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Resumo 

O ritmo alarmante de perdas e fragmentação de habitat natural e a extinção de espécies que lhe 

está associada, exige soluções por parte da comunidade científica internacional, evidenciando 

a importância de um plano de gestão global com esforços conjuntos e coordenados de 

conservação. Os médicos veterinários dos centros de recuperação de fauna selvagem e jardins 

zoológicos, por realizarem a monitorização de programas de vigilância e controlo de doenças 

infeciosas, entre outros, desempenham um papel preponderante em áreas como a conservação 

de espécies e a saúde pública.   

No presente relatório são apresentados e discutidos alguns dos casos clínicos e temáticas que 

tive oportunidade de acompanhar durante o meu período de estágio e que considerei mais 

relevantes. Inicialmente será abordado o modo de funcionamento e atividades desenvolvidas 

em dois jardins zoológicos em Espanha e por fim partilharei a minha experiência num centro 

de recuperação de fauna selvagem na Bélgica.  

No primeiro capítulo será apresentado um caso clínico de timpanismo e cólicas recorrentes num 

elefante africano (Loxodonta africana), proveniente de um circo, que elegi por reforçar o 

impacto que más condições de maneio poderão ter na vida dos animais e o papel que os jardins 

zoológicos poderão desempenhar como locais de reabilitação destes indivíduos vítimas de 

abusos. O segundo capítulo descreverá um caso clínico de prolapso de cloaca numa rã touro 

(Pyxicephalus adspersus), alertando para uma doença frequente na prática clínica de anfíbios. 

O terceiro e último capítulo numa primeira abordagem descreverá a complexa gestão de um 

caso clínico de uma ave de rapina, da espécie Circus cyaneus, com lesões atribuídas a arame 

farpado. Terminará descrevendo a monitorização de enriquecimento ambiental num lémure 

castanho (Eulemur fulvus), vítima de tráfico ilegal de animais, alertando para duas temáticas 

atuais e fulcrais para profissionais que lidem com a conservação de animais selvagens. 

 

 

Palavras-chave: Conservação, Loxodonta africana, Pyxicephalus adspersus, Circus cyaneus, 

Eulemur fulvus 
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Abstract 

The alarming rates of lost and fragmentation of natural habitats and consequent extinction of 

species, demands new solutions from the international scientific community giving evidences 

of the importance of a well managed global plan with coordenated and allied efforts in 

conservation. The veterinarians from willife rehabilitation centres and the zoological gardens, 

by monitoring surveillance programes and controlling infectious diseases among others, play a 

key role in the conservation of species and public health. 

In the present report, it will be presented and properly discussed some of the clinical cases and 

themes I had the opportunity to follow during my traineship period and that I considered more 

relevants. Initially it will be approached the working methods and the activities developed in 

two zoological gardens in Spain and in the end I will share my experiences in a wildlife 

rehabilitation center in Belgium.    

In the first chapter, it is presented a clinical case of chronic bloat and colics in an african 

elephant (Loxodonta africana) from a circus. Reinforcing the negative impact of a bad 

husbandry in the animals life and the role that the zoos may play as rehabilitation places for 

animals victims of abuses. The second chapter describes a clinical case of a cloacal prolapse in 

a bullfrog (Pyxicephalus adspersus) a frequent pathology in the clinic of amphibians. The third 

and last chapter in a first aproach describes the complex management of a clinical case of a bird 

of prey (Circus cyaneus) with injuries inflicted by barb wire. It ends describing the 

monitorization of environmental enrichment in a common brown lemur (Eulemur fulvus) victim 

of illegal pet trade. Allerting for two major and recent themes for professionals who deal with 

wildlife conservation.   

 

 

 

Key-words: Conservation, Loxodonta africana, Pyxicephalus adspersus, Circus cyaneus, 

Eulemur fulvus 
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 Introdução 

“Clínica e maneio de fauna selvagem em centros de recuperação e jardins zoológicos e o seu 

papel na conservação de fauna selvagem” é o tema da minha dissertação de mestrado e resulta 

do trabalho e das atividades que desenvolvi durante o período de estágio. 

Os Parques Zoológicos também designados de forma abreviada por “zoos” são um termo 

genérico que descreve coleções de animais selvagens vivos, de todas as partes do planeta, 

mantidos em cativeiro (Catibog-Sinha, 2008).  

A legislação portuguesa, segundo o Decreto-lei 59/2003, considera um parque zoológico 

“qualquer estabelecimento, de carácter permanente, geograficamente circunscrito, onde sejam 

habitualmente alojados animais para exibição ao público durante sete ou mais dias por ano”. 

Deste modo, consideram-se parques zoológicos, “jardins zoológicos, delfinários, aquários, 

oceanários, reptilários, parques ornitológicos e parques safari ou outras instalações similares 

assim como animais alojados em centros de recuperação, de recolha, reservas e viveiros de 

fauna cinegética” (DGR, 2003). 

A história dos primeiros parques zoológicos remonta à antiguidade, a 2500 a.C, à civilização 

egípcia e mesopotâmica. Durante as expedições destes povos a terras longínquas, eram 

capturados animais exóticos vivos, que viriam depois a fazer parte, de coleções privadas, como 

símbolo de poder e riqueza dos seus proprietários mas também por motivos religiosos (Baratay 

& Hardouin-Fugier, 2004; NG, 2011). 

Em França no século XVII, utiliza-se pela primeira vez o termo Menagerie para designar 

estabelecimentos de luxo, com animais exóticos e selvagens vivos, geralmente ligados à realeza 

ou aristocracia, considerados os predecessores dos jardins zoológicos modernos (NG, 2011). 

No século XIX, os jardins zoológicos começaram a ser abertos ao público, mas o seu papel 

principal era entreter os visitantes. Apenas a partir de meados do século XX, é que estas 

instituições começam a explorar o seu potencial, na educação ambiental da população, 

investigação científica e conservação da biodiversidade (Baratay & Hardouin-Fugier, 2004) 

Mais tarde, a diretiva do Conselho da União Europeia (UE) de 1999 (1999/22/EC), apesar de 

um pouco vaga, obriga todos os parques zoológicos dos estados-membros da UE, a participarem 

em projetos de conservação, em programas de reprodução em cativeiro (sempre que se 
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justifique), manter registos atualizados dos animais e providenciar instalações e maneio 

adequado a cada espécie (EAZA, 2013) 

Os objetivos e preocupações dos jardins zoológicos foram evoluindo ajustando-se às exigências 

de uma sociedade culta cada vez mais preocupada com o bem-estar animal (IUDZG/CBSG 

(IUCN/SSC), 1993).  

A meu ver, é importante que o trabalho destas instituições reflita uma imagem de compromisso 

com o futuro e ética animal distanciando-se das memórias que a população possui dos antigos 

zoos.  

A longo prazo a sobrevivência dos zoos e aquários como atrações turísticas irá depender da sua 

capacidade em convencer o governo e o público em geral, da importância do seu contributo na 

proteção e conservação de habitats de populações de animais selvagens, que justifique manter 

animais em cativeiro (Ballantyne et al., 2018). 

A WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) define conservação como “um conjunto 

de ações que visam assegurar populações das espécies em habitats naturais a longo prazo” 

(Barongi et al., 2015).  

A conservação in-situ e ex-situ são duas abordagens que se focam na preservação de espécies 

selvagens no seu habitat natural ou longe do mesmo, respetivamente (EAZA, 2013). Se no 

passado se considerava esta última abordagem como secundária e pouco relevante (Pritchard et 

al., 2012), recentemente alguns autores têm defendido a importância da conservação ex situ, 

nomeadamente a translocação de populações (McLachlan et al., 2007) como única via de 

impedir a extinção de algumas espécies. 

O elevado número de visitantes anuais dos jardins zoológicos e aquários (mais de 700 milhões, 

142 milhões em instituições europeias) (Gusset & Dick, 2011), de faixas etárias diversificadas, 

concede a estas instituições a oportunidade de alcançarem um público alargado, atribuindo-lhes 

a oportunidade de sensibilizar todas estas pessoas e instrui-las sobre o mundo natural e o 

respeito da natureza em todas as suas formas. Ao mesmo tempo, providenciando os fundos 

necessários para financiar projetos de conservação in-situ ou oferecer assistência técnica e 

equipamento para os mesmos (EAZA, 2013; WAZA, 2005). 

Alguns estudos sugerem o efeito positivo nos visitantes de atrações de vida selvagem ou 

ecoturismo, na empatia e conexão emocional com os animais (Ballantyne et al., 2011; Bruni et 
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al., 2008)  e o aumento das intenções de muitos deles de adotarem comportamentos amigos do 

ambiente (Ballantyne et al., 2011). Todavia, alguns autores afirmam que este impacto é maior 

numa parte da população já sensibilizada para causas ambientais, alertando para a necessidade 

de criação de novas estratégias, para que no futuro estas instituições consigam provocar 

mudanças de comportamentos num público mais alargado (Ballantyne et al., 2011). 

Na minha opinião, a gestão de projetos de conservação internacionais eficazes só é possível 

com a criação de organizações globais e regionais que estabeleçam parcerias e metas conjuntas 

para que consigamos alcançar objetivos comuns. 

A WAZA e a EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) são bons exemplos de 

organizações que promovem a cooperação entre jardins zoológicos, aquários, mas também 

outras associações e corporações parceiras por todo o mundo. Possuir o prestígio e 

reconhecimento de pertencer a estas organizações, só é possível se forem cumpridos todos os 

requisitos que estas exigem, tais como, participar em programas de reprodução e de educação 

sobre a conservação, qualidade do maneio dos animais, profissionais e código de ética, entre 

outros (EAZA, n.d.; WAZA, 2005). 

A IUCN (International Union for Conservation of Nature) é a autoridade global que mede o 

estado do mundo natural e a necessidade de o salvaguardar e, em 1964 estabeleceu a Lista 

Vermelha de Espécies Ameaçadas, que é nos dias de hoje considerada a maior fonte de dados 

da extinção global de espécies (IUCN, 2017). 

Com o objetivo de assegurar que o comércio internacional de espécies de animais e plantas não 

põe em risco a sobrevivência das mesmas no estado selvagem, em 1973 em Washington 

celebrou-se a CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da 

Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção). Este acordo internacional, que envolve atualmente 

um total de 183 países, distribui as espécies por três anexos (I, II e III) do maior (anexo I) para 

o menor grau de proteção (anexo III). A União Europeia possui todavia, regras mais restritivas 

do que as indicadas pela Convenção, regendo-se pelo Regulamento (CE) n.º 338/97 que 

distribui as espécies em quatro anexos (A, B, C e D), tabela 1 (Comissão Europeia, 2007; ICNF, 

n.d.b). 
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Tabela 1 Anexos constantes no Regulamento (CE) n.º 338/97, relativo ao comércio de espécies de fauna e flora 

selvagens na União Europeia; Adaptado de (Comissão Europeia, 2007; ICNF, n.d.b) 

Anexo  

A Espécies em perigo de extinção. O comércio destes espécimes apenas é 

permitido em condições excecionais. Corresponde, de um modo geral, ao 

Anexo I da Convenção. 

B Inclui espécies cujo comércio deve ser controlado, apesar de não se 

encontrarem em perigo de extinção, de modo a evitar uma comercialização 

não compatível com a sua sobrevivência. Corresponde, de um modo geral, 

ao Anexo II da Convenção. 

C Contém espécies protegidas  pelo menos por uma parte contratante, que 

solicitou às restantes partes o seu apoio para controlar o comércio 

internacional. Corresponde, de um modo geral, ao Anexo III da 

Convenção. 

D Inclui espécies que, apesar de não possuírem qualquer estatuto de proteção, 

apresentam um volume de importações comunitárias que justifica uma 

vigilância. 

 

O sucesso dos programas de conservação na atualidade depende ainda de entendermos que o 

aumento global das atividades humanas resultou num continuum entre a vida selvagem, animais 

domésticos e as populações humanas (Lanfranchi et al., 2003). Este continuum teve como 

consequências, não só a perda e fragmentação de habitats, captura de espécies protegidas para 

alimentação e comércio ilegal, mas favoreceu também a dispersão de doenças infeciosas 

comuns e emergentes entre a vida selvagem, animais domésticos e o Homem (Artois et al., 

2001; Lanfranchi et al., 2003).  

A abordagem One Health (Uma só saúde) reconhece a interligação entre estas três áreas e 

defende a necessidade de colaboração entre os vários setores (Buttke et al., 2015; Osburn et al., 

2009; Who, 2017)  

Os médicos veterinários desempenham um papel preponderante em programas de vigilância e 

controlo de doenças infeciosas e eventuais zoonoses (Lanfranchi et al., 2003) e para o êxito dos 

projetos de conservação, deverão fazer parte de equipas multidisciplinares compostas por 

profissionais de diversas áreas e auxiliar no planeamento, implementação e avaliação dos 

mesmos. Podem ainda contribuir para o treino de outros técnicos relativo a novas abordagens 

de trabalhos com animais selvagens (Karesh & Cook, 1995). 
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As decisões dos médicos veterinários, de centros de recuperação, jardins zoológicos ou outros 

envolvidos em projetos de conservação, devem focar-se cada vez mais na saúde de uma 

população em vez de um indivíduo isolado (Hutchins et al., 1991), o que por vezes pode 

levantar algumas questões éticas (Crozier & Schulte-Hostedde, 2014; McCallum & Hocking, 

2005). 
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Capítulo I – Atividades desenvolvidas no Zoo de Barcelona  

1. Descrição do local 

De 16 de Outubro a 20 de Dezembro de 2017 iniciei o meu primeiro período de estágio no 

Jardim Zoológico de Barcelona, em Espanha.  

O Jardim Zoológico de Barcelona foi inaugurado em 1892 após um particular ter doado a sua 

coleção de animais exóticos e selvagens ao Ayuntamento de Barcelona, que decidiu instalá-lo 

no recinto público em que ainda hoje o encontramos, o Parc da Ciutadella. Desde o início da 

sua fundação, que um dos objetivos do zoo era a educação e sensibilização das pessoas, e desta 

forma, em 1975, inaugurou-se o Departamento de Educação do zoo, um dos primeiros da 

Europa. (Zoo de Barcelona, n.d.a). Tal como tive oportunidade de observar durante o meu 

estágio, este é atualmente composto por uma equipa de biólogos com funções diversificadas, 

que trabalham diariamente com crianças de várias idades. Realizam visitas guiadas ao zoo e 

através de pequenos jogos e histórias dão a conhecer alguns dos animais do parque e as ameaças 

que estes enfrentam. 

Atualmente, o Zoo de Barcelona participa em 97 programas da EAZA de gestão ex-situ de 

espécies ameaçadas EEP (European Endangered Species Programmes). Mais de 85% das 

espécies estão incluídas na Lista Vermelha de Espécies ameaçadas da União Internacional para 

a Conservação da Natureza e nos últimos anos 30% dos animais nascidos nas instalações do 

zoo foram devolvidos ao seu meio natural (Zoo de Barcelona, n.d.b) 

Alguns dos programas de conservação que estão a ser desenvolvidos são: projeto de reprodução 

e re-introdução de gazelas Dorcas (Gazella dorcas neglecta), que após um período de adaptação 

são enviadas para uma reserva de fauna no Senegal e projecto LIFE Tritão de Montseny 

(Calotriton arnoldi), um programa de reprodução em cativeiro de um dos anfíbios mais 

ameaçados da Europa em parceria com o Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de 

Torreferrussa  e outras entidades (Zoo de Barcelona, n.d.b).  

O Departamento Veterinário é constituído por dois médicos veterinários e uma auxiliar técnica 

que exerce funções variadas, ajudando os veterinários nos tratamentos e contenção dos animais 

e realiza o processamento de amostras no laboratório. Possui dois edifícios de apoio. O edifício 

principal composto por uma sala de raios-x, sala de cirurgia, laboratório de análises clínicas, 
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farmácia, vestiário e duas salas que funcionam como escritórios. O outro edifício destina-se 

exclusivamente às necrópsias, sendo composto por uma câmara de refrigeração, duas salas de 

necrópsias para animais de pequeno e grande porte e um vestiário.  

Em parceria com a UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), o zoo tem desenvolvido um 

projeto designado “Banco de amostras biológicas do Zoo de Barcelona”. Sempre que é 

necessário sedar e manipular algum animal, são recolhidas amostras de sangue e penas ou pelos 

que são devidamente acondicionadas e armazenadas e facilitadas quando requeridas para 

investigação pela UAB ou outras entidades. 

Os tratadores são responsáveis pela alimentação e maneio de todos os animais e treino diário, 

nos casos em que tal se aplique, e estão divididos por departamento: golfinhos, elefantes, 

répteis, aviário, carnívoros e quinta. As refeições para os animais são preparadas diariamente 

na cantina individual de cada departamento. 
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2. Caso clínico de timpanismo em elefante (Loxodonta africana) 

2.1. Introdução à espécie 

Nos dias de hoje reconhecem-se três espécies de elefantes com exemplares vivos, divididas em 

dois géneros: Loxodonta e Elephas, designados geralmente por elefante africano e asiático, 

respetivamente, devido à sua distribuição geográfica (Shoshani, 2008). No passado admitia-se 

a existência de duas subespécies de elefante africano: L. africana africana (elefante africano da 

savana) e L. africana cyclotis (elefante africano das florestas) (Debruyne, 2005). Todavia, 

apesar da falta de consenso entre os cientistas, revisões taxonómicas recentes e novos estudos 

genéticos levaram ao reconhecimento destas duas subespécies como duas espécies: L. africana 

e L. cyclotis (Groves & Grubb, 2000; Roca et al., 2001; Shoshani, 2008). 

O cruzamento entre animais de espécies diferentes não é frequente, mas é possível e no caso 

dos elefantes, estão descritos alguns casos de hibridação. Nomeadamente em meio natural, entre 

as duas espécies de elefante africano (L. africana e L. cyclotis) em áreas em que a distribuição 

geográfica de ambos se cruza (Groves & Grubb, 2000). Em cativeiro existe um caso 

documentado pelo Zoo de Chester em 1978 de uma cria, resultante do cruzamento entre um 

exemplar macho de elefante africano (do qual não especificam a espécie) e uma fêmea de 

elefante asiático (Elephas maximus)(Howard, 1979). 

O African Elephant Specialist Group da IUCN (AfESG) considera que ainda é necessária mais 

pesquisa que suporte a reclassificação taxonómica do elefante africano e que realizar a alocação 

de mais do que uma espécie de forma prematura, deixaria os híbridos com um estatuto de 

conservação incerto. Pelo que na lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN, a classificação 

atribuída de «Vulnerável» e as previsões atuais de crescimento das populações englobam todo 

o género Loxodonta, não sendo feita uma distinção entre espécies (Blanc, 2008). 

A CITES geralmente, trata as espécies como uma única população global, sem ter em conta as 

variações nacionais das populações, com exceção de algumas, como Loxodonta africana, que 

pertence ao anexo I, contudo as populações do Botswana, Namíbia, África do Sul e Zimbabué, 

pertencem ao anexo II (CITES, n.d.; Duffy, 2016).  

A caça desportiva de elefantes é permitida nalguns países e a CITES atribui quotas a troféus de 

elefantes provenientes do Botswana, Camarões, Gabão, Moçambique Namíbia, África do sul 

Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue (Blanc, 2008).    
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São várias as ameaças que esta espécie enfrenta, desde a caça ilegal para obtenção de marfim e 

carnes e, mais recentemente a perda e fragmentação de habitats provocada pela expansão das 

áreas urbanas e conversão de terras para agricultura. Aumentando a tensão dos conflitos homem 

– elefante e incrementando assim o nível de ameaça a esta espécie (Blanc et al., 2003). 

As vastas áreas que o elefante africano (Loxodonta africana) necessita para sobreviver 

(encontrar comida, água, companheiros para acasalar e locais de descanso), o designado home 

range que pode chegar a 10 mil km2 segundo Ngene et al,. (2017), dificultam as estratégias de 

conservação e a monitorização da evolução do número de indivíduos destas populações (Blanc 

et al., 2003). 

 

Distribuição Geográfica e Habitat 

Segundo a IUCN (International Union for Conservation of Nature) (Blanc, J., 2008), o elefante 

africano (Loxodonta africana) encontra-se disperso por 37 países da África Subsariana e apesar 

de ocupar longas áreas no centro, este e sul de África, tem havido uma fragmentação da sua 

distribuição pelo continente africano (consultar figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Distribuição geográfica atual do elefante (Loxodonta spp.) no continente africano. (Adaptado de 

(Blanc, 2008)). 
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A espécie Loxodonta cyclotis habita essencialmente áreas de floresta tropical mas durante a 

época seca muda-se para regiões mais pantanosas. Por outro lado, Loxodonta africana encontra-

se em regiões de diversas altitudes e tipos de vegetação desde planícies e montanhas a savanas 

e aos desertos da Namíbia e da República do Mali. (BIAZA, 2010; Blanc, 2008) 

 

Morfologia  

Os elefantes possuem várias características morfológicas que os tornam animais únicos.  

Possuem uma tromba, uma estrutura que resulta da combinação do lábio superior e do nariz e 

na extremidade da mesma apresentam uma estrutura semelhantes a dedos que lhes permitem 

recolher objetos (o elefante africano possui dois “dedos” e o asiático apenas um 

“dedo”)(Rasmussen, 2008). A tromba é essencial em diversos âmbitos da vida destes animais, 

desde a alimentação (auxiliando-os na recolha de comida), interações sociais (entre mães e 

filhos, cerimónias de saudação). Funciona ainda como um recetor de odores, permitindo, por 

exemplo, aos machos saberem em que fase do ciclo reprodutivo se encontram as fêmeas e ainda 

emitir alguns sons, auxiliando na comunicação ( Langbauer, 2000). 

Na maioria dos animais, inclusive no ser humano os dentes desenvolvem-se na maxila e 

mandibula no seu local definitivo. Nos elefantes, contudo, existe uma progressão linear 

horizontal dos dentes pré-molares e molares. Estes desenvolvem-se na região caudal da boca e 

movem-se cranialmente ao longo do tempo. Quando um dente começa a ficar demasiado 

desgastado um novo molar é “empurrado” para o substituir e as lamelas do dente vão caindo à 

medida que vão alcançando a região cranial da mandíbula. A perda dos dentes é a principal 

causa de morte natural em animais adultos, uma vez que só possuem um máximo de 6 pares de 

molares. A fórmula dentária dos elefantes adultos é :I 1/0, C 0/0, PM 3/3, M 3/3. Todavia, a 

maioria dos autores usam o termo “molar” para designar os dentes: pré-molar e molar. No 

entanto, nunca existem mais de dois molares ao mesmo tempo na boca destes animais (BIAZA, 

2010). Os dois dentes incisivos superiores crescem ao longo de toda a sua vida e correspondem 

às suas presas (na grande parte dos mamíferos são os caninos que formam as presas) e são a 

razão pela qual estes animais são muitas vezes alvo de caça ilegal (Dumonceaux, 2008; 

Morrison‐Scott, 2009). À medida que vão perdendo o último par de molares, torna-se cada vez 

mais difícil mastigar e digerir a comida, morrendo frequentemente de fome e malnutrição 

(Kingdon 2015).  
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Os elefantes crescem ao longo de toda a sua vida e portanto, por norma, o maior animal da 

manada é o mais velho. Os animais da espécie Loxodonta africana apresentam um peso 

compreendido entre 4 e 6 toneladas, os machos e 2,4 a 3,5 toneladas, as fêmeas (BIAZA, 2010). 

 

Alimentação 

Os elefantes são animais herbívoros e alimentam-se de uma grande variedade de espécies de 

plantas, desde pequenos arbustos a árvores. O seu sistema digestivo é semelhante ao do cavalo 

doméstico e a digestão e fermentação da celulose ocorre no intestino grosso, ao nível do ceco e 

cólon. A sua dieta varia ao longo do ano e durante a estação húmida ingerem mais ervas e pasto 

e na estação seca mais plantas lenhosas, altura em que a proteína das ervas diminui e os taninos 

e toxicidade das mesmas aumenta. A presença de quantidades moderadas de areia e pedras no 

tubo digestivo é considerada normal (Dierenfeld, 2008).  

No seu habitat natural despendem em média 16 horas por dia na alimentação e consomem 4-

8% do seu peso corporal diariamente. O que numa fêmea corresponderá a 175 kg (42 kg de 

MS) e num macho a 300-400 kg (75 kg de MS) (Sukumar, 1991). Bebem cerca de 225 litros de 

água por dia e quando esta escasseia escavam buracos em leitos secos para alcançarem água do 

sub-solo mas também podem passar até cinco dias sem terem acesso a uma fonte de água 

(BIAZA, 2010). Os elefantes possuem ainda uma bolsa faríngea que pode ser usada na 

comunicação mas também para armazenar vários litros de água (Morelle, 2008). 

 

Organização social e comportamento 

No meio selvagem os elefantes vivem numa complexa sociedade de fissão-fusão, notável pela 

sua fluidez e ao mesmo tempo pelos laços próximos e duradouros entre os indivíduos (Archie, 

Moss, & Alberts, 2006). 

De acordo com a BIAZA (2010), a unidade social básica em elefantes é a mãe e a sua cria. As 

unidades familiares são compostas por um grupo de 8-12 indivíduos fêmeas com as suas crias 

e outras descendentes fêmeas maduras. São liderados por uma matriarca, por norma a fêmea 

mais velha e maior do grupo (Buss, 1961; Buss & Smith, 1966; Schulte, 2000). Estas unidades 

familiares podem agrupar-se para formar bond ou kinship group que podem chegar a grupos 

compostos por 50 animais. Quando o número de elefantes da unidade familiar atinge um nível 
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superior ao desejável, o grupo divide-se mas continuará a fazer parte do mesmo kinship ou bond 

group. Estes grupos familiares são parte de associações maiores, designadas de clãs, que 

explicam observações de mais de 100 animais reunidos (Archie et al., 2006; Wittemyer & Getz, 

2007).  

Existem vários níveis de interações sociais: laços mãe-cria através da família, laços de grupo, 

clã, subpopulação, machos adultos independentes e contacto com estranhos (Payne, 2003; 

Poole & Moss, 2008). 

O futuro das crias irá depender se são machos ou fêmeas. A partir dos nove anos os machos 

jovens passam mais tempo afastados da família e aos 14 anos geralmente abandonam o grupo, 

juntando-se a grupos de machos solteiros, quando não estão sexualmente ativos, ou vivendo de 

forma solitária. Enquanto as fêmeas permanecem na manada (Lee & Moss, 1999). 

Quando alcançam a maturidade e estão sexualmente ativos os machos ocasionalmente entram 

em períodos de musth, um fenómeno fisiológico caracterizado por comportamento agressivo, 

aumento da glândula temporal e produção de secreções, entre outras alterações 

comportamentais (Harris et al., 2008).  

Sendo animais extremamente sociáveis, em cativeiro devemos tentar replicar a sua organização 

social sempre que possível. As fêmeas devem ser mantidas em grupos com um mínimo de três 

animais segundo a AZA (Association of Zoos and Aquariums) (2012) e de quatro segundo a 

BIAZA (2010). Os elefantes machos após a maturidade sexual devem ser separados do resto 

do grupo, apesar das ideias contrárias de alguns autores que defendem a sua importância na 

transmissão de conhecimento aos machos jovens (Harris et al., 2008). 

No seu habitat natural os elefantes são animais extremamente ativos, quer física como 

psicologicamente, e com exceção das quatro a cinco horas diárias que usam para dormir, passam 

o resto do tempo à procura de comida, explorando, socializando e interagindo. Em cativeiro são 

privados de todo este repertório natural, o que pode provocar problemas de fertilidade, 

dificuldades em criar a sua cria e alterações de comportamento, como as estereotipias (Clubb 

& Mason 2002). De acordo com Mason (1991), o comportamento estereotipado é um padrão 

de comportamento igual e repetitivo, sem nenhum objetivo ou função. Observam-se em animais 

em cativeiro que foram ou são sujeitos a más condições ambientais, sendo por isso usado como 

um indicador de bem- estar, apesar de esta relação ainda não estar bem estudada ( Mason, 1991), 

tal como abordarei mais à frente no capítulo 3. Assim que um animal desenvolve estes 
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comportamentos, pode não ser possível erradicar completamente o comportamento mas pode 

ser possível alterar a frequência com que o exibem ( Mason & Latham, 2004) .  

Os elefantes em cativeiro apresentam frequentemente vários comportamentos estereotipados 

(Greco et al., 2017), os principais encontram-se descritos na tabela 2.  

 

Tabela 2 Comportamento estereotipado em elefantes.  

Adaptado de (De Mel et al., 2013; Friend, 1999) 

Weaving Mover o corpo de um lado para o outro ou para a 

frente e para trás 

Head bobbing Mover a cabeça verticalmente para cima e para baixo 

Trunk swirling Movimento da tromba num eixo circular 

Número 8  Head bobbing e weaving ao mesmo tempo 

 

 

2.2. Elefantes no Zoo de Barcelona 

No Zoo de Barcelona existe um grupo constituído por 3 fêmeas adultas de elefante africano: 

Yoyo, Susi e Bully. Yoyo e Susi são provenientes de circos e Bully veio transferida em Maio 

de 2007 do Bioparc de Valência.  

 

Hierarquia 

Yoyo exercia dominância passiva no grupo, ou seja, pelo seu tamanho e idade ser superior à 

das restantes fêmeas era considerada a matriarca do mesmo.  

Nas últimas semanas do meu período de estágio, no entanto, os tratadores notaram que existia 

alguma tensão dentro do grupo. Há vários meses que a Yoyo se encontrava a ser tratada para 

um problema de unhas e existia a possibilidade de acordo com os tratadores que Susi estivesse 

a tentar passar para o topo da hierarquia. Bully por outro lado, também mostrava sinais de 

alguma inquietação. 
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 De salientar que Bully, apesar de ser a fêmea mais submissa das três, era também aquela que 

apresentava comportamentos mais agressivos e inesperados com os tratadores.  

 

Instalações  

Ao longo dos últimos anos e devido à idade do jardim zoológico, as instalações de diversos 

animais têm vindo a sofrer remodelações. As instalações dos elefantes são umas das que 

passaram por obras, de forma a proporcionar-lhes melhores condições e a facilitar o trabalho 

dos tratadores. Todavia, desde que se iniciaram as obras, quando existia algum fator de stresse 

como o uso de maquinaria pesada que não pudesse ser diminuído por habituação ao mesmo ou 

treino era administrado um neuroléptico de longa duração, enantato de perfenazina bastante 

descrito como sedativo e imobilizante por via intramuscular (Fowler & Mikota, 2008; 

Grondahl, 2013) mas que era usado no zoo por via oral. 

O ruído é algo que pode afetar todos os animais, mas em animais como os elefantes, com a 

capacidade de detetar pequenas vibrações através do ar e do solo e que segundo Langbauer Jr 

et al. (1989) usam os infrassons como uma forma de comunicação entre si (quando se 

encontram distanciados por vários quilómetros), os efeitos podem ser particularmente nefastos 

(O’Connell-Rodwell et al., 2000).  

Atualmente o Zoo de Barcelona possui duas instalações (figura 2) para elefantes, uma exterior 

(figura 3) e outra interior (figura 4). Em ambas as instalações o substrato usado é areia e as 

camas consistem em grandes covas que permitem aos animais tombarem para um dos lados 

para dormirem, sendo mais fácil levantarem-se. 

Segundo a BIAZA (2010), o uso de substrato de areia em instalações de elefantes tem tido 

resultados bastante positivos, levando a melhorias na saúde das unhas e na pele dos membros, 

desde que haja uma correta manutenção do mesmo.  



16 
 

 

Figura 2 Comunicação entre as instalações exteriores e interiores dos elefantes (Loxodonta africana) no Zoo de 

Barcelona (Fotografia gentilmente autorizada pelo Zoo de Barcelona) 

 

 

 

Figura 3 Instalações exteriores dos elefantes (Loxodonta africana) (Fotografias gentilmente autorizadas pelo 

Zoo de Barcelona) 

 

A instalação interior é composta por duas “camas”, numa delas dormem Susi e Bully e na outra 

Yoyo. Encontrava-se ainda equipada com câmaras de vigilância, que monitorizam os animais 

durante a noite permitindo aos tratadores no dia seguinte, avaliar quantas horas dormiram os 

animais, se houve algum conflito entre eles, etc. Ao contrário dos períodos de sono destes 

animais no seu habitat natural, já abordados neste capítulo, durante a noite, já foram registados 

no Jardim Zoológico de Barcelona períodos de oito horas de sono. 
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Figura 4 a) e b) Instalações interiores dos elefantes (Loxodonta africana) (Fotografias gentilmente autorizadas 

pelo Zoo de Barcelona) 

 

Alimentação  

No Jardim Zoológico de Barcelona a alimentação dos elefantes tem por base o feno, que é 

fornecido de forma ad libitum e que se encontra disperso por diversos locais e itens (figura 5) 

nas suas instalações interior e exterior. Estes itens permitem-nos suspender a comida ou colocá-

la em locais de difícil acesso e são utilizados com o propósito de mimetizarem a forma como 

estes animais se alimentam no seu habitat natural.  

Durante os treinos de rotina e nos procedimentos médico-veterinários (limagem de unhas, 

recolha de sangue) realizados, é sempre usado o reforço positivo assegurado pela oferta de 

comida, sempre que o animal obedece aos comandos. A comida oferecida consiste em rodelas 

de maçã, amendoim e pão, dependendo também um pouco da preferência do animal e não existe 

um controlo rígido da mesma. 
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Figura 5 Suspensão de comida nas instalações a)exterior e b)interior, c) Manilha com orifícios para colocar feno 

(Fotografias gentilmente autorizadas pelo Zoo de Barcelona). 

 

Rotina dos animais 

Habitualmente, entre as sete e as dez horas da manhã os tratadores alimentavam os animais e 

preparam o recinto exterior. Colocavam enriquecimento ambiental e limpavam o espaço. Por 

volta das dez horas da manhã, hora a que o zoo abre aos visitantes, os animais eram transferidos 

para o recinto exterior. Caso houvesse necessidade de fazer algum tratamento de unhas ou 

administrar alguma medicação esta normalmente era realizada já no recinto exterior. 

Permitindo aos visitantes observar também algumas das intervenções. O acesso dos animais às 
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instalações exteriores era vedado entre as 17:30, 18:00 da tarde, altura em que também o zoo 

encerrava aos visitantes. 

 

2.3. Caso clínico 

Anamnese 

Identificação do Animal 

Elefante, Loxodonta africana, fêmea (0.1), Susi, 44 anos (idade estimada) 

 

Motivo da consulta (3-11-2017) 

Os tratadores notaram que a Susi apresentava o abdómen distendido e que se encontrava mais 

agitada do que o habitual, à semelhança dos restantes membros do grupo, Yoyo e Bully e 

alertaram os médicos veterinários. 

 

História médica pregressa  

A Susi chegou ao Zoo de Barcelona em 2002 vindo de um circo. 

Tem um historial de timpanismos recorrentes que por vezes evoluem para situações de cólicas 

que os médicos veterinários e tratadores associam a períodos de stresse. 

As frequências dos episódios de cólica têm vindo a aumentar e durante este último ano de 2017 

teve episódios de cólica a cada três, quatro meses. O último episódio de cólica registada, até ao 

período em que decorreu o meu estágio, foi em Agosto de 2017 e suspeita-se que terá sido 

provocada pela ingestão acidental de areia, devido à colocação do feno diretamente no substrato 

e não suspenso como habitualmente.  

De acordo com os tratadores, durante períodos de maior stresse dentro do grupo é frequente 

Susi e Bully apresentarem o comportamento de head bobbing e trunk swirling. 

Em 2009 desenvolveu uma dermatite ulcerativa, compatível segundo os médicos veterinários 

do zoo com infeção por herpes vírus endoteliotrópico (EHV). Todavia, não foram realizados 
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testes para pesquisa do vírus, uma vez que o animal recuperou após tratamento com 

Famciclovir. 

 

Exame físico 

Realizou-se a inspeção visual do animal (consultar figura 6). O abdómen encontrava-se 

efetivamente distendido, e não se notava inclusive algumas das pregas dessa região do corpo, 

compatível com uma situação de timpanismo.   

 

Figura 6 Elefante (Loxodonta africana) com distensão abdominal (setas vermelhas) (Fotografia gentilmente 

autorizada pelo Zoo de Barcelona)  

 

Diagnósticos diferenciais: (Dumonceaux, 2008; Greene et al., 2018; Wiedner et al., 2012) 

 Obstrução (feno, areia, parasitas) 

 Ingestão de corpo estranho  

 Intuscepção intestinal 

 Torção intestinal 

 Infecção intestinal/ Enterite bacteriana (Salmonella spp. ou Clostridium perfringens) 

 Neoplasia (leiomiomas são comuns em elefantes fêmeas com idades avançadas) 

 Herpesvirus endoteliotrópico dos elefantes (EEHV) 
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Tratamento 

Dado o amplo historial da Susi de timpanismo, seguido por vezes de cólicas, assim que esta 

apresentava os primeiros sinais clínicos de distensão abdominal os tratadores comunicavam aos 

veterinários e imediatamente iniciavam um tratamento preventivo de cólica. Este tratamento 

possuía duas componentes: uma de maneio e outra farmacológica. 

Uma parte do tratamento consistia em estimular o movimento do animal. Os tratadores iam-se 

movimentando ao longo do limite do recinto onde estes animais se encontravam e iam 

chamando por ela. Oferecendo recompensas sobre a forma de comida quando necessário. 

Também com a prática foram descobrindo que certos exercícios que já faziam parte do treino 

destes animais e que envolviam o movimento de pernas ajudava na libertação de gás.  

O tratamento farmacológico correspondia a lavagens com parafina líquida e Buscapina ® e 

eram ambos administrados via oral (PO) pelos tratadores. Não existem doses de referência 

destes fármacos em elefantes e portanto os médicos veterinários utilizavam as doses indicadas 

na tabela 3 de forma empírica.  

A parafina funciona como um regulador da motilidade intestinal, auxiliando na lubrificação do 

tubo digestivo e facilitando a saída de fezes, evitando impactações e ao contrário de outros óleos 

minerais de origem vegetal, não é absorvida pelo organismo (Mikota & Plumb, n.d.). Para ser 

administrada, era colocada num recipiente numa proporção de 1:1 parafina (2L) e sumo de fruta 

(2L) num total de quatro litros. Os tratadores apenas necessitavam de chamar o animal, que se 

aproximava, aspirava o líquido com a tromba e levava-o de seguida à boca (figura 7). 

 

Figura 7 Lavagem com parafina realizada por um tratador (Imagem gentilmente autorizada por Zoo de 

Barcelona). 
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A Buscapina® é um medicamento que possui como princípio ativo o butilbromuro de 

escopolamina, um alcaloide semissintético da planta Beladona. Possui uma ação 

antiespasmódica sobre o músculo liso do trato gastrointestinal, biliar e genitourinário (AEMPS, 

2018). Os tratadores apenas tinham que dar a ordem de comando “trunk up”, que faz parte do 

plano de treinos da Susi e esta levantava a tromba expondo a cavidade oral, colocavam os 

comprimidos dentro da boca e esperavam que esta os deglutisse (figura 8). 

 

 

Figura 8 a) e b) Admnistração da medicação oral (Forografias gentilmente autorizadas por Zoo de Barcelona) 
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Tabela 3 Tratamento Farmacológico  

 

 

 

 

 

 

 

*Esta dose foi usada de forma empírica e como dose total, portanto sem recurso a uma fonte que 

indicasse o peso por quilo. 

 

Segundo os médicos veterinários, quando o quadro clínico da Susi evoluía para situações de 

cólica, alterando a frequência e consistência das fezes, timpanismo visível e alterações de 

atitude, substituía-se a Buscapina® oral pela Buscapina® injetável, 20 ml SID ou BID, durante 

um ou dois dias e/ou flunixin meglumina (Flunixin®), 1,1mg/kg (Mikota & Plumb, n.d.), 20 a 

50 ml SID durante um a três dias, dependendo da gravidade dos sinais clínicos e ambos 

administrados por via intramuscular. O peso da Susi estava estimado em 3 toneladas e foi obtido 

por comparação com outras fêmeas desta espécie, com o mesmo tamanho e idade. 

 

Reavaliação (6-11-2017) 

Voltou-se a avaliar a Susi que já não mostrava sinais de timpanismo e naquele dia tinha 

inclusive “brincado” com a Yoyo, segundo os tratadores. Contudo, a temperatura ambiental 

tinha descido e havia algumas dúvidas se a deveríamos confinar apenas às instalações interiores. 

Optou-se pelo livre acesso às instalações interiores e exteriores, uma vez que isto também 

aumentaria o stresse entre o grupo pela restrição de contato físico e levaria a uma diminuição 

dos movimentos, precisamente o oposto do que seria desejável. 

 

 

Especialidade  

farmacêutica 

Princípio ativo Dose 

administrada * 

Via Frequência 

Óleo Mineral 

(Parafina) 

 2L PO BID 

Buscapina 

Compositum®  

 

(250 mg de 

metamizol 

sódico + 

 10 mg de 

butilbromuro de 

escopolamina) 

5g metamizol + 

200mg  

butilbromuro de 

escopolamina 

(20 comprimidos) 

PO BID 
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Reavaliação (20-11-2017) 

A Susi já não mostrava sinais de timpanismo pelo que se optou pela interrupção do tratamento.  

A areia das instalações interiores foi trocada e na última noite o grupo dormiu sete a oito horas.  

 

Reavaliação (23-11-2017) 

A Susi voltou a apresentar sinais de distensão abdominal, e desta forma, retomou-se novamente 

o tratamento anterior. 

 

Reavaliação (5-12-2017) 

Os sinais de timpanismo mantiveram-se, mas desta vez observou-se ainda a drenagem das 

glândulas temporais (glândulas sudoríparas apócrinas modificadas), localizadas entre o canto 

lateral do olho e a região medial da orelha (figura 9) (Kioko et al., 2017). A produção de 

secreções por esta glândula está associado a períodos de musth em elefantes macho e em fêmeas 

de elefante africano a períodos de grande excitação ou stresse (Douglas-Hamilton et al., 2006; 

Kioko et al., 2017) .  

 

 

Figura 9 Elefante (Loxodonta africana) com drenagem das glândulas temporais (seta vermelha) (Fotografia 

gentilmente autorizada pelo Zoo de Barcelona). 
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Discussão 

A cólica é considerada uma das emergências médicas mais frequentes na prática clínica de 

elefantes e apesar das dificuldades em realizar diagnósticos completos, estes são fundamentais 

no tratamento e prognóstico destes animais (Blikslager & Roberts, 1995). 

As técnicas de diagnóstico de cólicas usadas em equinos e ruminantes, como a palpação retal, 

abdominocentese e a ecografia transabdominal e retal são possíveis em elefantes jovens, mas 

no caso por exemplo da ultrassonografia, não estão ainda bem documentadas a anatomia e 

medidas normais das estruturas do trato gastrointestinal de elefantes (Dumonceaux, 2008). 

Relativamente ao tratamento, não encontrei nenhum protocolo de tratamento extenso e 

detalhado, aconselhado especificamente para elefantes. Ulrey et al.,(1997) refere o uso de farelo 

de trigo e polpa de beterraba na dieta destes animais como medida profilática, mas sem 

resultados comprovados e aborda a importância do exercício forçado e o uso de óleos minerais 

mas alerta que o seu uso prolongado pode ter sérios riscos na absorção de vitaminas 

lipossolúveis. Greene et al., (2018) descreve a resolução de um caso de cólica num elefante por 

obstrução intestinal através da administração de fluidos intravenosos (IV) e retal, enemas retais, 

óleos minerais, ketoprofeno e transfaunação fecal. Du Toit (2008) recomenda relaxantes 

musculares e anti-inflamatórios como tratamento e como método preventivo fornecer feno de 

boa qualidade e suplementos minerais que previnam a geofagia, apesar de ser um 

comportamento natural em elefantes.  

A menor ingestão de água e alterações na dieta estão associadas a situações de cólicas em 

elefantes (BIAZA, 2010). Todavia no caso da Susi, a dieta tem permanecido sempre a mesma 

e não me foram transmitidas informações de alterações de ingestão de água antes ou após estes 

episódios.  

Durante o meu estágio, por ser uma situação recorrente na Susi e ser uma fonte de stresse 

adicional, não lhe foram recolhidas amostras de sangue. Contudo, os médicos veterinários 

forneceram-me os resultados de amostras de sangue (tabelas 4 e 5) realizados por laboratórios 

externos, recolhidos no dia 07-09-2017 durante a recuperação de um período de cólica e no dia 

24-10-2012 em que estava aparentemente saudável.     
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Tabela 4 Hemograma da Susi. Valores de referência do hemograma retirados de (Mikota, 2008)) 

 Período de Cólica Período sem cólica Valores de 

Referência 

Hematócrito (%) 37,4 33,6 30-40 

Hemoglobina 

(g/dL) 

13,2 11,7 11-15  

RBC (/µL) 2.840.000 2.540.000 2,5-5,0 (x106) 

VCM (fL) 131,69 132,28 80-160  

CMH (pg) 46,48 46,06 35-50  

CMHC (g/dL) 35,29 34,82 25-40  

Plaquetas (/µL) 268.000 215.000 200-600  

Leucócitos (/µL 10.800 13.200 10-18x103 

Eosinófilos (%) 0 2 <5 

Basófilos (%) 0 0 <1 

Linfócitos (%) 22 58 30-40 

Monócitos (%) 46 3 25-30 

Eosinófilos (/µL) 0,0 264,00 0,00- 1,00 x103 

Basófilos (/µL) 0,00 0,00 0.00–.03 x103 

Linfócitos (/µL) 2.376,00 7.656,00 5-8 x103  

Monócitos (/µL) 4.968,00 396,00 2-4 x103  

 

Legenda: 

RBC- Red blood cells 

VCM- Volume corpuscular médio 

CMH- Concentração média de Hemoglobina 

CMHC- Concentração média de Hemoglobina corpuscular 
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Tabela 5 Perfil bioquímico. Valores de referência retirados de (Mikota, 2008)) 

 Período de Cólica Período sem cólica Valores de 

Referência 

Cálcio (mg/dL) 113 108 9-12  

Fósforo (mg/dL) 4,5 5,5 4-6  

Cloro (mEq/L) 90 84 100-115  

Glicose (mg/dL) 66 68 60-116  

Triglicéridos 

(mg/dL) 

91 - 15-60  

Colesterol (mg/dL) 80 77 26-68  

BUN (mg/dL) 9,40 - 5-20  

Creatinina 

(mg/dL) 

1,33 1,31 1,0-2,0  

CK (IU/L) 1.299 523 50-250  

LDH (IU/L) 2.123 1.268 250-500  

AST (IU/L) 26 20 15-35  

ALT (IU/L) 2 3 1,5-3,0  

 

Legenda: 

BUN- Nitrogénio ureico 

CK- Creatina quinase 

LDH- Lactato Desidrogenase 

AST- Aspartato aminotransferase 

ALT- Alanina aminotransferase 

 

Comparando os resultados de ambas as amostras, o hemograma encontra-se normal, com 

exceção da linfopenia e monocitose, durante o período de cólica. Uma relação que se inverte 

durante o período sem cólica. No perfil bioquímico, os valores de cálcio encontram-se bastante 

aumentados em ambas as amostras e segundo a bibliografia níveis bastante aumentados de 

cálcio, verificam-se geralmente em crias jovens ou em animais positivos à tuberculose (Mikota, 

2008). Os valores de cloretos estão ligeiramente diminuídos em ambas as amostras. Os valores 

de triglicéridos e colesterol encontram-se um pouco aumentados, durante o período de cólica e 
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sem cólica, o que alguns autores associam à amostra ser recolhida durante a fase pós-prandial 

e a doenças hepáticas, renais ou endócrinas (Mikota, 2008). A creatina quinase (CK) e a lactato 

desidrogenase (LDH) encontram-se aumentadas nas duas recolhas, mas de forma bastante mais 

pronunciada durante o período de cólica.    

Dado que se observam alterações nos valores de cálcio, cloretos, triglicéridos e colesterol em 

ambas as amostras, isto poderá sugerir-nos que a alteração deste parâmetro não está relacionada 

diretamente com a situação de cólica e poderá ser algo normal para este indivíduo em particular 

ou relacionado com a técnica laboratorial. 

As alterações do hemograma, linfopenia e monocitose, durante o período de cólica, estão 

descritas em casos de cólica em equinos (Pusterla et al., 2008). O elevado aumento de LDH 

está descrito nalguns estudos como associado a situações de cólica moderada a severa em 

elefantes e com valor prognóstico (Allwin et al., 2015). O aumento da CK também se tem 

verificado em estudos realizados com equinos com cólica, associado à hipoperfusão dos tecidos 

e consequentes danos musculares (Santana & Filippo, 2008).  
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Capítulo II – Atividades desenvolvidas no Bioparc de Valencia  

1. Descrição do local 

De 1 a 31 Janeiro teve lugar o meu estágio no Bioparc Valencia em Valência, Espanha. 

O Bioparc abriu ao público em Fevereiro de 2008, sendo portanto um jardim zoológico bastante 

recente, quando comparado com outros parques zoológicos, refletindo-se nas instalações dos 

animais, especialmente as exteriores.  

O jardim zoológico alberga uma coleção de 87 espécies de animais numa área de dez hectares, 

figura 10 (Bioparc Valencia, n.d.). Todos eles, mamíferos, aves, anfíbios e répteis têm como 

habitat natural o continente africano, com exceção dos leopardos que pertencem à subespécie 

do Sri Lanka (Panthera pardus kotiya) e portanto, de origem asiática.  

Alguns dos animais que encontramos nos dias de hoje no Bioparc vieram transferidos do antigo 

zoo da cidade que encerrou em 2007, pouco tempo antes de este abrir. 

 

 

Figura 10 Mapa do Bioparc Valencia, retirado de  (Bioparc, n.d.) 

 

Durante a conceção do parque aplicou-se o conceito designado de design imersivo, que procura 

imergir animais e visitantes na mesma área temática recreada, habitat ou paisagem. Animais e 
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visitantes partilham a mesma paisagem, mas não a mesmas áreas, sendo a separação feita por 

barreiras ocultas (Coe, 1994). 

Na maioria dos recintos observamos que existe uma preocupação em criar espaços partilhados 

por várias espécies, desde que compatíveis. Por exemplo, na instalação das girafas (Giraffa 

camelopardalis rothschildi) encontram-se também impalas (Aepyceros melampus), gazelas 

mhorr (Nanger dama mhorr) gazelas de thompson (Eudorcas thomsonii), jabirús 

(Ephippiorhynchus senegalensis) e íbis sagrado (Threskiornis aethiopicus). No entanto, uma 

grande limitação deste jardim zoológico, na minha opinião e partilhada pela maioria dos 

tratadores, é a direção do mesmo não permitir a colocação de objetos para enriquecimento 

ambiental se não forem naturais. Nas instalações dos gorilas (Gorilla gorilla gorilla), por 

exemplo, o recinto exterior (figura 11) é composto de uma forma muito generalista por um 

relvado, um curso de água a imitar um ribeiro e alguma vegetação, essencialmente arbustos. 

Determinados tipos de estruturas que seriam essenciais a estes animais de forma a estimulá-los 

e a prevenir o desenvolvimento de comportamentos estereotipados seriam por exemplo 

estruturas verticais, como grandes redes de cordas e fortes sacos de linho que lhes permitissem 

trepar e descansar em altura (EAZA, 2017). Contudo, estes apenas são permitidos nos recintos 

interiores que estão fora dos olhares dos visitantes. Nos recintos exteriores, no caso específico 

desta espécie, apenas são permitidos como enriquecimento ramagens cortadas e fruta e verduras 

variadas. 

 

 

 

Figura 11 Instalação exterior dos gorilas (Gorilla gorilla gorilla) (Imagem gentilmente autorizada por Bioparc 

Valencia) 
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As preocupações centram-se em recriar ecossistemas naturais, fazendo uso de vegetação, rochas 

e pontos de água, criando uma sensação de continuidade entre o recinto dos animais e o espaço 

ocupado pelo público, sem barreiras visíveis como fossos ou cercas elétricas.  

Uma das características do Bioparc é ter uma zona diferenciada do público e de serviço (figura 

12). A planta do zoo aproxima-se de um polígono circular com um corredor periférico de 

serviço, por onde circula o pessoal técnico (cuidadores, veterinários, jardineiros) permitindo o 

acesso e manutenção das instalações dos animais sem que se interfira com o percurso dos 

visitantes. A cozinha encontra-se numa posição central, de modo a que a distância entre a 

mesma e os diferentes departamentos de animais seja semelhante. 

 

 

Figura 12 Representação esquemática da planta do Bioparc Valencia 
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2. Caso clínico de rã touro (Pyxicephalus adspersus) com prolapso cloacal 

2.1. Introdução à espécie 

A rã touro (Pyxicephalus adspersus) designada assim devido ao seu tamanho, encontra-se 

dispersa um pouco por todo o sul de áfrica: Suazilândia, Namíbia, Botsuana, Zimbabué, 

estendendo-se também mais a norte a Angola, Zâmbia, Malawi, Moçambique, Tanzânia, e 

Quénia, tal como podemos observar na figura 13 (IUCN, 2013). 

 

 

Figura 13 Distribuição geográfica da Rã-touro (Pyxicephalus adspersus) (IUCN, 2013) 

 

A lista vermelha de espécies da IUCN atribui-lhe o estatuto global de «Pouco preocupante» 

pois apesar de esta espécie se encontrar em declínio, ainda é bastante comum nalgumas regiões 

de África. As maiores ameaças à sua conservação são a perda do seu habitat natural devido ao 

crescimento de áreas urbanas, uso no comércio internacional de animais de estimação e captura 

para consumo humano das populações locais (esta ultima com um impacto mais significativo) 

(IUCN, 2013). Pertence ao anexo D do regulamento da Comissão Europeia nº 338/97 

(European Union, 1996). 

Não existem ainda casos descritos de infeção por quitridiomicose em populações selvagens de 

Pyxicephalus adspersus, uma doença emergente, causada pelo fungo Batrachochytrium 

dendrobatidis, atualmente considerada responsável pelo declínio global das populações 
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selvagens de anfíbios (Skerratt et al., 2007). Jones et al. (2012) descreve todavia no seu estudo, 

dois indivíduos da espécie Pyxicephalus adspersus em cativeiro e assintomáticos, com 

esfregaços de pele PCR positivos a este fungo, que partilhavam a mesma sala com relas-verdes 

(Litoria caerulea), algumas delas também positivas. Desta forma, encontra-se ainda em aberto, 

se esta doença poderá representar uma ameaça futura para a conservação das populações de rã 

touro. 

 

Características morfológicas e comportamento 

A rã touro (Pyxicephalus adspersus) é considerada o maior anfíbio do sul de África (WAZA, 

n.d.)  e de acordo com Balinsky (1954), apresenta algumas particularidades comparativamente 

a outras espécies de rãs: 

- Os machos são bastante maiores que as fêmeas;  

- São os machos que permanecem com os ovos e os girinos e os defendem, até ocorrer a 

metamorfose; 

- Os machos são muito territoriais, disputando de forma agressiva as áreas de reprodução;  

- Os ovos são inseminados pelo esperma que está na água sobre o qual são depositados. 

Segundo Gentz (2007), o dimorfismo sexual em anfíbios é pouco habitual todavia na rã touro 

é possível observar diferenças de dimensões e de coloração entre os sexos. Os machos podem 

pesar até 1,4 quilos e as fêmeas cerca de metade (WAZA, n.d.). Ambos os sexos apresentam 

uma coloração esverdeada ao longo de todo o corpo, mas ao nível da região do pescoço, os 

machos possuem uma coloração amarela a alaranjada e as fêmeas uma coloração creme a branca 

(Balinsky, 1954; Cook, 1996). 

No seu habitat natural apenas é avistada entre Outubro e Fevereiro (Jacobsen, 1989), pois no 

resto do ano, durante a estação seca, quando as condições ambientais são adversas, e as 

temperaturas são demasiado altas, esta rã refugia-se em câmaras subterrâneas e entra num 

período de estivação que pode durar mais de um ano (WAZA, n.d.). Durante este período de 

dormência, desenvolve várias camadas de células epidérmicas queratinizadas, separadas do 

estrato córneo, formando uma espécie de cápsula que previne a evaporação de fluídos 
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(Loveridge & Craye, 1979; WAZA, n.d.). Esta espécie é ainda capaz de absorver a água da 

bexiga em situações de necessidade (WAZA, n.d.). 

  A rã touro apenas termina o seu período de hibernação quando a quantidade de chuva é 

suficiente para formar pequenos charcos que permitam a sua reprodução (Jacobsen, 1989). 

Desta forma, assim que regressa a estação da chuva, ocupam reservas de água temporárias, tais 

como pequenos lagos e charcos. Os machos têm duas estratégias de acasalamento dependendo 

da idade. Os machos mais jovens reúnem-se numa pequena área de águas pouco profundas, de 

um a dois metros quadrados, enquanto os machos mais velhos ocupam regiões centrais destas 

águas. O macho dominante tenta impedir os outros machos de acasalarem havendo lutas, que 

por vezes culminam mesmo em mortes. Quando uma fêmea se aproxima do grupo, mergulha 

para evitar os machos mais jovens e volta à superfície na área defendida pelos machos mais 

velhos, ocorrendo o acasalamento, por norma com o macho dominante do território. Os ovos 

são depositados na margem dos charcos, podendo chegar a 4000, mas a fertilização ocorre 

abaixo do nível da água. Estes eclodem em dois dias e são os machos que os defendem até 

ocorrer a metamorfose que demora três semanas no entanto, durante este período, o macho 

também consome muitos deles (Channing et al., 1994). Os girinos alimentam-se de pequenos 

peixes e invertebrados e caso os charcos comecem a ficar sem água, os machos escavam canais 

entre o lugar onde estão os girinos e onde existe mais água (Kok et al., 1989).  

 

Alimentação 

No seu habitat natural a rã touro consome qualquer animal que consiga engolir, desde 

invertebrados, outras espécies de anfíbios, répteis, pequenos mamíferos e aves (WAZA, n.d.) 

Em cativeiro, a dieta sugerida por Wright (2001a) para esta espécie consiste em grilos, 

minhocas, peixe e ratos (com adição de vitamina D). 

No Bioparc, enquanto são jovens estes animais são alimentados com grilos e mosca da fruta 

(Drosophila melanogaster) mas quando são adultos são alimentadas com pintos ou ratos. São 

fornecidos também suplementos vitamínicos (Nekton-MAS®) e de cálcio (Nutrobal®), sob a 

forma de pó que se colocam sobre a comida. O intervalo entre alimentações varia entre duas, 

três ou quatro semanas, pois os tratadores só alimentam novamente este animal depois de este 

defecar. De salientar que é algo bastante frequente na rã touro (Pyxicephalus adspersus) em 

cativeiro o desenvolvimento de situações de obesidade e de sobrecargas gástricas com 
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consequente impactação, associadas ao excesso de ingestão de alimento (Wright & Whitaker, 

2001).  

 

Instalações 

Em cativeiro é aconselhável manter a rã touro separada de indivíduos de outras espécies, não 

só por questões sanitárias mas por ser frequente alimentarem-se de membros ou dígitos de 

outros anfíbios quando existe partilha do mesmo terrário (Whitaker, 2001).  

No Bioparc esta espécie possui uma pequena instalação (figura 14) que se encontra a 29ºC de 

temperatura, 35% de humidade e o substrato usado é musgo (Sphagnum).  

 

 

Figura 14 Sala de manutenção das instalações dos répteis e anfíbios no Bioparc Valencia (Imagem gentilmente 

autorizada por Bioparc Valencia) 
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2.2. Caso clínico  

2.2.1. Anamnese 

Identificação do Animal 

Rã touro (Pyxicephalus adspersus), macho (1.0), 7 anos (idade aproximada), 825 gramas de 

peso corporal 

 

Figura 15 Prolapso de cloaca em rã touro (Pyxicephalus adspersus) (Fotografia gentilmente autorizada por 

Bioparc Valencia) 

 

História médica pregressa 

Em Fevereiro de 2013, foi transferido um grupo de três animais, duas fêmeas e um macho, da 

espécie Pyxicephalus adspersus do Bioparc Fuerangirola para o Bioparc de Valencia, que foram 

colocados nesse mesmo mês num terrário em exibição ao público.  

No dia 15 de Outubro de 2013, uma das fêmeas foi encontrada morta na instalação pelos 

tratadores. A equipa de médicos veterinários realizou uma radiografia e concluiu que a causa 

de morte mais provável deste indivíduo terá sido por retenção de ovos. No dia 29 desse mesmo 

mês, morre a outra fêmea da instalação, contudo não se realizou uma necrópsia nem nenhum 

tipo de exame complementar, uma vez que o animal já se encontrava em estado autolítico. O 

indivíduo macho foi mantido em exibição na mesma instalação até Janeiro de 2016, altura em 

que foi diagnosticado com um prolapso da cloaca. 
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As causas de um prolapso de cloaca são na maioria das vezes desconhecidas existem, no 

entanto, diversas condições e doenças que poderão estar na origem do mesmo (tabela 6)(Chai, 

2015).  

Tabela 6 Etiologia de prolapso de cloaca em anfíbios (Chai, 2015; Wright, 2001c) 

Etiologia de prolapso de Cloaca 

Impactação por parasitas (frequentemente 

nemátodos), corpos estranhos ou comida 

(Impactação gástrica) 

Intoxicação  

Hipo ou hipercalcemia 

Enterite ou peritonite  

Tenesmo 

Trauma 

Neoplasia 

 

A síndrome de sobrecarga gástrica ou impactação é uma condição potencialmente letal e 

bastante comum em animais da espécie Pyxicephalus adspersus, em cativeiro e é provocada 

pela ingestão de grandes quantidades de alimento (Wright, 2005).  

 

1ª Cirurgia para resolução do prolapso 

Um prolapso de cloaca é considerado uma emergência médica por estar associado a um elevado 

risco de contaminação e necrose dos tecidos (Wright & Whitaker, 2001). A equipa de médicos 

veterinários optou por realizar de imediato uma cirurgia para resolução do prolapso, apesar de 

não se terem realizado mais exames complementares que permitissem concluir o que esteve na 

origem do mesmo. De acordo com a descrição da equipa, o procedimento consistiu na limpeza 

dos tecidos lesados com uma solução de clorhexidina, aplicação de açúcar diretamente nos 

mesmos e após alguns minutos (15-20) recolocação dos tecidos prolapsados e sutura em bolsa 

de tabaco na região do esfíncter anal externo ao nível da pele e camadas musculares.  

As substâncias hiperosmóticas, como o açúcar ou sal, quando aplicadas diretamente ou sob a 

forma de solução em tecidos hiperémicos, criam um gradiente osmótico que promove a saída 

de água dos tecidos para o exterior, fazendo com que estes diminuam de tamanho e tornando 

mais fácil a sua recolocação (Gentz, 2007).  

Todavia, uma semana após esta cirurgia, houve uma nova recidiva do prolapso.  
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  Raios – x com meio de contraste 

Numa tentativa de descobrir qual a causa do prolapso, a 28 de Fevereiro de 2016 iniciou-se a 

realização de algumas radiografias com contraste de sulfato de bário, projeção dorso-ventral 

(DV) (tabela 3). O sulfato de bário é o meio de contraste mais usado para estudos do aparelho 

gastrointestinal em anfíbios (Ballard & Cheek, 2013) e foi administrado via oral através de um 

cateter na dose de 10 mL/kg. As radiografias foram repetidas quase todos os dias, durante o 

período de uma semana, pois dado o baixo metabolismo dos anfíbios esta era a única forma de 

observarmos a progressão do meio de contraste ao longo de todo o tubo digestivo e detetarmos 

uma eventual obstrução.  

Todos os anfíbios adultos são primariamente carnívoros e têm um aparelho gastrointestinal 

simples e curto que termina na cloaca (Wright, 2001b).  
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Tabela 7 Raios- X de rã touro (Pyxicephalus adspersus) com meio de contraste de sulfato de bário, projeção 

dorso-ventral. (Imagens gentilmente cedidas por Bioparc de Valencia) 

Datas  

28/02/2016 

Rx sem contraste 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se a separação do ilium da vértebra sacral e um encurtamento e 

engrossamento do mesmo, possivelmente devido a uma fratura e 

sobreposição de fragmentos ou a algo congénito. Verifica-se ainda algum 

material radiopaco no trato gastrointestinal que poderá corresponder a 

ingestão de substrato do terrário. 

28/02/2016 

12h 

 

 

Doze horas após a admnistração oral de 

sulfato de bário, observa-se uma massa 

radiopaca na região do estômago, 

compatível com a radiopacidade deste 

meio de contraste.  

R 

R 
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28/02/2016 

18h 

 

Dezoito horas após a administração do 

meio de contraste, observa-se este ainda 

no estômago mas numa porção mais 

distal. 

29/02/2016 

 

 

Um dia após a administração do sulfato 

de bário observa-se o meio de contraste 

na transição estômago- intestino delgado 

1/03/2016 

 

 

Observa-se o meio de contraste numa 

região do tubo digestivo que deverá 

corresponder ao intestino delgado 

2/03/2016 

 

 

Observa-se o meio de contraste numa 

região do tubo digestivo que deverá 

corresponder já ao intestino grosso do 

animal   

R 

R 

R 
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5/03/2016 

 

                                                                    

Não houve progressão do meio de 

contraste, sugerindo uma obstrução 

nesta região do tubo digestivo,  

 

 

 2ª Cirurgia - Enterotomia 

Dia 9 de Março de 2016 realizou-se uma enterotomia para resolução da obstrução ao nível do 

intestino detetada nos raios- x. Não existem registos fotográficos da intervenção, nem das doses 

de anestésicos ou de fármacos usados no tratamento pós-cirúrgico e a intervenção foi me 

descrita pelos médicos veterinários do Bioparc. 

Antes de se dar início à intervenção cirúrgica realizou-se a anestesia da rã. O primeiro agente 

anestésico que consideraram e experimentaram foi o isoflurano por via transdérmica, diluído 

em água e aplicado ao animal sob a forma de banhos, mas não foi obtido qualquer resultado. 

Optou-se então pelo agente anestésico de eleição em anfíbios, o metanosulfonato de tricaína 

MS-222®, aplicado também sob a forma de banhos e houve uma boa resposta por parte do 

animal.  

Colocou-se o animal em decúbito dorsal e realizou-se uma pequena incisão ao longo da linha 

média ventral na pele e tecido subcutâneo e acedeu-se à cavidade celómica. Observou-se o 

intestino ao longo do seu trajeto e detetou-se uma ligeira dilatação e inflamação das paredes 

deste, numa região compatível com a localização da obstrução no raio-x de contraste. Não foi 

detetado qualquer sinal de intusceção ou necrose intestinal e desta forma realizou-se uma 

pequena incisão longitudinal na região da dilatação intestinal e removeu-se uma massa, de 

consistência dura e aspeto calcificado, compatível com acumulação de restos de alimentos. A 

cirurgia terminou com a realização de duas suturas, uma unindo os bordos da incisão intestinal, 

ao nível da muscular e serosa e uma sutura invaginante na pele. Realizou-se ainda redução 

manual do prolapso mas três dias depois houve nova recidiva. 
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2.2.2. Nova reavaliação 

O animal permaneceu no jardim zoológico na zona de quarentena, até que dia 15 de Janeiro de 

2018 numa parceria entre o Bioparc de Valencia e a Universidade Cardinal Herrera- CEU, em 

Valência, foi realizada uma nova cirurgia de resolução do prolapso. A cirurgia teve lugar nas 

instalações do Hospital Clínico Veterinario da CEU e foi realizada por dois docentes, um de 

clínica e cirurgia de animais de companhia e outro de clínica de animais exóticos. 

 

Exame Físico 

Realizou-se inspeção visual e palpação do animal, com especial incidência no tecido 

prolapsado, que não apresentava qualquer sinal de necrose. Tentou-se identificar os tecidos 

expostos, cloaca, intestino ou algo mais, mas sem sucesso. Durante a manipulação do indivíduo, 

houve sempre a preocupação de usar luvas (sem pó talco) como medida de proteção da equipa 

clínica, devido à existência de toxinas presentes na pele de alguns anfíbios e, medida de 

proteção do animal, uma vez que a pele dos anfíbios é extremamente sensível e facilmente 

danificada por substâncias como sabões, detergentes, álcoois e derivados de iodo (Gentz, 2007; 

Wright, 2005). Não devendo por isso ser usadas para realizar assepsia dos tecidos. As luvas 

R 

R R 

Figura 16 Raio -x de rã touro (Pyxicephalus adspersus) a) antes e b) após a cirurgia 

(Imagens gentilmente cedidas por Bioparc Valencia) 
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foram também previamente humedecidas numa tina com água antes de cada manipulação, para 

manter a humidade da pele dos anfíbios, que constitui uma barreira protetora.  

A contenção foi realizada, agarrando com as duas mãos a região torácica, imediatamente abaixo 

dos membros anteriores (figura 17), tal como recomendado por vários autores (Girling, 2013; 

Wright, 2005). 

 

Figura 17 Contenção física de rã  touro (Pyxicephalus adspersus)  durante o exame físico (Fotografia 

gentilmente autorizada por Universidade CEU Cardinal Herrera)  

 

Raios- x 

Antes da realização da cirurgia efetuou-se uma radiografia de controlo, projeção dorso- ventral, 

para descartar a presença de corpos estranhos na atualidade (figura 18). Os valores utilizados 

foram de 50 kV (kilovoltagem), 10 mAs (miliamperes por segundo), 160 mA (miliamperes) e 

64 ms (milissegundos).  
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Figura 18 Raio -x de rã touro (Pyxicephalus adspersus) antes da cirurgia (Imagem gentilmente cedida por 

Universidade CEU Cardinal Herrera) 

 

Intervenção cirúrgica 

As opções de intervenção cirúrgica neste animal eram duas. Voltar a tentar recolocar o tecido 

prolapsado no interior e realizar uma sutura em bolsa de tabaco, com o grande risco de haver 

uma nova recidiva ou optar por uma intervenção mais agressiva e realizar a remoção desses 

tecidos, mesmo não tendo a certeza de que tecidos se estaria a remover. Devido à cronicidade 

do processo optou-se pela resseção completa do tecido prolapsado, pois apesar de pôr em risco 

a vida do animal, apresentava maior probabilidade de sucesso e poderia trazer mais benefícios.  

 

Anestesia 

A pele dos anfíbios é extremamente permeável e desta forma para além das formas 

convencionais de administração de fármacos, como injetável ou inalatória, também pode ser 

usada a via transdérmica, através de banhos (Gentz, 2007). 

Foram formuladas várias hipóteses de anestésicos que se poderiam usar, como metanosulfonato 

de tricaína (TMS ou MS – 222®) e benzocaína através de banhos, isoflurano diluído em água 

ou inalatório, ketamina injectável, entre outros (Carpenter, 2013) 
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No final optou-se pelo MS-222®, na dose de 1g/L, sob a forma de banho, uma vez que este 

anestésico já tinha sido usado com sucesso na primeira intervenção cirúrgica. Este fármaco é 

usado frequentemente como anestésico em anfíbios, por possuir uma grande margem de 

segurança e poder ser usado nos vários estádios de desenvolvimento destes animais (Carpenter, 

2013).  

Para evitar regurgitações durante a cirurgia é aconselhado um jejum de uma semana (Gentz, 

2007), no caso da nossa rã, esta teve a sua última refeição duas semanas antes.  

Desta forma, tal como ilustrado na figura 19, colocou-se o animal numa tina de água com 

anestésico, mantida de forma inclinada para que todo o corpo do animal com exceção da cabeça 

ficassem submersos. A profundidade da anestesia foi avaliada monitorizando a perda do reflexo 

corneal, righting reflex e respiração abdominal (Stetter et al. 2007). Foram necessários cerca de 

40 minutos até podermos considerar o animal com uma profundidade anestésica adequada à 

intervenção.  

Durante a cirurgia foi frequentemente irrigado com alguma da solução anestésica com recurso 

a uma seringa, para manutenção anestésica (figura 20).  

 

 

Figura 19 Anestesia de rã-touro (Pyxicephalus adspersus) (Fotografia gentilmente autorizada por Universidade 

CEU Cardinal Herrera) 
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Figura 20 Manutenção anestésica e colocação de sonda (Fotografia gentilmente autorizada por Universidade 

CEU Cardinal Herrera) 

 

Cirurgia Excisional 

Após a indução anestésica colocou-se o animal sobre um resguardo húmido em decúbito ventral 

e voltou-se a inspecionar o prolapso. Os anfíbios possuem respiração pulmonar (que se 

encontrada diminuída durante anestesias) e também respiram pela pele mas necessitam que esta 

esteja húmida (Gentz, 2007).  

Para a exérese dos tecidos prolapsados, introduziu-se uma sonda no lúmen do reto e realizaram-

se pontos diretrizes nos bordos laterais do mesmo. Com o bisturi elétrico realizou-se a ressecção 

dos tecidos prolapsados e posterior enteroanastomose com pontos simples de sutura 

reabsorvível (figuras 21 e 22). A cirurgia teve a duração aproximada de uma hora.  
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Figura 21 Exérese dos tecidos prolapsados (Fotografia gentilmente autorizada por Universidade CEU Cardinal 

Herrera) 

 

Figura 22 Finalização da cirurgia com sutura em bolsa de tabaco (Fotografia gentilmente autorizada por 

Universidade CEU Cardinal Herrera) 

 

Após a cirurgia, colocou-se o animal numa tina com apenas água, para remover o anestésico da 

pele e foram necessários cerca de 20 minutos até se começarem a observar os primeiros 

reflexos. 

O tecido removido foi enviado para o laboratório de Anatomia Patológica da universidade e os 

resultados foram: “ A maior parte do tecido removido é epitélio cloacal. Observam-se zonas 
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com células caliciformes e estruturas glandulares que seguramente correspondem ao último 

troço de intestino prolapsado” 

 

Figura 23 Histopatologia do tecido removido durante a cirurgia. 

( Imagem gentilmente cedida por Universidade CEU Cardinal Herrera) 

 

 

Tratamento 

O tratamento pós-operatório do animal teve a duração de sete dias e consistiu em antibioterapia, 

com enrofloxacina e meloxican um anti-inflamatório não esteroide (AINE) para controlo de 

dores, descrito com maior pormenor na tabela 8. 

 

Tabela 8 Tratamento farmacológico (Carpenter, 2013; Chai, 2015) 

Especialidade 

farmacêutica 

Princípio  

ativo 

Concentração 

(mg/ml) 

Dose 

(mg/kg) 

Dose 

administrada 

Via Frequência 

Meloxydil ® 

 

Meloxican 5 mg/ml 0,5mg/kg 0,084 ml IM SID 

Baytril ® 

 

Enrofloxacina 25mg/ml 10mg/kg 0,33ml IM SID 

 

As administrações IM foram administradas diariamente e alternadamente nos membros 

anteriores do animal. Os locais de eleição de administração de fármacos intramusculares em 

anfíbios são os membros, pois são o único local com massa muscular adequada (Whitaker, 
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2001). Alguns autores (Mautino & Douglas Page, 1993; Wright, 2005) não recomendam a 

administração de fármacos na porção caudal do corpo dos anfíbios, como os membros 

posteriores, região pélvica e cauda devido ao sistema porta-renal. Este sistema que existe 

nalguns peixes e em todos os anfíbios, répteis e aves é responsável por reencaminhar o sangue 

destas regiões diretamente para os rins, através da veia ilíaca antes de passar pela circulação 

sistémica. Desta forma, qualquer substância administrada nestas regiões será em teoria 

rapidamente excretada e poderia eventualmente ter efeitos nefrotóxicos. Outros autores 

descartam a importância do sistema porta renal na farmacocinética dos fármacos, nos seus 

estudos com o antibiótico gentamicina em tartarugas de caixa da Flórida (Terrapene 

Carolina)(Beck et al.,1995) e tartaruga de orelha vermelha (Trachemys scripta elegans) (Holz 

et al., 1997). 

 

Discussão 

O prolapso de cloaca é uma doença relativamente comum na prática clínica de anfíbios 

(Whitaker, 2001) e, tal como referi anteriormente, uma emergência médica dado o elevado risco 

de necrose, contaminação dos tecidos expostos e infeção generalizada. 

Este caso clínico é particularmente interessante pelos tecidos prolapsados não apresentarem 

qualquer sinal de necrose, tendo em conta a cronicidade do mesmo (aproximadamente dois 

anos). A única justificação possível formulada pela equipa de médicos veterinários do Bioparc 

de Valência e da Universidade CEU seria a humidade que estes tecidos teriam, por este 

individuo se encontrar frequentemente dentro de água. Todavia, esta hipótese foi derrubada 

pelos tratadores deste animal no Bioparc que afirmam que este habitualmente não entra dentro 

de água mas apenas se aproxima.  

As dificuldades em realizar clínica de anfíbios foram bastante evidentes pela incapacidade em 

identificar com exatidão, os tecidos prolapsados durante a cirurgia (apesar de estes manterem a 

sua integridade) e em avaliar o grau de dor deste animal durante estes dois anos e após a cirurgia, 

por um método mais preciso que não a paragem de ingestão de alimento ou alterações de peso 

(Wright, 2005). 

Apesar da recuperação do indivíduo ter sido satisfatória, existem algumas etapas do 

procedimento clínico que na minha opinião poderiam ter sido realizadas de outra forma. No 

pré-operatório, não foi realizado, tal como recomendado por alguns autores (Carpenter, 2013; 



50 
 

Stetter et al., 2007), o tamponamento do pH da solução aquosa anestésica, com bicarbonato de 

sódio. 

Quando adicionado à água o MS-222® dissocia-se no ácido metanosulfónico, provocando uma 

descida no pH da solução, que poderá ser mais ou menos abrupta dependendo do tipo de água 

(salina, destilada ou da torneira). No entanto, todas as soluções deverão ser alcalinizadas ate 

alcançarem um pH entre sete a oito (Christiansen & Stoskopf, 2013). Ohr (1976) comparou em 

peixes e rãs, o efeito de soluções de iguais concentrações de TMS não neutralizadas e 

neutralizadas e no último caso, o tempo de indução anestésica foi mais rápido e a anestesia mais 

duradoura. Davis et al., (2011) reportou evidências de ulceração significativa da pele e córnea 

em peixes de água doce, após exposição a uma solução não tamponada de MS-222® em doses 

normais de anestésico durante 25-35 minutos. Desta forma, com base nos autores previamente 

citados, considero que a adição de bicarbonato de sódio nas devidas proporções à nossa solução 

anestésica poderia ter encurtado o tempo de indução anestésica (40 minutos) e evitado a 

necessidade de usar mais agente anestésico durante a cirurgia e possíveis complicações pós 

cirúrgicas que poderão vir a surgir no futuro.  

Poderia ainda ter sido realizada uma monitorização anestésica avaliando o ritmo cardíaco do 

animal durante a cirurgia, usando um doppler ou então através de um pulsioxímetro nas 

extremidades (Wright, 2001b).  

Alguns autores (Carpenter, 2013; Gentz, 2007), defendem a importância de realizar colheitas 

de sangue, para contagem de eritrocitos, leucócitos e perfil bioquímico na avaliação clínico de 

anfíbios. Wright (2005), reforça no entanto, as dificuldades em interpretar estes valores dada a 

falta de informação clinicopatológica nestes animais. Pelo que poderia ter sido um exame 

complementar a ponderar, ao longo destes dois anos ou mesmo antes da intervenção cirúrgica. 

Um esfregaço dos tecidos prolapsados com coloração de Wright-Giemsa também permitiria 

avaliar a presença de bactérias, fungos, parasitas e células inflamatórias (Whitaker, 2001) e um 

teste coprológico permitiria fazer a pesquisa de parasitas (Carpenter, 2013). 
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Capítulo III - Atividades desenvolvidas no Natuurhulpcentrum VZW 

1. Descrição do local  

De 2 de Abril a 3 de Maio realizei um estágio no Natuurhulpcentrum VZW, na Bélgica.  

O que esta instituição tem de peculiar, é para além de ser um centro de resgate e recuperação 

de fauna selvagem ferida, também constitui um abrigo temporário para animais exóticos, como 

papagaios, leões, leopardos e macacos. Alguns destes animais foram confiscados aos seus 

antigos proprietários, dado que a posse e o comércio de algumas espécies está proibida por lei 

(ao abrigo da CITES e de leis próprias de cada país). Outros são provenientes de zoos que 

fecharam e ficam nestas instalações a aguardar por um local definitivo que os possa acolher.  

O centro trabalha também em conjunto com a EAZA, servindo, por vezes, como um entreposto 

dos animais entre zoos e outras instituições que os acolhem de forma definitiva.  

Durante a minha estadia, observei situações em que, por morte do proprietário ou por faltas de 

condições para manter os animais, por exemplo, caturras ou tartarugas, estes são acolhidos pelo 

centro de recuperação, onde permanecem até serem adotados, numa iniciativa que visa 

combater o abandono dos animais na natureza e o impacto que estes animais teriam num 

ecossistema que não o seu. 

O Natuurhulpcentrum emprega atualmente 12 funcionários e conta com a ajuda de cerca de 80 

voluntários. O departamento veterinário é composto por 2 veterinários que trabalham a tempo 

parcial e um enfermeiro veterinário a tempo inteiro. 

 Possui atualmente três edifícios principais de apoio: 

- O edifício principal, onde se encontram os escritórios; um local de receção das pessoas que 

aqui vêm entregar os animais; zona de cuidados intensivos, onde estão situados os animais 

feridos que precisam de tratamento e monitorização regular ou animais jovens que necessitam 

de ser alimentados. Possui ainda uma sala de cirurgia e raio-x.    

- O edifício da quarentena, onde colocam os animais exóticos que acabaram de chegar ao centro 

e com historial médico incerto. A permanência dos animais nestas instalações tem um mínimo 

de 30 dias a 3 meses, este último no caso de primatas. 
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- O edifício de apoio, onde temos num piso a cozinha e instalações interiores para animais e no 

piso superior, por vezes também funciona uma zona de cuidados intensivos quando o edifício 

principal deixa de ser suficiente para as exigências. 

Possui ainda diversas instalações exteriores onde encontramos ursos-pardos, leopardo das 

neves, aves de rapina. Todavia, a necessidade crescente em albergar animais e a falta de mais 

instalações dita que por vezes permaneçam no edifício de quarentena, indivíduos que já não 

tenham necessidade legal ou médica de aqui estar. 

 

1.2. Casuística 

Durante o meu estágio, foram recebidos no centro 316 animais, não contabilizando aqueles que 

já se encontravam em tratamento ou reabilitação ou os animais exóticos residentes. As aves 

constituem o grupo maioritário, com 165 indivíduos (52,05%), composto na sua maioria por 

animais da família Columbidae. Seguido pelo grupo dos mamíferos, 130 animais (41%), sendo 

os ouriços-cacheiros (Erinaceus europaeus), coelhos (Oryctolagus cuniculus), martas (Martes 

spp.), os animais mais frequentes. Os grupos com menor registo de entradas foram desta forma, 

os répteis com 20 indivíduos (6,31%) e apenas um anfíbio da espécie Bufo bufo (0,3%) 

(Consultar gráfico 1 e anexo I). 

 

 

Gráfico 1 Casuística de animais recebidos no Natuurhulpcentrum de 2 de Abril a 2 de Maio (Informação 

gentilmente cedida por Natuurhulpcentrum vzw) 
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Dado o elevado número de animais entregues por particulares ou recolhidos pela equipa de 

profissionais e, uma vez que a forma de registo ainda é manual, não existiam dados atualizados 

(até à data da minha recolha de informação) sobre o que lhes sucede 

(morte/eutanásia/libertação) alguns dias pós a sua admissão. Razão pela qual não irei 

desenvolver esses parâmetros.  

De notar, que a proximidade da localização do centro de recuperação com a fronteira com a 

Holanda, faz com que muitas vezes sejam transportados animais deste país, em carros de 

emergência de transporte de animais, para esta instituição. 

 

 

2. Caso clínico de tartaranhão azulado (Circus cyaneus) 

2.1. Introdução à espécie  

Taxonomia 

Os tartaranhões são aves de rapina pertencente à ordem Accipitriformes, família Accipitridae e 

género Circus (IUCN, 2016). Atualmente, existem 14 espécies de tartaranhões, sendo que no 

continente europeu apenas se conseguem observar 4 espécies: o tartaranhão-azulado (Circus 

cyaneus), tartaranhão-caçador (Circus pygargus), tartaranhão-pálido (Circus macrourus) e 

tartaranhão-ruivo-dos-pauis (Circus aeruginosus (Aves de Portugal, n.d.). 

Relativamente ao seu estatuto de conservação a nível global é classificada como «Pouco 

Preocupante», mas a nível nacional a população residente é considerada como «Criticamente 

em Perigo» (ICNF, n.d.a). Pertence ao anexo II da CITES e ao anexo A do regulamento da 

Comissão Europeia nº 338/97(European Union, 1996). 

De acordo com dados da IUCN, entre 2008 e 2012, estimou-se uma população de fêmeas 

reprodutoras entre 10 a 50 indivíduos em Portugal e de 1 a 4 na Bélgica. E um total de 150-700 

indivíduos na Bélgica, não existindo estimativas da população total para Portugal. Cada um 

destes países representa no entanto, menos de 1% da população europeia total estimada. (IUCN, 

2016). Estima-se que na Europa, apenas se encontre 34% da população total desta espécie. 
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Caraterísticas morfológicas 

Os tartaranhões distinguem-se das restantes aves de rapina por apresentarem um tamanho 

médio, superior ao dos falcões e gaviões mas bastante inferior às grandes águias ou abutres e 

ainda apresentarem as asas e a cauda longa. Apresentam dimorfismo sexual, tal como podemos 

observar na figura 24, sendo o macho bicolor (preto e branco) sem risca preta na asa e a fêmea 

apresenta coloração acastanhada e cinco penas primárias visíveis, também designadas de 

“dedos” na extremidade das asas, ao contrário do macho que possui apenas quatro “dedos” 

(Aves de Portugal, n.d.). Relativamente ao peso corporal o do macho situa-se entre as 300-400 

gramas e a fêmea entre 400-600g (RSPB, sem data). 

 

 

Figura 24 Dimorfismo sexual no Tartaranhão-azulado (Circus cyaneus).a)Macho, b) fêmea ou juvenil. 

(Adaptado de (RSPB, sem data)) 

 

Habitat e comportamento 

São aves de rapina diurnas, que voam geralmente a baixa altitude, o que as torna alvos fáceis 

da caça furtiva. Utilizam um grande número de biótopos, desde zonas húmidas (campos de 

cultivo de arroz, pauis), zonas de sequeiro (searas), pastagens, montados, evitando no entanto 

zonas montanhosas, florestas densas e locais com bastante vegetação aquática e com extensos 

lençóis de água. Passam sempre a noite no solo, podendo pousar no solo durante o dia, apesar 

do mais frequente ser em poleiros pouco elevados de troncos de árvores.  

Sendo uma espécie invernante, ocupa o nosso território de Outubro a Março, havendo no 

entanto algumas populações residentes.  
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Durante a época de nidificação preferem matos com vegetação baixa e após a incubação, a 

fêmea dorme perto do ninho, enquanto o macho usa ocasionalmente plataformas de vegetação 

rasteira; que são pequenas e aproximadamente circulares. 

 

Distribuição geográfica 

O tartaranhão azulado pode ser encontrado por todo o continente Europeu mas também a norte 

do continente africano, em Marrocos e no Egito e, em grande parte do continente asiático 

(Azerbeijão, Afeganistão, Bangladesh, Butão, Camboja, China, Japão, Índia, Irão, Iraque, 

Israel, Coreia, Laos, Líbano, Líbia, Myanmar, Nepal, Paquistão, Omã, Estado da palestina, 

Qatar, Arábia Saudita, Síria, Taiwan, Tailândia, Turquia, Vietname, Uzbequistão e Emirados 

Árabes Unidos), tal como podemos observar na figura 25 (IUCN, 2016). 

 

Figura 25 Distribuição geográfica de tartaranhão azulado (Circus cyaneus) («IUCN Red List maps», n.d.)  

 

Alimentação  

No seu habitat natural a sua dieta consiste numa grande variedade de pequenos mamíferos (ratos 

e coelhos e lebres jovens), aves jovens nidífugas e outras pequenas aves tanto jovens como 

adultas. Também se alimenta de insetos, embora em pequenas quantidades. É uma espécie 

solitária quando se alimenta, exceto em zonas com grande abundância de alimento (ICNF, 

n.d.a). 
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2.2. Caso clínico 

2.2.1. Anamnese 

Historial Clínico  

No dia 4 de Abril às 19:30 deu entrada no centro um tartaranhão azulado (Circus cyaneus), 

encontrado preso a uma rede com arame farpado e transportado desde a Holanda por uma 

ambulância destinada ao transporte de animais feridos. (Na Bélgica não são usados veículos de 

transporte de emergência de animais, uma vez que nas regras de trânsito estes não têm 

prioridade sobre os outros veículos, ao contrário das ambulâncias que se destinam ao transporte 

de pessoas. Contudo, em países como, por exemplo, a Holanda estes veículos têm prioridade). 

 

2.2.2. Exame físico 

Na receção de todos os animais que dão entrada no centro, é realizado um registo cuidado de 

todos os que aí irão permanecer em tratamento. Apesar de não ter estado presente na receção 

deste animal, o enfermeiro veterinário que o recebeu transmitiu-me aquilo que observou no 

momento. 

O individuo foi identificado como sendo uma fêmea, com estado mental ativo e alerta, 

respiração normal e condição corporal média (320 gramas de peso), os olhos e a cavidade oral 

apresentavam-se normais. Apresentava lesões ao nível dos músculos peitorais direitos, no 

membro posterior direito (MPD) ao nível da pele e tecido subcutâneo da porção distal da tíbia 

e uma lesão na asa esquerda na pele e tecido subcutâneo na região do metacarpo. 

 

2.2.3. Tratamento 

Após a inspeção visual das lesões procedeu-se à limpeza das feridas com uma solução de 

clorhexidina e aplicou-se uma pomada à base de mel e óleos essenciais, Dermazyme®. 

Protegeram-se as penas da cauda com um saco plástico, fixado e ajustado com fita-cola. 

Administrou-se um AINE, Metacam®, indicado para controlo de inflamação e dor músculo-

esqueléticas e um fármaco, Synulox®, para controlo de eventuais infeções, que possui na sua 

composição Amoxicilina, pertencente ao grupo das penicilinas, e o ácido clavulânico, um 

inibidor da enzima beta-lactamase (tabela 9).  
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Tabela 9 Tratamento farmacológico inicial 

Especialidade 

farmacêutica 

Princípio  

ativo 

Concentração Dose Via de 

administração 

Frequência Duração 

Synulox ® 

 

Amoxicilina 

e ácido 

clavulâmico 

140 mg/mL de 

amoxicilina  e 

35 mg/mL de 

ácido 

clavulâmico 

0,16mL SC BID 9 dias 

Metacam ® 

 

Meloxicam 1,5mg/mL 4 gotas PO SID 9 dias 

Dermazyme® Mel e óleos 

essenciais 

- O 

suficient

e para 

cobrir 

toda a 

ferida 

Cutânea SID 9 dias 

 

Todos os dias antes da administração dos fármacos procedeu-se à limpeza das feridas com uma 

solução de gluconato de clorhexidina e removeu-se o tecido necrótico que se foi formando com 

o auxílio de uma cureta. 

No Natuurhulpcentrum, nos primeiros dois dias não comia os pintos mortos que lhe ofereciam 

por isso ofereceram-lhe ratos vivos. A partir do terceiro dia começou a comer pintos mortos, 

dois por dia. 

 

Reavaliação 6/04/2018 

A ave foi observada dois dias depois pelo médico veterinário e devido à profundidade de alguns 

cortes, optou-se por realizar dois pontos de sutura nos músculos peitorais e um ponto de sutura 

no MPD. Tal como podemos observar na figura 26. 
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Figura 26 Lesões do tartaranhão (Circus cyaneus) na região de a) músculos peitorais direitos, b) metacarpo 

esquerdo e c) membro posterior direito. (Fotografias gentilmente autorizadas por Natuurhulpcentrum vzw) 

 

Reavaliação 9/04/2018 

Inspecionaram-se as várias lesões, um dos pontos de sutura saiu durante a limpeza e removeu-

se o tecido necrótico com o auxílio de uma cureta. Aplicou-se um penso de alginato de 

hidrocoloide, UltecPro®, para manter a humidade local da ferida. Os pensos hidrocoloides têm 

a particularidade de aderirem à pele mas não à ferida, criando uma camada gelatinosa sobre a 

lesão, criando um ambiente favorável à cicatrização (Samour, 2005). 

Colocou-se uma compressa elástica de Vetrap®, sem qualquer técnica específica, mas que 

apenas mantivesse o penso no lugar (figura 27).  
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Figura 27 Tartaranhão Azulado (Circus cyaneus) após a colocação do penso. (Fotografia gentilmente autorizada 

por Natuurhulpcentrum vzw) 

 

 

Reavaliação 13/04/2018 

A ferida ao nível dos músculos peitorais apresentava uma alteração na coloração, sendo agora 

amarelada, indicando sinais de uma possível infeção. A pele da região da articulação 

femorotibial apresentava ainda, evidências de possível infeção por contacto com a lesão inicial. 

A lesão na região da asa e do MPD evoluiu de forma positiva, sendo já difícil de detetar, tal 

como podemos observar na figura 28. Desta forma reajustou-se o tratamento. Substituiu-se o 

antibiótico Synulox® por Quiflor®, um antibiótico do grupo das Fluorquinolonas, cujo 

princípio ativo é a Marbofloxacina. A pomada Dermazyme® também foi alterada para 

Fucsidine ®,que possui na sua composição o antibiótico ácido fusídico, o antibiótico mais 

potente da classe dos fusidanos, indicado para o tratamento de bactérias Gram +.  

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Tabela 10 Novo tratamento farmacológico 

Especialidade 

farmacêutica 

Princípio  

Ativo 

Concentração Dose Via de 

administração 

Frequência Duração 

Quiflor® Marbofloxacin

a 

20mg/mL 0,4mL SC QID 7 dias 

Fucsidine® Ácido Fusídico 20mg/g O suficiente 

para cobrir 

toda a 

ferida 

Cutânea QID 7 dias 

Realizou-se ainda um penso para que a ferida mantivesse alguma humidade no local e se 

evitasse o contacto da mesma com os tecidos envolventes.  

Efetuou-se ainda, um esfregaço do tecido lesionado e enviou-se para um laboratório para cultura 

e antibiograma.  

 

Figura 28 a)Músculos peitorais e b) MPD de tartaranhão azulado (Circus cyaneus) Fotografias gentilmente 

autorizadas por Natuurhulpcentrum vzw) 
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Reavaliação 16/04/2018 

A ferida apresentava sinais de continuar a evoluir de forma negativa, mantendo a coloração 

amarelada que se encontrava agora mais dispersa pelo tecido (figura 29). No entanto, não 

apresentava alterações locais de temperatura. 

 

Figura 29 Evolução da lesão nos músculos peitorais. (Fotografia gentilmente autorizada por Natuurhulpcentrum 

vzw) 

 

Reavaliação 20/04/2018  

Os resultados da cultura e antibiograma realizados pelo laboratório, revelaram uma infeção da 

lesão por Staphilococcus haemoliticus, que apenas apresentou sensibilidade a três antibióticos. 

No entanto, dado que dois deles (vancomicina e teicoplanina) são de usos exclusivo de medicina 

humana apenas restou o uso de cloranfenicol, usado em medicina veterinária para lesões a nível 

ocular e comercializado sob a forma de creme. Alterou-se novamente o tratamento. A ferida 

continuou a ser limpa com uma solução de clorhexidina e desbridada e de seguida aplicava-se 

Cavasan ®, comercializado sob a forma de creme de uso ocular, que possui como princípio 

ativo cloranfenicol e vitamina A. Este foi aplicado três vezes por dia. 

 

Reavaliação 23/04/2018 

Apesar da mudança de antibiótico, após três dias continuávamos sem observar quaisquer 

melhorias da ferida, pelo contrário. Parecia haver uma separação entre a pele e o músculo 

adjacentes à ferida, com pus e removeu-se mais tecido necrótico (figura 30). Parou-se com o 

tratamento anterior e aplicou-se um penso comercial à base de mel, L-Mesitran hidro® seguido 
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de Vetrap® para garantir que este não caia ou que o animal o conseguia remover. Estes pensos 

podem permanecer 1 a 5 dias no animal, mas optou-se por mudá-lo todos os dias.  

 

 

Figura 30 Lesão nos músculos peitorais a) antes e b) depois do desbridamento da ferida. c) Colocação do penso 

de L-Mesitran hidro®. (Fotografias gentilmente autorizadas por Natuurhulpcentrum vzw) 

 

Reavaliação 29/04/2018 

A ferida apresenta muito melhor aspeto com coloração rosada e mesmo a outra ferida que se 

estava a criar na perna por contacto com a anterior está melhor (figura 31). 

 

Figura 31 Evolução da lesão do tartaranhão azulado (Circus cyaneus) nos músculos peitorais (Fotografia 

gentilmente autorizada por Natuurhulpcentrum vzw) 
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Reavaliação 30/04/2018 

Nesta reavaliação concluiu-se que a ferida já não estava a evoluir como deveria e por isso 

mudou-se novamente o tratamento. Desta vez optou-se por Wound-fix®, um gel para 

cicatrização de feridas à base de fatores de crescimento e secretoma de células estaminais que 

promove a re-hidratação de tecido necrótico, que por norma é utilizado apenas em último 

recurso, devido ao seu elevado preço. O gel foi protegido por, um penso absorvente de algodão 

e poliéster (Melolin®), de baixa aderência, minimizando desta forma o trauma provocado pelas 

sucessivas mudanças de pensos. (figura 32).  

O animal continuou em tratamento, no entanto, esta foi a última vez que o observei pois 

coincidiu com o final do meu período de estágio. Contudo, transmitiram-me que as lesões 

evoluíram de forma positiva e que um mês depois procedeu-se à devolução deste indivíduo à 

natureza. 

 

Figura 32 Evolução da ferida de tartaranhão azulado (Circus cyaneus)(Fotografia gentilmente autorizada por 

Natuurhulpcentrum vzw) 
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2.3. Discussão 

Existe pouca informação sobre o impacto real do arame farpado e a mortalidade que lhe está 

associada na vida selvagem. Admite-se, no entanto, que a grande maioria dos animais morrem, 

por não se conseguirem libertar do arame (por fome, stress) sendo rapidamente predados e, os 

que se conseguem libertar, acabam por morrer mais tarde devido às lesões ou infeções, que os 

tornam vulneráveis aos predadores (Booth 2006; Jenkins e Sherrod 1993; Allen e Ramirez 

1990).  

No Natuurhulpcentrum, dão entrada todos os anos, uma média de 25 a 30 animais com lesões 

causadas por arame farpado. Destes, 20 a 25 indivíduos (80%) são por norma aves de rapina e 

corujas e os restantes (20%) correspondem a morcegos (Pipistrellus pipistrellus) e ouriços-

cacheiros (Erinaceus europaeus). 

As corujas e morcegos são frequentemente afetadas por caçarem de noite e em locais em que é 

frequente o uso deste material nas vedações (Scott, 2016). 

As lesões causadas por arame farpado são na maioria das vezes extremamente severas. Podendo 

resultar em extensas perdas ou destruição de tecidos, particularmente na região ventral do 

úmero, cotovelo e rádio. É frequente o arame prender-se na região do patágio e ligamento 

propatagial, daí ser bastante importante, durante o exame físico destes animais, verificar a 

integridade destas estruturas (Scott, 2016).  

Durante o tratamento destes animais, temos que ter em consideração que podem ser necessários 

alguns dias a uma semana, até ser evidente a extensão das lesões e necrose. É desta forma 

importante dar algum tempo às lesões para cicatrizarem antes de as tentar reparar e, no caso de 

lesões do patágio ou do tendão patagial se o fizermos demasiado cedo existe um elevado risco 

de deiscência de suturas (Booth, 2006; Scott, 2016) 

No entanto, independentemente da espécie, dos casos clínico que o centro de recuperação tem 

recebido, o risco de infeção de feridas, ainda que superficiais é bastante elevado. 

No caso clínico do tartaranhão azulado, todavia a infeção por Staphylococcus haemolyticus 

pode dever-se à manipulação deste animal sem luvas, uma vez que esta bactéria faz parte da 

flora normal da pele, das regiões inguinal e perineal do corpo humano. Em medicina veterinária 

o S. haemolyticus já foi isolado em ruminantes e animais domésticos e devido à possibilidade 
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de transmissão entre animais, proprietários e médico veterinário, os animais podem constituir 

reservatórios de estirpes de S. haemolyticus multirresistentes a antibióticos (Lloyd, 2007). 

Apesar de não ser a bactéria mais virulenta do género Staphylococcus, a sua capacidade em 

desenvolver multirresistências a agentes antimicrobianos e a possibilidade de constituir um 

reservatório destes genes multirresistentes para outros estafilococcus, nomeadamente S. aureus, 

justificam a importância do seu estudo (Czekaj et al.,2015). 

Tal como descrevi anteriormente, o tratamento desta ave, foi mudando ao longo das semanas, 

à medida que a lesão evoluía e tínhamos acesso a novos dados (consultar figura 33). No entanto, 

gostaria de destacar algumas das suas limitações. O tratamento inicial realizado com o AINE 

Metacam® inicialmente seria administrado durante 7 dias mas posteriormente optou-se por 

prolongar o tratamento até aos 9 dias, altura em que este se suspendeu apesar dos sinais visíveis 

de infeção. Em aves, os estudos farmacológicos com AINES são ainda escassos, mas já se 

encontram descritos casos de lesões renais, por administração deste AINE, em periquitos 

(Melopsittacus undulatus), detetadas apenas por histologia (Pereira & Werther, 2007). Desta 

forma, caso prolongássemos o tratamento com Meloxicam, teríamos uma diminuição da 

inflamação com efeitos benéficos na cicatrização e melhor controlo de dor mas, poderíamos 

correr o risco de ter como efeitos secundários lesões renais ou mesmo hepáticas e gastro 

intestinais. De acordo com o que me transmitiu o médico veterinário, apenas introduziríamos 

novamente este fármaco no plano de tratamento do animal, caso este demonstrasse sinais 

evidentes de dor, como por exemplo, deixar de comer. 

Na minha opinião o antibiótico Cavasan® poderia ter sido testado durante mais tempo e não 

suspenso ao fim do terceiro dia, uma vez que por vezes são necessários alguns dias até se notar 

alguma evolução.   
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Figura 33 Resumo do tratamento farmacológico 

 

Desde a primeira vez que me expuseram este caso clínico, que a equipa do Natuurhulpcentrum 

me explicou a dificuldade em prever a evolução clínica destes animais com lesões provocadas 

por arame farpado. Contudo, esforçaram-se ao máximo por reabilitar esta ave, especialmente 

por ser uma espécie cuja entrada no centro não é muito comum e, apesar dos diversos reajustes 

no seu tratamento, não deixaram de persistir na sua recuperação. 

Considerei este caso clínico importante por chamar a atenção para uma questão bastante atual, 

a das bactérias multirresistentes a antibióticos, e por reforçar uma vez mais a importância de 

respeitar as regras de biossegurança, não só para nossa segurança como dos animais.  
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3. Enriquecimento ambiental em lémure castanho (Eulemur fulvus)   

Durante a minha estadia no Natuurhulpcentrum vzw, para além de explorar a componente 

clínica, tentei explorar também a componente de enriquecimento ambiental. Pareceu-me 

particularmente importante desenvolvê-la neste local por ser um abrigo temporário de animais 

exóticos que recebe um grande número de indivíduos de várias espécies, representando muitas 

vezes um desafio para o pessoal técnico a criação de enriquecimento ambiental específico para 

todos.  

Entre os inúmeros animais do centro, aquele que mais me chamou a atenção pela necessidade 

urgente de algum enriquecimento foi um lémure castanho (Eulemur fulvus), por razões que 

apresentarei de seguida. 

 

3.1. Introdução à espécie 

O lémure castanho (Eulemur fulvus) é um primata pertencente à família Lemuridae que 

compreende cinco géneros, sendo os mais comuns o género Eulemur, designados por 

“verdadeiros lémures” e o género Lemur ao qual pertencem os lémures de cauda anelada (Lemur 

catta) que observamos muitas vezes em jardins zoológicos (AZA Prosimian Taxon Advisory 

Group, 2013).  

A lista vermelha de espécies da IUCN atribui-lhe o estatuto de «Quase ameaçada» e estima-se 

um decréscimo nas populações desta espécie. As principais ameaças à sua conservação são a 

destruição de florestas principalmente por extração ilegal de madeira e a caça direta desta 

espécie com armas ou armadilhas. Nas regiões em que é autóctone o lémure castanho ainda é 

usado para alimentação humana (Andriaholinirina et al., 2014). 

Faz parte do anexo I do CITES, da lista de espécies que não podem ser comercializadas e do 

anexo A do regulamento da Comissão Europeia nº 338/97 (European Union, 1996).  
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Distribuição Geográfica 

Esta espécie é originária de Madagáscar e, nos dias de hoje é possível identificar três populações 

principais: a oeste de Madagáscar a norte do rio Betsiboka, a este (desde a norte do rio Mangoro 

até ao rio Onive) e uma população isolada numa pequena reserva de três hectares a 

Ambohitantely Special Reserve. Encontram-se ainda na ilha de Mayotte, onde foram 

introduzidos pelo Homem (figura 34)(Andriaholinirina et al., 2014). 

 

 

Figura 34 Distribuição geográfica de Eulemur fulvus (A amarelo encontramos as regiões onde a espécie é 

residente e a seta azul indica a ilha de Mayotte onde a espécie foi introduzida) (Andriaholinirina et al., 2014)  

 

Comportamento 

A organização social dos lémures, no seu habitat natural, pode variar muito de espécie para 

espécie. No caso particular do lémure castanho este forma grupos mistos de machos e fêmeas 

multi-male/multi-female group e o tamanho dos grupos pode ir de três a doze indivíduos 

(Mittermeier et al., 2008). 

Em cativeiro, independentemente da espécie do género Eulemur, na maioria das vezes, 

encontramos um par reprodutor e a sua cria, geralmente até esta atingir 1 ano de idade. Não é 

comum em zoos a existência de grandes grupos multi ou unissexo devido à ocorrência frequente 
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de agressões e por comprometer o sucesso reprodutivo. Colocar apenas um indivíduo numa 

instalação, é também extremamente desaconselhado (AZA Prosimian Taxon Advisory Group, 

2013). 

A época de acasalamento está compreendida entre Maio e Junho e de acordo com a AZA (2013), 

corresponde à altura em que existe maior agressividade no grupo, por subirem os níveis de 

testosterona nos machos. O período de gestação é de 120 dias e as crias (uma a duas) nascem 

de Setembro a Outubro, após a estação das chuvas, em Madagáscar. Estes animais são 

considerados adultos aos dois anos de idade, contudo, podem possuir capacidade reprodutiva a 

partir dos 18 meses. Em cativeiro podem alcançar os 30 anos de vida (Wilson & Mittermeier, 

2012). 

O lémure-castanho é uma espécie diurna durante a estação húmida mas, durante a estação seca 

aumenta a sua atividade noturna, tornando-se verdadeiramente catemeral, ou seja, a sua 

atividade encontra-se distribuída pelas 24 horas diárias. A catemeralidade, apesar de rara em 

primatas é bastante comum em animais da família Lemuridae e pensa-se que esteja relacionada 

com o clima imprevisível de Madagáscar e os padrões variáveis de precipitação, conferindo a 

estes animais vantagens adaptativas, ao evitarem os períodos de temperaturas extremas (Bray 

et al., 2017). 

Esta espécie é a única do género Eulemur que não apresenta dimorfismo sexual, sendo 

impossível distinguir fêmeas de machos com base na coloração (Wilson & Mittermeier, 2012)  

  

Alimentação 

A sua dieta é constituída na sua maioria por fruta (70%), mas também folhas jovens, flores, 

seiva e casca de árvores, ovos de aves e alguns insetos (Andriaholinirina et al., 2014; Simmen 

et al., 2003). 

Tarnaud (2004) defende, no entanto, que este é um frugívoro oportunista, capaz de adaptar a 

sua dieta ao tipo de habitat o que poderá justificar a sua rápida adaptação e dispersão na ilha de 

Mayotte. 

Devido à flexibilidade da sua dieta as espécies do género Eulemur foram durante séculos 

mantidas em cativeiro com sucesso. O seu plano nutricional deve, no entanto, assegurar uma 
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dieta palatável e nutricionalmente completa e prevenir situações de obesidade (AZA Prosimian 

Taxon Advisory Group, 2013). 

A acumulação hepática de ferro (hemossiderose) é considerada uma doença comum destas 

espécies em cativeiro (Glenn et al., 2006) e alguns autores (Gomis, De Michelis, & Moisson, 

2009)  associam-na ao uso de dietas comerciais para primatas, com elevados níveis de ferro e 

ácido ascórbico que promove a sua absorção e ao não consumo de inibidores da absorção de 

ferro. Aconselhando a reformulação de algumas dietas para reduzir o risco. 

 

3.2. Anamnese 

Identificação do animal: Lémure castanho (Eulemur fulvus), ♂ , (1.0) 

História pregressa 

Este animal é proveniente de França, propriedade de uma senhora que o comprou através do 

mercado ilegal de espécies exóticas e que o devolveu voluntariamente por já não ter condições 

para o manter. Deu entrada no centro no dia 12 de Abril de 2015 onde permaneceu até hoje. 

Desde que chegou, que se encontra numa pequena instalação no edifício da quarentena, pois 

até ao momento, não existe mais nenhuma outra instalação livre que o possa acolher.  

Considerando o período de tempo em que este indivíduo esteve na posse ilegal da detentora e 

no centro, estima-se que tenha uma idade aproximada de sete a oito anos. 

 

3.3. Enriquecimento ambiental 

De acordo com Shepherdson (1994), o enriquecimento ambiental é um conceito que descreve 

como o ambiente de animais em cativeiro pode ser mudado para benefício dos mesmos e para 

Newberry (1995), corresponde a uma melhoria no funcionamento biológico de animais em 

cativeiro através de alterações no seu ambiente.  

Os objetivos do enriquecimento ambiental são vários e encontram-se representados no gráfico 

2. 
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É muitas vezes, com base nestas alterações de comportamentos, que é avaliado o sucesso das 

estratégias de enriquecimento (Claxton, 2011). No entanto, avaliar o sucesso do enriquecimento 

que fazemos e, se o podemos classificar como tal, pode ser um desafio, uma vez que não existem 

métodos ou critérios estandardizados e os resultados obtidos são difíceis de interpretar 

(Newberry, 1995).  

É importante termos em consideração, que comportamentos designados por anormais, são 

frequentemente usados como um indicador de mal-estar, contudo esta relação é ainda incerta 

(G. J. Mason, 1991). Estima-se, que alguns destes comportamentos se devam à adaptação dos 

animais ao cativeiro e lhes confiram uma vantagem seletiva (Newberry, 1995). 

A importância dada ao enriquecimento ambiental e a sua ligação ao bem-estar animal tem sido 

crescente e, nos dias de hoje, uma grande parte da população encontra-se já sensibilizada para 

a temática. Em grande parte, devido aos grandes movimentos de proteção e a nova legislação 

por toda a Europa, a penalizar o abandono e maus tratos a animais de companhia.  

Objetivos do 

Enriquecimento 

Ambiental 

↑ a capacidade de 

superar desafios de 

forma normal 

↑ o repertório 

comportamental 

↓ a frequência de 

comportamento 

designado “anormal” 

↑ de forma 

positiva o uso 

das instalações 

↑ a frequência do 

comportamento 

considerado “normal” 

Gráfico 2 Objetivos do Enriquecimento Ambiental. Adaptado de (Young 2003) 
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As técnicas de enriquecimento ambiental, são particularmente importantes na reprodução em 

cativeiro de espécies em vias extinção. Devem ser específicas para a espécie e ter um objetivo 

definido, uma vez que contribuem para preservar a sua diversidade comportamental em 

cativeiro, para que quando libertadas no seu meio natural, mantenham a capacidade de 

sobrevivência e adaptação. (Boere, 2001; Shepherdson, 1994) 

Maximizar o bem-estar de animais em cativeiro não significa no entanto, remover todo o 

stresse, mas providenciar um nível ótimo de estimulação adequada. O stresse crónico possui 

efeitos inibitórios na reprodução e diminui a resposta imunológica, crescimento e digestão 

(Grønli et al., 2005; Moberg, 1991). Todavia, a falta de exposição a stresse principalmente 

enquanto os animais são jovens, pode culminar numa incapacidade em lidar com o mesmo e 

levar à morte do indivíduo, quando exposto a situações novas das quais não tem qualquer 

controlo (Shepherdson, 1994).  

Bloomsmith et al., (1991)  identifica cinco tipos principais de enriquecimento para primatas, 

que se encontram esquematizados na figura 35. 
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Figura 35 Diagrama esquemático das opções de enriquecimento ambiental para primatas não-humanos.  

Adaptado de (Bloomsmith, Brent, e Schapiro 1991) 
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Enriquecimento Social  

Para muitos animais a presença de conspecíficos é uma grande fonte de estímulos (Baker et al., 

2014; Bayne, 2013) e mesmo espécies solitárias, passam algum tempo a comunicar com 

indivíduos das proximidades, se puderem manter uma certa distância (Shepherdson, Bemment, 

Carman, & Reynolds, 1989). 

Schapiro et al., (1996) estudou em macacos rhesus (Macaca mulatta), de um a dois anos de 

idade, a diferença de comportamento entre animais em instalações solitárias e animais em 

instalações em grupos e, em ambos os casos avaliou as diferenças de comportamento quando 

introduzido um objeto inanimado. O grupo de macacos mostrava maior atividade característica 

da espécie e uma diminuição no comportamento “anormal” comparativamente aos indivíduos 

isolados. As manipulações a nível social do ambiente, tiveram um impacto bastante mais 

significativo comparativamente à introdução de um acessório. 

A investigação científica relativa ao efeito dos visitantes dos zoos nos primatas em cativeiro 

não é consistente (Hosey, 2005) mas a maioria dos estudos apontam que grupos ativos de 

visitantes podem de facto causar stresse nestes animais (Hosey, 2000). 

O estabelecimento de relações Homem-animal,“Human- animal relationship” (HAR) através 

por exemplo, do treino de rotina com reforço positivo realizado pelos tratadores num zoo, pode 

aumentar o bem-estar destes animais, ao transmitir-lhes uma sensação de previsibilidade e 

controlo sobre o ambiente e, elimina o stresse associado a capturas em animais não treinados, 

para realização de procedimentos básicos (Claxton, 2011). 

No caso particular do lémure-castanho (Eulemur fulvus), este é o único indivíduo da sua 

instalação. No entanto, existem várias instalações de animais na mesma sala nomeadamente, 

um grupo de macacos-de-gibraltar (Macaca sylvanus). Quando existem sinais de maior 

atividade ou mesmo agressividade no grupo, este também fica mais ativo e vocaliza (figura 36).  

Relativamente ao contacto humano, uma vez que foi durante três a quatro anos, usado como 

animal de estimação, está bastante habituado ao Homem, provavelmente mais do que aos da 

sua espécie.  

Para colocar comida na sua instalação, os tratadores têm que entrar na mesma e é frequente este 

trepar para um ramo perto de um tratador e observá-lo e cheirá-lo. Por vezes, os tratadores 

tocam-lhe, até para inspecionar a presença de possíveis ectoparasitas e é bastante evidente que 
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é algo que lhe agrada. Pelo que na minha opinião, a falta de contacto humano num indivíduo 

tão habituado ao mesmo, poderá constituir uma fonte de stresse adicional. 

 

Figura 36 Eulemur fulvus a prestar atenção aos sons vindos das instalações vizinhas. (Fotografia gentilmente 

autorizada por Natuurhulpcentrum vzw) 

 

Enriquecimento Ocupacional  

Tudo o que possa representar um desafio cognitivo para os animais pode ser considerado 

enriquecimento ocupacional. A forma mais fácil, que muitas vezes temos de manter um animal 

interessado por algo é usando comida e, como exemplo, temos os puzzle feeders (ver figura 37), 

que variam em termos de complexidade e design e que o animal tem de manipular até descobrir 

como obter o alimento (Honess & Marin, 2006)  
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Figura 37 Exemplos de “Puzzle Feeders” para lémures (Adaptado de:(Fenn, n.d.) ) 

 

Enriquecimento Físico  

Em primatas arbóreos como os lémures, é essencial fazer uso da componente vertical do seu 

espaço, usando troncos e cordas que mimetizem a complexidade do habitat de floresta. Criar 

vários patamares e locais onde se possam esconder são essenciais para evitar agressões, quando 

estão em grupos, ou para se resguardarem dos visitantes (Young, 2003).  

Quando queremos transferir animais de instalações simples para mais complexas, devemos ter 

em conta que estes necessitam de tempo para se adaptarem, especialmente às novas noções de 

espaço e de distância. Isto pode ser evitado se realizarmos este enriquecimento antes dos 

animais nascerem ou enquanto são jovens (Shepherdson, 1994). Newberry (1995) defende 

mesmo, que a separação de determinados aspetos do espaço dos animais aos quais se 

habituaram pode ter um efeito ainda mais adverso. 

A introdução de acessórios como brinquedos é muitas vezes recomendada e a dimensão dos 

mesmos deve ser proporcional ao tamanho da espécie para encorajar o seu uso (Bayne, 2003).  

Estes objetos devem ainda ser concebidos para atingir objetivos específico. Por exemplo, se o 

nosso objetivo é que o animal passe algum tempo a “brincar” com um objeto, é mais 

interessante ser algo que possa ser facilmente transportado do que uma estrutura 

permanentemente fixa (Newberry, 1995). Em grupos, um número limitado de objetos ou o seu 

difícil acesso, pode originar competições pelos mesmos e os indivíduos subordinados não vão 

usufruir deles. Alguns autores como Bayne et al., (1993) e Kuczaj et al., (2002) afirmam que o 
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enriquecimento usando apenas brinquedos, apenas funciona a curto prazo, pois os animais 

começam a desinteressar-se pelos mesmos.  

No caso particular do nosso lémure, a instalação possui uma dimensão de 2,70 metros de altura 

x 2,25 de comprimento x 1,75 de largura. Não se encontrando dentro das dimensões mínimas 

aconselhadas pela AZA (2013), para instalações com apenas um indivíduo (1.4 m x 2 m x 3.4 

m). Possui ainda diversos troncos, mas não existe qualquer estrutura que permita que este 

indivíduo se esconda dos olhares dos tratadores ou que lhe providencie um lugar confortável, a 

alguns metros do solo, onde possa dormir (figura 38). De todas as vezes que o observei, quando 

queria dormir ou ficava mais inativo, subia para o topo do tronco mais alto e aí permanecia, 

num dos cantos da parede.  
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Figura 38 Instalação do lémure-castanho (Eulemur fulvus) no Natuurhulpcentrum (Fotografias gentilmente 

autorizadas por Natuurhulpcentrum vzw) 

 

A luz que existe na instalação é artificial e é ligada pela manhã, por volta das 8 horas e 30 

minutos e desligada pela tarde, quando o sol se põe, numa tentativa de imitar os períodos de 

iluminação natural. Encontra-se a uma temperatura de 20ºC e sem controlo de humidade.  

Em Madagáscar as temperaturas médias diárias variam entre 25-29ºC, desta forma, em zoos a 

temperatura aconselhada das instalações interiores deve aproximar-se destes valores para todas 

as espécies do género Eulemur. As lâmpadas de aquecimento podem ser usadas mas apenas do 

lado exterior da instalação para que o animal não a consiga alcançar. Quando as temperaturas 

exteriores descem abaixo de 18,3ºC, devem ser providenciadas fontes de calor e quando se 

encontram a 8,9ºC os animais devem ficar restritos às instalações interiores (AZA Prosimian 

Taxon Advisory Group, 2013).  

O substrato da sua instalação era areia, mas os substratos mais aconselhados são à base de 

bocados de madeira, lã, palha ou tiras de papel (AZA Prosimian Taxon Advisory Group, 2013). 

Vários autores referem a importância do uso de substratos adequados em primatas não humanos 

em cativeiro (Crast et al., 2016; Marriott & Meyers, 2005). 

Chamove et al., no seu estudo (1982), analisa o efeito de diferentes tipos de substrato das 

instalações, no comportamento de um grupo de primatas de oito espécies, entre as quais, lémure 

de cauda-anelada (Lemur catta). Registaram-se alterações em todas as espécies. No caso 

particular dos três lémures, num piso sem qualquer tipo de substrato passavam apenas 9% do 
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seu tempo no solo enquanto que quando estes possuíam aparas de madeira, este valor subia para 

87%. 

 

Enriquecimento Sensorial  

Os estudos realizados sobre as vantagens no bem-estar animal de estímulos auditivos, visuais, 

táteis e palatáveis são escassos, e os resultados obtidos não são ainda claros. Sendo importante 

ressalvar, que bastantes animais são expostos a estes estímulos, muitas vezes, sem qualquer 

base científica de apoio (Wells, 2009). 

A contribuição e benefícios da música, no bem-estar psicológico, está bem documentada no ser 

humano e em animais existem já alguns estudos, nomeadamente em primatas não humanos. 

Howell et al., (2003), descreve a diminuição na agressividade e agitação e aumento das relações 

sociais em 10 grupos de chimpanzés (Pan troglodytes) de laboratório, de quatro a sete 

indivíduos, quando expostos a cinco tipos de música. Shepherdson et al., (1989),por seu lado 

estudou a reação de um casal de gibão de mãos-brancas (Hylobates lar), que quando expostos 

a gravações de vocalizações de indivíduos na mesma espécie aumentavam a sua atividade e 

vocalizações, o que se manteve ao longo de vários meses. 

Em animais que não chegaram a aprender os sons do seu habitat natural, quando expostos aos 

mesmos, também poderão ter muito pouco significado. É ainda necessário termos em 

consideração, que adicionar estímulos auditivos, a animais que já vivem em ambientes com 

bastante ruído, pode ter efeitos prejudiciais, especialmente se estes não tiverem a possibilidade 

de se moverem para um local mais calmo ou de o desligar, em espécies mais evoluídas 

(Markowitz & Line, 1989). 

Chamove et al., (1988) descreve em primatas, um aumento de agressividade e de 

comportamento estereotipado associado à locomoção, originado pela presença de visitantes no 

zoo, aconselhando durante a conceção das instalações, a projetá-las para que os visitantes 

pareçam mais pequenos ou sejam menos visíveis para animais.  

Existem diversos estudos em felinos, sobre a forma como a introdução de estímulos olfativos, 

aumenta a diversidade comportamental das espécies, mas poucos em primatas não humanos 

(Wells, 2009). Boon (2003), não reportou diferenças no comportamento de saguis-de-goeldi 

(Callimico goeldii) quando expostos a odores de predadores e outros (óleos essenciais). 
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Levantando Wells (2009) a hipótese que, caso estes animais nunca tenham sido expostos no 

passado a estes odores, estes lhes sejam irrelevantes. 

No lémure castanho (Eulemur fulvus) o enriquecimento sensorial a que está exposto provêm 

dos cheiros, vocalizações e da observação de outros animais e também dos tratadores. 

 

Enriquecimento Nutricional  

Em cativeiro, a oferta de alimentos a estas espécies é bastante limitada comparativamente ao 

disponível no habitat natural. Aumentar a variedade de alimento, especialmente em espécies 

com dietas generalistas pode estimular a procura por comida e indiretamente melhorar a sua 

condição física (Boere, 2001; Pereira et al., 1989). 

No habitat natural destas espécies, forragear constitui uma grande parte do comportamento 

diário que executam e ao oferecermos o alimento apenas uma a duas vezes por dia, nos mesmos 

locais da instalação e facilmente descoberta e consumida, contribuímos para o desenvolvimento 

de comportamentos estereotipados. Ao providenciarmos refeições mais pequenas e mais 

frequentes, escondidas e em locais diferentes dos habituais, o indivíduo leva mais tempo a 

ingerir a comida e é estimulado a usar as suas habilidades na procura de comida (Chamove et 

al., 1982).   

Em muitos zoos é frequente dar alimento em excesso aos lémures quando estes se encontram 

em grupo para prevenir agressões e garantir que mesmo os indivíduos numa posição mais baixa 

da hierarquia têm garantidas as suas necessidades nutricionais diárias (Gomis et al., 2009). 

Alimentação em excesso ou desequilibrada em lémures leva frequentemente a situações de 

obesidade com implicações a nível de capacidade reprodutiva, problemas dentários e diabetes 

mellitus (Pereira & Pond, 1995).   

O trânsito intestinal em Eulemur fulvus é bastante rápido, de 2,7 a 4,6 horas, aconselhando-se 

a realização de pelo menos três pequenas refeições distribuídas ao longo do dia (Gomis et al., 

2009) 

 

No Natuurhulpcentrum a comida é oferecida numa taça metálica que colocam no chão duas 

vezes ao dia, com horário e alimentação previamente estabelecido (ver tabela 11 e gráfico 3). 
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Tabela 11 Dieta de Eulemur fulvus no Natuurhulpcentrum vzw 

Manhã (9:00-9:30) Tarde (14:00-15:00) 

40g de Primate Diet PT 1® 

Um alimento comercial complementar 

para primatas, na forma de pellets. No caso 

do lémure castanho, hidrata-se primeiro 

um pouco em água por serem bastante 

duros  

 

 

 

 

 Figura 39 a) e b) Dieta de Eulemur fulvus 

(Fotografias gentilmente autorizadas por 

Natuurhulpcentrum vzw) 

-60g maçã 

-50 g banana 

- 70 g de vegetais* ( alho francês, couve 

flor, tomate, pepino) 

-50 g fruta* (uvas, cerejas, peras, melão, 

manga pêssego, ameixa ) 

*Escolhe-se apenas um tipo de vegetal ou de fruta, 

dependendo do que estiver disponível nesse dia   
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Na sua última pesagem, realizada em Março de 2018, apresentava um peso de 2,140Kg, 

encontrando-se dentro do intervalo ideal para a espécie (2,0 - 2,4Kg) (AZA Prosimian Taxon 

Advisory Group, 2013). 

 

 

3.4. Registo de Observações 

Desde o princípio que o meu objetivo era realizar um tipo de enriquecimento ambiental útil 

para o animal e ao mesmo tempo barato e fácil de manter a longo prazo pelos tratadores do 

centro de recuperação.  

De forma a puder chegar a alguma conclusão quanto ao item mais indicado para este indivíduo, 

propus-me observá-lo durante dois dias para conhecer o seu comportamento habitual e detetar 

possíveis comportamentos estereotipados. Realizar pelo menos duas observações por dia, 

sempre à mesma hora, durante um mínimo de dois dias por item, conciliando o período de 

observações do indivíduo, com o período de menor atividade da clínica. Os itens seriam 

introduzidos pelos tratadores e removidos ao final de cada dia. Haveria um período mínimo de 

cinco minutos iniciais sem efetuar qualquer registo, para o animal se habituar à minha presença. 

Como o tempo de observações que possuía era escasso e podia ser variável (dependendo do 

59%
15%

26%

Dieta Lémure

Fruta Pellets Vegetais

38%

31%

31%

Maçã Banana Outra fruta

Gráfico 3 Dieta do Lémure Castanho (Eulemur fulvus) no Natuurhulpcentrum vzw 
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trabalho na clínica) optei por um scan sampling de 1 min, ou seja, observava o indivíduo durante 

um minuto, depois parava durante outro minuto e assim sucessivamente, durante um período 

de trinta minutos. 

Realizei um etograma que me facilitasse o registo das observações e a cada comportamento 

atribuí a categoria de ativo ou inativo, dependendo da energia requerida, com exceção das 

vocalizações (ver tabela 12). 

 

Tabela 12 Etograma para Eulemur fulvus. Adaptado de (Shire, 2012)  

Abreviattion Behavior Cathegory Description 

E Eat Active When the animal grabs the food, placed it 

in the mouth and chews it  

ST Sit Innactive When the animal sits with head up and 

eyes open 

RS Rest/Sleep Innactive When the animal puts their head down. 

Eyes may be closed. 

WR Walk/Run Active The animal locomotes terrestrially using 

all four limbs 

V Vocalization  The animal opens mouth and emits a noise 

S Smelling 

 

Active Smell the air or whatever he found in the 

place by taking air through the nose  

C Climb Active The animal moves about on a vertical 

structure, including but not limited to 

walking on trees, branches, locomotion on 

the cage itself, or leaping 

between substrates 

G Grooming Active The animal cleans itself by licking, biting 

or chewing the fur on its body 

DF Defecates Active Releases feces on the ground while in a 

squatting position.  

D Drinks Active When the focal individual drank from a 

water source 

I Interaction 

with the 

enrichment 

items 

Active Any behaviour (smelling, touching) that 

suggests the animal is paying attention to 

the item 

SC Scratches Active Repetitive raking of the skin of face and/or 

body, with the fingers of the hand or feet 
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P Pace  Active 

 

The animal travels the same path 

repeatedly (back and forth) in succession 

 

Iniciei as minhas observações no dia 10 de Abril e todos os registos foram realizados com 

recurso a um cronómetro, a uma caneta e bloco, que depois passei para um programa de Excel 

e encontram-se agora para consulta no anexo III. 

 

Observações sem item  

Após dois dias de observações (10 e 11 de Abril), concluí que o ambiente a que este animal 

estava exposto era de facto bastante pobre em estímulos. Sendo uma espécie extremamente 

social, não possuía qualquer contato com indivíduos da mesma ou de outra espécie. Os períodos 

do dia em que o animal se mostrava mais ativo eram aqueles que se aproximavam do horário 

de alimentação que era quase sempre o mesmo. O intervalo de tempo que demorou a alimentar-

se também me pareceu bastante curto, apesar de não ter encontrado registos do tempo diário 

que esta espécie despende na alimentação no seu habitat natural. Na refeição da manhã, 

demorou sempre menos de 5 minutos a ingerir tudo e na refeição da tarde, cerca de 20 minutos 

(gráfico 3).  

 

 

Gráfico 4 Período de tempo gasto em alimentação nos dois períodos do dia (manhã e tarde) 
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Depois de se alimentar ficava sempre mais inativo, permanecendo no topo do ramo mais alto 

sentado ou a dormir.  

Verifiquei ainda que este animal apresentava frequentemente o comportamento de scratching 

e grooming, apesar de se encontrar desparasitado interna e externamente e não possuir qualquer 

sinais de ectoparasitas. O scratching está descrito em meio natural nos lémures após situações 

de stresse, como tentativas de predação (Palagi & Norscia, 2011) e noutros primatas associado 

a situações de pressão social (Whitehouse et al., 2017). Segundo Bayne (2003) primatas 

alojados individualmente apresentam também comparativamente a outros alojados em grupos, 

níveis mais elevados de selfgrooming e níveis mais baixos de atividade. 

 

Introdução do item 1- Caixa de madeira com feno  

No dia 15 de Abril, após a alimentação da manhã, introduzi uma caixa de madeira com orifícios 

em duas das faces e com feno no interior (figura 40) e monitorizei o animal ao início da manhã 

(10 horas) e a meio da tarde (16 horas).  

Antes de iniciar as monitorizações, expliquei aos tratadores o que queria fazer e solicitei a sua 

colaboração e partilha de ideias para enriquecimento, fazendo-os sentir envolvidos no projeto. 

Um dos itens que propuseram foi uma caixa, anteriormente já usada em primatas de maiores 

dimensões e que apesar de um pouco grande para esta espécie em particular, me pareceu uma 

boa opção para primeira experiência.  

As minhas expetativas eram que o lémure usasse as suas mãos e as introduzisse nos orifícios 

explorando o interior da caixa e puxando o feno. Como vim a verificar nas minhas observações, 

este sentou-se várias vezes em cima da caixa e cheirou-a mas não interagiu de forma mais ativa 

como tinha esperado. No entanto, em ambas as observações, passou algum tempo a explorar o 

item e por essa razão considerei que apesar de em si não ser um objeto muito funcional para 

este animal em particular, foi positivo por ser um estímulo extra no seu ambiente.   

Dadas as limitações deste item e o pouco tempo que possuía, decidi introduzir um item diferente 

no dia seguinte.  
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Figura 40 Item 1 a)Preparação e b) Interação do lémure castanho (Eulemur fulvus). (Fotografias gentilmente 

autorizadas por Natuurhulpcentrum vzw). 

 

Introdução do item 2- Recipiente de plástico suspenso, contendo feno e alguma comida 

O objeto seguinte consistiu num recipiente para guardar sementes que reaproveitei e adaptei 

com alguns orifícios nas faces. Introduzi feno suficiente de modo a que ficasse cheio e pequenos 

pedaços de maçã e uva perto de alguns orifícios. Esmaguei alguns pedaços de fruta contra as 

paredes do recipiente e inclusive nas zonas com aberturas em que não havia qualquer comida 

(figura 41).  

Suspendi o item com um cordel, num dos troncos da instalação. Idealmente não deveria ter sido 

eu, mas era a única pessoa disponível de momento. Imediatamente após a introdução do objeto, 

o lémure começou a interagir com este. Cheirou o cordel, o recipiente, lambeu as suas paredes 

com odor a fruta e introduziu as mãos nos orifícios puxando o feno para poder alcançar a fruta. 

Removi o item no final da minha observação da tarde. 

No dia seguinte voltei a repetir o mesmo procedimento mas coloquei os pedaços de fruta de 

modo que este tivesse que puxar algum feno de forma a alcançá-los. Assim que introduzi de 

novo o item, interagiu com ele, cheirou-o e tentou remover os pedaços de fruta mas como não 

era imediato e exigia mais trabalho depressa desistiu. Voltou a interagir com o item várias vezes 

mas limitou-se a cheirá-lo e a rodá-lo. Quando removi o item no final do dia verifiquei que 

apesar de haver algum feno no chão, todos os pedaços de fruta continuavam no interior. 

Depois de ter introduzido este objeto e observado o comportamento do animal, verifiquei que 

este acessório poderia ter mais êxito se o animal conseguisse interagir com o mesmo sem estar 

apoiado no chão mas antes num tronco. Quando este indivíduo se alimenta, escolhe um pedaço 
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de fruta ou vegetal da taça que se encontra no chão e vai comê-lo num dos troncos, tentando 

estar o mínimo de tempo indispensável em contacto com o substrato. Um comportamento que 

pode ser considerado normal dado que no habitat natural esta espécie passa a maioria do tempo 

em cima das árvores. 

 

 

 

Figura 41 Item 2 a)Preparação e b) interação do lémure castanho (Eulemur fulvus). (Fotografias gentilmente 

autorizadas por Natuurhulpcentrum vzw). 

 

 

Monitorização item 3- Pequena caixa plástica com orifícios 

O objetivo inicial ao escolher este item era utilizá-lo para no seu interior colocar fruta e vegetais, 

correspondentes à refeição da tarde do lémure e que este usasse os seus dedos para remover os 

pequenos pedaços de comida mas como vim a verificar, tal não aconteceu.  

Introduzi este item no dia 24 de Abril, pelas 14 horas e 18 minutos. O lémure usava as suas 

mãos para rodar o objeto e mantê-lo estável mas limitava-se a lamber a fruta através dos 

pequenos orifícios e tentava removê-la com a língua (imagem 42). Passado uma hora a interagir 

com o objeto, com curtas pausas, pouca comida tinha retirado. Dado que esta comida era a sua 

refeição principal da tarde e não um complemento à mesma, resolvi colocar metade desta na 

taça metálica que os tratadores habitualmente usam e a outra metade mantive-a no item, ao qual 

removi a tampa. Mesmo com a comida imediatamente disponível na taça, o lémure continuou 
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a preferir interagir com o objeto, no entanto, não percebeu de imediato como aceder à comida 

pelo topo da “pequena caixa”, que estava agora totalmente aberta. Quando regressei no final do 

dia, tinha já ingerido a maioria da comida da taça e do item. 

 

 

Figura 42 Item 3 a)Preparação e b) interação do lémure castanho (Eulemur fulvus). (Fotografias gentilmente 

autorizadas por Natuurhulpcentrum vzw) 

 

No dia seguinte (25-04-2018) voltei a introduzir o item mas alarguei alguns dos orifícios (figura 

43) para que lhe fosse mais fácil aceder à comida e voltei a colocar a tampa. Após ter 

introduzido este objeto, passaram-se cerca de dois minutos antes do lémure se interessar por ele 

e foi interessante verificar, que desta vez agarrava várias vezes a caixa pelo seu topo. 

Conseguiu ingerir alguma comida durante o período no qual o observei e quando regressei ao 

final da tarde (18 horas e 30 minutos), havia no chão alguns pedaços de comida, o que significa 

que continuou a manipular o objeto. Contudo, havia ainda bastante comida no seu interior pelo 

que optei, uma vez mais, por voltar a tirar a tampa, para que se pudesse alimentar.   
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Figura 43 Item 3 com orifícios alargados e sem tampa a)Preparação e b) interação do lémure castanho (Eulemur 

fulvus). (Fotografias gentilmente autorizadas por Natuurhulpcentrum vzw)  

 

Nos dias 26 e 27 de Abril introduzi novamente os itens desta vez sem tampa e com os orifícios 

mais alargados como no dia anterior. O lémure conseguiu remover alguns bocados de comida 

com a boca através das laterais do item e utilizou as mãos paa remover o restante através do 

topo do mesmo.    

 

Discussão geral  

Desde que comecei a delinear o meu plano de observações para este individuo, que reconheci 

que o tempo que possuía era bastante reduzido, o que só por si não permitiria nenhum estudo 

rigoroso com validade científica. A acrescer a tudo isto, dado não ser o foco principal do meu 

trabalho nesta instituição, antes um complemento, teria sem dúvida outros contratempos e 

limitações. Todavia, considero que foi uma experiência extremamente enriquecedora, ao 

possibilitar que me apercebesse em primeira mão das dificuldades em avaliar e implementar 

enriquecimento ambiental e em registar e interpretar comportamentos. Não querendo desta 

forma, deixar de expor os resultados que obtive, analisá-los e discuti-los com base na 

bibliografia. 

Tal como já foi referido anteriormente, as observações foram distribuídas ao longo do mês de 

Abril (tabela 13) e foram interrompidas assim que no centro de recuperação, tiveram 

conhecimento que este indivíduo seria brevemente transferido de forma definitiva, para um 

santuário de animais na Escócia, Blair Drummond Safari Park Scotland.  
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Tabela 13 Distribuição das observações ao longo do mês de Abril 

                   

Dias 
(Abril) 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 

 

 

 

 

 

 

O tempo despendido na monitorização do lémure encontra-se descrito na tabela abaixo (tabela 

14). 

Tabela 14 Tempo total de observação sem e com enriquecimento ambiental 

 

 

 

 

 

 

    

 

Algumas das primeiras limitações que encontrei nas minhas observações foram: 

- Não observar o indivíduo a partir de uma posição em que este não notasse a minha presença 

ou através de um registo digital por vídeo. Todavia, a disposição da instalação e a falta de meios 

não permitiu que fosse realizado de outra forma.  

 Tempo de Observação 

(minutos) 

Observações sem 

Enriquecimento 

150  

Observações item 

1 

60 

Observações item 

2 

90 

Observações item 

3 

120 

 

Total 420 

       Observações sem item      

       Sem observações 

       Observações item 1 

       Observações item 2 

       Observações item 3 
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- Ao contrário daquilo que inicialmente havia planeado, a maioria das vezes fui eu que introduzi 

os itens, para não interferir com o trabalho dos tratadores; 

- Não distribuir as observações por três períodos do dia como manhã, início e fim da tarde. Não 

era de todo concretizável, uma vez que estava dependente do trabalho na clínica. 

Avaliar o efeito destas limitações no meu estudo é difícil, se não impossível.  

Segundo Martin e Bateson (2007), perante um observador, mesmo os animais que não 

demonstrem sinais de alarme ou tentativa de fuga, alteram o seu comportamento de forma 

subtil. Sendo este impacto particularmente maior em juvenis ou quando queremos avaliar o 

comportamento sexual, o que não é o caso. Contudo, a estratégia de habituar os animais à 

presença de um observador durante longos períodos parece funcionar em muitos estudos 

(Martin & Bateson, 2007). No caso particular do lémure, o facto de estar habituado ao Homem 

pode na minha opinião ser visto como algo positivo (por já estar habituado à nossa presença) 

ou negativo (pois alguns dos seus comportamentos poderiam ser para chamar a minha atenção). 

Parece-me no entanto, que os cinco minutos iniciais que esperei antes de iniciar qualquer 

observação (com exceção de quando introduzi os itens) foram uma boa abordagem. 

O método de registo que elegi, scan sampling, permite o registo de um grande número de 

comportamentos, num curto período de tempo e em intervalos regulares, mas à custa de mais 

detalhe. É particularmente útil no registo de eventos (padrões de comportamento de curta 

duração, tais como, morder, vocalizar) e não de estados (padrões de comportamento mais 

prolongados com início e fim claros, por exemplo, comer ou descansar)(Crews et al., 2002). 

Usando os dados recolhidos (Anexo III) procurei comparar a atividade do animal sem e com os 

diferentes itens de enriquecimento, gráfico 4. 
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Gráfico 5 Tempo despendido na exibição de comportamentos “ativos” e” inativos” 

 

Analisando o gráfico, as informações que obtemos diretamente do mesmo são que apenas o 

item 1 aumentou a atividade do lémure e que os restantes itens mostram níveis de atividade 

deste animal inferior aos do mesmo sem enriquecimento.  

No entanto, avaliando os dados de um ponto de vista crítico, dois terços das observações sem 

enriquecimento, o nosso termo de comparação, foram realizadas durante as refeições. O que 

por si só inflaciona estes dados, uma vez que mesmo em animais com ambientes pobres em 

estímulos durante o período de alimentação são bastante mais ativos.  

Avaliar o sucesso de um enriquecimento como diretamente proporcional aos níveis de atividade 

de um animal é, pelo menos no caso deste indivíduo, inconcebível. Uma vez que estaríamos a 

contabilizar também padrões de comportamento classificados como “ativos”, como o grooming 

e o scratching que poderão estar a ser realizados de forma exagerada como resposta a stresse, 

entre outros. Determinar se estes eram de facto comportamentos estereotipados é um desafio, 

dado não existirem valores comparativos para a espécie no seu habitat natural mas devem ser 

tidos em conta dado estarem já descritos em primatas (Bayne, 2013; Palagi & Norscia, 2011) 

O método de registo que utilizei não permite contabilizar a duração real de cada 

comportamento, estados. Todavia, é possível conhecer a proporção da exibição desse 

comportamento durante o período de observação, através da atribuição de uma pontuação (Hill 

& Plowman, 2013). Por exemplo, numa sessão de 30 minutos, em que foi registado o 
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comportamento do animal durante 16 minutos, observou-se o indivíduo a descansar durante 6 

desses sample points. A proporção de tempo de descanso desse indivíduo será de 6/16=0,375. 

Calculando a média de cada sessão de observação, obtemos depois uma média diária e uma 

média de vários dias se a variável em estudo for a mesma.  

O gráfico 5 foi obtido mediante o cálculo da proporção de comportamentos exibidos durante o 

período de observação de cada variável em estudo, mediante a metodologia acima descrita. 

 

 

Gráfico 6 Proporção do tempo despendido em vários comportamentos durante o período de observações. 

 

De acordo com o gráfico, durante os períodos de observação o animal interagiu mais vezes com 

o item 3 e menos com o 2. O grooming foi mais vezes registado no item 1 e menos no item 3. 

Durante a interação com os itens o lémure muitas vezes sentava-se em cima do mesmo (item 1) 

ou junto a ele (itens 2 e 3), enquanto o inspecionava e cheirava, daí este comportamento ter sido 

observado com maior frequência com estes objetos, comparativamente a quando estes não 

estavam presentes. O animal dormiu e descansou mais com o item 3 e sem enriquecimento 

relativamente aos itens 1 e 2. Durante a manipulação do item 3 o animal não obtinha a comida 
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imediatamente após a sua manipulação, o que resultou em períodos de interação com o objeto, 

seguidas por pausas, novas interações com ou sem sucesso na obtenção de alimento e assim 

sucessivamente. O que poderá justificar os resultados obtidos. O comportamento de scratching 

foi mais frequente com o item 1 e menos sem enriquecimento e com os itens 2 e 3, mas isto 

poderá ter sido um erro cometido pelo observador pois foi um comportamento ao qual não dei 

especial relevância nas primeiras observações e que inconscientemente posso não ter registado 

de forma rigorosa. As vocalizações não têm para este estudo grande relevância, mas dado que 

foi um dado que também registei, não deixei de realizar o tratamento dessa informação.  

A abordagem ideal em estudos de comportamento e em particular neste caso, teria sido começar 

por um estudo piloto, no qual são conduzidas observações preliminares. Os estudos piloto 

permitem-nos testar os métodos a utilizar e aperfeiçoá-los antes de iniciarmos a recolha dos 

dados que iremos efetivamente tratar. É ainda aconselhável, planear excluir os primeiros dados 

obtidos durante as primeiras sessões de observações, da análise final. Estes primeiros dados 

podem ser pouco fiáveis ou não comparáveis com os dados recolhidos mais tarde devido ao 

observer drift, uma mudança não intencional na performance do observador, ou mudanças 

deliberadas nos procedimentos (Bishop & Hill, 2013; Martin & Bateson, 2007). 

Apesar de alguns autores defenderem a utilização de multi-point scan sampling na avaliação de 

enriquecimento em animais em jardins zoológicos, conciliados por exemplo com as tarefas 

diárias dos tratadores (Bishop & Hill, 2013; Canino & Powell, 2010). Considero que talvez 

fosse mais indicado para os meus objetivos, ter optado por um focal sampling, por exemplo, de 

20 minutos pois permitir-me-ia fazer um registo mais exato da duração dos padrões de 

comportamento mais importantes em comparação com o método anterior.  

No que diz respeito a estudos de comportamento, dependendo da variável em questão podem 

ainda ser usados uma grande variedade de testes e programas estatísticos mas estes são 

frequentemente usados para realizar inferências sobre populações e não apenas indivíduos 

(Martin & Bateson, 2007). Pelo que a meu ver não eram aplicáveis nem tinham interesse neste 

trabalho.  

Na minha opinião, os itens introduzidos tiveram um impacto positivo neste animal e um método 

de observações mais adequado, com mais dias de observação, mais observações diárias e com 

horários predeterminados garantiriam com certeza resultados mais precisos, exatos, que a 

suportassem. Todavia tal como referi inicialmente o tempo foi sempre a maior condicionante. 



95 
 

No futuro, caso o lémure permanecesse no Natuurhulpcentrum considero que seria pertinente 

introduzir o item 2 na instalação, com feno e algumas sementes de girassol (uma vez que a fruta 

fresca apodrece rapidamente) e deixá-lo de forma permanente. O item 3 também seria uma 

escolha interessante para uso ocasional, se no seu interior colocássemos em vez da alimentação 

da tarde, uma mistura pastosa à base de goma de tamarindo, que obrigaria o lémure a despender 

algum tempo a lambê-la. Os ramos de salgueiro, que os tratadores já utilizam ocasionalmente 

nas instalações de outros primatas também poderia ser colocado na instalação do lémure. Por 

último e seguindo as recomendações da AZA (2013) substituiria o substrato de areia por 

bocados de madeira, colocaria uma espécie de ninho ou plataforma no topo, que o permitisse 

resguardar-se dos olhares dos tratadores e colocaria uma lâmpada de aquecimento na parte de 

fora da instalação.  
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Conclusão 

O propósito do meu período de estágio foi adquirir experiência médico-veterinária em animais 

selvagens e exóticos e ao mesmo tempo compreender a importância e papel da classe 

profissional na conservação de espécies selvagens. Deste modo, elegi dois jardins zoológicos e 

um centro de recuperação que me permitissem contactar com diversas realidades e aperceber 

das dificuldades, desafios e defeitos de cada um mas também de bons métodos de trabalho e 

iniciativas de sucesso.  

O Zoo de Barcelona é uma instituição antiga, de pequena dimensão, que pertence ao governo 

da Catalunha e se localiza no centro da cidade de Barcelona. Assemelhando-se bastante a um 

jardim zoológico citadino. Algumas instalações de animais possuem um tamanho reduzido para 

as espécies em questão, nomeadamente as dos felinos, mas outras foram já ampliadas e 

reformuladas com materiais mais adequados ao maneio de cada espécie. As intervenções 

médico veterinárias apenas eram realizadas quando essenciais à saúde e bem-estar do animal. 

Todavia o trabalho clínico era bastante considerável e diversificado. Tive a oportunidade de 

observar os últimos preparativos de transferências de animais para outros jardins zoológicos 

por recomendações da EAZA e auxiliar no controlo reprodutivo e de agressividade de algumas 

espécies. Os meios auxiliares de diagnóstico eram adequados e todos os profissionais com que 

contactei (tratadores e médicos veterinários) tinham o maior sentido de responsabilidade e 

competência. Durante o meu período de estágio, foi-me ainda solicitado, que preparasse a 

apresentação de três artigos científicos, para posterior discussão entre médicos veterinários e 

estagiários. O que se revelou extremamente enriquecedor pela possibilidade de discutir temas 

do nosso interesse com profissionais experientes da área em questão.  

Por contraste, o Bioparc Valencia é um jardim zoológico bastante recente. Ocupa uma área 

semelhante ao zoo de Barcelona (dez hectares), no entanto, as instalações dos animais são 

maiores e o impacto visual das mesmas nos visitantes é apelativo. A gestão do Bioparc é privada 

e os meios auxiliares de diagnóstico eram mais limitados, havendo alguma preocupação com a 

contenção de custos. O trabalho clínico era menor, havendo um maior enfoque no trabalho de 

conservação. Durante o meu estágio tive ainda oportunidade de acompanhar algumas horas por 

dia os tratadores dos diferentes departamentos de animais. O que me providenciou uma 

experiência completa não só da componente clínica mas também do maneio diário das 

diferentes espécies (desde a alimentação, enriquecimento ambiental, treinos, entre outros). Algo 
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que me surpreendeu bastante pela positiva foram as reuniões diárias, que contavam com a 

participação dos médicos veterinários e chefes dos tratadores, estes últimos responsáveis por 

distribuir as tarefas diárias pelos tratadores de cada departamento. Da sua parte os tratadores 

reportavam problemas que pudessem ter ocorrido no dia anterior com as instalações, comida 

ou qualquer alteração que tivessem notado dos animais.  

O meu último local de estágio, o Natuurhulpcentrum vzw providenciou-me uma visão ampla 

de todo o potencial que os centros de recuperação possuem e que é muitas vezes pouco 

aproveitado. Considero extraordinária a cooperação na recolha de animais selvagens entre 

países (essencialmente com os Países Baixos) e a forma como o centro e os seus profissionais 

se readaptaram para serem ao mesmo tempo um abrigo temporário de animais exóticos que, 

por razões várias, não têm onde ser alojados. A divulgação do trabalho que têm vindo a 

desenvolver nos media e redes sociais, tem garantido ao centro apoios governamentais e de 

instituições privadas e ao mesmo tempo atraído dezenas de voluntários e sócios. É notável 

observar a rede de voluntários (cerca de quarenta) que o centro possui e a logística que existe 

para capacitar estas pessoas com os conhecimentos necessários para auxiliarem nos cuidados 

básicos de limpeza das instalações e alimentação dos animais (sempre com supervisão técnica).  

Através das pequenas tarefas que são distribuídas aos voluntários no centro estes podem 

observar diretamente a importância das suas ações no bem-estar dos animais. Fazendo com que 

se sintam envolvidos no projeto e reforçando a educação teórica que recebem de sensibilização 

ambiental e da importância das espécies nos ecossistemas.  

Na minha opinião, fundamentada por aquilo que observei ao longo deste período de estágio, 

uma educação ambiental de sucesso e com resultados a longo prazo passará pelo 

desenvolvimento de métodos, que façam com que as pessoas se sintam peças chave destes 

projetos e que estas causas também são suas. O que a meu ver, não é possível apenas com uma 

educação teórica. 

Tal como referi neste trabalho, o número de animais que o centro recebe é bastante considerável 

mas apenas uma pequena percentagem necessita de tratamento clínico e a maioria são animais 

juvenis que exigem alguma monitorização das variações de peso e alimentação. Neste contexto, 

ocorreu-me que conciliando os horários de alimentações e períodos de maior atividade na 

clínica, poderia realizar algum enriquecimento ambiental nos animais do centro e desta forma 

adquirir mais conhecimentos sobre a temática do comportamento. Foi destas circunstâncias que 
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nasceu o trabalho que desenvolvi com o lémure castanho (Eulemur fulvus), que apesar de não 

ser o objetivo principal do meu estágio, veio complementar a minha formação. 

No Natuurhulpcentrum, confrontei-me com a realidade da maioria dos centros de recuperação 

de animais selvagens, em que por vezes se procede à eutanásia de animais com lesões, pela 

probabilidade baixa de recobro e pelos custos em técnicos e material não se justificar, 

principalmente em espécies muito abundantes. Ao contrário dos jardins zoológicos, em que os 

animais pertencem uma coleção e a maioria possui um valor económico elevado que justifica 

todos os esforços e investimento na sua recuperação.  

A minha passagem por estas três instituições, veio consolidar a minha perceção que as 

intervenções clínicas de um médico veterinário de vida selvagem, correspondem apenas a uma 

pequena parte do seu trabalho. A necessidade de deter conhecimentos científicos de outras áreas 

e de se adaptar a situações imprevisíveis, como meios de tratamento escassos ou doenças pouco 

documentadas, é uma constante. Verifiquei ainda como mesmo entre jardins zoológicos do 

mesmo país, o modo como são geridos pode ser bastante distinto. 

À semelhança da clínica de animais de companhia ou da clínica de equinos e espécies pecuárias, 

em espécies selvagens devemos também apostar na profilaxia dos animais e o tratamento deve 

ser encarado como a última linha de abordagem e não a única. 

Ainda existe todo um mundo de investigação científica e de trabalho que pode ser desenvolvido 

por profissionais da medicina veterinária com relevância para a conservação in-situ e ex-situ de 

espécies. É todavia fulcral que enquanto profissionais nos saibamos ajustar às exigências de 

novos desafios. 

Como afirmava Kock (1996) “Se os veterinários devem ser considerados como uma parte 

essencial da comunidade de profissionais de gestão de vida selvagem, devem desenvolver uma 

visão ampla de conservação, expandir as suas habilidades de resolução de problemas e ir além 

dos limites tradicionais da medicina veterinária”. 
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Anexo I- Registo de entradas do número de animais no Natuurhulpcentrum 

de 2 de Abril a 2 de Maio 
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Anexo II - Outras atividades desenvolvidas durante o estágio 

Zoo de Barcelona 

Auxilio na extração de caninos em 2 

saguis (Saguinus imperator) 

Auxílio em mudança de implante 

reprodutivo em 8 lémures (Lemur catta) 

Auxílio em sedação de hiena (Crocuta 

crocuta) com lesões dérmicas circulares 

ao nível dos membros anteriores. 

Auxílio em aparo de unhas a impala 

(Aepyceros melampus) 

Auxílio em exame físico e colocação de 

microchip em pombas: Butorides striata, 

Otidiphaps aruensis, Caloenas 

nicobarica, Gouda Victoria 

Auxílio no tratamento de tartaruga dos 

galápagos (Chelonoidis nigra) 

Auxílio no exame físico e tratamento de 

macaco (Cercopithecus neglectus) 

Auxílio no exame físico a grupo de 

tartarugas (Chelonoidis carbonaria) para 

transferência para outros zoos  

Auxílio no tratamento de Lagarto de gola 

(Chlamydosaurus kingii) com úlcera 

ocular 

Auxílio na anestesia, exame físico e 

chipagem de ouriços (Erinaceus europaeus) 

Recolha de sangue a cabras (Capra 

aegagrus hircus) e testes de tuberculina 

Auxílio em recolha de sangue a vaca e 

cavalo (Equus caballus) na secção de 

“quinta” do zoo 

Auxílio na anestesia, exame físico e 

citologia de testículo a porco vietnamita 

(Sus scrofa domesticus) 

Auxílio no tratamento de pé de elefante com 

abcesso numa unha (Loxodonta africana) 

Auxílio na realização de exame físico e 

exames complementares (rx, esfregaços) a 

sagui (Sanguinus oedipus) 

Auxílio no exame físico e diagnóstico de 

impactação das bolsas perianais em cobra 

(Lampropeltis spp.) 

Auxílio em cirurgia e admnistração de 

medicação a cobra (Lampropeltis spp.)  

Auxílio em eutanásia de tartaruga 

(Mauremys spp.) 

Auxílio em exame físico de tapir ( Tapirus 

indicus) com conjuntivite 

https://www.google.pt/search?dcr=0&q=Tapirus+indicus&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMyuMsxRAjONSwoMLLRMspOt9JMy83Py0yv184vSE_Myi3Pjk3MSi4sz0zKTE0sy8_Os0lOLS8AshYLUosz8FABNSYwfTgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjd0b-E4JHZAhVJvBQKHVLEBtcQmxMIrQEoATAV
https://www.google.pt/search?dcr=0&q=Tapirus+indicus&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMyuMsxRAjONSwoMLLRMspOt9JMy83Py0yv184vSE_Myi3Pjk3MSi4sz0zKTE0sy8_Os0lOLS8AshYLUosz8FABNSYwfTgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjd0b-E4JHZAhVJvBQKHVLEBtcQmxMIrQEoATAV
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Auxílio no exame físico e diagnóstico de 

tartaruga (Mauremys spp.) com 

exoftalmia  

Auxílio no tratamento de 2 uallabys 

(Macropus rufogriseus) com abcessos 

dentários 

Auxílio no exame clínico de (Ara 

glaucogularis) para transferência para 

outro zoo 

Auxílio em recolha de sangue de pavões 

(Pavo cristatus) e chipagem de juvenil 

para envio para outro zoo 

Auxílio na administração de progesterona 

e neurolépticos a machos agressivos de 

capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) 

Auxílio na anestesia de 8 saguis 

imperadores (Saguinus imperator) para 

mudança de implante anti-conceptivo 

Auxílio em anestesia de orangotango 

( Pongo pygmaeus) para ser transferido 

para outro zoo  

Auxílio na administração de medicação a 

dragão de komodo com estomatite crónica 

(Varanus komodoensis)  

Auxílio no tratamento de suricatos 

(Suricata suricatta) com feridas 

resultantes de mordeduras resultantes de 

problemas hierárquicos   

Auxílio em recolha de sangue a golfinhos 

(Tursiops truncatus) para treino 

Auxílio na resolução de sapo-parteiro de 

maiorca (Alytes muletensis) com prolapso 

retal 

Tratamento de pavão (Pavo cristatus) com 

suspeita de hipovitaminose 

Auxílio em recolha de sangue e de pêlo a 

cria de tapir tapir ( Tapirus indicus) com 

alopécia 

Necrópsia a íbis-preto (Plegadis falcinellus) 

Necrópsia a iguana (Cyclura cornuta) 

Necrópsia de coelhos de produção 

industrial, usados na alimentação dos 

animais do zoo, para monitorização e 

pesquisa de eventuais parasitas 

Necrópsia de lóris vermelho (Eos bornea)  

Necrópsia de perdiz roul roul (Rollulus 

roulroul) 

Necrópsia de Órix (Oryx dammah) 

Necrópsia de Muflão (Ovis amon musimon) 

 

https://www.google.pt/search?dcr=0&q=Tapirus+indicus&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMyuMsxRAjONSwoMLLRMspOt9JMy83Py0yv184vSE_Myi3Pjk3MSi4sz0zKTE0sy8_Os0lOLS8AshYLUosz8FABNSYwfTgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjd0b-E4JHZAhVJvBQKHVLEBtcQmxMIrQEoATAV
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Bioparc de Valencia 

Auxílio no tratamento de uma ferida na 

porção anterior da cauda de macaco 

(Cercocebus atys lunullatus)  

Auxílio no tratamento de tartaruga 

(Geochelone pardalis) com queimadura 

ao nível da carapaça e do plastron  

Auxilio no tratamento de pododermatites 

de cegonha de abdim (Ciconia abdimii) e 

marabú africano (Leptoptilos 

crumeniferus) 

Tratamento de dermatites em hipopótamo 

pigmeu (Choeropsis liberiensis) 

Tratamento de Sitatunga (Tragelaphus 

spekiigratus) com lesão na região ventral 

do MPE  

Auxílio em admnistração de 

anticonceptivo a zebra (Equus burchelli 

boehmi) macho através de rifle  

Auxílio em recolha de sangue para 

monitorização do ciclo reprodutivo em 

elefantes (Loxodonta africana) 

Auxílio a raio-x de  tartaruga (Geochelone 

pardalis) com suspeita de retenção de 

ovos 

Preparação e distribuição de alimentações 

Maneio das instalações de elefantes 

(Loxodonta africana);  

Preparação de enriquecimento ambiental 

em gorilas (Gorilla gorilla gorila) e 

chimpanzés (Pan troglodytes) 

Auxílio na captura de gazela dama (Nanger 

dama mhorr) para avaliação de lesão 

Necrópsia a javali africano (Phacochoerus 

africanus) 

Desparasitação externa de raposa orelhuda 

(Otocyon megalotis) 

Auxílio na administração de anti-

conceptivo PO a hipopótamo comum 

(Hippopotamus amphibius) 

Admnistração de suplementos vitamínicos 

PO a gorilas (Gorilla gorilla gorila) 

Alimentação de girafas (Giraffa 

camelopardalis rothschildi) e ajuda na 

preparação do enriquecimento ambiental 

Monitorização de porco-formigueiro 

recém-nascido (Orycteropus afer) e auxílio 

na sua alimentação 

Realização de teste de diagnóstico de 

gestação em gorila (Gorilla gorilla gorilla) 

Necrópsia de Lémure de Ventre vermelho 

(Eulemur rubriventer) 

Necrópsia de pomba malhado (Columba 

guinea) 
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Auxílio no maneio de claudicação em 

zebra-de-grant (Equus burchelli boehmi) 

Exames parasitológicos de rotina com 

amostras fecais de diversas espécies 

(técnica simples e de flutuação)  

 

Natuurhulpcentrum VZW 

Admnistração de medicação a ouriços 

(Erinaceus europaeus) europeus 

Admnistração de medicação a ovelha 

(Ovies aries) 

Auxílio no tratamento de prolapso retal 

em macaco (Macaca sylvanus) 

Auxílio no tratamento de cegonha com 

úlcera no olho esquerdo 

Auxílio no tratamento de texugo (Meles 

meles) com descoordenação motora 

Auxílio no tratamento de castor-europeu 

(Castor fiber) com mordedura no dorso 

Auxílio no enriquecimento ambiental de 

macacos (Macaca sylvanus) 

Auxílio no tratamento de macaco 

(Macaca sylvanus) com mordedura no 

membro anterior direito  

Auxílio no tratamento de pombo 

(Columba livia) com problema ocular 

Alimentação e maneio das instalações de 

macacos (Macaca sylvanus) 

Alimentação e maneio das instalações de 

papagaios cinzentos (Psittacus rithacus), 

caturra (Nymphicus hollandicus), íbis 

sagrado (Threskiornis aethiopicus) 

Alimentação de sagui (Saguinus spp.) 

Alimentação e maneio das instalações de 

leopardos das neves (Panthera uncia), 

coruja das neves, ursos ovelhas (Ovies 

aries) 

Alimentação de juvenis de esquilo (Sciurus 

vulgaris), martas (Martes spp.), raposas 

(Vulpes vulpes), melros (Turdus merula), 

ouriços cacheiro (Erinaceus europaeus) 

 Auxílio em captura de ganso (Anser spp.) 

ferido 

Devolução à natureza de diversos animais 

(patos, texugos, ouriços e vários 

passeriformes) 
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Anexo III- Registo de observações Eulemur fulvus 

Date  10-04-2018 Starting time 09:08 Ending time 09:38 

Min Behaviours Cathegory Comments   

0 P,V,C Active Stops in the front of the cage  

2 P,V,C,WR Active    

4 V,G Active    

6 D,V,P Active Stops in the front of the cage  

8 WR,V Active    

10 V,C Active    

12 S,V,G Active    

14 C,V,G,S Active    

16 C,V,WR Active    

18 C,V,WR Active    

20 E Active Feeding time. Eats almost everything without pauses 

22 E Active    

24 C, V Active Goes to the top of the stick  

26 S,G Active Licks the front paws from rests of food  

28 ST Innactive Licks the front paws from rests of food  

30 ST Innactive    

      

     Time spent eating: 4min  

    
 
  

Date  10-04-2018 Starting time 13:06 
Ending 
time 13:36 

Min Behaviours Cathegory Comments   

0 V, SC Active    

2 V,C Active    

4 C,G Active Stops in the front of the cage 

6 WR,C,SC Active    

8 C,SC,S Active    

10 S,C Active    

12 WR,C,S Active Searches for food  

14 WR,C Active    

16 V,C Active    

18 G Active Stops in the front of the cage 

20 G Active Stops in the front of the cage 

22 G Active Stops in the front of the cage 

24 G Active    

26 G Active    

28 ST Innactive    

30 G Active    
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Date  10-04-2018 Starting time 15:30  Ending time 16:00 

Min Behaviours Cathegory Comments    

0 Feeding time Active Picks up the fruit and goes back to the top 

2 E Active     

4 E Active     

6 E Active     

8 ST Innactive Stops eating   

10 E,TS,U Active     

12 WR Active     

14 E Active     

16 E Active     

18 D Active     

20 E Active     

22 E Active     

24 ST Innactive Stops eating and stays in the top for a while 

26 RS Innactive     

28 RS Innactive     

30 RS Innactive     

     Time spent eating: 22 min  

 

 

Date  11-04-2018 Starting time 09:16  Ending time 09:46         

Min Behaviours Cathegory Comments            

0 V,C,WR Active             

2 V,C,S Active Licking fingers           

4 V, E Active Feeding time (8:42-12:02) the pellets were not so well hidrated as in the last days. So he took more time eating them  

6 E, SC Active             

8 WR, ST Active Licks his fingers and climbs to the top          

10 V,ST Innactive             

12 V,ST Innactive             

14 RS Innactive             

16 RS Innactive             

18 RS Innactive             

20 RS Innactive             

22 RS Innactive             

24 RS,V Innactive Wakes up with noise           

26 RS Innactive             

28 RS Innactive             

30 RS Innactive Time spent eating 4m 20 seg          
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Date  11-04-2018 Starting time 13:19  Ending time 13:49   

Min Behaviours Cathegory Comments      

0 RS Innactive       

2 RS Innactive       

4 RS Innactive       

6 RS Innactive       

8 V,D,C,WR,P Active Wakes up with noise     

10 V,C Active       

12 C Active       

14 SC,C Active       

16 V,D,SC Active 
Sitted in the top 
staring     

18 WR,S Active Hears keepers. Starts getting more active.  

20 E Active Feeding time (25:31 Starts eating)    

22 E,C Active       

24 E Active       

26 E,C Active       

28 E Active       

30 E Active       

   

Time spent 
eating: 

20,5 
min 

 
    

         

Date  11-04-2018 Starting time 15:33 Ending time 16:03 

Min Behaviours Cathegory Comments   

0 E Active    

2 E Active    

4 E Active    

6 E Active    

8 S Active    

10 C,V Active Gets scarred with some noise 

12 ST  Innactive    

14 G Active    

16 G Active    

18 RS Innactive    

20 RS Innactive    

22 RS, V Innactive    

24 RS Innactive    

26 RS Innactive    

28 RS Innactive    

30 RS Innactive    
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Item 1 

Date  15-04-2018 Starting time 10:09  
Ending 
time 10:39 

Waited until he finished eating to introduce the item    

Min Behaviours Cathegory Comments    

0 ST Innactive     

2 I,ST Active  Smells the box and sits in the top 

4 I,V,D,ST Active 
Sits in the top of the 
box    

6 SC,S,V Active     

8 D,WR Active     

10 SC Active     

12 I,ST Active Sits in the top of the box smelling 

14 I,ST Active Sits in the top of the box smelling 

16 I,ST, V Active Sits in the top of the stick staring at the box 

18 G in the top of the stick Active     

20 V,G Active     

22 V,G Active     

24 G  Active     

26 G Active     

28 G in the top of the stick Active     

30 G in the top of the stick Active     

 

Date  15-04-2018 Starting time 16:26  Ending time 16:56  

Waited until he finished eating to introduce the item    

Min Behaviours Cathegory Comments     

0 I, SC,D  Active Smells the box    

2 G Active      

4 G Active      

6 I, V,D,ST,S Active Sits in the top of the box and smells  

8 E Active      

10 E Active      

12 I, E Active Smells the floor and the box of hay  

14 E,ST Active Picks up a bit of fruit and climbs to the top of the stick 

16 E Active      

18 E Active      

20 E Active      

22 ST Active      

24 G,ST Active      

26 RS Innactive      

28 RS Innactive      

30 RS Innactive      
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Item 2 

Date  18-04-2018 Starting time 10:50  Ending time 11:20 

Min Behaviours Cathegory Comments    

 Introduction of the item     

0 I Active 
Starts interacting with the box, pulling of the hay from the holes 
and collecting the fruit 

2 I Active     

4 ST Innactive Stops interacting with the item  

6 I,S Active Smells the box   

8 I, S Active     

10 SC Active Scratches face   

12 I,S Active Smells the item and interacts with it again 

14 G Active Grooming in the top of the stick  

16 G Active     

18 G Active     

20 ST Innactive Sits in the top   

22 ST Innactive     

24 ST Innactive     

26 ST Innactive     

28 ST Innactive     

30 RS Innactive Starts sleeping   

 

Date  19-04-2018 Starting time 11:00  Ending time 11:30 

Min Behaviours Cathegory Comments    

 Introduction of the item     

0 ST Innactive     

2 I Active Interacts with the item  

4 WR,G Active Grooming in the top of the stick  

6 WR Active 
Keepers get into the main room and he starts getting 
more active 

8 G Active Grooming in the top of the stick  

10 G Active     

12 G Active     

14 I Active Licks the item   

16 I Active     

18 I Active     

20 WR Active Goes to the top of the stick  

22 RS Innactive Starts sleeping   

24 RS Innactive     

26 RS Innactive     

28 RS Innactive     

30 RS Innactive     
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Date  19-04-2018 Starting time 17:55  Ending time 18:25    

By the time I arrived it had already been fed.        

Min Behaviours Cathegory Comments       

0 ST Innactive        

2 ST Innactive        

4 G,S Active Smells one of the trunk     

6 I Active Interacts with the item, sells roap and the rests of fruit in the bowl 

8 SC,S Active Smells the bowl      

10 E Active        

12 E Active        

14 WR Active        

16 DF Active        

18 G Active        

20 RS Innactive Starts sleeping      

22 RS Innactive        

24 RS Innactive        

26 RS Innactive        

28 RS Innactive        

30 RS Innactive        

 

 

Item 3 

Date  24-04-2018 Starting time 14:18  Ending time 15:18  

Min Behaviours Cathegory Comments     

 Introduction of the item, stars immediately interacting with it   

0 I Active      

2 I Active Licks the item    

4 I Active      

6 I Active      

8 I Active      

10 I Active      

12 I Active      

14 V,C Active Climbs to one of the trunks and seems to start getting frustrated  

16 I,SC Active 
Tryes to take out some food, as he is not able, walks away and scratches 
himself  

18 I Active      

20 I Active      

22 V Active Hears the keepers walking around   

24 V Active      

26 I Active Starts interacting with the item again  

28 I Active      

30 I Active      
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Date  25-04-2018 Starting time 13:40  Ending time 14:14 

Min Behaviours Cathegory Comments    

 Introduction of the item. It doesn´t get immediatly interested in the box 

0 I Active     

2 I Active 
Interacts with the item.  Grabs it with both hands and 
licks it 

4 I Active 
Tries to pull the rope of the item to be able to eat from 
another trunk 

6 ST Innactive     

8 ST Innactive     

10 ST Innactive     

12 ST Innactive     

14 G,V,C Active Climbs to the top of the trunk  

16 G Active     

18 G Active     

20 D,I Active Checks the bowl with food and grabs the box 

22 E, D,C,G Active Goes to the top of the trunk  

24 E,DF Active Hears the keepers and stops eating 

26 D Active     

28 ST Innactive     

30 V,SC Active     

 

Date  26-04-2018 Starting time 13:58  Ending time 14:28 

Min Behaviours 
Cathegor
y Comments    

 Introduction of the item, stars immediately interacting with it  

0 I Active     

2 ST Innactive Stops interacting   

4 ST Innactive     

6 I,E Active 
Grabs the box with both hands and lick the food from one of 
the big holes 

8 I,E Active     

10 C,ST,G Active Goes to the top of the trunk  

12 G Active     

14 G Active     

16 RS Innactive     

18 RS Innactive     

20 RS,V Innactive Wakes up    

22 I,E Active Interacts with the item again  

24 V,SC Active     

26 V,C Active Goes to the top of the trunk  

28 RS Innactive     

30 RS Innactive     
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Date  27-04-2018 Starting time 13:45  Ending time 14:15 

I removed the top of the item before introducing it   

Min Behaviours Cathegory Comments    

0 I,E Active     

2 I,E Active Introduction of the item, stars immediately interacting with it 

4 I,E Active     

6 E Active 
Looks in the floor for pieces of fruit that fell. Picks them up 
and climbs to a trunk to eat it  

8 I,E Active     

10 ST,RS Innactive     

12 RS Innactive     

14 RS Innactive     

16 RS Innactive     

18 RS Innactive     

20 RS Innactive     

22 RS Innactive     

24 RS Innactive     

26 RS Innactive     

28 RS Innactive     

30 RS Innactive     

 


