neste caso, 

enquadravam-se em fraturas de Grau IV (grande fratura com bordos desalinhados). 

Tabela 24 – Classificação de fraturas de carapaça. Adaptado de Fowler 2004. 

Classificação Apresentação Prognóstico 

Grau I 
Pequena fratura de carapaça ou plastrão, bordos 

alinhados 
Cicatriza por 

segunda intenção 

ou cirurgia simples 

Grau II 
Grande fratura de carapaça ou plastrão, bordos 

alinhados 

Grau III 
Grande fratura de carapaça e plastrão, bordos 

alinhados 

Grau VI Grande fratura, bordos desalinhados Elevado risco de 

complicações. Um 

a dois anos para 

cicatrizar 
Grau V 

Grande fratura, bordos desalinhados e falta de 

fragmentos 

Grau VI 

Grande fratura, bordos desalinhados e falta de 

fragmentos com exposição das vísceras e 

laceração do pleuroperiósteo. 

Eutanásia 
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Segundo Divers e Mader (2005) em casos de fratura de carapaça e plastrão, o 

prognóstico varia de excelente a grave e o que define a sua classificação é o tempo de 

recuperação e a capacidade de retorno ao estado pré-traumatismos. São classificas como tendo 

um prognóstico excelente fraturas estáveis, limpas e nas quais o animal apresenta-se sem 

alterações no exame físico. Exemplos são fraturas únicas, simples ou de stress e que não 

envolvam a coluna vertebral. Estas estão associadas a uma recuperação mais rápida (alguns 

dias) e a poucas ou nenhumas sequelas. Quando as fraturas são múltiplas, ligeiramente afastadas 

e instáveis, com ausência de pequenos fragmentos ou resultantes da perfuração por predadores, 

mas nas quais não exista lesão dos tecidos subjacentes estes classificam o prognóstico como 

sendo bom, sendo necessário alguns meses para a sua cicatrização. As fraturas semelhantes às 

anteriores mas com perfuração da cavidade celomática ou pleural ou que envolvam fratura de 

membros mas que não comprometam mais de 25% da locomoção do animal são classificadas 

como tendo um prognóstico razoável. Os animais com lesões viscerais e múltiplas fraturas 

contaminadas inserem-se no prognóstico reservado uma vez que é difícil saber a extensão da 

lesão, limpar os ferimentos e a cura é um processo muito demorado e desgastante e que na 

maioria das vezes não oferece garantia. Segundo Divers e Mader (2005) o que determina o 

prognóstico grave são os defeitos de carapaça superiores a 30% e a presença de lesões 

medulares. As últimas estão na maioria das vezes associadas a lesões irreversíveis 

impossibilitando a qualidade de vida do animal mesmo em casos em que a fratura possa ser 

reduzida. 

O protocolo terapêutico instituído ao animal foi determinado pelas alterações 

observadas. É um fato aceite que todo o quelónio com fratura de carapaça apresente graus 

variáveis de distúrbios hidroeletrolíticos, infeção e dor. Assim, faz parte da estabilização inicial 

do animal fluidoterapia, antibioterapia e analgesia e são sempre passos prioritários a quaisquer 

procedimentos (CHITTY e RAFTERY, 2013; DIVERS e MADER, 2005; FOWLER, 2004; 

MCARTHUR et al., 2004). 

3.1.2.3. Anestesia 

Embora com grandes lesões, o animal apresentava-se muito ativo sendo realizado a 

anestesia ao mesmo tempo que a estabilização do animal. A opção de utilização de tiletamina 

associada ao zolazepam, neste caso, foi baseada na reduzida disponibilidade de fármacos 

anestésicos no local e na experiência do veterinário. Adicionalmente a primeira administração 



 
 
 

66 
 

de morfina e meloxicam foi efetuada nesta fase. Embora a equipa veterinária estivesse 

consciente no momento que uma estabilização inicial do animal seria desejável e que, devido à 

falta de recursos uma anestesia seria arriscada, esta abordagem foi a que se apresentou com 

maior possibilidade de sucesso. As combinações dos fármacos anteriores garantiram a 

imobilização do animal possibilitando um exame mais detalhado da lesão.  

A anestesia é essencial para o exame detalhado da fratura, no entanto esta só deve ser 

realizada após a estabilização inicial do animal (NORTON, 2005). Segundo Norton (2005) uma 

frequência cardíaca inferior a 15bpm, hematócrito inferior a 10%, proteínas totais inferiores a 

2,0g/dl e sinais de septicemia ou dispneia são valores limitantes para a anestesia da ordem 

Testudinata. Bogoslavky (s.d.) realça que muitos destes animais apresentam risco anestésico 

acrescido devido a possíveis lesões viscerais e/ou ao choque hipovolémico resultantes do 

traumatismos. 

Existem diversos fármacos anestésicos, vias e métodos de administração descritos em 

quelónios. Por ordem decrescente, do método mais recomendado para o menos aconselhado, 

apresentam-se a anestesia volátil (isoflorano, sevoflurano), a fixa intravenosa (propofol, 

alfaxalona) e a fixa intramuscular (ketamina com medetomidina e butorfanol; ketamina com 

dexmedetomidina e hidromorfona) (DIVERS, s.d.; DIVERS e MADER, 2005; NORTON, 

2005). 

Para animais críticos, nos procedimentos dolorosos ou longos os fármacos ideais são os 

anestésicos inalatórios. Dentro da classe o melhor anestésico para répteis em estado crítico é o 

sevoflorano, por ser inodoro (reduzindo a possibilidade de apneia voluntária) e por apresentar 

tempos de recuperação menores aos restantes agentes da classe (DIVERS, s.d.; NORTON, 

2005). 

O propofol (3-10mg/kg IV) é o fármaco de anestesia fixa intravenosa (também está 

descrito por via intraóssea e intracelomática) mais difundido, estando indicado para 

procedimentos rápidos e descrito como o fármaco de eleição sempre que seja possível 

estabelecer um acesso venoso (DIVERS, s.d.; MCARTHUR et al., 2004; NORTON, 2005). A 

alfaxalona (4-9mg/kg IV (CHITTY e RAFTERY, 2013), 20mg/kg IM (DIVERS e MADER, 

2005)) é um princípio ativo com efeito muito semelhante ao propofol, também disponível para 

uso intramuscular que tem vindo a ganhar interesse crescente devido a esta vantagem em 
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relação ao propofol no entanto, ainda está em processo de aprovação para esta via de 

administração (DIVERS, s.d.; MCARTHUR et al., 2004). 

No que diz respeito à anestesia fixa intramuscular, o uso de combinações de princípios 

ativos apresenta inúmeras vantagens em relação ao seu uso isolado, uma vez que permite a 

redução das doses e dos efeitos secundários e o aumento da eficácia da anestesia devido ao 

efeito sinergético de alguns fármacos. Alguns exemplos de combinações utilizados com sucesso 

são a ketamina, a medetomidina e o butorfanol IM ou IV e a ketamina (10-20mg/kg), a 

dexmedetomidina (0,5-1mg/kg) e a hidromorfona (0,5mg/kg) IM, a xilazina (2mg/kg) e a 

ketamina (60mg/kg) IM (MCARTHUR et al., 2004), o midazolam (1mg/kg) a medetomidina 

(0,1mg/kg) ou a dexmedetomidina (0,065 mg/kg) e a ketamina (2,5-5 mg/kg) IM (CHITTY e 

RAFTERY, 2013), a medetomidina (0,2mg/kg) e a ketamina (10mg/kg) (DIVERS e MADER, 

2005). A tiletamina e o zolazepan apresentam um efeito sinergético que resulta numa anestesia 

mais estável no sentido em que a tiletamina é duas a três vezes mais eficaz que a ketamina, e 

que o zolazepam aumenta o relaxamento muscular e reduz a ocorrência de convulsões, no 

entanto não oferece analgesia sendo desaconselhável o seu uso isolado em anestesias cirúrgicas 

(MCARTHUR et al., 2004). 

3.1.2.4. Analgesia 

A escolha de morfina e de meloxicam para controlo da dor e da inflamação foi baseada 

na gravidade das lesões e na disponibilidade de fármacos. Embora fosse difícil avaliar a resposta 

do animal à medicação, este manteve-se relativamente ativo durante o período de tratamento 

podendo ser um indicativo do controlo da dor. 

Embora os répteis não demonstrem dor de forma tão percetível como as outras classes 

de vertebrados, está comprovado que um dos métodos de demonstração de dor é a tentativa de 

fuga e movimentação da cabeça na direção da fonte da dor, sendo muito observado em répteis 

quando sujeitos a estímulos dolorosos (BOGOSLAVKY, s.d.; CHITTY e RAFTERY, 2013; 

DIVERS e MADER, 2005). Outros sinais clínicos indicativos de dor são prostração e anorexia 

(CHITTY e RAFTERY, 2013; MCARTHUR et al., 2004; NORTON, 2005). 

Independentemente do tipo de fratura, a dor é um sinal sempre presente e por uma 

questão de conforto do animal e de manipulação menos stressante, o controlo da nocicepção é 

um dos principais pontos a ser abordados (DIVERS e MADER, 2005; MCARTHUR et al., 
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2004; SIMPSON, 2014). Para tal podem ser utilizados diversos analgésicos opiáceos como a 

morfina, a hidromorfona, a buprenorfina, o butorfanol e o tramadol ou anti-inflamatórios não 

esteróides como o meloxicam, o carprofeno, o cetoprofeno e a flunixina meglumina (CHITTY 

e RAFTERY, 2013; DIVERS e MADER, 2005; NORTON, 2005; SIMPSON, 2014). Os 

analgésicos opiáceos apresentam a vantagem de possuir um tempo de semi-vida bastante 

elevado o que permite um aumento dos períodos entre administrações que podem ir até 72h no 

caso da morfina (1,5-6,5mg/kg IM (DIVERS e MADER, 2005)) e até cinco dias no caso de 

tramadol (5mg/kg PO (DIVERS e MADER, 2005), 10mg/kg PO QOD (CHITTY e RAFTERY, 

2013)), exceto no caso do butorfanol, que embora seja muito recomendado, tem um intervalo 

de administrações muito menor (4mg/kg SC, SID/BID, 3 dias (SIMPSON, 2014)) (DIVERS e 

MADER, 2005; SIMPSON, 2014). Embora os anti-inflamatórios não esteróides como o 

meloxicam (0,1-0,2mg/kg IM (DIVERS e MADER, 2005; SIMPSON, 2014) ou 0,2-0,5mg/kg 

SC/PO, SID/QOD, 4-10 dias (SIMPSON, 2014)) e o carprofeno (2-4mg/kg SC/IV/IM/PO 

seguido de 1-2mg/kg cada 24-72h (MCARTHUR et al., 2004)) sejam utilizados por vezes no 

controlo da dor associada à inflamação, existe alguma discordância quanto à sua eficácia no 

controlo da dor nos quelónios (DIVERS e MADER, 2005; SIMPSON, 2014). Ainda assim o 

uso de anti-inflamatórios não esteróides está aconselhado para redução da inflamação tissular 

aguda e da produção de endotoxinas em animais septicémicos (CHITTY e RAFTERY, 2013; 

DIVERS e MADER, 2005; NORTON, 2005). 

Além da analgesia parenteral também se pode recorrer à analgesia tópica, um dos 

métodos descritos é o splash block da lesão (CHITTY e RAFTERY, 2013). Este pode ser 

realizado apenas com lidocaína 2% (máximo 6mg/kg (SIMPSON, 2014)) ou com a combinação 

de lidocaína 2% (2mg/kg) e bupivacaína 0,25% (1mg/kg) diluída em água para injetáveis 

(CHITTY e RAFTERY, 2013; NORTON, 2005). 

A analgesia multimodal está descrita como o melhor método uma vez que ao combinar 

os três grupos de fármacos anteriormente descritos, permite a utilização da dosagem mínima de 

cada um, reduzindo os efeitos secundários sem afectar a sua eficácia (CHITTY e RAFTERY, 

2013; DIVERS e MADER, 2005; SIMPSON, 2014).  

3.1.2.5. Fluidoterapia 

É evidente que neste caso a fluidoterapia parenteral era de extrema importância, no 

entanto esta não foi realizada por ausência de fluidos cristalóides adequados à classe (solução 
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salina a 0,45% e/ou água estéril). Embora o animal ingerisse voluntariamente água quando esta 

lhe era oferecida (15min/dia), esta quantidade não era suficiente para suprir as necessidades 

diárias do animal nem as possíveis perdas que ocorreram como resultado do traumatismo. Esta 

situação possivelmente originou uma desidratação que nunca terá sido controlada ao longo do 

tratamento, agravando o quadro clínico do animal. É possível que não tenham sido mais 

evidentes as consequências desta desidratação pelo facto dos animais desta ordem apresentarem 

uma resistência bastante marcada á desidratação (CHITTY e RAFTERY, 2013; DIVERS e 

MADER, 2005; MCARTHUR et al., 2004; NORTON, 2005). 

Seja devido à hemorragia, à evaporação ou à exsudação/transudação tecidual, em todos 

os animais que apresentem fratura de carapaça deve ser considerada a presença de algum 

distúrbio volémico (geralmente entre 5-7% de desidratação), que deve ser corrigido como parte 

da estabilização inicial do animal, através de hemostasia e fluidoterapia (CHITTY e 

RAFTERY, 2013; DIVERS e MADER, 2005; MCARTHUR et al., 2004; SIMPSON, 2014). A 

maioria dos quelónios apresenta frequentemente desidratação isotónica ou hipotónica e quando 

stressados têm tendência a apresentar acidose láctica (MCARTHUR et al., 2004; NORTON, 

2005). Animais com hemorragias agudas que resultem em hematócritos inferiores a 5% 

beneficiam de uma transfusão de sangue total de uma tartaruga saudável da mesma espécie 

(CHITTY e RAFTERY, 2013; NORTON, 2005; SIMPSON, 2014). Em teoria, os restantes 

animais podem ser estabilizados com fluidoterapia e suplementação de ferro, com solução de 

Hetastarch com solução salina a 0,9% na diluição de 1:2 ou 1:3, 0,1ml/kg cada 10-15min no 

caso de animais em choque hipovolémico por perda de sangue ou com oxiglobina 5mg/kg bolus 

IV/IO (CHITTY e RAFTERY, 2013; NORTON, 2005).  

A fluidoterapia pode ser realizada por via subcutânea (por vezes a mais utilizada por ser 

a que exige menor perícia técnica e não necessitar sedação do animal); por via oral (25-

40ml/kg/dia (SIMPSON, 2014), usualmente utilizada após a estabilização do animal); por via 

cloacal (usando uma sonda cloacal ou através de banhos, permite a administração de fluídos, 

de dietas elementares e de desparasitantes); por via epicelómica (1-2% do PV/dia 

(MCARTHUR et al., 2004), ideal em animais muito desidratados refratários à manipulação); 

por via intracelómica (3% do PV/dia (CHITTY e RAFTERY, 2013; MCARTHUR et al., 2004), 

de fácil aplicação, elevado volume de fluidos inclusive com 5 % dextrose, mas com risco de 

perfuração pulmonar e vesical); por via intravenosa (usando a veia jugular, a subcarapacial e/ou 

o seio cervical, 5-10ml/kg em bolus ou em infusão contínua na taxa de 1ml/kg/h (SIMPSON, 
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2014)); por via intraóssea (por via femoral, por via umeral ou por ponte óssea, através de bolus 

ou de gotejamento intraósseo) (CHITTY e RAFTERY, 2013; MCARTHUR et al., 2004; 

NORTON, 2005; SIMPSON, 2014). As duas últimas são ideais na estabilização do animal 

crítico por permitirem a administração de elevado volume de fluídos, de transfusão de sangue 

total e da administração de coloides e de cristaloides com mais de 5% de glucose. No entanto, 

requerem anestesia para a sua realização e são difíceis de manter em animais ativos (NORTON, 

2005). 

A necessidade de manutenção de fluídos em répteis é de 10-30ml/kg/dia (CHITTY e 

RAFTERY, 2013; DIVERS e MADER, 2005; MCARTHUR et al., 2004; SIMPSON, 2014). 

Norton (2005) recomendada taxas de 15ml/kg/dia para animais com peso vivo superior a 1kg e 

25ml/Kg/dia para animais com peso vivo inferior a 1Kg.  

Existem diversas soluções disponíveis, como Lactato de Ringer e Solução salina a 

0,45% com dextrose a 2,5%. A escolha depende da preferência do clínico, da via de 

administração, do grau de desidratação, do desequilíbrio ácido-base e do tempo de fluidoterapia 

(DIVERS e MADER, 2005; FOWLER, 2004; NORTON, 2005). Os valores de glicemia são 

importantes na seleção do tipo de fluidoterapia (NORTON, 2005).  

Está descrito o desenvolvimento de hipocalemia aquando do uso prolongado de Lactato 

de Ringer, e para evitar esta situação podem utilizar-se soluções mais ricas em potássio e sem 

lactato como o Plasma-Lyte® e o Normosol®. No caso dos répteis, normalmente recorre-se à 

combinação de várias soluções como 1 parte solução de Lactato de Ringer com 2 partes de 

solução salina a 0,45% e 2,5% glucose; 9 partes solução salina a 0,9% com 1 parte água estéril 

(DIVERS e MADER, 2005; FOWLER, 2004; NORTON, 2005; SIMPSON, 2014). 

3.1.2.6.Antibioterapia 

A escolha de enrofloxacina foi baseada na disponibilidade de fármacos e no seu amplo 

espectro de ação. A escolha da via de administração e da diluição foi fundamentada nos efeitos 

secundários associados à administração de enrofloxacina. A prolongada antibioterapia (16 dias) 

deveu-se ao facto de ser difícil o controlo de possíveis infeções secundárias, uma vez que devido 

à logística do CETAS nem sempre foi possível a realização da troca de penso e monitorização 

diária da lesão. 
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É essencial a realização de antibioterapia uma vez que, nestas situações, a contaminação 

das lesões é inevitável. O ideal é a realização de cultura microbiológica com antibiograma, mas 

em situações em que tal não seja possível ou enquanto o resultado destes exames é aguardado, 

deve-se recorrer à utilização de antibióticos de amplo espectro idealmente contra organismos 

gram-negativos (CHITTY e RAFTERY, 2013; DIVERS e MADER, 2005; MCARTHUR et al., 

2004; NORTON, 2005). A antibioterapia deve ser realizada nas primeiras duas semanas de 

tratamento e pode estender-se até um mês após a cirurgia (FOWLER, 2004; SIMPSON, 2014). 

Existem diversos antibióticos aplicados nestas situações, sendo os mais descritos são a 

amicacina (5mg/kg dose única seguida de 2,5mg/kg IM cada 72h), a enrofloxacina (5-10mg/kg 

SC/IM/PO) e a ceftazidima (20mg/Kg IM). Todos apresentam a vantagem de serem 

administrados a cada 72h, no entanto só devem ser realizadas 7-10 administrações (DIVERS e 

MADER, 2005; SIMPSON, 2014). 

O uso de enrofloxacina parenteral (por via intramuscular e via subcutânea) está 

associado a necrose tissular e a abcessos estéreis, para prevenir estas situações pode-se recorrer 

à diluição com água estéril na concentração de 1:2 a 1:10 e dividir a quantidade em vários locais 

de injeção ou ainda recorrer à administração enteral (5mg/Kg SID/QOD, sete tratamentos) 

(FOWLER, 2004; NORTON, 2005; SIMPSON, 2014). Simpson (2014) recomenda que se 

associe a enrofloxacina ao metronidazol (40mg/kg SID durante 7-10 tratamentos), uma vez que 

esta apresenta uma eficácia reduzida contra os anaeróbios. 

3.1.2.7. Maneio da ferida 

Após a anestesia e a implementação de terapêutica analgésica e antibiótica, foi realizada 

a limpeza da lesão através da irrigação com pressão de solução salina a 0,9 % à temperatura 

ambiente arrastando todo o material contaminante e os coágulos sanguíneos, o que possibilitou 

uma melhor visualização da extensão da lesão. 

A limpeza das lesões é essencial uma vez que a presença de contaminações atrasa a 

cicatrização e pode levar ao desenvolvimento de uma septicemia (BOGOSLAVKY, s.d.; 

DIVERS e MADER, 2005; MCARTHUR et al., 2004; SIMPSON, 2014). As feridas devem ser 

limpas e irrigadas com solução isotónica estéril morna para prevenção da dissecação dos tecidos 

e da redução de temperatura corporal, ao mesmo tempo que se faz a remoção de todos os 

materiais estranhos e tecidos necróticos (CHITTY e RAFTERY, 2013; DIVERS e MADER, 
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2005). Segundo Divers e Mader (2005) a limpeza deve ser iniciada com irrigação de uma 

solução com pressão com o animal suspenso orientado com a lesão ventralmente e finalizada 

com a remoção manual dos materiais estranhos restantes e esta irrigação deve ser realizada 

diversas vezes, com soluções diferentes, para garantir o máximo de eficácia. As soluções 

descritas são a clorohexidina a 2%, a solução salina a 0,9% estéril, a povidona iodada diluída a 

1% e o peróxido de hidrogénio a 3% (DIVERS e MADER, 2005; FOWLER, 2004; NORTON, 

2005; SANTOS et al., 2009). De acordo com Divers e Mader (2005) quando a clorohexidina é 

a solução eleita é importante que o seu uso seja procedido pela solução salina sempre no dobro 

do seu volume.  

A carapaça deve ser limpa e desinfetada para prevenir possíveis contaminações e todo 

o material necrosado deve ser desbridado para promover a cicatrização e facilitar a 

monitorização da lesão (DIVERS e MADER, 2005; MCARTHUR et al., 2004; NORTON, 

2005; SIMPSON, 2014). É importante que fragmentos ósseos avasculares ou demasiado 

comprometidos sejam eliminados, uma vez que a sua presença aumenta a probabilidade de 

desenvolvimento de uma osteomielite (BOGOSLAVKY, s.d.; SANTOS et al., 2009; 

MCARTHUR et al., 2004; SIMPSON, 2014).  

A maioria das lesões não poderão ser encerradas imediatamente.  Nestes casos o maneio 

passa por drenagem e assepsia frequentes do local para prevenção do aparecimento de agentes 

oportunistas como fungos, bactérias e miíases, sempre acompanhados de analgesia e 

antibioterapia sistémica e quando possível local (DIVERS e MADER, 2005). Para a limpeza e 

drenagem pode utilizar-se a povidona iodada 0,1%, a clorohexidina 0,05% e/ou a solução salina 

a 0,9% estéril (CHITTY e RAFTERY, 2013; DIVERS e MADER, 2005; SIMPSON, 2014). 

Divers e Mader (2005) recomendam que seja utilizado apenas a solução salina estéril, uma vez 

que a clorohexidina é citotóxica para o tecido de granulação. É também importante a 

estabilização da fratura com ligaduras autoaderentes (VetWrap®), ou fitas adesivas, para 

redução dos estímulos dolorosos e promoção da cicatrização (CHITTY e RAFTERY, 2013; 

FOWLER, 2004; NORTON, 2005; SANTOS et al., 2009; SIMPSON, 2014). 

De acordo com Chitty e Raftery (2013) quando existem sinais de rutura da membrana 

celomática ou pleurocelomica estas devem ser suturadas com fios de material absorvível, sendo 

o Polyglecaprone 25 (Monocryl) e o Polyglytone 6211 (Caprosyn) os mais indicados por 

apresentarem menor reação inflamatória e atrito e quando não é possível a sutura devido à 
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extensão da lesão, podem ser utilizados produtos constituídos por matrizes naturais estéreis, 

como o Vet BioSISt® (Smiths Medical, Norwell, Massachusetts, USA). 

3.1.2.8. Cirurgia 

Quando o animal é atendido até seis horas pós-traumatismo, não há perdas significativas 

de carapaça/plastrão e as lesões encontram-se completamente livres de materiais estranhos e de 

infeção, a fratura pode ser corrigida cirurgicamente. Para tal podem-se utilizar placas, parafusos 

e cavilhas ortopédicas, braçadeiras de serrilha plásticas e/ou cerclage (CHITTY e RAFTERY, 

2013; DIVERS e MADER, 2005; MCARTHUR et al., 2004; SIMPSON, 2014). Estes podem 

ser combinados com material impermeável aderente como a resina epóxi, o metil-metacrilato e 

o cimento de ionómero de vidro (BOGOSLAVKY, s.d.; DIVERS e MADER, 2005; FOWLER, 

2004; MCARTHUR et al., 2004). Segundo Divers e Maner (2005) todo o material metálico 

utilizado deve ser inoxidável e não galvanizado para reduzir a absorção e intoxicação por zinco.  

Antes da cirurgia é importante realizar a anestesia e a analgesia do animal e a assepsia 

da carapaça e do tecido muscular adjacente à fratura (DIVERS e MADER, 2005; MCARTHUR 

et al., 2004; SANTOS et al., 2009; SIMPSON, 2014). Simpson (2014) recomendada que seja 

realizado o desgaste mecânico dos bordos da fratura até que seja exposto tecido viável para 

facilitar a cicatrização. A posição de fixação do material cirúrgico deve garantir a integridade 

dos órgãos e vísceras e fornecer estabilidade, sem que sejam utilizadas como apoio as suturas 

entre as placas ósseas ou as placas marginais da carapaça (CHITTY e RAFTERY, 2013; 

DIVERS e MADER, 2005; MCARTHUR et al., 2004). Aquando da aplicação de material 

impermeável na linha de fratura é importante garantir que este não se infiltre na mesma uma 

vez que impede a aproximação dos bordos da lesão e a sua cicatrização (DIVERS e MADER, 

2005; FOWLER, 2004; SIMPSON, 2014). 

O uso de braçadeiras de serrilha plásticas é um dos métodos descritos para estabilização 

cirúrgica de fraturas de carapaça por ser menos dispendioso, de fácil aquisição, pouco invasivo 

e ser menos exigente profissionalmente que a colocação de parafusos, dispensar a necessidade 

de material ortopédico e não necessitar de orifícios, podendo ser realizado apenas com sedação 

(CHITTY e RAFTERY, 2013; DIVERS e MADER, 2005; SIMPSON, 2014). A desvantagem 

mais importante deste método é a reduzida estabilidade dos bordos da fratura. Nesta técnica são 

aplicados suportes de metacrilato ou resina epóxi sob os quais se colocam os extremos das 

braçadeiras. Depois de fixas, insere-se a fita nos extremos e aplica-se pressão ao aproxima-los 
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de modo a encerrar a fratura (CHITTY e RAFTERY, 2013; DIVERS e MADER, 2005; 

SIMPSON, 2014). Simpson (2014) descreve a colocação das braçadeiras através de orifícios 

realizados nos bordos da fratura de modo a aumentar a estabilidade dos bordos da fratura.  

Uma das técnicas mais utilizadas consiste na colocação de parafusos em ambos os lados 

da fratura, fixando-os com cerclage em bandas de tensão AO ou oito (CHITTY e RAFTERY, 

2013; DIVERS e MADER, 2005; SIMPSON, 2014). Este método é o que oferece maior 

estabilidade e suporte à fratura. Em contrapartida é o mais invasivo, que requer maior 

experiência por parte do veterinário e o uso de material ortopédico específico (CHITTY e 

RAFTERY, 2013; DIVERS e MADER, 2005). 

A utilização de placas ortopédicas também está descrita para resolução cirúrgica de 

fraturas de carapaça e principalmente plastrão (CHITTY e RAFTERY, 2013; DIVERS e 

MADER, 2005). A vantagem é que podem possuir uma curvatura exagerada que permita a 

visualização da linha de fratura e eventuais limpezas necessárias e no caso do plastrão estão 

associadas a menor atrito na locomoção do animal. No entanto estas são mais dispendiosas e 

oferecerem uma estabilidade menor em comparação com o uso de parafusos, sendo que por 

vezes podem acoplar-se parafusos para corrigir este problema (CHITTY e RAFTERY, 2013).  

As fraturas demoram cerca de 12-30 meses a encerrar, momento no qual podem ser 

removidos os materiais utilizados para a estabilização (BOGOSLAVKY, s.d.; JOY et al., 2010; 

CHITTY e RAFTERY, 2013; DIVERS e MADER, 2005; SIMPSON, 2014). É importante ter 

em conta que em animais juvenis a remoção do material deve acontecer mais cedo (por volta 

dos 6 meses) para possibilitar o crescimento homogéneo da carapaça (BOGOSLAVKY, s.d.; 

CHITTY e RAFTERY, 2013; DIVERS e MADER, 2005). Os orifícios resultantes da remoção 

do material devem ser tratados como uma lesão de carapaça simples (pensos com material 

impermeável transpirável) e demoram cerca de quatro a oito semanas a encerrar (CHITTY e 

RAFTERY, 2013; DIVERS e MADER, 2005). 

No caso de lesões simples estáveis é recomendável o uso de malhas metálicas ou gazes 

estéreis cobertas por material aderente impermeável (como cianocrilato e metacrilato) 

(DIVERS e MADER, 2005; MCARTHUR et al., 2004; NORTON, 2005). Este é um método 

relativamente simples e económico, no entanto impede a monitorização da lesão (DIVERS e 

MADER, 2005; MCARTHUR et al., 2004). Bogoslavky (s.d.) recomenda que a carapaça seja 

ligeiramente lixada e limpa com acetona ou éter com o intuito de facilitar a aderência do 



 
 
 

75 
 

material à mesma e que o formato da malha não apresente vértices, para prevenir o 

descolamento dos mesmos e que possuam uma margem de 2-3cm em torno da lesão. Nestas 

situações pode-se obter a cicatrização após 4 semanas de tratamento (MCARTHUR et al., 

2004). Simpson (2014) descreve que podem ainda utilizar-se cimento de inómeros de vidro, 

estes têm a vantagem de libertar flúor e aumentarem a deposição de cálcio fornecendo 

antibioterapia e promovendo a cicatrização. Segundo Bogoslavky (s.d.) estes “pensos” tendem 

a soltar-se entre 6-18 meses, sendo recomendado a sua substituição até que a lesão esteja 

cicatrizada. 

3.1.2.9. Pensos 

Os pensos realizados neste caso tiveram como objetivo principal a prevenção de 

contaminação por miíases, muito frequente devido ao clima quente e ao ambiente húmido da 

lesão. Durante a renovação dos pensos não foram observados nem sinais de contaminação nem 

de infeção da linha de fratura. Infelizmente como mencionado anteriormente, devido à 

casuística do CETAS, por vezes não foi possível a monitorização diária da lesão. 

Os pensos têm como objetivo manter a ferida seca, limpa e o mais asséptica possível, 

através da absorção dos exsudados e da proteção contra insetos, solo e outros contaminantes. 

Estes devem possuir um gel estéril (Intrasite gel®, Smith&Nephew©, Jabaquara, São Paulo, 

Brasil), um material asséptico absorvível (gaze) coberto com material aderente impermeável 

e/ou transpirável (MCARTHUR et al., 2004; NORTON, 2005). Os constituintes dos pensos e 

a frequência da troca variam com a evolução da lesão. Inicialmente quando a lesão é muito 

exsudativa devem-se utilizar pensos wet-to-dry (gaze estéril humedecida em solução salina 

estéril, coberta por gaze seca e adesivo elástico transpirável (DIVERS e MADER, 2005)) que 

devem ser renovados idealmente 1-3 vezes por dia (CHITTY e RAFTERY, 2013; 

MCARTHUR et al., 2004; NORTON, 2005; SIMPSON, 2014). Posteriormente podem-se 

utilizar pensos não aderentes semioclusivos e quando houver evidências de epitelização, 

material de proteção transpirável como películas radiográficas com orifícios ou produtos 

comerciais próprios (Opsite flexifix®, Smith&Nephew©, Jabaquara, São Paulo, Brasil) 

(MCARTHUR et al., 2004; NORTON, 2005). De acordo com McArtthur (2004) as lesões 

expostas devido à ausência de carapaça são cobertas por uma fina camada de tecido de 

granulação após um mês de tratamento e por volta dos dois meses dispensam a utilização de 
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pensos. Segundo Simpson (2014) estas lesões cicatrizam através da ossificação da membrana 

subjacente ao tecido de granulação. 

Para os cuidados continuados das lesões expostas e linhas de fratura após o redução 

cirúrgica, podem ser utilizados diversos princípios ativos promotores de cicatrização como a 

sulfadiazina de prata, os alginatos, os hidrogéis, as esponjas de poliuretano ou de silicone, o 

colagénio, as soluções de açúcar ou o mel Para prevenir as infecções devemos utilizar 

antibióticos topicamente como a bacitracina, a neomicina e a polimixina b, sempre protegidos 

com gaze e com material transpirável (CHITTY e RAFTERY, 2013; NORTON, 2005; 

SANTOS et al., 2009).  

Sellera, F. P. et al. (2014) descrevem o uso de Terapia Fotodinâmica (PDT) no 

tratamento de fratura de carapaça num quelónio marinho. Esta tem a vantagem de ao não ser 

necessário pensos, permitir a visualização constante da lesão e apresentar uma ação bactericida 

(dispensando antibioterapia) e bioestimuladora (promovendo uma rápida cicatrização). No 

entanto requer equipamento específico e instalações que impeçam a contaminação da lesão e é 

uma área ainda pouco explorada na medicina veterinária de quelónios. 

Em casos em que exista um grande defeito de carapaça, sinais de osteomielite ou grande 

contaminação bacteriana está descrita a utilização de sistemas de terapia de cicatrização 

assistida a vácuo. Esta apresenta a vantagem de promover uma rápida cicatrização (estimulando 

o suprimento sanguíneo do tecido de granulação) assim como uma redução na frequência de 

mudança de pensos e na manipulação das lesões (por apresentar uma maior remoção de fluídos 

e da carga bacteriana). No entanto, requer equipamento especializado, elevado investimento 

inicial e formação específica do clínico (CHITTY e RAFTERY, 2013; DIVERS e MADER, 

2005; SIMPSON, 2014). 

3.1.2.10. Tratamento de suporte do animal 

O tratamento de suporte neste caso baseou-se apenas na fluidoterapia oral e mais tarde 

na nutrição por tubo esofágico e em banhos de sol diários de cerca de 1h. Não foi colocado um 

tubo de esofagostomia, nem fornecida suplementação artificial de calor e luz, por não haver 

preparação técnica da equipa veterinária e pelo CETAS não possuir condições que o 

permitissem. O facto de se ter iniciado o fornecimento de alimento apenas com soluções 

glicosadas e gradualmente introduzir-se a ração teve como objetivo possibilitar a adaptação 
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progressiva do trato gastrointestinal à carga nutricional após o período de anorexia prolongado. 

Durante todo o período de tratamento foi igualmente fornecida carne moída, mas como 

mencionado anteriormente, o animal nunca se alimentou voluntariamente. Embora a quantidade 

e o tipo de alimento fossem adequados ao peso e espécie do animal, a frequência de alimentação 

foi inferior à necessária, evidenciada pela perda gradual de peso, que em conjunto com a 

desidratação e a falta de condições de maneio (temperatura e luminosidade fora dos valores 

ótimos) reduziram as chances de recuperação do animal e poderão ter agravado o quadro 

clínico. 

O tratamento de suporte destes animais passa pela colocação em ambientes com a 

temperatura de conforto ótima, luminosidade do espectro ideal, aplicação de fluidoterapia e 

uma boa nutrição (CHITTY e RAFTERY, 2013; MCARTHUR et al., 2004; NORTON, 2005; 

SIMPSON, 2014).  

Os animais devem ser colocados em recintos de material fácil de limpar, impermeáveis, 

não porosos, não abrasivos e portáteis e deve ser evitada a colocação de animais de espécies e 

proveniências diferentes no mesmo recinto (CHITTY e RAFTERY, 2013; MCARTHUR et al., 

2004; NORTON, 2005). Está descrito o uso de banheiras e de piscinas plásticas, de canis 

modificados e ainda de unidades de cuidados intensivos de aves (CHITTY e RAFTERY, 2013; 

NORTON, 2005). O substrato deve apresentar um risco reduzido de ingestão e permitir a 

limpeza do recinto e o maneio adequado do penso, podendo para esse efeito ser usado aparas 

de madeira comprimidas e papel rasgado (CHITTY e RAFTERY, 2013; MCARTHUR et al., 

2004; NORTON, 2005; SIMPSON, 2014). A temperatura ambiente deve ser mantida dentro 

dos limites ótimos para a espécie, fornecida de acordo com o ritmo circadiano (temperatura 

mais baixa durante o período noturno) e com um gradiente de temperatura no recinto 

(NORTON, 2005; SIMPSON, 2014; MCARTHUR et al., 2004; CHITTY e RAFTERY, 2013). 

Esta pode ser fornecida através de lâmpadas cerâmicas de infravermelhos e/ou de painéis de 

aquecimento com termostato nas paredes do recinto (SIMPSON, 2014; MCARTHUR et al., 

2004; CHITTY e RAFTERY, 2013). Nenhum tipo de fornecimento de luminosidade artificial 

é melhor que a luz solar direta, assim sempre que possível esta deve ser fornecida ao animal em 

períodos de até 2h diárias (CHITTY e RAFTERY, 2013; FLOSI et al., 2001; NORTON, 2005; 

SIMPSON, 2014). A humidade para espécies tropicais deve estar acima dos 60% e pode ser 

mantida através da humidificação do substrato e da colocação de pequenos recipientes com 

água no recinto (MCARTHUR et al., 2004; NORTON, 2005).  
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Em cativeiro, a dieta descrita para esta espécie, é feita à base de carne moída e de 

sardinha, ocasionalmente enriquecidas com grilos, minhocas, tenébrios e ração de canídeos, 

suplementada com fontes de cálcio (como farinha de osso ou suplementos comerciais) (FLOSI 

et al., 2001; MOLINA, 1990).  

Num animal hospitalizado, o suporte nutricional é essencial, pois a anorexia crónica é 

extremamente frequente, especialmente em espécies aquáticas, pelo que a alimentação pode ter 

de ser realizada através de intubação esofágica, de tubo de esofagostomia e de turtle steamer 

(CHITTY e RAFTERY, 2013; DIVERS e MADER, 2005; MCARTHUR et al., 2004; 

SIMPSON, 2014). A intubação esofágica é um método não invasivo, no entanto extremamente 

stressante para o animal, enquanto o tubo de esofagostomia, embora mais invasivo, é de fácil 

execução, com risco de complicações reduzido e que elimina o stress da manipulação, sendo 

este o mais indicado. Ambos permitem a nutrição, hidratação e medicação do animal por via 

oral (CHITTY e RAFTERY, 2013; DIVERS e MADER, 2005; MCARTHUR et al., 2004; 

NORTON, 2005; SIMPSON, 2014). Estão descritos diversos planos nutricionais para esta 

ordem, alguns exemplos são: 1-2% do PV/dia de alimento e 1% de fluídos a cada 48h, 3% do 

PV em alimento e 15-25ml/kg de água em dias alternados e 7% do PV/dia (CHITTY e 

RAFTERY, 2013; NORTON, 2005). A nutrição pode ser à base de dietas caseiras liquidificadas 

ou de dietas comerciais para quelónios como a Oxbow critical care herbivore® e a Oxbow 

critical care carnivore® (Oxbow©, Murdock, Nebraska, USA), a Wombaroo reptile suplement® 

(Wombaroo©, Glen Osmond South Australia, Australia) e a Hills A/D® (Hill's Pet Nutrition©, 

Vila Mariana, São Paulo, Brasil). Embora mais económicas, as dietas caseiras apresentam um 

risco aumentado de obstrução da sonda e desequilíbrios nutricionais do animal, quando 

comparado com as dietas comerciais específicas (CHITTY e RAFTERY, 2013; DIVERS e 

MADER, 2005; NORTON, 2005; SIMPSON, 2014). De acordo com Simpson (2014) o método 

turtle steamer baseia-se na utilização de um recinto com água, mas com a presença de uma 

plataforma fixa que cobre a água exceto numa zona para a alimentação e para a hidratação do 

animal. 

Independentemente do habitat do animal, enquanto a fratura não é reduzida ou a lesão 

encerrada e protegida com material impermeável, o animal tem de ser mantido em ambiente 

seco. Isto é especialmente desafiante no que diz respeito a espécies aquáticas ou semiaquáticas, 

uma vez que todo o normal metabolismo destes animais está relacionado com a água 

(BOGOSLAVKY, s.d.; JOY et al., 2010; CHITTY e RAFTERY, 2013; NORTON, 2005). Estes 
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animais apresentam um risco acrescido de desenvolvimento de ulceras de pressão e de 

pododermatites, sendo importante cobrir o fundo do recinto com um material protetor como os 

escorredores de loiça plásticos e os tapetes antiaderentes (CHITTY e RAFTERY, 2013; 

NORTON, 2005; SIMPSON, 2014). Quando a fratura está restrita à carapaça é possível realizar 

“banhos” de 10-60min em água rasa facilitando a hidratação, a alimentação e todo o 

metabolismo do animal (CHITTY e RAFTERY, 2013; JOY et al., 2010; SIMPSON, 2014). 

Idealmente o período de ausência água deve ser no máximo de 10 a 14 dias, estando descritos 

períodos muito superiores (oito semanas ou 1-2 anos). É no entanto imprescindível a 

fluidoterapia enteral e/ou parenteral e as lavagens da pele e da carapaça com água (CHITTY e 

RAFTERY, 2013; DIVERS e MADER, 2005; FOWLER, 2004; SIMPSON, 2014). Norton 

(2005) descreve a aplicação de vaselina ou de outras geleias hidrossolúveis na carapaça e na 

pele do animal com o intuito de manter a humidade da carapaça. Deve-se suspender a limitação 

de acesso à água quando o animal perde mais que 10% do seu peso vivo, uma vez que o peso 

vivo é um dos parâmetros indicativos do grau de hidratação destes animais (FOWLER, 2004; 

NORTON, 2005; SIMPSON, 2014).  

Quando a lesão está livre de contaminantes e já não é tão exsudativa podem-se usar 

pensos cobertos por material impermeável (Tegaderm®, 3M®, Sumaré, São Paulo, Brasil) fixos 

à carapaça com cianocrilato de forma a permitir o acesso integral à água no caso das espécies 

aquáticas (troca de penso mais frequente – 24 a 48h) e por períodos de 30-120min/dia, em 

semiaquáticas (renovando o penso semanalmente) (BOGOSLAVKY, s.d., SANTOS et al., 

2009; CHITTY e RAFTERY, 2013; DIVERS e MADER, 2005; FOWLER, 2004; SIMPSON, 

2014). 

Após o encerramento cirúrgico ou a formação de membrana de tecido de granulação 

podem ser aplicados unguentos hidrofóbicos (Ilex oitment®, Northampton, UK) para proteção 

do ferimento (DIVERS & MADER, 2005). Nestas situações o animal pode iniciar uma vida 

relativamente semelhante à pré-traumatismo, tendo o cuidado de manter o material limpo (sem 

comida, fezes ou solo) e monitorizando a lesão para os sinais de infeção (CHITTY e 

RAFTERY, 2013; MCARTHUR et al., 2004). A hibernação deve ser suspensa enquanto não 

existir cicatrização completa da lesão (BOGOSLAVKY, s.d.; DIVERS e MADER, 2005).  

3.1.2.11. Exames complementares 
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Embora seja reconhecida a necessidade da realização de exames complementares em 

quelónios com fratura de carapaça, no caso presentemente descrito apenas foi realizado exame 

radiográfico por falta de recursos.  

O painel analítico de urgência para quelónios é constituído pelo hematócrito, pelas 

proteínas totais, pela glucose e assim que possível deve-se fazer um hemograma e um painel de 

análises de bioquímica sérica (NORTON, 2005). O hematócrito deve ser feito assim que 

possível após a chegada do animal, para avaliar o grau de perda de sangue e de desidratação 

(DIVERS e MADER, 2005; SIMPSON, 2014). O aumento do hematócrito e das proteínas totais 

é um bom indicativo do grau de hidratação, no entanto é necessário cuidado na interpretação, 

uma vez que a anemia e a hipoproteinemia podem mascarar a desidratação (CHITTY e 

RAFTERY, 2013; MCARTHUR et al., 2004; NORTON, 2005). 

Os exames radiográficos são essenciais para uma avaliação inicial e contínua das lesões, 

permitindo detetar alterações na integridade dos tecidos musculares, dos tecidos esqueléticos e 

das vísceras, assim como acumulações de fluído ou gás nas cavidades anatómicas. Estes devem 

ser realizados nas projeções craniocaudal e lateral com o feixe horizontal e dorsoventral com o 

feixe vertical (CHITTY e RAFTERY, 2013; DIVERS e MADER, 2005; MCARTHUR et al., 

2004; NORTON, 2005; SANTOS et al., 2009; SIMPSON, 2014). Segundo Simpson (2014) 

animais grávidos devem ser submetidos a indução farmacológica. 

3.1.2.12. Fratura de membro  

Uma vez que a fratura diagnosticada se localizava no coracoide, a correção cirúrgica da 

mesma era inviável. A relutância em locomover o membro em conjunto com a contenção física 

que a área do recinto do animal oferecia, no momento, apresentou-se como o método com 

melhores hipóteses de proporcionar a cicatrização óssea para este caso em particular.   

Os animais com fraturas de carapaça apresentam frequentemente fratura de membros. 

Estas são observadas aquando do exame físico através da dificuldade em locomover o membro 

e da presença de dor na sua manipulação, podendo ser o diagnóstico confirmado através do 

exame radiográfico. O tratamento depende do local e do tipo de fratura. Quando a fratura está 

presente nos ossos externos à carapaça (distalmente ao úmero ou ao fémur) na maioria das 

situações o tratamento é cirúrgico e são aplicados métodos semelhantes aos métodos de redução 

de fraturas em mamíferos mas adaptados à anatomia e à fisiologia dos répteis (CHITTY e 
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RAFTERY, 2013). No caso de fraturas simples em qualquer osso ou fraturas de clavícula, da 

escápula ou do acrómio o tratamento é normalmente conservativo e passa pela realização de 

um penso que impeça a utilização do membro afetado, mantendo-o fletido dentro da carapaça 

durante um período de 2-3 meses (CHITTY e RAFTERY, 2013; FOWLER, 2004; 

MCARTHUR et al., 2004).  

3.1.2.13. Torção folicular 

Aquando da necropsia foi observado que ambos os ovários estavam em fase ativa da 

reprodução apresentando diversos folículos em diversas fases de desenvolvimento. O ovário 

esquerdo apresentava uma torção da sua porção cranial, evidenciada pela torção do mesovário 

e pelo aspeto hiperémico e espessado de toda a porção cranial à torção.  

A presença de folículos ováricos de diversas dimensões e em diversas fases de 

desenvolvimento permitem assumir a ausência de estase pré-ovulatória, uma vez que esta é um 

dos diagnósticos diferenciais tendo em conta a ausência de condições ideais de maneio e o 

quadro clínico sugestivo (anorexia crónica e prostração) (CHITTY e RAFTERY, 2013; 

HEDLEY, 2009; MCARTHUR et al., 2004). Na figura 7 é possível observar as alterações 

anteriormente descritas. 

A torção folicular em répteis está pouco documentada na bibliografia, existindo apenas 

quatro casos descritos, três em iguana verde (Iguana iguana) e um em iguana rinoceronte 

(Cyclura cornuta) (JUAN-SALLÉS et al., 2008; JUAN-SALLÉS et al., 2005; MEHLER, 

ROSENSTEIN e PATTERSON, 2002).  
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Figura 7 – Registo fotográfico de exame necroscópico de um exemplar de Phrynops 

geoffroanus, fêmea, com 1,555kg entregue no CETAS/GO apresentando uma 

fratura de carapaça e plastrão. Ovário direito e esquerdo in loco evidenciando a 

parede hiperémica (A); Comparação entre o ovário direito e esquerdo onde se 

observa a torção do mesovário do ovário direito (B); Ovário direito seccionado 

onde é possível observar espessamento e hiperémia da parede do ovário e 

folículos (C). 

 

O traumatismo com origem antropogénica é a maior causa de ingresso de quelónios em 

centros de triagem de animais silvestres e, na maioria das situações, o prognóstico varia de 

reservado a grave. Mesmo quando o animal recupera, a sua reabilitação é extremamente difícil 

devido às sequelas das fraturas que comprometem a sobrevivência do animal em ambiente 

selvagem. Por estas razões, é imprescindível a implementação de métodos de conservação da 

vida selvagem como educação ambiental e o uso de sistemas de contenção de animais como 

paredes e vedações nas bermas das estradas em combinação com túneis ou pontes para répteis 

em trechos de estradas que coincidam com maior população de animais. 
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3.2. Caso clínico nº 2 

 

3.2.1. Apresentação do caso 

No dia 26 de maio deu entrada no CETAS uma cria de sagui-de-tufo-preto (Callithrix 

penicillata), fêmea, pesando 46,9g. Esta foi entregue pela Agência Municipal do Meio 

Ambiente (AMMA), juntamente com um periquitão maracanã (Psittacara leucophthalmus) e 

um periquito coco (Eupsittulla aureia) como resultado de um resgate a uma residência 

particular.   

No exame físico foi observado redução na utilização dos membros posteriores, com uma 

ligeira rigidez em ambos. Não foi detetada nenhuma alteração músculo esquelética e o animal 

apresentava sensibilidade à dor profunda, sendo a alteração atribuída ao stress da manipulação. 

O animal foi colocado numa transportadora de gatos com uma toalha e um urso de 

peluche. Com o intuito de promover uma temperatura ambiente adequada foi utilizado um 

aquecedor (Aquecedor Termoventilador e Desumidificador Auros 220 V, Cadence ©, 

Navegantes, Santa Catarina, Brasil), na posição média, o qual permaneceu até o final do 

tratamento. Foi iniciada alimentação com leite de vaca integral e gema de ovo (1 gema/250ml 

de leite), cerca de 1 a 1,5ml a cada 3 a 4h (07:00 – 00:00), perfazendo cinco a seis 

administrações diárias. Esta mistura era confecionada todos os dias de manhã de seguida era 

conservada refrigerada e aquecida previamente em banho-maria.  

Para fornecimento da alimentação foram testados vários recipientes como biberões de 

gato e de pequenos mamíferos, assim como seringas acopladas a cateteres de plástico com o 

tamanho apropriado, sendo ambos recusados pelo animal. O único método aceite foi o uso de 

uma seringa de 1ml gotejando pequenas gotas na boca, esperando que este ingerisse. Neste 

método foi observada uma rápida e eficaz adaptação, no qual o animal bebia voluntariamente 

do canhão da seringa. Após cada alimentação a área perineal era limpa com a ajuda de algodão 

humedecido em água morna, para que o animal urinasse e defecasse.  

As alterações locomotoras observadas inicialmente mantiveram-se, sendo que no 

terceiro dia após o início do tratamento, ponderou-se a possibilidade de deficiências 

nutricionais. Foi instituída a utilização de leite humano (2ml por refeição, seis refeições diárias) 

e cerca de três dias depois (aproximadamente trinta dias de idade) foi iniciado o fornecimento 
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de alimento sólido através de pequenas porções (5 a 10g) de fruta (maçã, banana, mamão) por 

dia. Concomitantemente foi implementada uma exposição solar direta diária com duração de 

cerca de 1h. No sexto dia após o início do tratamento realizou-se o incremento para 3ml por 

refeição e seis dias depois deste, para 4ml, sempre com a frequência de seis refeições diárias. 

Todas as alterações de rotina foram implementadas de forma súbita e sem período de adaptação. 

O leite humano era fornecido por uma mulher que se encontrava no oitavo mês de aleitamento, 

a sua gestação havia sido de termo e já havia iniciado o fornecimento de alimento sólido ao 

filho há cerca de dois meses (seis meses de idade da criança). O leite era recolhido de manhã, 

congelado e aquecido em micro-ondas antes de cada refeição. 

Nos dias seguintes foi observada melhoria gradual na mobilidade dos membros 

posteriores. O animal era capaz de movê-los com maior velocidade e força aquando da 

manipulação e embora com alguma dificuldade, foi observado um aumento da mobilidade pelo 

recinto, um incremento da manifestação de comportamentos exploratórios e inclusive melhor 

aptidão para subir as extremidades do mesmo. Com o intuito de exclusão de alterações 

musculosqueléticas foi realizado exame radiográfico ventrodorsal e latero-lateral completo no 

sétimo dia depois do início de tratamento (dois de junho). Embora não fosse observada 

nenhuma fratura ou luxação, todo o esqueleto apresentava uma redução substancial de 

densidade óssea evidenciada por um aumento da radiolucência e redução da espessura da 

cortical dos ossos do animal, como é possível observar na figura 8. 

 

Figura 8 – Exemplar de uma cria de Callithrix penicilata, fêmea, com 46.9 g entregue no 

CETAS/GO Exame radiográfico latero-lateral evidenciando o aumento da 

radiolucência óssea. 
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O animal perdeu peso ao longo do tratamento sendo que no nono dia após a sua chegada 

o animal apresentava 45,8g de peso. No entanto, no dia seguinte (décimo dia) apresentava 

48,9g. 

Cerca de 21 dias após a chegada ao CETAS (16 de junho), o animal foi encontrado pelo 

tratador com comida na boca e ânsia de vómito. Foi administrado 0,5ml de água de coco, e 

cerca de cinco minutos depois o animal vomitou uma substância semelhante a leite coalhado e 

a água de coco administrada e cessou a ânsia de vómito. O animal permaneceu sozinho e cerca 

de três horas depois foi encontrado em estado agónico e entrou em paragem cardiorrespiratória. 

 

3.2.2. Revisão Bibliográfica e Discussão 

3.2.2.1. Identificação da espécie 

O sagui-de-tufo-preto (Callithrix penicillata) é uma espécie de 

primata do novo-mundo pertencente à família Callitrichidae, que se 

encontra inserida no Anexo 2 da CITES e possui uma classificação 

IUCN “pouco preocupante”. Os aspetos identificativos da espécie são 

os tufos pretos nas orelhas que contrastam com a face mais clara e as 

listras no dorso e cauda, observáveis na figura 9 (FORD et al., 2009; 

RUIVO, 2010; RYLANDS e MENDES, 2008). Durante a infância os 

animais apresentam pelagem cinza na cabeça e pescoço, ausência dos 

tufos auriculares típicos de animais adultos e áreas com menor 

densidade capilar no peito e abdómen, que facilitam a sua 

termorregulação (FREEBURN, 2008). 

São animais diurnos, principalmente arbóreos habitando 

florestas secundárias, semi-decíduas e galerias (FORD et al., 2009, 

RUIVO, 2010; RYLANDS e MENDES, 2008; WOLFE-COOTE, 

2005).  Vivem em grupos sociais mistos de 3 a 15 elementos. De um 

modo geral, apenas a fêmea dominante se reproduz, dando à luz 

usualmente gémeos, podendo observar-se, no entanto, ninhadas de 

uma a três crias. Os cuidados pueris são partilhados por toda o grupo, desde a infância ao 

desmame (DIGBY, 1995; FREEBURN, 2008; RUIVO, 2010; RYLANDS e MENDES, 2008; 
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SODARO e SAUNDERS, 1999; WOLFE-COOTE, 2005). A sua dieta é composta 

principalmente de exsudados e gomas (24-70%), complementada com insetos (30-70%) e 

ocasionalmente fruta (14-30%) (FREEBURN, 2008; JEPSON, 2015; RUIVO, 2010; 

RYLANDS e MENDES, 2008; WOLFE-COOTE, 2005). 

A distribuição geográfica natural engloba a área centro-este do Brasil (Bahia, Minas 

Gerais, Goiás e Piauí), no entanto este é observado em outras áreas do país como resultado de 

introduções, sendo considerado, como mencionado no capítulo 2, uma espécie invasora (FORD 

et al., 2009; RUIVO, 2010; RYLANDS e MENDES, 2008). 

Devido ao fato de o animal possuir, aquando da receção, cerca de 46,9g de peso vivo e 

grande parte da dentição decídua, pode assumir-se que teria entre 20 a 25 dias de vida. Um dos 

métodos utilizados para estimar a idade de um animal é a dentição e peso corporal. Não 

obstante, o uso apenas do peso para avaliar o crescimento de um animal é controverso uma vez 

que pode ser alvo de influências como a dimensão das reservas de gordura, assim sendo de 

forma a aumentar a fidelidade dos resultados é recomendado a medição da circunferência da 

cabeça (85,4 ± 1,77mm – 0 meses; 102,8 ± 2,16mm – 3 meses (GOSS et al., 1983)) e 

comprimento dos membros (COMMITTE ON ANIMAL NUTRITION et al., 2003). Um 

compendio realizado por Smith et al. (1994) sobre o desenvolvimento dentário de diversos 

primatas, descreve que os indivíduos da espécie sagui-de-tufo-branco (Callithrix jacchus), 

nascem geralmente sem dentes (18% nascem com um incisivo), enquanto os saguis-brancos 

(Callithrix argentata), nascem com dois incisivos. A erupção da dentição decídua inicia-se na 

primeira semana terminando por volta de um mês de idade (FREEBURN, 2008; JOHNSTON 

et al., 1970). Oftedal et al (2001) descrevem em animais em estado selvagem um peso ao 

nascimento de 28,9g para os indivíduos da espécie Callithrix jachhus, enquanto para animais 

em cativeiro Schropel (2003) descreve um intervalo de 20-28g e Jepson (2015) um intervalo de 

25-35g. Oftedal et al. (2001) indicam ainda um peso corporal entre 43,8 - 51,2g por volta dos 

21 dias e entre 65,6 - 83,45g nos 42 dias de vida. Sackett et al.(2006) descrevem um aumento 

de peso diário de 0,9g, enquanto Freeburn (2008) descreve um ganho diário de 0,83g e Shropel 

(2003) de 1,43g em indivíduos criados em cativeiro. 

3.2.2.2. Nutrição e maneio 

O recinto, a termorregulação, o conforto, a higiene, o método e a frequência de 

alimentação foram corretamente realizados de acordo com a literatura citada e embora as 
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transições qualitativas e quantitativas de alimentação tenham sido realizadas de modo brusco o 

animal não desenvolveu nenhum sinal clínico compatível com alterações de trato 

gastrointestinal. 

Durante as primeiras semanas de vida os saguis-de-tufo-preto dependem inteiramente 

dos coespécimes para a locomoção (permanecendo a totalidade do tempo nas costas dos 

membros do grupo durante as primeiras duas semanas, mas dependendo dos mesmos para 

transporte durante os primeiros meses), a termorregulação (até a 10ª semana de vida), a 

defecação e a alimentação (FREEBURN, 2008; SACKETT et al., 2006). Quando em cativeiro, 

é vital mimetizar da melhor forma possível o comportamento e a biologia do animal em estado 

selvagem. O controlo da temperatura pode ser realizado através de vários métodos, tais como 

as incubadoras pediátricas, as lâmpadas de aquecimento, as bolsas de aquecimento e as 

surrogates, enquanto que para conforto físico e psicológico pode-se recorrer à utilização de 

toalhas dobradas, de ursos de peluche ou de peles de animais (FREEBURN, 2008; SACKETT 

et al., 2006). No que diz respeito à temperatura ideal, Freeburn (2008) descreve um intervalo 

de 35-45oC, enquanto Sodaro e Saunders (1999) de 25-30oC. Sodaro e Saunders (1999) 

descrevem ainda um intervalo de humidade relativa de 50-80%. 

Embora nutricionalmente, o leite humano seja mais adequado que o leite de vaca com 

gema de ovo, este revela-se inadequado para preencher as necessidades nutricionais quando 

utilizado isoladamente (PATIÑO e BORDA, 1997; SACKETT et al., 2006). Adicionalmente o 

tempo de aleitamento do ser humano que forneceu o leite para o animal em questão (oito 

meses), em conjunto com o método de conservação e de preparação do leite (congelamento e 

aquecimento progressivo) bem como o material utilizado para o fornecimento do alimento 

(seringa de plástico) reduziram os níveis já inadequados de proteína, de gordura e de hidratos 

de carbono. O método de colheita também predispôs à contaminação bacteriana do leite 

(DUTTA et al., 2014; LAWRENCE, 1999). Assim, a dieta fornecida era deficiente em proteína, 

lípidos, vitamina D3, cálcio e vitamina C. Idealmente o animal deveria receber uma dieta à base 

de uma fórmula láctea humana suplementada para atingir os níveis proteicos, lipídicos, minerais 

e vitamínicos necessários ou poderia também ter sido utilizada uma fórmula comercial 

específica para primata igualmente corrigida em termos de lípidos e de cálcio (PATIÑO e 

BORDA, 1997; SACKETT et al., 2006). 
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Os valores nutricionais do leite dos calitriquídeos variam de acordo com a condição 

corporal da progenitora, o número de crias e o tempo de lactação (OFTEDAL et al., 2001; 

POWER, 2003; POWER et al., 2002). Oftedal et al. (2001) observaram que, de um modo geral, 

fêmeas com menos crias e com melhor condição corporal apresentam valores nutricionais 

(gordura e energia bruta) mais elevados. Segundo Hinde e Lemay (2014) os valores de gordura 

do leite de primatas varia ainda com a paridade, o sexo da cria e a carga parasitária da 

progenitora. Power (2002) descreve que os únicos valores nutricionais que se alteram com o 

tempo de lactação são os açúcares que tendem a reduzir cerca de 2%. Segundo Sackett et al. 

(2006) os valores de cálcio láctico de sagui-de-tufo-branco na 3a semana de lactação variam de 

88,8 a 95,5mg/100ml. A tabela 25 apresenta os valores nutricionais do leite de indivíduos das 

espécies Callithrix jacchus, Bos taurus e Homo spp. 

Tabela 25 - Valores nutricionais do leite das espécies Callithrix jacchus, Bos taurus e Homo spp. 

Espécies 
Matéria 

seca % 

Proteína 

% 

Gordura 

% 

Açucares 

% 

Cinzas 

% 

Energia 

bruta 

(kcal/g) 

Sagui (Callithrix jacchus) 

11-24,4* 

11,4-

17,1** 

1,9-5,1* 

2,1-3,5** 

0,7-12.9* 

1,6-5,4** 

4,9-9,3* 

6,6-8** 
0,5*** 

0,53-1,67* 

0,58-

0,94** 

Bovino (Bos taurus) 12,2*** 3,2*** 3,7*** 3,6*** 0,3***  

Humano (Homo spp.) 12,5*** 1,0*** 6,9*** 4,4*** 0,2*** 0,66* 

*(POWER et al., 2002)  **(POWER, 2003) ***(PATIÑO e BORDA, 1997) 

Patiño e Borda (1997) realizaram um estudo sobre as características nutricionais do leite 

de primatas e os cuidados na seleção de um substituto e concluíram que ainda que o leite de 

bovino apresente valores nutricionais semelhantes ao de sagui-de-tufo-branco, este possui 

valores de lactose consideravelmente inferiores e uma razão caseína:soro de 82/18. Embora não 

estejam descritos os valores desta razão para calitriquídeos, sabe-se que os valores no leite 

humano (40/60) são semelhantes ao do macaco-rhesus (Macaca mulatta). A discrepância entre 

os valores desta razão no leite de vaca e primata é a principal razão pelo qual é desaconselhado 

o uso de leite de bovino na alimentação de primatas. 

Quando confrontado com o leite de sagui, o leite humano e as fórmulas comerciais 

disponíveis (Aptamil®, SMA®, Sustagen®) são pobres em proteína bruta, lípidos e cálcio. A 

fórmula láctea para primatas presente no mercado (Primilac® infant Formula, Bioserv®, 

Flemington, New Jersey, USA) apresenta valores ideais de proteína (3,6%), lactose (8,1%) e 

possui ainda ácido ascórbico e fólico, selénio, crómio e fluoreto. No entanto é ligeiramente 

deficiente em lípidos totais (3,8g) e cálcio (75mg) (SACKETT et al., 2006).  
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Os calitriquídeos são incapazes de usar a vitamina D2, necessitando de uma fonte 

externa de vitamina D3, , na dose de 600-2000UI/Kg de PV/dia, no caso de animais pediátricos 

(FREEBURN, 2008; MILLER e FOWLER, 2014; SACKETT et al., 2006). Power et al.(1995) 

concluíram que, em animais adultos, 3000UI/kg de matéria seca não é suficiente para manter 

valores sanguíneos de vitamina D3 em adultos, especialmente em fêmeas em reprodução. Os 

suplementos comerciais que podem ser utilizados são o Oleovit® ou o Vignatol® entre outros 

(POWER et al., 1995; SACKETT et al., 2006). Power et al.(1995) observaram que os 

indivíduos da família Callitrichidae parecem possuir uma tolerância superior a níveis elevados 

de vitamina D3 em comparação com primatas do velho mundo ou humanos, sendo esta a razão 

da existência de intervalos de suplementação diários recomendados tão extensos. Segundo 

Sackett et al. (2006) a suplementação de vitamina D3, pode ser iniciada a partir da primeira 

semana de vida. Adicionalmente é imperativo a exposição a luz solar não filtrada ou, quando 

tal não é possível, a luz UV-B artificial (MILLER e FOWLER, 2014; POWER et al., 1995).  

Para corrigir os valores deficientes de proteína, lípidos e cálcio podem ser adicionados 

ao leite humano suplementos como o Sustagen® (Nestle©, Santo Amaro, São Paulo, Brasil) ou 

o Primilac® (Bioserv®, Flemington, New Jersey); o óleo de fígado de bacalhau (450-

500mg/100ml de leite); o caseinato de cálcio (Calcipot®, Meda Pharma©, Bad Homburg, 

Alemanha) e diversos suplementos multivitamínicos (Abidec®, Omega Pharma©, Londres, UK; 

Multibionta®, Seven Seas©, Hull, UK) (FREEBURN, 2008; SACKETT et al., 2006). Para 

reconstituir a dieta deve ser sempre utilizada água fervida (SODARO e SAUNDERS, 1999). 

Ruivo et al. (2010) defendem que a utilização de uma formula láctea de humanos de qualidade 

é adequada e não necessita de suplementação. 

De acordo com Lawrence (1999) os valores nutricionais do leite de humanos variam 

com diversos fatores como material do recipiente de armazenamento e fornecimento, 

aquecimento, arrefecimento e congelamento. Segundo este, no que diz respeito ao recipiente, o 

polipropileno é o material mais inócuo, seguido do vidro. Lawrence  (1999) observou que a 

temperatura exerce uma influência significativa nas características do leite. Após 24h de 

armazenamento este detetou um decréscimo no pH de cerca de duas unidades 

independentemente da temperatura. A temperaturas inferiores a 25oC após 24h, Lawrence 

(1999) observou que a proteólise é mínima enquanto a lipólise inicia-se na primeira hora e 

aumenta até 8%. Os níveis de ácidos gordos livres aumentam com o tempo independentemente 

da temperatura, podendo aumentar até 710% a 38oC. Em termos de crescimento bacteriano 
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Lawrence (1999) concluiu que o leite é seguro 24h (15oC) e até 8 dias a 0 a 4oC e que a 

refrigeração (0 a 4oC) garante a estabilidade de lactose (48h), lípidos (48h), imunoglobulinas A 

(48h), α e γ-tocoferóis (72h). No entanto Din et al.(2004) detetaram que a refrigeração (4 a 6oC, 

24 h) e congelamento (-4 a -8oC, 1 semana) resultam numa ligeira redução dos níveis proteicos 

do leite. Tanto Lawrence (1999) como Chang et al.(2012) observaram que o congelamento a -

20oC permite a conservação do leite sem problemas durante até um ano, no entanto o posterior 

descongelamento causa redução dos níveis de vitamina B6, assim como lipólise, 

desemulsificação e desnaturação proteica, mas que nenhuma destas alterações está associada à 

redução da densidade energética. Tanto Chang (2012), como Lawrence (1999) e Din (2004) 

observaram que a refrigeração e a congelação estão ainda associados a redução dos níveis de 

vitamina A, E, B6 e C.  

Lawrence (1999) observou que a fervura do leite é responsável pela redução da 

quantidade de imunoglobulina A secretada, da atividade enzimática (lípase), da absorção de 

lípidos e pela retenção de nitrogénio. Observou ainda que o uso de micro-ondas no aquecimento 

do leite está associado a alterações drásticas na qualidade imunológica do leite uma vez que a 

quantidade de imunoglobulina A decresce cerca de 98% e a de lisozima 96%, o que está 

associado ao aumento dos níveis de Escherichia coli no leite. Hinde e Lemay (2014) concluíram 

que a ausência de imunoglobulina A no leite está associada a disbioses gastrointestinais e 

desenvolvimento de doenças inflamatórias do trato gastrointestinal em humanos e roedores. 

Tanto Chang (2012) como Lawrence (1999) detetaram que a exposição ao sol e a 

aderência de gordura ao tubo ou seringa de alimentação estão associados, respetivamente, à 

redução da quantidade de vitamina C (44%), da B6 (19%) e à perda de gordura e de proteína. 

Adicionalmente Lawrence (1999) afirma que o método de colheita do leite está 

associado a possível contaminação bacteriana aquando do refluxo do mesmo para o mamilo, 

sendo o uso de bombas elétricas o método mais aconselhável, por criar uma pressão negativa 

rítmica que previne estas alterações. 

Dutta et al. (2014) e Lemons (1982) concluíram que o tempo de gestação e de lactação 

também afetam os valores nutricionais do leite de humanos. Segundo estes as concentrações de 

proteína (azoto proteico e total), de eletrólitos (sódio, cloro, magnésio), de vitaminas, de 

minerais (ferro) e de fatores anti-infeciosos são maiores em gestações a pré-termos, enquanto 

os níveis de fósforo são superiores em gestações a termo, não existindo diferenças no que diz 
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respeito ao azoto não proteico, ao volume, aos sólidos, às calorias totais, à lactose, à gordura, 

aos ácidos gordos, ao potássio ou ao cálcio. Dutta (2014) observou ainda que a concentração 

de triglicéridos e sódio aumentam e a proteína diminui com o tempo (desde o 7 ao 180º dia) de 

lactação. Este observou ainda que a lactose apresenta um aumento inicial (até ao 90º dia) 

seguido de decréscimos graduais e que após a introdução de alimento sólido e a redução 

consequente da quantidade de leite produzido ocorre um aumento da quantidade de sódio e de 

proteína e diminuição da quantidade de lactose. 

Embora o regime alimentar garantisse cerca de 30% do seu peso vivo diário, o animal 

apresentava um incremento de peso muito menor que o citado na literatura. A discrepância entre 

os valores das pesagens no nono (45,8g) e décimo (48,9g) dia após a chegada do animal são 

atribuídas a possíveis erros de equipamento ou pessoais (ausência de taragem ou pesagem antes 

e após alimentação), uma vez que uma alteração tão súbita de peso vivo na ausência de 

transtornos gastrointestinais seria pouco viável. Seria essencial que tivesse sido realizado uma 

monitorização diária do peso vivo, uma vez que o ganho de peso vivo ou a sua ausência é um 

dos principais parâmetros de controlo do estado geral de um animal pediátrico, no entanto tal 

não foi possível. O reduzido ganho de peso poderá ser associado aos valores proteicos, lipídicos 

e a falta de suplementação vitamínica e mineral da dieta fornecida. 

É importante que a transição para a fórmula em cativeiro seja progressiva. Assim na 

primeira alimentação está descrito o uso isolado de soluções eletrolíticas pediátricas ou 

dextrose, que posteriormente devem ser usadas para diluir a dieta selecionada em porções cada 

vez maiores até que se efetue a transição completa para a dieta escolhida (FREEBURN, 2008; 

SACKETT et al., 2006). Sackett et al.(2006) recomendam que o leite seja oferecido a uma 

temperatura de cerca de 40 oC com o intuito de aumentar a palatibilidade, a aceitação e facilitar 

a digestão. 

No que diz respeito à frequência de alimentação, durante as primeiras duas semanas 

deve ser realizada em intervalos de 2 a 3h, com 4 a 6h de sono ininterrupto, perfazendo 5-

15,5ml de leite diários (FREEBURN, 2008; SCHROPEL, 2003; SACKETT et al., 2006). A 

frequência de alimentação é reduzida a partir da terceira semana até cerca de seis fornecimentos 

diários na quarta semana (FREEBURN, 2008; SCHROPEL, 2003; SACKETT et al., 2006). 

Sodaro e Saunders (1999) descrevem que a partir da terceira semana o número de refeições 

decresça para cerca de três a quatro fornecimentos diários à medida que se aumenta o 

fornecimento de alimentos sólidos. Freeburn (2008) recomenda que o animal apresente um peso 
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vivo de 60g no início da transição para o alimento sólido e 150g no desmame. Não existe 

concordância no que diz respeito à quantidade de alimento recomendado, sendo que enquanto 

Freeburn (2008) descreve um intervalo de 10-12% PV/dia, Ruivo (2010) descreve 15-20% 

PV/dia e Sodaro e Saunders (1999) descrevem 20-27% PV/dia. Segundo Ruivo et al. (2010),  

animais que ingiram 10% do peso, mantêm-se vivos mas não crescem, enquanto animais que 

comam 25% tendem a ganhar condição corporal rapidamente podendo ficar obesos.  

A lactação em estado selvagem tem uma duração de cerca 75 dias, iniciando-se a 

ingestão de sólidos por volta do 21º a 35º dias, aumentando gradualmente até que se torne 

regular (OFTEDAL et al., 2001; POWER et al., 2002; SACKETT et al., 2006; SODARO e 

SAUNDERS, 1999; WOLFE-COOTE, 2005). Em cativeiro, são exemplos de alimentos sólidos 

que se podem fornecer, as papas de cereais de bebés (isoladas ou diluídas no leite), as polpas 

de frutas, as dietas húmidas enlatadas comerciais de primata e/ou saguis (FREEBURN, 2008; 

SCHROPEL, 2003; SACKETT et al., 2006; SODARO e SAUNDERS, 1999). Posteriormente 

podem-se oferecer porções de diversas frutas como maçã, melão e banana (FREEBURN, 2008; 

SACKETT et al., 2006). Sodaro e Saunders (1999) afirmam que durante esta fase deve ser 

realizada a habituação à dieta natural do animal, para que durante a reabilitação, a transição 

para a nova dieta seja mais fácil. O desmame definitivo deve ocorrer por volta do terceiro ou 

quarto mês (FREEBURN, 2008; JEPSON, 2015; POWER et al., 2002; SODARO e 

SAUNDERS, 1999; WOLFE-COOTE, 2005). 

Tanto Freeburn (2008) como Sackett et al.(2006) reportam insucesso no uso de tetinas 

de gato e de borracha. Uma pipeta conectada a uma tetina desenvolvida para mamíferos de 

pequeno porte pode ser utilizada para gotejar a fórmula na boca do animal, tendo o cuidado de 

garantir que este ingira uma gota de cada vez para evitar a aspiração do leite. Ruivo (2010) 

recomenda que os animais sejam colocados na posição vertical aquando do aleitamento para 

reduzir a probabilidade de aspiração do leite. 

Para garantir o normal funcionamento do sistema digestivo e urinário, bem como manter 

a higiene da zona perineal da cria, é importante que após cada alimentação o ânus e o órgão 

sexual sejam estimulados com a ajuda de algodão ou gaze humedecidos, mimetizando os 

comportamentos maternais (RUIVO, 2010; SACKETT et al., 2006). Segundo Sackett et 

al.(2006) os animais começam a defecar e urinar voluntariamente a partir da terceira semana 

de vida.  
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3.2.2.3. Alterações locomotoras e achados radiográficos 

A alteração locomotora e os achados radiográficos possivelmente estão relacionados 

com alterações nutricionais que se agravaram com o aumento das exigências energéticas e 

nutricionais do animal, as quais nunca foram correspondidas, culminando num estado de 

desequilíbrio metabólico de tal grau que poderá estar na origem da sua morte. Para confirmar 

tais suposições seria imprescindível a realização de análises hematológicas e bioquímicas do 

animal, assim como análise do leite fornecido. 

Tendo em conta a idade, os sinais clínicos, as deficiências nutricionais da alimentação 

fornecida e os achados radiográficos, os diagnósticos diferenciais para a alteração locomotora 

são doenças metabólicas ósseas como a osteodistrofia fibrosa ou raquitismo.  

As doenças metabólicas são relativamente comuns em primatas em cativeiro possuindo, 

inclusivamente, denominações como simian bone disease e cage paralysis afetando 

principalmente animais em crescimento (FREEDMAN et al., 1976, POWER et al., 1995; 

MILLER e FOWLER, 2014; WISSMAN, 2006). Power et al (1995) comprovaram que os 

valores nutricionais de vitamina D presentes no leite de diversos primatas e humanos não são 

suficientes para garantir o normal funcionamento do sistema esquelético do animal na ausência 

de radiação UV-B, sendo esta um dos principais motivos de doença metabólica óssea de animais 

em cativeiro. 

 Um dos sinais clínicos característicos de doenças metabólicas ósseas é a redução da 

densidade mineral óssea, as fraturas e a reduzida mobilidade (FREEDMAN et al., 1976; 

JARCHO et al., 2013). Outros sinais clínicos incluem a prostração, a anemia, a inapetência e 

as deformações esqueléticas (JEPSON, 2015; LUDLAGE e MANSFIELD, 2003). As doenças 

metabólicas ósseas podem resultar de uma redução da disponibilidade de nutrientes 

(desequilíbrio do razão cálcio: fósforo ou deficiência em vitamina D3), assim como de más 

condições de maneio que resultem na falta da exposição aos raios ultravioletas (290-320 

nanómetros de comprimento de onda (WISSMAN, 2006)) ou espectro total de luz, sendo que 

animais que estejam submetidos a dietas com parâmetros nutricionais negativos crónicos 

recorrem às reservas ósseas para compensar deficiências nutricionais e ambas as situações 

podem resultar em hiperparatiroidismo secundário (FREEDMAN et al., 1976; JARCHO et al., 

2013; JEPSON, 2015; LUDLAGE e MANSFIELD, 2003; MILLER e FOWLER, 2014; 

PATIÑO e BORDA, 1997; WOLFE-COOTE, 2005). Jarcho et al. observaram uma possível 
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associação entre a digestibilidade da energia, a vitamina D, o cálcio sérico e a densidade mineral 

óssea, sendo que possíveis inflamações subclínicas do trato digestivo que poderão resultar na 

má-absorção, causando uma redução da disponibilidade de nutrientes, mesmo na presença de 

dietas e condições de maneio adequadas. 

O diagnóstico é realizado através de exame físico, de hemograma, de bioquímica sérica 

(evidenciando uma diminuição da concentração do cálcio ionizado (1,08 – 1,28mmol/l 

(JEPSON, 2015)) e inversão do razão cálcio (2,05 – 2,6 mol/l (JEPSON, 2015)): fósforo (0,87 

– 2,75mmol/l(JEPSON, 2015)) normal 1,5-2:1 (JEPSON, 2015; LUDLAGE e MANSFIELD, 

2003), elevação da fosfatase alcalina e redução dos valores de vitamina D3 (>124,8 nmol/l 

(JEPSON, 2015))) e de exame radiográfico (LUDLAGE e MANSFIELD, 2003; WISSMAN, 

2006). 

No caso do raquitismo os ossos apresentam uma redução da sua densidade por falta de 

cálcio, dando origem a deformações ósseas nas diáfises (varo, valgo) e nas articulações 

(espessamento das placas de crescimento das articulações cartilaginosas) (JEPSON, 2015; 

LÓPEZ, 2014; WISSMAN, 2006). A osteodistrofia fibrosa também apresenta redução da 

densidade óssea resultante da presença de um estroma fibroso que substitui o material ósseo, 

resultando em deformações ósseas principalmente da mandíbula e dos ossos faciais (LÓPEZ, 

2014). Em animais adultos a doença progride com manifestações cada vez mais frequentes e 

graves de fasciculações musculares que evoluem para tremores e, em casos terminais, 

convulsões e tetanias (JEPSON, 2015; WISSMAN, 2006). 

A abordagem terapêutica passa pelo tratamento de suporte e pela administração enteral 

e parenteral de suplementos de cálcio (JEPSON, 2015). Na literatura é sugerida a 

suplementação da dieta com vitamina D3 2000UI/kg e glubionato de cálcio 1,0ml/kg PO BID 

ou, apenas em animais normocalcémicos, calcitonina de salmão 10 UI/kg QOD por 3 semanas 

(LUDLAGE e MANSFIELD, 2003; JEPSON, 2015; WISSMAN, 2006). 

Embora a família Callitrichidae seja uma das famílias de primatas de ingresso mais 

frequente em centros de triagem de animais silvestres, a literatura existente apenas explora esta 

família na perspetiva de animal de companhia e de animal de laboratório, sendo imprescindível 

o desenvolvimento de conhecimento que crie orientações gerais para o maneio e reabilitação 

destes animais em condições de vida selvagem e em centros de recuperação de animais 

selvagens, que permitam aumentar a capacidade de sobrevivência e reprodução na natureza. 
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4. Conclusão 

Durante o período de estágio tive a possibilidade de confrontar-me com a realidade da 

medicina veterinária em centros de recuperação financiados por instituições governamentais 

brasileiras. Embora a medicina veterinária de animais selvagens seja um dos pilares da 

conservação de fauna selvagem, sem o qual é impossível realizar uma conservação eficaz, 

duradoura e estável do meio ambiente, esta encontra-se, de um modo geral, negligenciada em 

todos os seus setores, sendo os profissionais na maioria das situações obrigados a trabalhar em 

condições deficientes a nível financeiro, infraestrutural e pessoal. Para poder manter-se na área, 

um profissional tem que saber lidar com situações por vezes frustrantes e, na maioria das vezes, 

com um final infeliz, sendo imprescindível a aquisição de uma mentalidade que nos permita 

obter informações de todas as situações e saber reconhecer quando o limite da qualidade de 

vida foi cruzado de modo a minimizar o sofrimento gratuito do animal.     

Adicionalmente a medicina de animais selvagens apresenta dois grandes desafios únicos 

a este ramo da medicina veterinária, sendo o primeiro associado ao amplo espectro de espécies 

e consequentemente de apresentações clinicas que se fazem acompanhar de escassa bibliografia 

e o segundo associado ao facto do veterinário ter uma ação que extravasa largamente o ato 

clinico e cirúrgico sendo essencial um conhecimento abrangente e um raciocínio que permita 

abordar cada situação de forma holística e percecionar o paciente, não como indivíduo, mas 

como membro integrante de um ecossistema e de um nicho ecológico, aspeto que deve sempre 

ser ponderados aquando da tomada de qualquer decisão. 

Embora as condições no CETAS não sejam as ideais esta é a realidade da maioria dos 

centros de atendimento de animais silvestres. É importante referir que apesar das circunstâncias, 

o CETAS apresenta diversos aspetos positivos, verificando-se um constante esforço por parte 

da equipa no sentido de reconhecer e melhorar os pontos negativos, realizando um trabalho de 

extrema importância para a conservação de animais selvagens.  

Face a esta realidade, foi essencial para o meu desenvolvimento profissional e pessoal 

ter a oportunidade não só de observar, mas também ter um papel ativo na medicina de animais 

selvagens do Centro de Triagem de Animais Silvestres, sendo que apenas assim poderei orientar 

a minha carreira futura tendo consciência dos desafios que a mesma apresenta. 
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Com esta experiência reforcei a minha perceção de que é uma área onde todos os casos 

devem ser abordados de uma forma multidisciplinar. Decorrente desta necessidade e em 

associação com a carência de meios financeiros e humanos que geralmente caracteriza esta área 

é fundamental a criação de redes funcionais entre instituições não governamentais e 

governamentais que aumentem a eficácia dos centros de recuperação na conservação dos 

ecossistemas. Em paralelo também considero importante a existência de unidades curriculares 

direcionadas especificamente à medicina de animais selvagens nas formações académicas que 

formam profissionais com intervenção nesta área. As carências financeiras dos centros de 

triagem e recuperação de fauna selvagem, bem como da investigação nesta área são problemas 

que urge ultrapassar. Finalmente também é de realçar um dos pilares importantes da 

conservação, indissociável dos centros de recuperação, que é a educação ambiental das 

populações e que tem problemas comuns às outras áreas de intervenção já referidas. 
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Anexo A – Planta do “quarentenário” do CETAS/GO. 
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Ministério do Meio Ambiente 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

Centro de Triagem de Animais Silvestres – CETAS/GO 

Tel: (62) 9679-5137 E-mail: cetas.go@ibama.gov.br 

Ficha de Entrada 

 

 

 

Nº.: 

Data:  

1. Dados da Entrada 

1.1. Agente: [    ] IBAMA            [    ] Órgão Ambiental          [    ] Pessoa Física/Jurídica  

1.2. Tipo:     [    ] Apreensão        [    ] Resgate                         [    ] Entrega Voluntária 
 

2. Dados do Infrator/Autuado/Entregador Voluntário  

2.1. Nome:  

2.2. CPF/CNPJ:                                                                             2.3. Telefone: (      ) 

2.4. End.: 

2.5. Município-UF: 2.6. CEP:  2.7. Data           /        /        

 

2.8. [    ] Auto de Infração nº.: 

       [    ] Termo de Apreensão/Depósito nº.:  

       [    ] Boletim de Ocorrência/TCO nº.:  

Anexar cópia do Auto de Infração   /   Termo de Apreensão/Depósito   /   Boletim de Ocorrência/TCO 

 
 

3. Dados da Instituição 

3.1. Nome:  

3.2. End.:                                                       

3.3. Telefone: 3.4. Município/UF: 

3.5. E-mail: 
 

4. Dados dos Espécimes 

4.1. Origem:  4.2. UF:  

4.3. Local de última procedência do(s) espécime(s): 

[    ] Residência        [    ] Feira                             [    ] Via pública              [    ] Ambiente silvestre  

[    ] Transporte        [    ] Cativeiro registrado      [    ] Outros:  

4.4.  Alimentação fornecida: 

4.5.  Tempo de Cativeiro:  

4.6.  Idade/Tamanho: 

4.7.  Estado de Saúde: [    ] Aparenta estar saudável       [    ] Ferido/Doente (campo 5. Observações) 
 

# Nome Comum Nome Científico  Quant. Sexo Anilha/Marcação  

1      

2      

3      

4      
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5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      
2 

5. Observações Relevantes: 

 

 

 

 
 

Responsável pela entrega Responsável pelo recebimento 

Nome:  Nome: 

CPF/RG: CPF: 

Assinatura: Assinatura: 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES LEGAIS:  

 O CETAS/GO é uma unidade do IBAMA (órgão federal), e, como tal, segue a legislação federal em suas 
ações. O CETAS não é depositário legal das espécies a ele entregues, a não ser expressamente firmado 
pelo seu responsável em documento oficial. Os animais que dão entrada no CETAS são prioritária e 
imediatamente destinados à soltura quando aptos, ou reabilitação para revigoramento populacional, tal 
qual ditam as normas federais (art. 107, inc. I e art. 134, inc VII do Decreto Federal 6.514/2008; art. 16, inc. 
I, art. 17, §1º da IN IBAMA 28/2009; art. 25 e 26 da IN IBAMA 19/2014 e art. 14 da IN IBAMA 23/2014. Os 
animais poderão ser destinados antes das decisões judiciais ou administrativas, devendo o entregador ficar 
ciente neste caso.   

 O CETAS/GO não recebe animais domésticos, conforme art. 4º da IN 23/2014. 
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Anexo C - Casuística da classe Aves do CETAS no período entre 1 de março e 11 de junho de 2015. 
 

Descrição taxonómica 

Tipo de entrega Agente de entrega 

Número de 

espécimes Resgate Apreensão 
Entrega 

voluntária 
Civis 

Agências 

ambientais 

Forças 

policiais e 

militares 

Aves       572 

Accipitriformes       10 

Accipitridae       10 

Gavião-carijó (Rupornis magnirostris) 4  3 3 1 3 7 

Gavião-de-cabeça-cinza (Leptodon cayanensis) 1     1 1 

Gavião-de-cauda-curta (Buteo brachyurus) 1     1 1 

Gaviãozinho (Gampsonyx swainsonii)   1 1   1 

Anseriformes       1 

Anatidae       1 

Irerê (Dendrocygna viduata)   1 1   1 

Apodiformes       4 

Trochilidae       4 

Beija-flor-tesoura (Eupetomena macroura) 2  2 2  2 4 

Cariamiformes       5 

Cariamidae       5 

Seriema (Cariama cristata) 3  2 1  4 5 

Cathartiformes       9 

Cathardidae       9 

Urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus) 5  4 4 3 2 9 
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Anexo C - Casuística da classe Aves do CETAS no período entre 1 de março e 11 de junho de 2015 (continuação). 

Descrição taxonómica 

Tipo de entrega Agente de entrega 

Número de 

espécimes Resgate Apreensão 
Entrega 

voluntária 
Civis 

Agências 

ambientais 

Forças 

policiais e 

militares 

Charadriiformes       1 

Charadriidae       1 

Quero-quero (Vanellus chilensis)   1 1   1 

Columbiformes       15 

Columbidae       15 

Cria de pombo 2     2 2 

Pomba de asa branca (Patagioenas picazuro) 4  3 3  4 7 

Rolinha-roxa (Columbina talpacoti) 1  5 5  1 6 

Coraciiformes       4 

Alcedinidae       1 

Martim-pescador-grande (Megaceryle 

torquata) 
1     1 1 

Momotidae       3 

Udu-de-coroa-azul (Momotus momota) 2  1 1 2  3 

Cuculiformes       3 

Cuculidae       3 

Anu-preto (Crotophaga ani)   2 2   2 

Papa-lagarta-canelado (Coccyzus 

melacoryphus) 
  1 1   1 

Falconiformes       2 

Falconidae       2 

Carcará (Caracara plancus) 1     1 1 

Falcão-americano (Falco sparverius)   1  1  1 
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Anexo C - Casuística da classe Aves do CETAS no período entre 1 de março e 11 de junho de 2015 (continuação). 

Descrição taxonómica 

Tipo de entrega Agente de entrega 

Número de 

espécimes Resgate Apreensão 
Entrega 

voluntária 
Civis 

Agências 

ambientais 

Forças 

policiais e 

militares 

Gruiformes       2 

Rallidae       2 

Frango d'água pequeno (Porphyrio flavirostris)   1 1   1 

Frango-d'água-azul (Porphyrio martinicus)   1 1   1 

Nyctibiiformes       3 

Nyctibiidae       3 

Urutau-comum (Nyctibius griseus) 3     3 3 

Passeriformes       278 

Cardinalidae       10 

Azulão (Cyanoloxia brissonii)  9 1  2 8 10 

Estrildidae       2 

Bico-de-lacre (Estrilda astrild) 2     2 2 

Fringillidae       4 

Fim-fim (Euphonia chlorotica)   1 1   1 

Pintassilgo (Sporagra magellanica)  2    2 2 

Pintassilgo-do-nordeste (Sporagra yarrellii)  1   1  1 

Icteridae       43 

Corrupião (Icterus jamacaii)  3    3 3 

Encontro (Icterus pyrrhopterus)  2    2 2 

Pássaro-preto (Gnorimopsar chopi) 1 31 3  18 17 35 

Xexéu (Cacicus cela)  2 1  1 2 3 

Pintagol   1   1 1 
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Anexo C - Casuística da classe Aves do CETAS no período entre 1 de março e 11 de junho de 2015 (continuação). 

Descrição taxonómica 

Tipo de entrega Agente de entrega 

Número de 

espécimes Resgate Apreensão 
Entrega 

voluntária 
Civis 

Agências 

ambientais 

Forças 

policiais e 

militares 

Thraupidae       209 

Bigodinho (Sporophila lineola)  9    9 9 

Canário-da-terra-verdadeiro (Sicalis flaveola) 1 100 2  16 87 103 

Cardeal-do-nordeste (Paroaria dominicana)  8    8 8 

Chorão (Sporophila leucoptera)  1    1 1 

Coleirinho (Sporophila caerulescens)  3   2 1 3 

Coleiro-do-brejo (Sporophila collaris)  3   1 2 3 

Curió (Sporophila angolensis)  30 6 2 7 27 36 

Fêmea de Sporophila (Sporophila spp.)  7   1 6 7 

Golinho (Sporophila albogularis)  1    1 1 

Papa-capim-capuchinho (Sporophila 

nigricollis) 
 17   1 16 17 

Papa-capim-capuchinho-capuchinho 
(Sporophila nigricollis) 

 2    2 2 

Patativa (Sporophila plumbea)  6    6 6 

Saí-andorinha (Tersina viridis) 1  1 1 1  2 

Trinca-ferro-verdadeiro (Saltator similis)  10 1  1 10 11 

Turdidae       8 

Sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris)  4   2 2 4 

Sabiá-poca (Turdus amaurochalinus)  2   1 1 2 

Sabiá-una (Turdus flavipes) 2     2 2 

Tyrannidae       1 

Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) 1     1 1 
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Anexo C - Casuística da classe Aves do CETAS no período entre 1 de março e 11 de junho de 2015 (continuação). 

Descrição taxonómica 

Tipo de entrega Agente de entrega 

Número de 

espécimes Resgate Apreensão 
Entrega 

voluntária 
Civis 

Agências 

ambientais 

Forças 

policiais e 

militares 

Pelecaniformes       3 

Ardeidae       3 

Garça-boieira (Bubulcus ibis) 1     1 1 

Socó-boi (Tigrisoma lineatum) 1     1 1 

Socozinho (Butorides striata) 1     1 1 

Piciformes       9 

Ramphastidae       9 

Araçari-castanho (Pteroglossus castanotis) 2     2 2 

Tucano-toco (Ramphastos toco) 4 2 1  2 5 7 

Psittaciformes       207 

Psittacidae       207 

Agapornis (Agapornis spp.) 1 1   2  2 

Arara-canindé (Ara ararauna) 10 2 3  4 11 15 

Arara-piranga (Ara macao)   1 1   1 

Diopsittaca nobilis (Diopsittaca nobilis) 1     1 1 

Jandaia-de-testa-vermelha (Aratinga 

auricapillus) 
  1 1   1 

Jandaia-verdadeira (Aratinga jandaya)   1 1   1 

Maitaca-de-cabeça-azul (Pionus menstruus)   2 1  1 2 

Maracanã-pequena (Diopsittaca nobilis)  2 2  1 3 4 

Papagaio-do-mangue (Amazona amazonica) 1 7 5 5 5 3 13 

Papagaio-galego (Alipiopsitta xanthops)  2 2 1 3  4 

Papagaio-verdadeiro (Amazona aestival)  10 15 10 6 9 25 
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Anexo C - Casuística da classe Aves do CETAS no período entre 1 de março e 11 de junho de 2015 (continuação). 

Descrição taxonómica 

Tipo de entrega Agente de entrega 

Número de 

espécimes Resgate Apreensão 
Entrega 

voluntária 
Civis 

Agências 

ambientais 

Forças 

policiais e 

militares 

Periquitão-maracanã (Psittacara 

leucophthalmus) 
16 18 40 26 17 31 74 

Periquito-de-cabeça-preta (Aratinga nenday)  1    1 1 

Periquito-de-encontro-amarelo (Brotogeris 

chiriri) 
9 19 26 16 15 23 54 

Periquito-rei (Eupsittula aurea) 2 2 4  5 3 8 

Tuim-de-asa-azul (Forpus xanthopterygius)   1 1   1 

Strigiformes       14 

Strigidae       12 

Coruja-buraqueira (Athene cunicularia) 7  2 2 1 6 9 

Corujinha-do-mato (Megascops choliba) 1  2 1 1 1 3 

Tytonidae       2 

Coruja-da-torre (Tyto furcata) 2     2 2 

Struthioniformes       1 

Rheidae       1 

Ema (Rhea americana) 1     1 1 

Trochilidae       1 

Trochilidae       1 

Beija-flor-tesoura (Eupetomena macroura) 1     1 1 
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Anexo D - Casuística da classe Mammalia do CETAS no período entre 1 de março e 11 de junho de 2015. 
 

Descrição taxonómica 

Tipo de entrega Agente de entrega 

Número de 

espécimes Resgate Apreensão 
Entrega 

voluntária 
Civis 

Agências 

ambientais 

Forças 

policiais e 

militares 

Mamíferos       63 

Artiodactyla       3 

Cervidae       3 

Veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) 3    1 2 3 

Carnivora       12 

Canidae       4 

Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) 3    1 2 3 

Raposa-do-campo (Pseudalopex vetulus) 1    1  1 

Felidae       5 

Gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus) 2    2  2 

Ocelote (Leopardus pardalis) 1    1  1 

Puma (Puma concolor) 2     2 2 

Mustelidae       2 

Irara (Eira barbara) 2    2  2 

Procyonidae       1 

Quati-de-cauda-anelada (Nasua nasua)   1 1   1 

Chiroptera       2 

Phyllostomidae       2 

Morcego (Artibeus planirostris)   1 1   1 

Morcego das frutas (Artibeus lituratus)   1 1   1 
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Anexo D - Casuística da classe Mammalia do CETAS no período entre 1 de março e 11 de junho de 2015 (continuação). 

Descrição taxonómica 

Tipo de entrega Agente de entrega 

Número de 

espécimes Resgate Apreensão 
Entrega 

voluntária 
Civis 

Agências 

ambientais 

Forças 

policiais e 

militares 

Cingulata       4 

Dasypodidae       4 

Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus) 1     1 1 

Tatu-peba (Euphractus sexcinctus)  2 1  2 1 3 

Primata       22 

Atelidae       2 

Bugio-preto (Alouatta caraya) 2     2 2 

Cebidae       20 

Macaco-prego (Sapajus libidinosus) 2  1 1 1 1 3 

Sagui-do-tufo-preto (Callithrix penicillata) 12 3 2 2 4 11 17 

Rodentia       3 

Caviidae       2 

Capivara 2     2 2 

Erethizontidae       1 

Ouriço-cacheiro (Coendou prehensilis)   1 1   1 

Xenarthra       17 

Myrmecophagidae       17 

Papa-formigas pequeno (Tamandua 

tetradactyla) 
4    1 3 4 

Papa-formingas gigante (Myrmecophaga 

tridactyla) 
12  1 1  12 13 
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Anexo E - Casuística da classe Reptilia do CETAS no período entre 1 de março e 11 de junho de 2015. 
 

Descrição taxonómica 

Tipo de entrega Agentes de entrega 

Número de 

espécimes Resgate Apreensão 
Entrega 

voluntária 
Civis 

Agências 

ambientais 

Forças 

policiais e 

militares 

Repteis       150 

Squamata       65 

Boidae       9 

Boa arborícola amazónica (Corallus 

hortulanus) 
1     1 1 

Jiboia-constritora (Boa constrictor) 6     6 6 

Salamanta (Epicrates cenchria) 1     1 1 

Sucuri-verde (Eunectes murinus) 1     1 1 

Colubridae       13 

Cobra-cipó (Philodryas patagoniensis) 1    1  1 

Cobra-corre-campo (Philodryas nattereri) 1     1 1 

Cobra-d'água (Helicops infrataeniatus)   1 1   1 

Cobra-dormideira (Sibynomorphus mikanii) 2    1 1 2 

Falsa-coral (Erythrolamprus aesculapii) 2    2  7 

              (Oxyrhopus spp.) 4   1 1 4 5 

Serpente-olho-de-gato-anelada (Leptodeira 

annulata) 
1     1 1 

Elapidae       1 

Coral-verdadeira (Micrurus spp.)   1 1   1 

Iguanidae       4 

Iguana-verde (Iguana iguana)  2 2 2 2  4 
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Anexo E - Casuística da classe Reptilia do CETAS no período entre 1 de março e 11 de junho de 2015 (continuação). 
 

Descrição taxonómica 

Tipo de entrega Agentes de entrega 

Número de 

espécimes Resgate Apreensão 
Entrega 

voluntária 
Civis 

Agências 

ambientais 

Forças 

policiais e 

militares 

Viperidae       38 

Cascavel-de-quatro-ventas (Crotalus durissus) 21  5 3 18 5 26 

Jararaca (Bothrops spp.) 8  3 2 7 2 11 

Urutu (Bothrops alternatus) 1    1  1 

Testudinata       73 

Testudinidae       73 

Jabuti-piranga (Chelonoidis carbonaria) 15 4 54 51 4 18 73 

Testudines       12 

Chelidae       9 

Cágado-de-barbicha (Phrynops geoffroanus) 3  6  1 8 9 

Emydidae       2 

Tartaruga (Trachemys spp.)   1 1   1 

Tigre d'água (Trachemys dorbigni)   1 1   1 

Podocnemididae       1 

Tracajá (Podocnemis unifilis)   1 1   1 

 

 

 

 

 



 

 

125 
 

Anexo F - Descrição detalhada da casuística do ambulatório do CETAS no período entre 1 de março e 11 de junho de 2015. 
 

Sistema Classe Ordem Espécie Origem - Cidade Quadro clínico Etologia Resultado 

D
ig

es
ti

v
o
 

A
ve

s 

Psitaciformes 
Forpus 

xanthopterygius 
Goiânia - Goiás Hematorreia e anorexia Indefinido Morte 

M
a
m

m
a
li

a
 

Carnivora Puma concolor Desconhecido Parasitose Parasitária “Destinado” 

R
ep

ti
li

a
 

Squamata Boa constrictor Goiânia - Goiás Prolapso intestinal Atropelamento Morte 

E
sq

u
el

ét
ic

o
 

A
ve

s Accipitriformes 

 

Buteo brachyurus Goiânia - Goiás Fratura de rádio-ulna MTE Traumática Morte 

Falco sparverius Goiânia - Goiás Fratura de rádio-ulna MTE Traumática Morte 

F. sparverius Desconhecido Fratura de úmero MTE Traumática Morte 

Gampsonyx 

swainsonii 
Goiânia - Goiás Fratura de úmero MTD Traumática Morte 

Leptodon cayanensis Uruaçu - Goiás Fratura exposta úmero MTD Atropelamento Morte 

Rupornis magnirostris Desconhecido Fratura de metacarpo MTD Traumática “Destinado” 

R. magnirostris Goiânia - Goiás 

Fratura de fémur MPlE, rádio-

ulna MTE e desgarramento de 

pele do pescoço 

Traumática Morte 

R. magnirostris Caldas novas - Goiás Fratura de rádio-ulna esquerda Traumática Morte 

R. magnirostris 
Aparecida de Goiânia - 

Goiás 
Fratura do úmero MTE Traumática Morte 
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Anexo F - Descrição detalhada da casuística do ambulatório do CETAS no período entre 1 de março e 11 de junho de 2015 (continuação). 
 

Sistema Classe Ordem Espécie Origem - Cidade Quadro clínico Etologia Resultado 

  
Apodiformes 

Eupetomena macroura Goiânia - Goiás Fratura de rádio-ulna MTE Traumática Morte 

E. macroura Goiânia - Goiás Fratura úmero MTE Traumática Morte 

Cariamiformes 

 

Cariama cristata 
Aparecida de Goiânia - 

Goiás 

Fratura de fémur de MPlD e 

MPlE 
Atropelamento Morte 

C. cristata Goiânia - Goiás Fratura tíbia MPlD Traumática “Destinado” 

C. cristata Teresópolis - Goiás Lesão medular Atropelamento Morte 

Cathartiformes Coragyps atratus Goiânia - Goiás 
Auto-amputação dos dígitos do 

MTE 
Traumática Morte 

Charadriiforme

s 

Vanellus chilensis Goiânia - Goiás Luxação da articulação do joelho Traumática Morte 

Columbiformes 

 

Patagioenas picazuro Goiânia - Goiás 
Fratura antiga na articulação 

úmero-rádio-ulnar MTE 
Traumática “Destinado” 

P. picazuro Goiânia - Goiás Fratura de coracoide Traumática Morte 

P. picazuro Goiânia - Goiás 
Fratura de tíbia exposta e úmero 

exposta MTE 
Traumática Morte 

P. picazuro Abadia - Goiás Fratura de úmero MTD Traumática Morte 

P. picazuro Goiânia - Goiás Fratura de úmero MTD Traumática Morte 

Turdus 

amaurochalinus 
Abadia - Goiás Fratura rádio-ulna MTD Traumática Morte 

Pelecaniformes Bubulcus ibis 
Aparecida de Goiânia - 

Goiás 
Fratura exposta de úmero MTD Traumática Morte 

Psitaciformes 

 

Alipiopsitta xanthops Catalão - Goiás 
Fratura de úmero MTE e ferida 

perfurante de quilha 
Traumática Morte 

Ara ararauna Cezarina-Goiás 
Fratura exposta de metacarpo 

MTE 
Traumática Morte 

A. ararauna Desconhecido Artrite séptica MPlE e MPlD Infeciosa Morte 

A. ararauna Desconhecido Fratura de rádio-ulna MTD Traumática Morte 

 

http://www.wikiaves.com.br/charadriiformes
http://www.wikiaves.com.br/charadriiformes
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Anexo F - Descrição detalhada da casuística do ambulatório do CETAS no período entre 1 de março e 11 de junho de 2015 (continuação). 
 

Sistema Classe Ordem Espécie Origem - Cidade Quadro clínico Etologia Resultado 

  

 

A. ararauna Goiânia - Goiás Fratura de rádio-ulna MTE Traumática “Destinado” 

A. ararauna Palmeiras - Goiás Fratura exposta úmero MTE Traumática Morte 

A. ararauna 
As margens pa Br-153 

prox marinho 
Fratura rádio-ulna MTE Traumática Morte 

A. ararauna Rio verde - Goiás Fratura exposta úmero MTE Traumática Morte 

Brotogeris chiriri Goiânia - Goiás Fratura de úmero MTD Traumática “Destinado” 

B. chiriri Goiânia - Goiás Splayed legs Indefinido Morte 

Diopsittaca nobilis Goiânia - Goiás Fratura rádio-ulna MTD Traumática “Destinado” 

Psittacara 

leucophthalmus 
Goiânia - Goiás 

Fratura de fémur MPlD e luxação 

MPlE 
Traumática Morte 

P. leucophthalmus 
Aparecida de Goiânia - 

Goiás 
Amputação do MTE Traumática “Destinado” 

P. leucophthalmus Goiânia - Goiás 
Fratura exposta de rádio-ulna 

MTD 
Traumática Morte 

P. leucophthalmus Silvânia - Goiás Splayed legs Indefinido Morte 

P. leucophthalmus Senador Canedo - Goiás Splayed legs Indefinido Morte 

P. leucophthalmus Goiânia - Goiás Fratura de tíbia MPlE Traumática Morte 

Strigiformes 

 

Athene cunicularia Goiânia - Goiás 
Fratura de fémur MPlD e tíbia 

MPlE 
Traumática Morte 

A. cunicularia 
Aparecida de Goiânia - 

Goiás 
Fratura de metatarso MPlE Traumática “Destinado” 

A. cunicularia 
Aparecida de Goiânia - 

Goiás 
Fratura de metatarso MPlD Traumática Morte 

A. cunicularia Goiânia - Goiás 
Fratura de úmero, rádio-ulna 

MTE 
Traumática Morte 

A. cunicularia Goiânia - Goiás Fratura exposta rádio-ulna MTD Traumática Morte 

A. cunicularia Goiânia - Goiás Fratura úmero MTE Traumática “Destinado” 
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Anexo F - Descrição detalhada da casuística do ambulatório do CETAS no período entre 1 de março e 11 de junho de 2015 (continuação). 

Sistema Classe Ordem Espécie Origem - Cidade Quadro clínico Etologia Resultado 

 

M
a
m

m
a
li

a
 

Artiodactyla Mazama gouazoubira Silvânia - Goiás Fratura exposta tíbia MPlE Atropelamento Morte 

Carnivora 
Nasua nasua Desconhecido Fratura de úmero MAD Atropelamento “Destinado” 

Cerdocyon thous Goiânia - Goiás Fratura costela Atropelamento “Destinado” 

Pilosa 

Myrmecophaga 

tridactyla 
Trindade - Goiás Fratura de colo de fémur MPlE Atropelamento Morte 

M. tridactyla Mozarlândia - Goiás 
Fratura tíbia MPlE e rádio e ulna 

MAE 
Atropelamento “Destinado” 

Primata Callithrix penicillata Goiânia - Goiás Doença metabólica óssea Outros Morte 

R
ep

ti
li

a
 Testudinata 

 

Phrynops geoffroanus Goiânia - Goiás Fratura de carapaça Atropelamento Morte 

P. geoffroanus Goiânia - Goiás Fratura de carapaça Atropelamento “Destinado” 

P. geoffroanus Goiânia - Goiás Fratura de carapaça Atropelamento Morte 

P. geoffroanus Goiatuba- Goiás Fratura de carapaça Atropelamento Morte 

Chelonoidis 

carbonaria 
Desconhecido Fratura de carapaça Traumática Morte 

P. geoffroanus Goiânia - Goiás Fratura de carapaça e coracoide Atropelamento Morte 

Squamata B. constrictor Goiânia - Goiás 
Fratura de mandíbula, laceração 

de pele 
Atropelamento Morte 

M
u

sc
u
la

r 

A
ve

s 

Accipitriformes 
R. magnirostris Goiânia - Goiás Ferida penetrante no tórax e MTE Projétil “Destinado” 

R. magnirostris Goiânia - Goiás Lacerações faciais e oculares Traumática Morte 

Passeriformes Tersina viridis Goiânia - Goiás Laceração MTE Traumática Morte 

Piciformes 
Pteroglossus 

castanotis 
Goiânia - Goiás Lesão penetrante de peito Traumática Morte 

Psitaciformes 

 

P. leucophthalmus Desconhecido Garroteamento do MPlD Linhas ou fios “Destinado” 

P. leucophthalmus Silvânia - Goiás Garroteamento do MPlE e MPlD Linhas ou fios Morte 

P. leucophthalmus Trindade - Goiás Garoteamento do MPlE Linhas ou fios “Destinado” 

P. leucophthalmus Goiânia - Goiás Garoteamento do MPlD Linhas ou fios “Destinado” 

P. leucophthalmus Senador Canedo - Goiás Garoteamento do MPlD Linhas ou fios “Destinado” 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Artiodactyla
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Anexo F - Descrição detalhada da casuística do ambulatório do CETAS no período entre 1 de março e 11 de junho de 2015 (continuação). 

Sistema Classe Ordem Espécie Origem - Cidade Quadro clínico Etologia Resultado 

 

  

P. leucophthalmus 
Aparecida de Goiânia - 

Goiás 
Garoteamento do MPlD Linhas ou fios “Destinado” 

P. leucophthalmus 
Aparecida de Goiânia - 

Goiás 
Garoteamento do MPlD Linhas ou fios “Destinado” 

M
a
m

m
a
li

a
 

Pilosa M. tridactyla Inhumas - Goiás Claudicação dos MP Atropelamento “Destinado” 

Primata Alouatta caraya Goiânia - Goiás 
Lesão ulcerativa do cotovelo 

MAD 
Traumática Morte 

R
ep

ti
li

a
 

Squamata 

Crotalus durissus Desconhecido Múltiplas lacerações 
Ataque de 

roedores 
Morte 

C. durissus Desconhecido Múltiplas lacerações 
Ataque de 

roedores 
Morte 

N
er

v
o

so
 A
ve

s 

Accipitriformes R. magnirostris Goiânia - Goiás Prostração e hipótermia Traumática Morte 

Nyctibiiformes 
Nyctibius griseus Goiânia - Goiás Prostração Traumática “Destinado” 

N. griseus Goiânia - Goiás Prostração  Traumática Morte 

Passeriformes Gnorimopsar chopi Goianápolis - Goiás Prostração e má condição geral Indefinido Morte 

Pelecaniformes Tigrisoma lineatum 
Aparecida de Goiânia - 

Goiás 
Prostração e má condição geral Traumática Morte 

Psitaciformes 

A. ararauna Rio verde - Goiás Prostração e má condição geral Indefinido Morte 

Amazona amazonica Goiânia - Goiás Prostração e má condição geral Indefinido Morte 

B. chiriri Goiânia - Goiás Estupor, opistótonos Electrocussão Morte 

Strigiformes 
Megascops choliba Pirinópolis - Goiás Head tilt Indefinido Morte 

Tyto furcata Goiânia - Goiás Prostração, úlcera oral Traumática Morte 

M
a

m
m

a
li

a
 

Carnivora Eira barbara 
Araguaiana - Mato 

Grosso 
Prostração e estado convulsivo Infeciosa Morte 

Primata 

 

Sapajus libidinosus Goiânia - Goiás Estado convulsivo e delírio Electrocussão “Destinado” 

S. libidinosus Senador Canedo - Goiás Estado convulsivo e delírio Electrocussão Morte 
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Anexo F - Descrição detalhada da casuística do ambulatório do CETAS no período entre 1 de março e 11 de junho de 2015 (continuação). 

Sistema Classe Ordem Espécie Origem - Cidade Quadro clínico Etologia Resultado 

  

 

C. penicillata 
Aparecida de Goiânia - 

Goiás 

Prostração e delírio - traumatismo 

encefálico 
Electrocussão Morte 

C. penicillata 
Aparecida de Goiânia - 

Goiás 

Prostração e delírio - traumatismo 

encefálico 
Electrocussão Morte 

C. penicillata 
Aparecida de Goiânia - 

Goiás 
Estado convulsivo e delírio Electrocussão “Destinado” 

C. penicillata Goiânia - Goiás Delírio Electrocussão Morte 

C. penicillata Goiânia - Goiás 
Prostração e delírio - traumatismo 

encefálico 
Traumática Morte 

Rodentia 
Hydrochoerus 

hydrochaeris 
Goiânia - Goiás 

Traumatismo encefálico – 

Prostração, hemorragia timpânica 

e epistaxes  

Atropelamento Morte 

O
cu

la
r 

A
ve

s 

Passeriformes Sporophila angolensis Catalão - Goiás Abcesso ocular Indefinido Morte 

M
a

m
m

a
li

a
 

Carnivora C. thous Desconhecido Opacidade da córnea Indefinido “Destinado” 

P
ed

ia
tr

ia
 A

ve
s 

Pelecaniformes Butorides striata Rio verde - Goiás Pediatria Pediatria Morte 

Cuculiformes Crotophaga ani Goiânia - Goiás Pediatria Pediatria Morte 

Strigiformes M. choliba Goiânia - Goiás Pediatria Pediatria Morte 

Cathartiformes C. atratus Goiânia - Goiás Pediatria Pediatria Morte 

M
a
m

m
a
li

a
 

Chiroptera Artibeus planirostris Goiânia - Goiás Pediatria Pediatria Morte 

Pilosa M. tridactyla Goiás - Goiás Pediatria Pediatria “Destinado” 
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Anexo F - Descrição detalhada da casuística do ambulatório do CETAS no período entre 1 de março e 11 de junho de 2015 (continuação). 

Sistema Classe Ordem Espécie Origem - Cidade Quadro clínico Etologia Resultado 

 

R
ep

ti
li

a
 

Testudinata 

 

C. carbonaria Goianira - Goiás Pediatria Pediatria Morte 

C. carbonaria Goianira - Goiás Pediatria Pediatria Morte 

C. carbonaria Desconhecido Pediatria Pediatria Morte 

C. carbonaria Desconhecido Pediatria Pediatria Morte 

C. carbonaria Desconhecido Pediatria Pediatria Morte 

C. carbonaria Desconhecido Pediatria Pediatria Morte 

R
ep

ro
d
u
to

r 

R
ep

ti
li

a
 

Testudinata C. carbonaria Desconhecido Prolapso de pénis Indefinido “Destinado” 

R
es

p
ir

at
ó
ri

o
 

A
ve

s 

Psitaciformes 

Amazona aestiva Desconhecido Enfisema dos sacos aéreos Indefinido Morte 

A. aestiva Desconhecido Enfisema dos sacos aéreos Indefinido Morte 

T
eg

u
m

en
ta

r 

A
ve

s 

Anseriformes Dendrocygna viduata Goiânia - Goiás Laceração de propatagio Linhas ou fios “Destinado” 

Columbiformes P. picazuro Abadia - Goiás 
Desgarramento da pele do peito e 

do MPlE 
Traumática Morte 

Passeriformes 
Cyanoloxia brissonii Desconhecido Arrancamento das rémiges Traumática “Destinado” 

Saltator similis Jataí - Goiás Pequena laceração no MPlD Traumática “Destinado” 

Psitaciformes A. ararauna Desconhecido Feridas penetrantes na face 
Ataque de 

abelha 
Morte 

Piciformes 

 

R. toco Catalão - Goiás Retrizes cortadas Outros “Destinado” 

R. toco Desconhecido Pododermatite Indefinido “Destinado” 

P. castanotis Desconhecido 
Arrancamento das rémiges e 

pequenas lacerações 
Traumática “Destinado” 
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Anexo F - Descrição detalhada da casuística do ambulatório do CETAS no período entre 1 de março e 11 de junho de 2015 (continuação). 

Sistema Classe Ordem Espécie Origem - Cidade Quadro clínico Etologia Resultado 

 

M
a
m

m
a
li

a
 

Primata 
A. caraya 

Aparecida de Goiânia - 

Goiás 

Múltiplas lacerações por todo o 

corpo 
Ataque por cães Morte 

S. libidinosus Desconhecido Laceração de pele do ombro Traumática “Destinado” 

Pilosa 

M. tridactyla Goiânia - Goiás 
Lacerações na face e perfuração 

ocular 
Atropelamento Morte 

M. tridactyla Goiânia - Goiás 
Perda de unha do 1º dígito do 

MAD 
Atropelamento Morte 

M. tridactyla Senador Canedo - Goiás 
Múltiplas lacerações cutâneas por 

todo o corpo 
Traumática “Destinado” 

R
ep

ti
li

a
 

Testudinata 

C. carbonaria 
Aparecida de Goiânia - 

Goiás 
Escoriação de plastrão Atropelamento “Destinado” 

C. carbonaria Goiânia - Goiás 
Ferimentos perfurantes de 

pescoço, cauda e MP 
Atropelamento Morte 

Podocnemis unifilis Goiânia - Goiás Dermatite de plastrão e anasarca Infeciosa “Destinado” 

O
u

tr
o

s 

A
ve

s 

Coraciiformes 
Megaceryle torquata Goiânia - Goiás Indefinido Indefinido “Destinado” 

Momotus momota Goiânia - Goiás Incapacidade de voo Outros “Destinado” 

Falconiformes Caracara plancus Goiânia - Goiás Indefinido Indefinido “Destinado” 

Passeriformes 

Sporophila nigricollis Desconhecido Debilitação ligeira Indefinido “Destinado” 

S. nigricollis Goianápolis - Goiás Debilitação ligeira Indefinido “Destinado” 

S. similis Senador Canedo - Goiás Debilitação ligeira Indefinido “Destinado” 

Sporophila plumbea Goianápolis - Goiás Debilitação ligeira Indefinido “Destinado” 

Sporophila  spp Goianápolis - Goiás Debilitação ligeira Indefinido “Destinado” 

G. chopi Senador Canedo - Goiás Indefinido Indefinido “Destinado” 

Psitaciformes 

A. ararauna Desconhecido Prostração Indefinido Morte 

A. aestiva Senador Canedo - Goiás Prostração Indefinido “Destinado” 

A. aestiva Desconhecido Clamidiose Infeciosa “Destinado” 

A. aestiva Desconhecido Clamidiose Infeciosa “Destinado” 

A. aestiva Desconhecido Clamidiose Infeciosa “Destinado” 
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Anexo F - Descrição detalhada da casuística do ambulatório do CETAS no período entre 1 de março e 11 de junho de 2015 (continuação). 

Sistema Classe Ordem Espécie Origem - Cidade Quadro clínico Etologia Resultado 

 

  

A. aestiva Desconhecido Clamidiose Infeciosa Morte 

A. aestiva Desconhecido Clamidiose Infeciosa “Destinado” 

A. aestiva Desconhecido Clamidiose Infeciosa Morte 

A. aestiva Desconhecido Clamidiose Infeciosa “Destinado” 

A. xanthops Teresópolis - Goiás Clamidiose Infeciosa “Destinado” 

P. leucophthalmus Goiânia - Goiás Envenenamento Outros Morte 

M
a
m

m
a
li

a
 

Carnivora P. concolor Caldas novas - Goiás Caquexia Indefinido “Destinado” 

Chiroptera Artibeus lituratus 
Aparecida de Goiânia - 

Goiás 
Indefinido Indefinido Morte 

Pilosa M. tridactyla 
Aparecida de Goiânia - 

Goiás 
Debilitação ligeira Indefinido “Destinado” 

Primata 

C. penicillata 
Aparecida de Goiânia - 

Goiás 

Choque hipovolémico, 

hemorragia vaginal 
Atropelamento Morte 

C. penicillata Desconhecido Prostração Indefinido Morte 

C. penicillata Goiânia - Goiás Edema e necrose dos MA Traumática Morte 

R
ep

ti
li

a
 

Testudinata Trachemys dorbigni Goiânia - Goiás Debilitação ligeira Indefinido Morte 

 

 

 


