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APRESENTAÇÃO 

 

X Semana Acadêmica de Medicina Veterinária foi um evento online promovido 

através da cooperação entre a Universidade Federal do Piauí, Campus Professora Cinobelina 

Elvas – UFPI/CPCE e o Centro Acadêmico de Medicina Veterinária – CAMEV 

(UFPI/CPCE) nos dias 27 a 30 de outubro de 2020. Tendo como objetivo, a socialização de 

conhecimentos científicos, o incentivo à pesquisa e sua articulação com o ensino e a extensão, 

com vistas a enriquecer a formação oferecida ao corpo discente. Contou com palestras, 

submissão e apresentação de trabalhos.  

Este livro apresenta um compilado de trabalhos realizados por discentes docentes, 

mestres, doutorandos e pesquisadores das áreas de animais silvestres, clínica médica e 

cirúrgica, comportamento e bem-estar animal, produção e melhoramento animal, saúde única 

e diversas outras áreas da medicina veterinária.  

Esperamos que este livro seja uma obra proveitosa para os seus leitores que procuram 

atualizações e novas formas de aplicação de tecnologias na medicina veterinária atual. 

 

Felipe José da Costa Andrade 

Mardônio Luan Vieira da Silva 

Organizadores:  
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Anne Valéria Costa Alves ¹ 
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Marília Gabryelle Guimarães de Macêdo ¹ 

Isabella Lustosa Dos Santos ¹ 

João Henrique de Moraes dos Santos ¹ 

Giselle Barbosa Rodrigues ¹ 

Romão Alves do Nascimento Neto ¹ 

 

¹ Medicina Veterinária - Universidade Federal do Piauí, campus Professora Cinobelina Elvas - UFPI/CPCE. 

Bom Jesus-PI. 
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A RELAÇÃO ENTRE O AQUECIMENTO GLOBAL E O DECLÍNIO 
POPULACIONAL DE ANFÍBIOS – REVISÃO SISTEMÁTICA 

 
Gilmara Miguel SOUZA; Raphaela Bueno Mendes BITTENCOURT; Jhonatan Henrique 

Lima DA ROCHA; Gabriel Vinícius Carvalho DE LUCENA; Felipe José da Costa 

ANDRADE; Marina Neves de Assis AGUIAR; Aksa Ingrid Vieira BATISTA; Andrea 

Moura DE CAMARGO. 

 

E-mail de contato: gilmarasouzamiguel@gmail.com 

 
Introdução: A classe Amphibia (Gray, 1825) é composta por vertebrados pecilotérmicos, 
com ausência de bolsa amniótica. Além disso, é realizada a diferenciação destes animais em 
3 grupos, sendo eles: anuros, urodelos e os ápodes. Por apresentarem ectotermia, estes 
animais realizam as trocas de calor através da superfície cutânea e, mantêm taxas metabólicas 
menores do que indivíduos endotérmicos do mesmo tamanho, desta forma, a mudança de 
temperatura média ocasiona forte influência sobre os hábitos e bem-estar desses animais. 
Contudo, devido ao agravamento das mudanças climáticas nas últimas décadas, os índices de 
mortalidade entre as populações de anfíbios (principalmente anuros) os índices aumentaram 
exponencialmente, graças às elevadas temperaturas. 
Metodologia: Este trabalho constitui uma revisão sistemática. A coleta de dados foi 
realizada durante o mês de setembro de 2020, para a pesquisa, foram utilizadas as bases de 
dados Google Acadêmico e SciELO. Foram baixados cerca de 15 artigos escritos ou editados 
entre os anos de 2000 e 2020 em inglês, português e espanhol. A partir do levantamento de 
dados, foram selecionados 3 livros, 2 revistas e 1 tese com temática acerca da biologia, 
comportamento e metabolismo de anfíbios, além de efeitos das mudanças climáticas. 
Resultados: Os anfíbios são considerados o grupo de vertebrados mais ameaçado, uma vez 
que cerca de 40%  das espécies constituintes, estão em perigo de extinção (HOFFMANN et 
al. 2010). De acordo com Wells (2007), a preferência destes vertebrados à regiões mais 
quentes explica sua maior ocorrência em regiões tropicais. Porém, mudanças no teor de 
umidade do ambiente (Pounds et al., 2006), diminuição do hidroperíodo (McMenamin et al. 
2008) e outros fatores oriundos do aquecimento global, põe em risco a perpetuação das 
espécies em todo o planeta.   De acordo com Pounds et al. (2006), nas últimas 3 décadas 
houve o declínio e desaparecimento de diversas populações de anfíbios, padrão nunca antes 
visto. Além disso, outra ameaça para os membros da classe Amphibia é o parasitismo tecidual 
por fungos da espécie Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), causadores uma infecção 
denominada quitridiomicose anfibiana. De acordo com a Cúpula de Conservação de 
Anfíbios (2005) esta é a mais devastadora doença infecciosa entre vertebrados, no que se 
refere ao número de espécies atingidas e à propensão de extinção das mesmas. Ademais, no 
mesmo estudo de 2006, Pounds e colaboradores confirmaram a existência de evidências que 
relacionam a epidemia de quitridiomicose anfibiana com a elevação das temperaturas médias 
na região. Por fim, trabalhos realizados por Deutsch et al. (2008) evidenciaram a menor 
margem de segurança térmica em vertebrados ectotérmicos e insetos, informações 
alarmantes sobre a sensibilidade destes indivíduos no que se refere à variação climática.  
Conclusão: Conclui-se que, o aquecimento global é uma grande ameaça para as populações 
de anfíbios no mundo. É possível notar que diferentes mazelas oriundas das mudanças 
climáticas podem afetar estes animais, havendo o risco de extinção de muitas espécies.  Logo, 
estudos como este incentivam a conservação dos animais que constituem a classe amphibia, 
através da exposição dos danos causados à essa população.  
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ABORDAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA DO COLAPSO TRAQUEAL EM CÃES 

 

Bárbara Gonçalves BARBOSA. 
 

E-mail de contato: barbosag.barbara@gmail.com 

 
Introdução: O colapso traqueal é uma afecção significativamente prevalente em cães de raça 
miniatura. Ele consiste na oclusão ou no estreitamento da traqueia em diferentes graus, os 
quais determinarão os sinais clínicos, tratamento e prognóstico do paciente. O avanço da 
tecnologia possibilitou o desenvolvimento de próteses de diversos tipos e materiais que, 
quando o manejo clínico não é mais suficiente, são capazes de promover qualidade de vida 
ao paciente através da intervenção cirúrgica.  
Metodologia: esta revisão foi realizada a partir de buscas por trabalhos científicos no Google 
Acadêmico utilizando os termos “colapso traqueal” “manejo clínico” e “abordagem 
cirúrgica”. O critério para a escolha dos trabalhos foram a clareza e a relevância das 
informações presentes. 
Resultados: O tratamento conservador medicamentoso é adequado para boa parte dos 
animais acometidos pelo colapso traqueal, cerca de 65 a 78%. Ele se baseia, essencialmente, 
no controle do peso (a partir da dieta e exercícios leves) e uma combinação de antitussígenos, 
anti-inflamatórios, corticoides, antibióticos e sedativos, variando de acordo com a 
necessidade de cada paciente. Indivíduos gravemente dispneicos devem ser internados com 
oxigenioterapia e sedação até a estabilização do quadro. Pacientes com redução do lúmen 
traqueal superior a 50%, por sua vez, são candidatos ao tratamento cirúrgico para restaurar 
o diâmetro normal da traqueia. As técnicas cirúrgicas mais utilizadas atualmente consistem 
no uso de stents intraluminais e na colocação de próteses extraluminais. Em relação à 
colocação de próteses extraluminais e às cirurgias convencionais, a colocação de stents 
intraluminais é considerado um procedimento minimamente invasivo, feito com o auxílio da 
endoscopia e fluoroscopia. Os stents podem ser feitos com diferentes materiais, como 
plástico, silicone, metal ou serem híbridos. Podem ser classificados como autoexpansíveis ou 
de expansão do balão, e o tamanho do implante é estimado a partir da radiografia da traqueia 
do paciente. Para minimizar o risco de migração e encurtamento, o stent geralmente é cerca 
de 10 a 20% maior do que a estenose. O tempo cirúrgico geralmente é curto, podendo chegar 
a poucos minutos de cirurgia, e a melhora na condição clínica é imediata. Em 
aproximadamente 28 a 33% dos casos, ocorre a formação excessiva de tecido inflamatório 
no interior da traqueia, que leva a sinais de intolerância ao exercício e dificuldade respiratória. 
Este tecido pode ser removido com eletrocauterização ou ressecção a laser. A abordagem 
cirúrgica utilizando as próteses extraluminais são recomendadas quando o estreitamento se 
localiza na região cervical ou porção proximal da traqueia torácica. Nessa abordagem, é 
necessária a dissecação dos tecidos paratraqueais e sutura da prótese envolvendo o músculo 
traqueal. Um importante risco dessa cirurgia está relacionado à paralisia laríngea devido à 
lesão do nervo laríngeo recorrente durante o procedimento, podendo requerer uma 
traqueostomia permanente em alguns casos. 
Conclusão: O colapso traqueal é uma afecção extremamente relevante na clínica médica e 
cirúrgica de cães. Dependendo do grau de comprometimento luminal, o tratamento de 
escolha pode ser clínico ou cirúrgico, visando sempre promover uma boa qualidade de vida 
ao paciente. 
 
Palavras-chave: Colapso traqueal, Abordagem clínica, Correção cirúrgica 
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ACHADOS HISTOPATOLÓGICOS DE CINOMOSE EM GRAXAIM-DO-
CAMPO (Lycalopex gymnocercus Fischer, 1814) 

 
Andrea Moura DE CAMARGO; Aksa Ingrid Vieira BATISTA; Felipe José da Costa 

ANDRADE; Gilmara Miguel SOUZA; Marina Neves de Assis AGUIAR; Jhonatan 

Henrique Lima DA ROCHA; Raphaela Bueno Mendes BITTENCOURT; Gabriel Vinícius 

Carvalho DE LUCENA. 

 

E-mail de contato: andreamour.c@gmail.com 
 
Introdução: O graxaim-do-campo (Lycalopex gymnocercus Fischer, 1814), também conhecido 
como raposa-dos-pampas, é um carnívoro de médio porte que ocorre na região Sul do Brasil. 
Essa espécie é categorizada pela International Union for Conservation of Nature Resources como 
Menos Preocupante (LC) e são relativamente tolerantes a distúrbios antrópicos, mantendo 
suas populações estáveis no Brasil. Entretanto, a sua aproximação em ambientes urbanos e 
periurbanos facilita o contato com canídeos domésticos, levando a transmissão de doenças, 
como a cinomose. Essa doença multissistêmica é causada por um Morbilivirus da família 
Paramixoviridae, que acomete principalmente os canídeos, sendo a espécie Lycalopex 
gymnocercus retratada como altamente susceptível, afetando principalmente seu sistema 
respiratório, gastrointestinal e sistema nervoso central (SNC), acarretando altas taxas de 
mortalidade. O diagnóstico pode ser realizado através de técnicas histopatológicas, além de 
outros exames. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é a revisão dos achados 
histopatológicos de cinomose em graxaim-do-campo para diagnóstico da doença. 
Metodologia: Foram pesquisados e baixados em torno de quatorze artigos nas línguas 
inglesa e portuguesa nas plataformas PubMed e Google Acadêmico sobre a cinomose em 
Lycalopex gymnocercus, bem como seus achados histopatológicos. Desses, foram escolhidos 
somente nove artigos, uma Tese de Conclusão de Curso (TCC), uma dissertação de mestrado 
e dois livros, levando em consideração apenas revisões de literatura e estudos que tratam 
sobre achados histopatológicos da cinomose em graxaim-do-campo e de canídeos 
domésticos, bem como características da espécie, compreendendo o período entre 1997 e 
2020. 
Resultados: Em técnicas de histopatologia realizadas nos indivíduos que apresentam a 
cinomose, é possível observar corpúsculos de inclusão eosinofílicos intracitoplasmáticos 
e/ou intranucleares, esses aparecem em epitélio bronquiolar, trato gastrointestinal e urinário, 
células epiteliais tegumentares, glândulas salivares e adrenais, ductos biliares, linfonodos, 
baço e Sistema Nervoso Central (SNC). As lesões encontradas no SNC pela técnica podem 
ser utilizadas como diagnóstico definitivo, sendo os astrócitos as células mais acometidas. 
Em um estudo feito por SLAVIERO M. (2016), foram identificadas principalmente lesões 
cerebelares, como a desmielinização, caracterizada por vacúolos, áreas de malácia associadas 
a altas quantidades de células de Gitter, astrócitos gemistocíticos, ocasionais manguitos 
perivasculares linfoplasmocitários e áreas multifocais de gliose. Essas lesões também podem 
ser observadas em nervos óticos, medulas oblonga e espinhal e meninges, além de 
astrocitose, astrogliose, células gigantes e infiltração de células mononucleares, intumescência 
e descamação de células meningeais. Em coxins plantares e plano nasal podem ser 
encontradas multiplicação viral nos queratinócitos, levando a hiperqueratose e paraqueratose. 
Conclusão: Conclui-se que a histopatologia é uma tecnica fundamental para diagnóstico da 
cinomose, possuindo achados principalmente no cerebelo. Sabendo que há poucos estudos 
sobre a doença em Lycalopex gymnocercus, esse trabalho contribui para revisar os principais 
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achados de cinomose nessa espécie, assim colaborando com o diagnóstico clínico para fins 
de conservação. 
 
Palavras-chave: Diagnóstico, Canídeos selvagens, Graxaim-do-campo. 
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Introdução: Em todo o mundo há apenas sete espécies de tartarugas marinhas, pertencentes 
a seis gêneros. Cinco destas espécies, Caretta caretta, Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, 
Dermochelys coriacea e Lepidochelys olivacea utilizam o litoral brasileiro como rota para alimentação 
e reprodução. São animais que necessitam da migração durante sua vida, sempre à procura 
de ambientes que favoreçam sua sobrevivência e retornando para as praias que possuem as 
mesmas condições de onde nasceram. O corpo das tartarugas pode apresentar 
microrganismos que não causam danos ou são dispersos durante sua trajetória nos oceanos. 
Dentre esses microrganismos, os fungos podem ser oportunistas e se multiplicarem em 
organismos imunologicamente comprometidos. Conhecendo o risco de extinção associado 
às espécies, assim como os relatos de mortes por micoses, torna-se eminente a necessidade 
de incrementar pesquisas no âmbito da micologia em tartarugas marinhas. O objetivo desse 
trabalho foi identificar os avanços e as lacunas do conhecimento atual sobre a temática, 
reconhecendo a necessidade de maiores esforços e, assim, promovendo a conservação das 
tartarugas marinhas no Brasil e no mundo. 
Metodologia: A coleta de dados ocorreu por meio das bases BVS, SciELO, Periódicos 
CAPES e Google Acadêmico. As palavras-chave utilizadas foram: “sea turtle, fungal 
infections, microbiology of the sea and marine turtle” (língua inglesa) e tartarugas marinhas, 
infecções fúngicas e microbiologia marinha (língua vernácula). Como critérios de inclusão 
foram considerados artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais e que 
abordavam algum aspecto relacionado à ecologia de tartarugas marinhas nos últimos 10 anos 
– de 2010 a 2020. 
Resultados: Inicialmente, foram listados 2.161 artigos, porém 33 atenderam aos critérios de 
inclusão. Destes, 25 selecionados se enquadraram nos métodos estipulados: 22 (88%) 
corresponderam a pesquisas experimentais e 3 (12%) a artigos de revisão, abrangendo 
globalmente os fungos e as tartarugas marinhas. Apesar do aumento mundial das pesquisas 
referentes às tartarugas marinhas, publicações que relatam sua interação com os fungos ainda 
são escassas. No total, 29 gêneros foram alvos de estudo, sendo Fusarium (21%), Aspergillus 
(11%) e Cladosporium (11%) os mais frequentes, podendo estar presentes em todas as fases 
de desenvolvimento, desde ovo até adulto. 
Conclusão: Estudos sobre a micota em tartarugas marinhas são escassos e necessitam de 
um conhecimento de possíveis patógenos que possam acometer os animais em todas as fases 
de sua vida. 
 
Palavras-chave: Fungos oportunistas, quelônios marinhos, revisão de literatura. 
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Introdução: O ureter ectópico é uma anomalia congênita na qual um ou ambos os ureteres 
não se inserem na região do trígono vesical. A forma extramural ocorre quando o ureter é 
totalmente desviado da vesícula urinária e desemboca diretamente na uretra. Já a forma 
intramural, mais recorrente, ocorre quando o ureter atravessa a parede da vesícula urinária e 
falha em desembocar no trígono vesical. O sinal clínico mais comumente observado é a 
incontinência urinária desde o nascimento, geralmente associada a infecções urinárias 
recorrentes. O diagnóstico pode ser confirmado pela urografia excretora e o tratamento de 
escolha é a intervenção cirúrgica. 
Metodologia: Esta revisão foi realizada através de buscas por trabalhos científicos na 
plataforma Google Acadêmico utilizando os termos “ureter ectópico em cães” e “correção 
cirúrgica”. O critério para a escolha dos trabalhos foram a clareza e a relevância das 
informações presentes.  
Resultados: Embora a maioria dos pacientes com ureter ectópico apresentem incontinência 
urinária e quadros recorrentes de cistite e pielonefrite, animais que apresentam micção dentro 
dos padrões de normalidade não devem ter esse diagnóstico prontamente excluído, pois 
muitas vezes a ectopia é unilateral ou a abertura do ureter é próxima ao trígono vesical, 
provocando poucos sinais clínicos. O diagnóstico diferencial consiste principalmente em 
doenças que podem levar ao quadro de incontinência urinária, como cálculo uretral, 
desordens neurológicas e insuficiência primária do esfíncter. O tratamento de escolha é a 
correção cirúrgica e deve ser implementado o mais breve possível, a fim de se evitar o 
acometimento renal. Atualmente diferentes técnicas têm sido empregadas, como a 
neoureterostomia, a ureteroneocistostomia e a ablação a laser, sendo que a última é realizada 
com menor frequência devido à necessidade de equipamentos e treinamento avançados, e a 
escolha entre as duas primeiras é feita de acordo com a localização do ureter. A 
neouretrostomia é indicada para a correção cirúrgica de ureter ectópico intramural. Essa 
intervenção consiste em criar a abertura do ureter na região do trígono vesical e ocluir a parte 
do ureter ectópico que se desloca para a uretra. Já a neoureterocistostomia é indicada para 
pacientes que apresentam ureter ectópico extramural, túnel da submucosa do ureter ectópico 
intramural de difícil localização ou ureter intramural localizado cranialmente ao trígono. 
Neste procedimento o ureter é ligado e seccionado o mais próximo possível da vesícula 
urinária, em seguida é tracionado para dentro da nova abertura vesical e adequadamente 
fixado. Quando há comprometimento renal, a ureteronefrectomia pode ser indicada desde 
que o rim contralateral esteja funcional, pois consiste na remoção, em bloco, do rim e ureter. 
Conclusão: O ureter ectópico é uma anomalia congênita de grande relevância na medicina 
canina. É de suma importância que seu diagnóstico seja realizado o mais breve possível, bem 
como sua correção cirúrgica, sendo que a técnica deve ser escolhida de acordo com a 
anatomia da alteração. Quando tratado precoce e corretamente, as chances de melhora da 
qualidade de vida do paciente com a redução da incontinência urinária e das infecções 
recorrentes são significativas.  
 
Palavras-chave: Ureter ectópico, Cães, Correção cirúrgica 
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Introdução: Os roedores são cada vez mais frequentes na rotina clínica de animais de 
companhia, sendo suas principais afecções relacionadas ao seu manejo, que muitas vezes é 
executado de forma errônea. Os problemas de trato urinário são muitas vezes correlatos ao 
manejo, porém podem ser idiopáticos, configurando um maior desafio ao clínico de pets não 
convencionais. O presente trabalho tem por objetivo, descrever o diagnóstico 
ultrassonográfico de cistite em fêmea de Porquinho-da-Índia (Cavia porcellus) atendido em um 
hospital veterinário no estado de São Paulo. 
Metodologia: Um indivíduo fêmea de Porquinho-da-índia (Cavia porcellus) foi admitido em 
um hospital veterinário particular da cidade de Guarujá-SP com histórico de polidipsia, 
poliúria e urina de tom branco. Durante a anamnese e exame físico não foram notadas demais 
alterações. A principal suspeita clínica foi de cálculos vesicais, bastante comuns em roedores. 
Foi optado pelo exame de ultrassonografia abdominal para a visualização de possíveis cistites, 
nefropatias ou até possíveis alterações reprodutivas. Segundo Peng (1990), as fêmeas de 
C.porcellus apresentam uma maior predisposição à afecções como a cistite e urolitíase, sendo 
relacionadas com infecções por Escherichia coli e Staphylococcus sp, diabetes mellitus e à anatomia 
do sistema urogenital feminino desta espécie, em que o ânus se localiza muito próximo da 
uretra, facilitando a entrada de bactérias intestinais pelo canal uretral. 
Resultados: Durante o exame ultrassonográfico da cavidade abdominal, foi possível 
perceber um leve espessamento de parede de vesícula urinária e uma alta quantidade de 
sedimentação, compatívelDe Todas com maior concentração urinária, e com pouca 
celularidade. De acordo com Lavelle (1998) a cistite pode ser causada por infecções ou danos 
químicos ao epitélio do sistema urinário ou das camadas subjacentes em casos de cistites 
hemorrágicas. É presumido que durante a cistite haja uma alteração na permeabilidade da 
parede da bexiga por conta da inflamação que leva a descamação das células epiteliais, 
resultando em um vazamento de substâncias nocivas da urina às camadas subjacentes da 
parede da bexiga. Foi optado pelo tratamento conservativo com uma mudança dietética, com 
introdução de fitoterápicos como a cranberry, rica em proantocianidina, que impede 
translocação bacteriana para a vesícula urinária e mudanças como redução de alimentos 
verdes escuros ricos em ácido oxálico e cálcio, como couve, brócolis, espinafre, salsinha e 
hortelã, além do estímulo maior à ingestão hídrica. 
Conclusão: Foi possível observar que o tratamento utilizado apresentou bons resultados 
com remissão dos sinais referentes a cistite. Espera-se ainda que os dados encontrados nesse 
trabalho possam ser usados como ferramentas para diagnóstico ultrassonográfico de cistite 
em Cavia porcellus. 
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Introdução: As antas (Tapirus terrestris ACOSTA et al., 2013) são os maiores mamíferos 
terrestres do país, pertencem à família Tapiridae à ordem Perissodactyla. Este animal é listado 
como vulnerável à extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos 
Recursos Naturais, sendo a caça predatória, os atropelamentos e a destruição de seu habitat 
as principais ameaças para a espécie. Apresentam grande importância ambiental para a 
dispersão de sementes e reflorestamento, principalmente na região da mata atlântica. Este 
trabalho tem como intuito revisar os hábitos alimentares e a importância das antas para a 
dispersão de sementes. 
Metodologia: Esta revisão sistemática é composta por dados coletados durante o mês de 
setembro de 2020, através das plataformas digitais Google Acadêmico e SciELO. Foram 
consultados 12 artigos e livros publicados ou editados entre os anos de 2000 e 2020, em 
português e inglês. Após o levantamento de dados, 1 livro, 2 revistas e 3 teses sobre biologia 
e comportamento de animais silvestres e ecologia foram selecionados para compor a base 
técnica-informacional deste trabalho.  
Resultados: De acordo com Mangini et al. (2010), a dieta de Tapirus terrestris pode ser 
constituída de 33 a 34,5% de frutas e entre 65,5 a 66% por folhas e outras fibras, sendo 
grandes responsáveis pela dispersão das sementes dos vegetais que consomem. Além disso, 
em estudo realizado por Zorzi e colaboradores (2009), foi registrado que as concentrações 
dos componentes coletados nas fezes destes mamíferos e os índices de fertilidade das 
sementes varia de acordo com a região em que o animal vive. Segundo Dias et al. (2006), 
quando ocorre rompimento de tegumento ou emergência de radículas das sementes 
anteriormente à dispersão, estas são consideradas germinadas e, quando ocorre ressecamento 
ou quebra da estrutura da semente, deve-se classificá-las como sementes predadas. Ademais, 
em estudo realizado durante 14 meses entre 2008 e 2009, por Silveira et al. (2010) constatou-
se que entre 49 defecações analisadas, 32,6% continham 6 espécies diferentes de vegetais e, 
11 dessas amostras foram depostas sobre a água, enquanto as demais, foram colhidas em 
morros, encostas e vales, o que permite analisar as diferentes probabilidades de germinação. 
No mesmo estudo, percebeu-se que durante o verão a deposição de bolos fecais na natureza 
é demasiadamente elevada se comparada com às demais estações do ano, quando se investe 
o mesmo intervalo de tempo para coleta. Além disso, em trabalho realizado por Pol e 
colaboradores (2012), constata que entre 13 amostras fecais colhidas em Bertioga, foram 
encontradas sementes de 45 espécies diferentes e através de análises de germinação de 
morfoespécie, ao menos 25% dos vegetais ingeridos pelos mamíferos obtiveram sucesso de 
dispersão. 
Conclusão: Conclui-se que a alimentação de T. terrestris varia de acordo com o local em que 
vivem e, com a variabilidade do habitat, os índices de sucesso na dispersão de sementes 
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podem divergir entre as regiões do país. Além disso, é perceptível a importância das antas 
para o reflorestamento em território nacional, de acordo com os resultados obtidos. Dessa 
forma, estudos como este incentivam a conservação das antas no Brasil, através do 
reconhecimento do papel ambiental desses mamíferos. 
 
Palavras-chave: Conservação, Tapiridae.  
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Introdução: Os tamanduás são pertencentes à superordem xenarthra, juntamente com os 
tatus e as preguiças. Diferindo-se entre 9 espécies, no Brasil as mais conhecidas e estudadas 
são o tamanduá-bandeira e o tamanduá-mirim. Essas espécies se dividem de hábito de vida 
terrestre e semi-arborícola, respectivamente. Sua alimentação é especializada em grande parte 
em cupins e formigas. Estudos referentes a diversidade alimentar desses animais ainda é 
escassa, visto que, poucos estudos abordam gêneros e espécies de formigas e cupins na 
alimentação desses animais. Posto isto, o objetivo desse trabalho é revisar a diversidade de 
cupins e formigas consumidos por Myrmecophaga tridactyla e Tamandua tetradactyla de vida livre 
no território brasileiro, a fim de contribuir para o estudo alimentar desses animais. 
Metodologia: Este trabalho constitui uma revisão sistemática. A coleta de dados foi 
realizada entre agosto e setembro de 2020, utilizou-se para a pesquisa as bases de dados 
Scientific Eletronic Library Online e Google Acadêmico. Foi definido como critério de 
inclusão artigos publicados entre os anos de 2000 até 2020, além de trabalhos com 
desenvolvimento no Brasil. Foram selecionados 3 artigos e 1 tese de doutorado, onde 
apresentaram conhecimento sobre o tema.  
Resultados: Em trabalho com Tamandua tetradactyla, Ferreira et al. (2007), encontrou uma 
grande quantidade de formigas (77,5%) em contrapartida a cupins (22,5%). Além disso, 
encontrou 12 gêneros de formigas da Família Formicidae, sendo eles Acanthognathus, 
Acromyrmex, Aenictus, Camponotus, Cerapachys, Crematogaster, Leptogenys, Linepithema, Pachycondyla, 
Pheidole, Solenopsis e Zacryptocerus, sendo que o gênero Solenopsis foi o mais encontrado. Santos 
et al. (2008), em seu estudo com Tamandua tetradactyla, encontrou uma quantidade parecida 
entre cupins e formigas, as formigas do gênero Camponotus foram as mais encontradas 
(24,75%), seguido de Paratrichina (6,30%), Acromyrmex (3,20%), Solenopsis (2,67%), Pheidole 
(2,07%), Brachymyrmex (0,14%), Hypocryptocerus (0,03%) e tribo Ponerini (0,03%). Em seu 
estudo com Myrmecophaga tridactyla no pantanal, Medri et al. (2003), observou que os animais 
consumiram proporção elevada de formigas (81%) em relação de cupins (19%). Solenopsis 
interrupta foi a espécie de formiga mais encontrada (36%), em seguida de, Solenopsis saevissima 
(36%), Solenopsis pusillignis (5%), Camponotus crassus (7%), Camponotus renggeri (5%), Solenopsis 
invicta (5%), Ectatomma planidens (2%), Labidus spininodis (2%) e Odontomachus minutus (2%). Em 
relação a de cupins, foi encontrado Nasutitermes coxipoensis e Armitermes sp. No estudo com 
tamanduá-bandeira, Braga (2010) compara a frequência de formigas (73,7%) e cupins 
(26,3%) encontradas na dieta desses animais em vida livre. Sendo que, formigas do gênero 
Camponotus apresentaram alta frequência (87,5%), seguido de Acromyrmex crassispinus (83,3%), 
Atta (79,1%), Solenopsis (75%), Pheidole (73,9%), Odontomachus (26,1%) e Ectatomma (4,3%). 
Além disso, foram encontradas formigas do gênero Forelius c.f. e Labidus. Os gêneros de 
cupins encontrados foram Nasutitermes (91,6%) e Syntermes (79,1%). Além disso, uma única 
cabeça de Neocapritermes foi encontrada nas amostras. 
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Conclusão: Poucos estudos estão disponíveis em relação a diversidade de espécies de cupins 
e formigas encontradas em tamanduás de vida livre. Além disso, as espécies encontradas 
apresentaram valores variados, que pode ser explicado pelas diferentes disponibilidades de 
alimentos em relação ao habitat. Estudos futuros devem ser realizados para descrever mais 
espécies de cupins e formigas na alimentação desses animais. Espera-se que esse estudo possa 
servir de parâmetro para manejo nutricional de tamanduás ex situ. 
 
Palavras-chave: Xenarthra, Mamíferos, Insetos. 
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Introdução: O veado-catingueiro (Mazama gouazoubira FISCHER, 1814) é uma espécie de 
cervo da ordem Artiodactyla e família Cervidae. São um dos menores cervídeos, pesando em 
média 18 kg e com altura da cernelha geralmente em torno dos 50cm. Possuem uma 
coloração do cinza-escuro ao marrom avermelhado, muitas vezes possuindo uma pinta 
branca acima dos olhos. Essa é a espécie mais predominante de cervídeo na América do Sul, 
em diversos tipos de habitat, se localizando desde o Uruguai até o norte do Mato Grosso, e 
desde a cordilheira dos Andes até o Oceano Atlântico. É ruminante, herbívoro e sua dieta 
consiste em folhas, frutos e brotos. As endoparasitoses estão entre as principais afecções que 
acometem animais silvestres de vida livre e de cativeiro, podendo influenciar a sobrevivência 
e reprodução do hospedeiro, e alterar suas taxas de natalidade e mortalidade, o que é um 
obstáculo para a conservação. No entanto, muitos desses animais podem albergar uma 
grande quantidade de parasitos, inclusive zoonóticos, e não apresentarem sinal algum de 
doença parasitária. Assim sendo, a finalidade desse trabalho é revisar a diversidade de 
endoparasitos em M. gouazoubira, para contribuir com dados da espécie em questão. 
Metodologia: Cerca de 14 artigos foram baixados na plataforma Google Acadêmico e 
PubMed em inglês e português sobre parasitologia em animais silvestres e parasitos em 
cervídeos. Desses, apenas 8 artigos e um livro foram selecionados, levando em consideração 
a espécie escolhida (Mazama gouazoubira) e a caracterização do parasito em no mínimo gênero.  
Resultados: Os protozoários coccídeos encontrados foram Eimeria spp. (Coccidia: 
Eimeriidae) em Santa Catarina, Brasil; Cryptosporidium parvum (Coccidia: Cryptosporiidae) no 
estado do Rio Grande do Sul; e Cystoisospora sp. (Coccidia: Sarcocystidae) no estado da 
Paraíba.  Protozoários intraeritrocíticos assim como Theileria sp. e Theileria cervi (Apicomplexa: 
Piroplasmida) também foram encontrados em amostras de sangue coletadas da referida 
espécie em Minas Gerais. Alem disso, trofozoítos do flagelado Giardia sp. (Fornicata: 
Diplomonadida) foram encontrados em espécimes de vida livre no estado de São Paulo. O 
único Trematoda relatado foi Paramphistomum spp. (Digenea:Plagiorchiida) no estado de 
Santa Catarina. Os nematóides achados para essa espécie foram o Trichinellida Capillaria bovis 
(Capillaridae); os Rhabditida Physocephalus lassancei, Pygarginema verrucosa (Spirocercidae) os 
Strongylida Bunostomum phlebotomum (Ancylostomatidae); Cooperia punctata, Haemonchus 
contortus, Haemonchus similis, T. axei (Trichostrongylidae), sendo todos esses na região do 
Pantanal, e Trichostrongylus spp. na Paraíba. 
Conclusão: Esse trabalho contribui para a compilação referente aos dados ecológicos, bem 
como para a conservação de M. gouzazoubira. A partir desse estudo, será possível que mais 
trabalhos sejam realizados com o objetivo de compreender a bioecologia desses parasitos em 
veados-catingueiros e investigar as consequências que estes venham a causar e interferir no 
bem-estar da espécie.  
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Introdução: Existem diversas estratégias com o propósito de estimular comportamentos 
presentes na natureza em animais sob cuidados humanos. A junção dessas estratégias é 
conhecida como enriquecimento ambiental (EA), que tem por intenção promover o estado 
de bem-estar dos animais, elevando dessa forma, a complexidade do ambiente atuando na 
diminuição de comportamentos estereotipados e tempo ocioso. O EA pode ser cognitivo, 
alimentar, sensorial, físico e social. O presente trabalho teve como objetivo observar a 
responsividade aos enriquecimentos ambientais do tipo sensorial e alimentar do Lobo-guará 
(Chrysocyon brachyurus) mantido em uma baia para cuidados médicos no Hospital Veterinário 
Universitário da Universidade Federal do Piauí campus Bom jesus – PI após ser encontrado 
ferido na Estação Ecológica de Uruçuí-Una pelo ICMBIO. 
Metodologia: Foram utilizadas três técnicas de EA em um período de 15 dias durante agosto 
e setembro de 2019, sendo todas elas inseridas pela manhã após a alimentação regular e 
observadas por um tempo médio de 30 minutos. A primeira oferecida foi o picolé de frutas 
feito com bananas, tomates, cajus e maçãs imersas em água e congeladas; para a segunda 
forma de enriquecimento alimentar utilizou-se 1 abóbora, a qual foi cortada na superfície e 
retirado seu conteúdo para introduzir o recheio, feito de ração e carne; e a última foi o 
enriquecimento sensorial com a utilização do pó de canela espalhado pelo recinto do animal. 
Resultados: A partir da oferta dos enriquecimentos foram observados a aceitação e a 
interação do animal em relação a cada um. Com o picolé de frutas, o animal interagiu 
imediatamente após ter sido oferecido, refrescando-se, entretanto, deixou sobras de frutas. 
Já com a abóbora o animal passou o intervalo de 5 a 10 minutos demonstrando interesse e 
alimentou-se de todo o recheio, porém não comeu a abóbora inteira, que era grande. A 
dispersão da canela em pó – feita sem exageros para evitar excesso de aspiração e efeitos 
adversos, teve o intuito de estimular o sentido olfativo do lobo-guará, que reagiu 
imediatamente andando e cheirando por todo o recinto dentro do período de observação de 
30 minutos. Os tipos de EA utilizados foram o sensorial e alimentar, uma vez que para um 
animal debilitado seria inviável investir em EA físico, cognitivo e/ou social. O animal 
respondeu positivamente aos três procedimentos, no entanto pode-se destacar o uso da 
canela em pó que obteve um excelente aproveitamento pela interação ter sido instantânea e 
duradoura, em segundo destacou-se a abóbora recheada pois o animal interagiu bem restando 
apenas uma parte da abóbora. Já o picolé de frutas, apesar da interação ter sido imediata, 
várias frutas não foram ingeridas pelo animal, caracterizando uma interação satisfatória, 
porém a menos proveitosa das três técnicas utilizadas. 
Conclusão: Todos os métodos tiveram um baixo custo financeiro visto que foram utilizados 
ingredientes bastante acessíveis. Dessa maneira, técnicas de EA podem se tornar uma opção 
viável ao tratar-se do bem-estar pois apresentam um papel relevante no processo de 
reabilitação de animais em cativeiro, diminuindo os níveis de estresse em razão do 
confinamento. 
 
Palavras-chave: alimentar, Chrysocyon brachyurus, sensorial 
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Introdução: O Brasil é destaque mundial na biodiversidade de Psittaciformes (SICK, 1997), 
por ter o maior número de representantes dessa ordem (PRESTI et al. 2006), que segundo a 
IUCN (International Union for Conservation of Nature), possui a maior soma de espécies 
ameaçadas dentro das aves. Ter conhecimento das principais causas de morte auxilia na 
prevenção, controle e tratamento de doenças (CUBAS, 1996) em um contexto de medicina 
da conservação. Esse trabalho objetiva trazer um levantamento das causas mortis de 
psitacídeos no Brasil nos últimos quinze anos.  
Metodologia: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em setembro de 2020, por produções 
científica, utilizando os bancos de dados on-line do Google Scholar, Periódicos Cappes e no 
PubMed. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave em português e inglês: Morte (Death), 
Psittacidae e Brasil (Brazil). Para inclusão do trabalho ele deveria constar nos bancos de dados 
utilizados, serem de acesso gratuito, estar compreendido no período de 2005 a 2020 e relatar 
a causa de morte. Dentre os artigos pesquisados 19 foram encontradas no Brasil, sendo que 
10 foram excluídos por não relatarem a causa de morte e 01 por ser revisão de literatura. 
Dentre os 08 artigos restantes as causas de morte foram agrupadas em doenças parasitarias, 
infecciosas, predação e neoplasias. 
Resultados: Foram coletados ao todo dados de 102 animais da ordem Psittaciformes.  A 
principal causa mortis levantada foram as doenças infecciosas que somaram 71,57% das 
responsáveis por óbitos em psitacídeos. No estudo de Murer et al. (2020) quatro óbitos de 
Psittacula krameri, foram relatados, por  herpesvírus e provável infecção secundária por 
Aspergillus sp e Candida sp. Segundo Corrêa e colaboradores (2013) oito espécimes de 
Amazona pretrei morreram por  Colibacilose. Bezerra et al. (2016) relatou óbito de onze 
indivíduos da espécie Anodorhynchus hyacinthinus de vida livre por pododermatite bacteriana e 
consequente sepse. De acordo com  Murer (2018), cinquenta indivíduos de Platycercus sp e 
Psephotus haematonotus, morreram devido a infecção por Avipoxvirus. As mortes por doenças 
parasitárias resultaram em 14,71% dos casos levantados. Segundo Teodoro et al. (2018) o 
trematódeo Paratanaisia bragai, foi responsável pelo óbito de um Psittacara leucophthalmus. 
Outro parasita causador de óbito foi a Ascaridia hermafrodita, segundo relato de Melo (2013), 
14 psitaccídeos, morreram pela obstrução intestinal parasitária. A predação de sete ninhegos 
de Aratinga aurea (PARANHOS et al. 2008) somou 6,86% de participação como causa mortis. 
As neoplasias representaram 6,86% das mortes de psitacídeos, com seis óbitos por linfoma, 
colangiocarcinoma, colangioma e hemagiossarcoma, relatadas em Amazona Aestiva e uma 
morte de Melopsittacus undulatus por carcinoma renal primário (GODOY et al. 2009) Os 
resultados apresentados excluem importantes fatores envolvidos na morte desses animais 
como o tráfico, colisões, caça, entre outros (MATUSHIMA et al. 2006).  
Conclusão: Existem poucos relatos de óbitos de Psitaciformes, comunicar a  morte e 
investigar a causa mortis é importante para a vida animal e para a conservação, por trazer à 
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luz problemas que merecem a atenção e mostrar um panorama epidemiológico. A necropsia 
é uma ferramenta acessível, que permite a identificação da causa de óbito e seu registro. 
 
Palavras-chave: Óbito, Medicina da Conservação, Medicina Veterinária Legal. 
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Introdução: As arraias do gênero Potamotrygon pertencem a família Potamotrygonidae, sendo 
os únicos representantes dos elasmobrânquios adaptados a viverem exclusivamente em água 
doce. Esses animais possuem modificações anatômicas como atrofia da glândula retal; 
comportamentais, como o cuidado parental; e fisiológicas, como a busca pela superfície para 
ventilação em águas paradas. Os potamotrygonídeos possuem distribuição geográfica em 
águas continentais da América do Sul, sendo que no Brasil é encontrada a maior densidade 
de espécies. Dentre as principais patologias encontradas em peixes, as parasitoses são 
comumente relatadas, sendo os parasitos pertencentes ao Filo Platyhelminthes de alta 
prevalência em arraias continentais. Estes ganham destaque pelo potencial zoonótico, assim 
representando risco para a saúde única, e influenciando na biologia desses animais, se 
mostrando um obstáculo para a conservação. Deste modo, o objetivo do presente trabalho 
é revisar as principais espécies de platelmintos encontrados parasitando arraias do gênero 
Potamotrygon. 
Metodologia: Foram consultados 24 artigos disponíveis na plataforma Google Acadêmico 
e PubMed, nos idiomas inglês, espanhol e português sobre parasitos em arraias do gênero 
Potamotrygon. Desses, apenas 9 artigos foram selecionados, levando em consideração a 
caracterização do parasito em no mínimo gênero.  
Resultados: Dentre os Cestoda, os parasitos da ordem Rhinebothriidea e família 
Rhinebothriidae relatados no gênero de arraias Potamotrygon foram: Rhinebothrium corbatai e 
Rhinebothrium mistyae em P. motoro na Argentina; Rhinebothroides venezuelensis e Rhinebothroides 
mclennanae na mesma espécie em Mato Grosso do Sul, Brasil; Rhinebothrium paratrygoni em P. 
motoro no mesmo local e em P. falkneri no rio Paraná deste mesmo país; e por fim Rhinebothrium 
moralarai em P. magdalenae na Colômbia. Já na ordem Tetraphyllidea e família 
Onchobothriidae foram encontrados os parasitos Acanthobothrium regoi e Potamotrygonocestus 
travassosi em P. falkneri para o rio Paraná, Brasil; A. ramiroi em P. motoro nos afluentes do mesmo 
rio na Argentina; Potamotrygonocestus orinocoensis também para esta espécie no Mato Grosso do 
Sul, Brasil; e Potamotrygonocestus magdalenensis em P. magdalenae para a Colômbia.  E na ordem 
Trypanorhyncha foi achado o parasito Paroncomegas araya (Eutetrarhynchidae) em P. falkneri 
para o rio Paraná, Brasil. Já na classe Trematoda foram relatados os parasitos Clinostomum 
complanatum (Strigeidida: Clinostomidae), Tylodelphys sp. (Diplostomida: Diplostomidae) e 
Genarchella sp. (Hemiuroidea: Derogenidea) em P.falkneri para rios tributários do rio Paraná 
na Argentina. E por fim, os Monogenea da ordem Monocotylidea e família Monocotylidae 
descritos foram Potamotrygonocotyle quadracotyle e Potamotrygonocotyle umbella em Potamotrygon sp.; 
Potamotrygonocotyle rarum em P. schroederi; e Potamotrygonocotyle rionegrense em P. motoro. Quanto à 
ordem Hexabothriidea e família Hexabothriidae foi relatado o parasito Paraheteronchocotyle 
amazonense em P. orbignyi, sendo todos estes monogeneos para a região da Amazônia, Brasil. 
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Conclusão: Esse trabalho colabora com a ampliação referente aos dados ecológicos, bem 
como para conservação deste referido gênero. A partir desse estudo, será possível que 
pesquisas futuras sejam realizadas com a finalidade de compreender a bioecologia desses 
parasitos em arraias continentais, e deste modo investigar as consequências que as 
populações desses indivíduos podem sofrer e como a relação parasito-hospedeiro interfere 
no bem-estar desses animais. 
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Introdução: Na clínica de pets não convencionais os ferrets são uma realidade muito 
frequente, tornando necessário maior conhecimento acerca de suas afecções e medicina 
preventiva. Entre as vacinas recomendadas estão as contra o vírus da raiva e o da cinomose. 
Porém, atualmente no Brasil, não existem vacinas específicas para ferrets e muitas destas 
vacinas voltadas para outros carnívoros domésticos podem contribuir com possíveis reações 
vacinais. Alguns dos sintomas comuns são desde enjôos simples até convulsões em casos 
mais graves. O objetivo deste trabalho é elucidar a importância do acompanhamento e 
planejamento da imunização de ferrets uma vez que as particularidades fisiológicas devem 
ser respeitadas durante as abordagens clínicas. 
Materiais e métodos: Um indivíduo macho de 3 anos da espécie Mustela putorius furo foi 
atendido em uma clínica veterinária particular na cidade de São Paulo com o intuito de 
realizar a vacinação anual para o vírus da cinomose. A única vacina recomendada para a 
espécie no país é voltada para cães e ferrets e imuniza também contra o vírus da parvovirose 
canina. Este tipo de vacina costuma causar reações adversas comuns nos ferrets. Para evitar 
uma possível reação vacinal mais grave, 20 minutos previamente à imunização foi 
administrado dexametasona 0,2ml de forma intramuscular. Ao ser vacinado o paciente 
apresentou prostração, êmese e hematoquezia em poucos minutos após a vacinação. Uma 
das possibilidades dos acontecimentos de reações vacinais em ferrets são as possíveis 
intolerâncias aos adjuvantes presentes e no veículo, como por exemplos antibióticos.  
Resultados: O animal recebeu tratamento suporte, com ondansetrona 1mg/kg 
intramuscular, dipirona com escopolamina (0,1ml de forma subcutânea) e oxigenioterapia. 
Após 2 horas o ferret recebeu alta clínica devido a remissão dos sintomas. A vacinação de 
ferrets contra doenças como a raiva e a cinomose é fundamental pelo caráter mortal destas 
afecções porém a falta de uma vacina específica para a espécie pode levar os pacientes à 
reações que segundo Greenacre (2003) consistem de choques anafiláticos, com hiperemia, 
hipersalivação e vômito, podendo evoluir para quadros de dispnéia, diarréia e hematoquezia. 
Moore (2005) indica que existe um fator cumulativo por trás das vacinas da cinomose, onde a 
chance de ocorrerem reações adversas aumenta em até 80% a cada vacinação. Wade (2018) 
recomenda a administração via oral de difenidramina previamente à aplicação e em casos de 
sintomas adversos o tratamento deve ser realizado com a administração de dexametasona e 
epinefrina. 
Conclusão: Vacinar os ferrets contra a raiva e a cinomose é imprescindível, porém é 
fundamental o acompanhamento dos indivíduos após a aplicação das vacinas pois existe a 
possibilidade de ocorrerem reações adversas danosas ao animal. 
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Introdução: Os felinos silvestres estão dentre as espécies mais ameaçadas do mundo, por 
serem predadores no topo da cadeia alimentar (FRANCO et al. 2018). Há pouca informação 
disponível sobre a eficiência com a qual as jaguatiricas utilizam os nutrientes de suas presas 
(BENNETT et al. 2013), e em filhotes as informações são ainda mais escassas, as 
recomendações nutricionais são extrapoladas de felinos domésticos, o que as torna pouco 
confiáveis. 
As doenças osteometabólicas são frequentes em animais silvestres mantidos em cativeiro. 
Caracterizadas pela perda de massa óssea, ocasionando a fragilidade e consequentemente 
fraturas (MONTAGNANI, 2014). A deficiência de vitamina D é uma causa de raquitismo e 
osteomalácia (MECHICA, 2006; SILVA et al. 2008). Em gatos domésticos o fêmur é o osso 
que mais sofre lesões devido ao hábito de escalada, representando cerca de 30% de todas as 
fraturas (DAL-BÓ et al. 2013). Nas jaguatiricas os ossos longos, como o fêmur, estão 
expostos a grande impacto. O objetivo deste trabalho é relatar a ocorrência de fratura 
completa de epífise femoral em um exemplar filhote de L. pardalis mantida em cativeiro e 
com deficiência de calcificação óssea. 
Metodologia: Em dezembro de 2018, uma jaguatirica, fêmea de 6 meses de idade, foi 
encaminhada pelo Centro de Triagem de Animais Silvestre (CETAS) de Goiás, para o 
Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás, com suspeita fratura de fêmur, após 
queda de baixa altura. Foi realizada a avaliação clínica e hemograma. O paciente foi 
encaminhado para radiografia do membro posterior direito, foi feita uma imagem 
ventrodorsal de pelve e uma látero-lateral. 
Resultados: Na radiografia foi possível visualizar fratura completa de fêmur direito, fechada, 
em diáfise proximal, transversa e simples. Pela imagem foi possível perceber 
comprometimento ósseo relacionado a doença osteometabólica prévia, com redução de 
opacidade óssea, osteopenia generalizada, diminuição de mineralização cortical e trabecular, 
epífises com linhas de mineralização irregulares. O hemograma apresentou trombocitose, 
aumento no hematócrito e diminuição na hemoglobina, e aumento das proteínas plasmáticas 
totais indicando hemoconcentração por desidratação, anisocitose moderada e presença de 
acantócitos. O leucograma apresentou linfocitose. Bioquímica com aumento da ALT.  A 
fratura observada, em conjunto com as imagens radiográficas, histórico e avaliação clínica do 
paciente são indicativos de deficiência de aposição de matriz mineral, provável raquitismo, 
sendo a deficiência de vitamina D a causa mais provável devido ao manejo em seu tempo de 
cativeiro. Foi realizado um procedimento cirúrgico para a correção da fratura, com a inserção 
de placa de metal. E monitoramento da consolidação óssea posterior. Durante o 
procedimento cirúrgico, devido a doença osteometabólica, houve grande dificuldade na 
estabilização do pino no tecido ósseo, que estava muito fino, dificultando o procedimento. 
A preocupação nesse caso, não é apenas a cicatrização da ferida e reconstituição do tecido 
ósseo fraturado, mas também a correta formação óssea e articular de todo organismo.   
Conclusão: Diante da descrição apresentada permite-se concluir a importância do manejo 
nutricional adequado ao se lidar com espécimes vulneráveis à extinção, além da necessidade 
de dados sobre aporte nutricional e correto manejo indicado para espécie em cativeiro.  
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Introdução: A síndrome da bexiga natatória refere-se a uma variedade de problemas que 
afetam a bexiga natatória dos peixes. Esse órgão auxilia o animal a se manter na profundidade 
pelo controle da densidade deles em relação à da água. O objetivo deste trabalho foi realizar 
uma revisão de literatura sobre essa enfermidade que por se tratar de uma doença de maior 
prevalência nos aquários ainda não é muito relatada pois a clínica de peixes se encontra em 
ascensão no Brasil.  
Metodologia: A bexiga natatória é um saco de paredes flexíveis que pode se expandir ou 
contrair de acordo com a pressão possuindo poucos vasos sanguíneos (MILLER,1996). Esse 
órgão permite que o peixe mantenha sua posição na água (BALDISSEROT, 2002). A 
síndrome da bexiga natatória ocorre quando esse órgão para de funcionar, fazendo com que 
o animal perca o equilíbrio e tenha dificuldade para flutuar. Na maioria das vezes essa 
condição ocorre quando se tem uma compressão no órgão estando associado a uma 
indistinção do estômago por um consumo excessivo de ração ou excesso de fermentação 
devido ao desbalanceamento da flora intestinal tendo-se então um acúmulo de gases. 
Bactérias e fungos também podem estar associados a essa enfermidade. Tumores e lesões no 
rim, podem provocar um deslocamento unilateral da bexiga natatória ocasionando a 
síndrome e em casos mais graves pode-se ocorrer o rompimento desse órgão. Os quadros 
clínicos são percebidos quando o animal perde o equilíbrio fazendo com que ele fique de 
cabeça para baixo ou de lado e não conseguindo flutuar de forma normal (SMITH, 2019). O 
animal ainda pode apresentar um abdômen distendido e costas curvas devido a constipação 
e perda de apetite. O diagnóstico pode ser realizado através de exames como 
ultrassonografia, radiografia e tomografia computadorizada (SMITH, 2019). O tratamento é 
estabelecido quando se descobre a causa da doença. Pode-se adicionar sal e aumento da 
temperatura do aquário para acelerar o metabolismo do animal, ser feito também uma 
restrição alimentar de 2 a 3 dias, caso seja necessário deve ser usado antibióticos e 
medicamentos que aumentem a motilidade gastrointestinal. 
Resultados: No Brasil, o aquarismo é uma prática que vem crescendo muito e é preciso 
estar atento ao manejo dos animais, para que não sofram com doenças como a síndrome da 
bexiga natatória. Apesar de ser uma doença conhecida por quem cria peixes, são necessários 
cuidados específicos para o tratamento desses animais pois em algumas espécies esse órgão 
atua como pulmão, mostrando então sua importância anátomo-fisiológica para a 
sobrevivência desses animais. Acredita-se também que essa enfermidade esteja relacionada 
com uma mudança no canal medular (WEBER, 2014), porém mais estudos devem ser 
realizados. 
Conclusão: A clínica de peixes apesar de ainda pequena, tem ocupado um lugar de destaque 
no interesse dos médicos veterinários, devido a maior preocupação que os proprietários vêm 
demonstrando com o mesmo. Tornando-se necessário um estudo maior acerca das 
enfermidades que esses animais podem desenvolver pois referências à clínica de peixes não 
são facilmente encontradas. 
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Introdução: O enriquecimento ambiental tem como objetivo melhorar a qualidade de vida 
dos animais silvestres mantidos em cativeiro, proporcionando, através de diversas técnicas, 
um ambiente onde esses animais possam realizar suas necessidades etológicas, diminuindo o 
tempo ocioso e aumentando a diversidade comportamental. Este trabalho teve por objetivo 
apresentar técnicas de enriquecimento ambiental para lobos-guará em cativeiro, e descrever 
o impacto dessas técnicas no comportamento desses animais. Chrysocyon brachyurus é o maior 
canídeo sul-americano, é um animal tímido, solitário, onívoro e possui hábitos noturnos, 
tendo seu pico de atividade no período crepuscular (SOUZA, 2000). 
Metodologia: Para esta revisão sistemática, utilizou-se as plataformas online Google Scholar e 
Scientific Eletrônic Library Online, em setembro de 2020, filtrando os termos “enriquecimento 
ambiental”, “Chrysocyon brachyurus”, “ex situ” e “lobos-guará”, procurando literaturas nos 
idiomas inglês e português, publicadas entre os anos de 2000 e 2019. Foram selecionados 8 
trabalhos, dentre eles, duas dissertações, um trabalho de conclusão de curso, uma tese e três 
artigos publicados em revistas. Portanto, foram selecionados artigos com base em técnicas 
de enriquecimento ambiental que causaram efeitos comportamentais positivos em lobos-
guará. 
Resultados: Segundo Cummings et al. (2007), a população ex situ de Chrysocyon 
brachyurus não é autossustentável em virtude da má reprodução e incompetência parental. 
Estudos demonstram que técnicas de enriquecimento ambiental promovem 
comportamentos parentais naturais em animais de cativeiro e análises comportamentais 
indicam efeitos positivos em lobos-guará ex situ. Após observações feitas em quatro 
zoológicos, Ricci et al (2019) propôs técnicas de enriquecimento que consistiam em esconder 
alimentos em bolas de cipó ou espalhados pelos recintos, com temperos de cheiro forte, 
estimulando esses animais a explorar, mantendo-os ativos e evitando comportamentos 
estereotipados. Vasconcellos (2009) estudou enriquecimento alimentar em onze lobos-guará. 
Foram utilizados alimentos dentro de caixas de papelão, bolas de cipó, sacos de tecido ou 
ráfia, tubos de PVC e alimentos escondidos na vegetação rasteira ou nas copas das árvores. 
Observou-se efeitos positivos, como aumento na interação com o ambiente enriquecido, 
aumento no forrageamento e redução do pacing. Figueira (2014) analisou estímulos olfativos 
como enriquecimento ambiental para cinco Chrysocyon brachyurus. Foram colocados carne 
moída, queijo, urina de roedor e ovo cozido em sacos permeáveis, permitindo que os animais 
tivessem acesso apenas ao odor desses alimentos. Os estímulos foram atrativos e provocaram 
resposta comportamental positiva nos animais, como tentar pegar e farejar os sacos, 
brincadeiras, interação social e automanutenção. Alves (2007) observou e avaliou os efeitos 
do enriquecimento alimentar e sensorial em um casal de lobos-guará, utilizando frutas, ovos 
crus, picolés de carne, presas vivas, bolas, ossos defumados e cocô verde com carne em seu 
interior. Durante o enriquecimento houve diminuição na inatividade, através de locomoção, 
exploração e forrageamento. 
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Conclusão: Conclui-se que para manter esses animais em cativeiro com a finalidade de 
conservação e pesquisa, assegurando a qualidade de vida e perpetuação da espécie, é 
necessário proporcionar um ambiente onde esses indivíduos possam praticar seu 
comportamento natural a partir de técnicas de enriquecimento ambiental, espera-se que 
possam ser utilizadas as estratégias de enriquecimento citadas neste trabalho. São necessários 
estudos futuros para confirmar a exatidão dos dados e resultados obtidos.  
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Introdução: Grandes carnívoros compõem um extenso número de espécies ameaçadas de 
extinção, sendo as ações antrópicas o fator principal dessa problemática. Atividades como 
desmatamentos, queimadas e caça furtiva contribuem significativamente para a perda de 
habitat desses animais, resultando na redução populacional desses seres vivos. Para 
minimizar os danos ocasionados por essas ações e garantir o sucesso da conservação dessas 
espécies, faz-se o uso de biotecnologias reprodutivas, dentre essas, destacam-se a 
criopreservação de gametas, possibilitando o manejo genético de populações em centros de 
reprodução, zoológicos e parques. Dessa forma, objetiva-se por esse resumo analisar as 
aplicações e resultados da criopreservação em algumas espécies de carnívoros, relatados nos 
principais trabalhos área. 
Metodologia: Foram consultados 25 artigos disponíveis na plataforma Google Acadêmico, 
SciELO, PubMed e periódicos (Portal da CAPES), nos idiomas inglês, espanhol e português 
sobre biotecnologias reprodutivas aplicadas na conservação de animais silvestres. Desses, 
apenas 5 artigos e um livro foram selecionados, priorizando os estudos mais atuais, de 2000 
até 2020. 
Resultados: Segundo Silva et al. (2004) usa-se como modelo os protocolos experimentais 
de cães e gatos para a adaptação de técnicas voltadas para grandes carnívoros, além disso, 
dentre as maiorias das técnicas prioriza-se o uso principalmente de amostras do gameta 
masculino. O método mais utilizado para a coleta de sêmen é a eletroejaculação, entretanto, 
estudos atuais utilizam novas formas de coleta, Teodoro et al. (2012), usou o mecanismo de 
manipulação digital em seu estudo e obteve sucesso ao coletar sêmen em lobos-guará 
(Chrysocyon brachyurus). Já Maksudov et al. (2008) aplicou a recuperação epididimária, método 
que consiste em recuperar espermatozóides de indivíduos que vieram a óbito, ou passaram 
por esterilização, dentre as espécies coletadas temos como exemplo o urso andino (Tremarctos 
ornatos), puma (Puma concolor) e onça-pintada (Panthera onca), porém, a qualidade da amostra é 
em sua maioria comprometida devido às condições da coleta, que são realizadas em grande 
parte em animais senis ou mortos. Por fim, Araújo et al. (2017), desenvolveu um método 
farmacológico utilizando substâncias anestésicas derivadas da medetomidina, em que ocorre 
a ejaculação sem a necessidade de estímulos elétricos, ao qual obteve-se excelentes resultados 
em onças-pintadas preconizando a dose de 0,08 a 0,1 mg/kg. Após a coleta é preciso que 
sêmen seja preparado para a criopreservação, assim aplica-se meios diluidores para suprir as 
necessidades espermáticas e evitar alterações deletérias durante o processo. Dentre os vários 
diluidores testados, de acordo com Silva et al. (2018), os que tem em sua composição Tris-
(hidroximetil)-aminometano obtiveram maior sucesso em espécies carnívoras. Amstislavsky 
et al., (2012), afirma em seu trabalho que outros componentes são fundamentais para a 
complementação do meio diluidor, dentre os componentes destaca-se a gema de ovo, usada 
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na proporção de até 20%, executando a função protetora da membrana celular e evitando 
alterações na bicamada fosfolipídica. 
Conclusão: Este trabalho colabora com a ampliação de dados atuais sobre a criopreservação 

de gametas, sobretudo nos grandes carnívoros. A partir desse estudo, será possível que 

pesquisas futuras sejam realizadas a fim de investigar novos protocolos de criopreservação e 

adequá-los a espécies ameaçadas. 
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Introdução: A definição de fecaloma consiste em fezes ressecadas e contidas no colón. Em 
gatos a patologia é mais comum podendo estar ligada desde fatores genéticos aos 
etossomaticos. O objetivo desse trabalho é relatar a ocorrência clínica/cirúrgica de um caso 
de fecaloma diagnosticado em um paciente felino.  
Metodologia: Foi atendida em uma clínica veterinária no município de Floriano-PI, um 
felino S.R.D. (sem raça definida), fêmea de 4 anos e 3,3 kg com queixa de não defecar a 15 
dias. Durante a anamnese, o tutor afirmou que fornecia apenas ração à vontade durante o 
dia. No exame físico, foi notada distensão abdominal, sensibilidade à palpação e uma massa 
densa e sugestiva no interior das alças intestinais e constipação. Devido à gravidade da 
situação, optou-se por realizar a laparotomia exploratória. No hemograma solicitado, 
observou-se discreta anemia microcítica hipocrômica. Em seguida, a paciente foi 
encaminhada para o procedimento cirúrgico. A MPA foi realizada com diazepam (0,5mg/kg) 
IV e cetamina (5mg/kg) IV, realizou-se a tricotomia, antissepsia prévia e definitiva. A 
anestesia foi feita com isoflurano diluído em oxigênio 100% em sistema semiaberto em um 
aparelho de anestesia inalatória. Com o animal em plano anestésico, realizou uma incisão na 
altura da linha alba, isolando lateralmente e de forma manual as alças intestinais, acessando 
diretamente a região colônica do intestino grosso.  
Resultado: Após a exposição do colón, realizou-se uma incisão em sentido longitudinal ao 
colón cuidadosamente para não ocorrer contaminação da cavidade. Devido ao tempo nobre 
de cirurgia, foi realizado a sutura das camadas serosa e mucosa com padrão de sutura simples 
e cushing com fio de nylon 3-0, em seguida a linha alba em padrão simples isolado com fio 
nylon 2-0 e posterior dermorrafia com nylon 2-0. Foi removido aproximadamente 200g de 
conteúdo fecal ressecado. No pós-operatório, foi realizada alimentação com proteínas 
hidrossolúveis pastosas de alta digestibilidade. As medicações em pós-operatório continham 
metronidazol na dose de (20mg/kg) IV, enrofloxacina na dose de (5mg/kg) SC e tramadol 
na dose de (1 mg/kg) IM por 2 dias.  
Conclusão: O paciente recebeu alta depois de 3 dias de internação, retornando com 10 dias 
para retirada dos pontos, foi recomendado ao tutor a administração de alimentação pastosa, 
água sempre fresca e limpa para evitar possíveis recidivas. Apesar de ser uma patologia 
rotineira nas clínicas de pequenos animais, as causas de fecaloma em felinos podem variar 
bastante. O tratamento clínico com o uso de laxantes só gera efeitos satisfatório nos 
primeiros dias de obstrução, sendo assim recomendado o procedimento cirúrgico. Portanto, 
a enterectomia e os cuidados pós-operatórios foram eficientes, proporcionando uma boa 
recuperação da paciente.   
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Introdução: A aspergilose é considerada a maior causa de mortalidade de pinguins em 
cativeiro. Os Centros de Recuperação de Animais Marinhos recebem anualmente de dezenas 
a centenas de pinguins-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) para reabilitação. Muitos destes, 
acabam vindo a óbito por aspergilose, a qual influencia significativamente nas taxas de 
liberação e reintrodução dos pinguins recebidos, em seu habitat natural (FILHO 
R.P.S.; RODRIGUEZ V. et al). 
Os pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) são aves marinhas, pertencentes à 
Ordem Sphenisciformes. Segundo a lista vermelha da International Union for Conservation of 
Nature (IUCN), esta espécie está quase ameaçada de extinção, e em 2018, quando foi 
realizado o último levantamento, a população estimada de pinguins-de-magalhães foi de 
1.100.000 a 1.600.000 pares. Durante a migração, esses animais ficam expostos às 
adversidades do meio, principalmente à poluição dos oceanos com derivados de óleo, e 
chegam aos centros de reabilitação debilitados, tornando-os suscetíveis ao desenvolvimento 
da aspergilose (XAVIER, M. O. et al.).  
A aspergilose é uma infecção fúngica oportunista, que acomete primariamente o trato 
respiratório através da inalação dos conídios do fungo do gênero Aspergillus, que podem ser 
dispersados pelo ar, ou pela água (RODRIGUEZ V. et al). O Aspergillus, é um fungo 
filamentoso com hifas hialinas, septadas e ramificadas. Dentro desse gênero, a espécie 
responsável pelo maior número de casos clínicos tanto em pinguins quanto nos demais 
hospedeiros é a A. fumigatus (XAVIER, M. O. et al). O fungo se desenvolve principalmente 
no trato respiratório, porém pode acometer outros órgãos por via hematógena. Os sinais 
clínicos geralmente são inespecíficos, como letargia, fraqueza, dispneia, dificultando o 
diagnóstico (CABANA, A.L. et al.).  
Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura sistemática, que teve como objetivo 
identificar um padrão no manejo terapêutico preconizado para o tratamento da aspergilose 
em pinguins-de-magalhães. Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico em 
setembro de 2020, utilizando as bases de dados SciELO, Pubmed e Google Acadêmico. As 
palavras-chave utilizadas na busca foram: “Aspergilose em pinguins", “Aspergillus” 
“Aspergillus Sphenisciformes”.  A partir das buscas realizadas, foram encontrados 7 artigos 
publicados entre 2006 e 2018 que foram usados para realizar a presente revisão.  
Resultados: Para um protocolo de tratamento adequado, será necessário avaliar se o animal 
possui aspergilose localizada ou disseminada. No primeiro caso, é indicado terapia 
antifúngica sistêmica, com remoção cirúrgica do aspergiloma. Já na disseminada, é 
preconizado tratamento com anfotericina B que pode ser administrada por nebulização, 
via intratraqueal ou endovenosa. Antifúngicos orais como Cetoconazol, Itraconazol, 
Terbefina e Voriconazol também podem ser utilizados (HIPPÓLITO, A.G et al., FILHO 
R.P.S). Em um dos estudos foi constatado, em alguns animais, a resistência adquirida 
ao Itraconazol e ao Voriconazol pelo A. fumigatus, o que pode trazer complicações para o 
tratamento (L.A. BEERNAERT, et al).  
Conclusão: Ao detectar aspergilose em pinguins o tratamento pode ser cirúrgico, através da 
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remoção do aspergiloma, quando possível, ou por tratamento clínico com antifúngicos 
sistêmicos. Porém, de modo geral, o prognóstico para aspergilose em pinguins é ruim por se 
tratar de uma infecção agressiva e com difícil diagnóstico devido aos sinais clínicos 
inespecíficos.  
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Introdução: O Vibrio cholerae (sorogrupos O1 e O139) é uma bactéria produtora de uma 
enterotoxina que pode desencadear uma série de distúrbios à saúde. Entre eles, vômito, 
náuseas e diarreia constituem os principais sintomas, provocando rápida desidratação e assim 
gerando danos gradativos à circulação sanguínea, comprometendo a função renal, água e 
minerais do corpo, afligindo todos os sistemas do indivíduo. Desde os anos 90 a região 
nordeste, assim como todo o Brasil tornou-se vítima dessa doença, sendo notificados mais 
de 168.598 casos até 2001. A principal via de contaminação é a fecal/oral, estando 
correlacionada ao saneamento básico e à higiene. Diante disso, considerando a possibilidade 
de ressurgimento da bactéria no país, medidas preventivas para impossibilitá-la tornam-se 
imprescindíveis para o bem-estar humano, animal e ambiental. Sabe-se que os 
microrganismos, especialmente os de interesse médico, caso não sejam detectados a tempo, 
tem potencial para se espalhar celeremente, além disso, dependendo de seu tempo de 
incubação e virulência, conseguem ser disseminadas de forma silenciosa, gerando os surtos, 
epidemias e nos casos extremos, as pandemias. O objetivo desse trabalho foi realizar uma 
análise do banco de dados da vigilância ambiental para rastreamento do V. cholerae no Recife. 
Metodologia: O levantamento das informações foi realizado por meio da base de dados 
do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 
Humano (VIGIAGUA), na Gerência de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses 
(GEVACZ) do Recife, que monitorou condições físico-químicas favoráveis para o 
desenvolvimento da bactéria em canais, rios, lagoas e áreas estuarinas nos Distritos Sanitários 
(DS), em consonância com histórico de ocorrência de cólera na região. Assim determinou 
com precisão pontos estratégicos para o monitoramento do V. cholerae. Então, foram 
compilados os laudos laboratoriais durante os últimos 4 anos – de 2016 a 2019 – que 
analisaram os materiais biológicos coletados com a técnica de Moore, fazendo uso de mechas 
nos pontos distribuídos em todos os oito DS do município.  
Resultados: O quantitativo de mechas analisadas nos anos 2016, 2017, 2018 e 2019 foram 
respectivamente, 169 (24,42%), 92 (13,29%), 201 (29,04%) e 230 (33,23%), com um total de 
692 amostras coletadas, onde todas (100%) foram negativas em relação ao V. cholerae. No 
entanto, duas amostras nos meses de janeiro e junho de 2019, nos DS III e V, constaram 
positivo para o Vibrio parahaemolyticus. Apesar da redução de coletas ocorrida no ano de 2017 
comparado a 2016, a vigilância ambiental do município ampliou significativamente o número 
de amostras nos anos subsequentes, alguns DS que não foram realizadas coletas em 2016 e 
2017, passaram a ser monitorados a partir de 2018, posto isso, atualmente 100% dos DS 
estão sendo acompanhados. 
Conclusão: As análises realizadas para a precoce identificação das Vibrio spp. demonstraram 
ser de grande importância, tendo em vista que a identificação da bactéria V. parahaemolyticus 
também é de relevância e responsável por gastroenterites, possibilitando assim medidas 
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corretivas em tempo hábil. Por essa razão, o acompanhamento preventivo se torna vital para 
a preservação da saúde e uma forma de consolidar o conceito de saúde única. 
 
Palavras-chave: Cólera, Saneamento básico, saúde única. 
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Introdução: A espécie Coendou spinosus é popularmente conhecida como Ouriço-Cacheiro é 
comumente encontrada em nossa região, tendo registros de ocorrência do sul da Bahia até o 
Uruguai e Paraguai. Esta espécie sofre grandes impactos nos centros urbanos devido à 
desinformação e crendices populares, como acreditar que o animal lance seus espinhos 
venenosos nas pessoas e animais domésticos. Acrescenta-se a isto o aumento da urbanização, 
diminuindo as áreas naturais e favorecendo o contato dos humanos e cães domésticos com 
a espécie. Como os Ouriços-Cacheiros podem ser considerados animais oportunistas, o 
centro urbano favorece sua ocorrência, pois há oferta de alimentos, como pomar das 
residências, lixeiras abertas, ração de animais domésticos exposta, além de favorecer a 
utilização de forros de residências para repouso e reprodução. Toda essa proximidade tem 
gerado grande conflito, pois trata-se de uma espécie com movimentação lenta e 
comportamento tranquilo, sendo facilmente atacada por pessoas e cães, além de sofrer muito 
com atropelamentos, cercas elétricas e concertinas. O presente estudo objetivou demonstrar 
e avaliar o impacto da urbanização e das crendices populares sobre os Ouriços-Cacheiros 
que são recebidos no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS NÚCLEO DA 
FLORESTA, localizado no município de São Roque/SP.   
Metodologia: Foram analisados os dados sobre todos os Ouriços-Cacheiros recebidos pelo 
CRAS, no município de São Roque/SP, no período compreendido entre Agosto de 2019 e 
Setembro de 2020, totalizando 21 animais, sendo avaliados os motivos de recebimento do 
animal, condições físicas e seu destino, como óbito, reabilitação para soltura ou soltura 
imediata.  
Resultados: Dos animais analisados, 05 foram recebidos sem injúrias físicas, encontrados 
em residências ou empresas, possibilitando sua Soltura Imediata, representando 24% do 
total; 12 animais foram recebidos com ferimentos gerados por cães ou ataque de pessoas, 
necessitando do processo de Reabilitação para posterior Soltura, representando 57% do total; 
e 04 animais foram recebidos com ferimentos muito graves ocasionados por atropelamentos 
ou concertina, vindo à Óbito, representando os 19% finais do total. 
Discussão: Os resultados do presente estudo demonstram que as ações antrópicas diretas. 
através de ataque de pessoas e atropelamentos, ou indiretas, através de cercas elétricas, 
concertinas ou cães domésticos, representam 76% dos motivos que levam os Ouriços-
Cacheiros ao CRAS, e representam praticamente 20% dos óbitos da espécie nos centros 
urbanos. A Educação Ambiental é fundamental para que a espécie seja protegida através da 
divulgação de informações corretas sobre o animal, sobre os cuidados com os cães 
domésticos e também sobre a educação no trânsito. 
  
Palavras-chave: Ouriço-Cacheiro, Fauna Sinantrópica, Educação Ambiental. 
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Introdução: O peixe-boi-marinho (Trichechus manatus manatus LINNAEUS, 1758) pertence 
à ordem Sirenia e família Trichechidae, sendo um dos mamíferos aquáticos mais ameaçados 
do Brasil, e atualmente classificado como vulnerável à extinção. Essa espécie é encontrada 
em águas marinhas costeiras quentes e rios, tendo hábitos alimentares herbívoros. Dentre as 
principais afecções que acometem animais silvestres, as endoparasitoses se destacam, já que 
muitas vezes podem ser zoonóticas, representando um risco para a saúde humana. Além 
disso, os parasitos podem influenciar a reprodução e a sobrevivência do hospedeiro, e em 
suas taxas de mortalidade e natalidade, o que é um obstáculo para a conservação. A maioria 
dos estudos de parasitologia em sirênios foi realizada na subespécie nativa da Flórida, T. m. 
latirostris, portanto, há informações limitadas disponíveis para a subespécie tropical T. m. 
manatus. Assim sendo, o objetivo do presente trabalho é revisar as principais espécies 
parasitas encontradas em T. manatus manatus. 
Metodologia: No mês de outubro do ano de 2020, cerca de 30 artigos foram baixados na 
plataforma Google Acadêmico e PubMed em inglês e português sobre parasitologia em 
animais silvestres e parasitos em peixe-boi-marinho, usando as palavras “Parasitos em 
Trichechus manatus manatus”, nos idiomas já citados acima. Desses, apenas 12 artigos e um livro 
foram selecionados, levando em consideração a subespécie escolhida (Trichechus manatus 
manatus) e a caracterização do parasito em no mínimo gênero. No total, relatou-se 12 espécies 
de parasitos já relatados em T. manatus manatus, sendo apenas 4 para o Brasil. 
Resultados: Os protozoários coccídeos (Protozoa: Coccidia) encontrados em peixes-bois-
marinhos (Trichechus manatus manatus LINNAEUS, 1758) foram principalmente 
Cryptosporidium spp. para o norte e nordeste do Brasil; Eimeria manatus e E. nodulosa para Porto 
Rico e Colômbia. Também foram achados anticorpos para o parasito Toxoplasma gondii pelo 
teste de aglutinação em látex (LAT) no Brasil. Além disso, foram encontrados também 
Entamoeba sp. (Protozoa: Amoebozoa) na Cordilheira dos Andes, Colômbia; e o flagelado 
Giardia sp. (Protozoa: Diplomonadida) em amostras fecais de peixe-bois-marinhos no 
mesmo país e no norte e nordeste do Brasil. Quanto aos trematódeos digenéticos 
(Trematoda: Digenea), foi encontrado o parasito Pulmonicola cochleotrema, para os estados de 
Sergipe, Paraíba e Ceará no Brasil, para Porto Rico e República Dominicana. Além disso, 
ovos de Moniligerum blairi foram recuperados em amostras da referida espécie em Porto Rico; 
Chiorchis groschafti em Porto Rico e México; Nudacotyle undicola em Porto Rico e Colômbia; e  
C. fabaceus para Colômbia,  República Dominicana e México. Na classe Nematoda, apenas o 
Rhabditida Heterocheilus tunicatus foi relatado, para Porto Rico, República Dominicana e 
México. 
Conclusão: Esse trabalho contribui para a compilação referente aos dados ecológicos, bem 
como para a conservação de T. m. manatus. A partir desse estudo, será possível que pesquisas 
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futuras sejam realizadas com a finalidade de compreender a dinâmica desses parasitos em 
peixes-bois-marinhos e assim investigar as consequências que estes venham a causar e 
interferir no bem-estar da espécie hospedeira. 
 

Palavras-chave: Mammalia, Parasitologia, Sirênios. 
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Introdução: Os pinípedes (Mammalia: Pinnipidae) são mamíferos carnívoros e aquáticos, 
que podem ser encontrados desde os polos até os trópicos. Na natureza, os pinípedes 
possuem o comportamento de mergulhar nos oceanos para capturar suas presas, e como o 
fundo do mar reflete pouca luz solar, além de dificilmente precisarem olhar para cima, estes 
animais naturalmente não são expostos a uma grande quantidade de raios ultravioleta (UV). 
No entanto, pinípedes mantidos sob cuidados humanos são frequentemente alojados em 
piscinas de cor azul clara, que refletem a maior parte desses raios. Além disso, os animais 
geralmente precisam olhar para cima com frequência devido a alimentação por tratadores, 
treinadores ou pelo público. Essas condições podem causar danos aos olhos de pinípedes de 
cativeiro, e outros fatores como a má nutrição, a falta de sombra, o uso exacerbado de 
oxidantes na água e o aumento da salinidade podem colaborar com essa predisposição. 
Embora muitos avanços tenham sido feitos nas práticas de manejo, nutrição, e na medicina 
de mamíferos marinhos, uma grande porcentagem dos pinípedes ainda sofre de doenças 
oculares. Dessa maneira, o objetivo desse trabalho é revisar a prevalência dessas lesões em 
focídeos, otarídeos e morsas. 
Metodologia: No mês de outubro do ano de 2020, cerca de 16 artigos foram baixados na 
plataforma Google Acadêmico e PubMed em inglês e português sobre pinípedes e lesões 
oculares nesses animais, utilizando as palavras “doenças oculares em pinípedes”, nos idiomas 
já citados acima. Desses, apenas 7 artigos, 2 teses e um livro foram selecionados, levando em 
consideração apenas revisões de literatura, relatos de casos, e estudos que demonstrassem a 
prevalência das doenças oftálmicas desses indivíduos, compreendendo os anos entre 2000 e 
2020. 
Resultados: Em um estudo realizado por COLITZ et al. (2010) utilizando-se 111 pinípedes, 
doenças oculares foram diagnosticadas, a partir de exame oftálmico, em 49,5% dos animais. 
MILLER e colaboradores (2013), usando-se a histopatologia dos globos oculares de 70 
pinípedes, demonstraram que 43 possuíam doença de córnea, 23 possuíam catarata, e os 
outros animais apresentavam phthisis bulbi, neoplasia, deposição amiloide, doença fúngica, 
ou deformidades decorrentes de trauma. Outro trabalho realizado também por COLITZ e 
colaboradores (2010) descreveu que 64,6% de otarídeos apresentavam estágios de queratite 
progressiva. Além disso, uma pesquisa realizada por GRANDE et al. (2017) em 15 pinípedes 
demonstrou que a ceratite ulcerativa foi uma patologia relativamente frequente (7/15), onde 
6 de 7 pacientes (85,7%) apresentaram lesões simultaneamente em ambos os olhos. Por fim, 
COLITZ et al (2019) demonstrou que em 319 pinípedes, ceratopatias foram identificadas 
em 56,7% dos animais, sendo 51,4% com ambos os olhos afetados, 3,4% com apenas o olho 
esquerdo afetado e 1,9% com o olho direito afetado. 
Conclusão: Conclui-se que lesões oculares são afecções frequentes na clínica de pinípedes, 
com relativa prevalência de doenças de córnea. Dessa forma, sabendo que esses animais 
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possuem essa predisposição, maiores cuidados relacionados ao manejo, como a melhoria  na 
nutrição, na qualidade da água e nos designs de recintos, podem ser realizados com a 
finalidade de aumentar a longevidade, assim como o bem-estar desses indivíduos, 
colaborando para fins de conservação. 
 
Palavras-chave: Oftalmologia, Otariidae, Focidae. 
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Introdução: Cães jovens são curiosos e passam boa parte do seu tempo mastigando objetos. 

Entretanto, esse ato pode causar malefícios ao organismo do animal se for ingerido, sendo a 

obstrução a causa mais frequente da ida à clínica nesses casos. Segundo Fossum (2014), corpo 

estranho (CE) é qualquer objeto ingerido pelo animal e que não pode ser digerido, como 

pedras, plásticos, metais ou que são digeridas muito lentamente (ossos) e que podem causar 

obstrução em graus variáveis. O objetivo desse trabalho é relatar o caso de um cão que 

engoliu uma meia de 55 cm, a qual alojou-se entre o estômago e intestino delgado. 

Metodologia: Foi atendido na clínica veterinária Vetcenter 24h, localizada em Macapá-AP, 

um cão da raça Husky siberiano, macho, de 6 meses de idade, pesando 13,8 kg, com suspeita 

de corpo estranho. Ao avaliar a ultrassonografia, diagnosticou-se a presença de corpo 

estranho linear obstruindo a região gástrica e duodenal. Desse modo, foi indicado a 

gastrotomia para retirada do CE, uma meia de aproximadamente 55cm de comprimento. Foi 

administrada a medicação pré-anestésica utilizando acepromazina (0,03mg/kg) e tramadol 

(3mg/kg) via IV. Para indução anestésica foi utilizado propofol (5mg/kg) e quetamina 

(2mg/kg). Após intubação endotraqueal manteve-se a anestesia com isoflurano e oxigênio 

100% ambos inalatórios, e administrou-se no período trans-operatório o fentanil 2,5 mg/kg 

via IV. Foi feita uma incisão na linha média ventral abdominal desde o processo xifoide até 

a região retroumbilical. Inspecionou-se de todos os componentes abdominais para incisar o 

estômago. Em geral, a técnica foi de acordo com Fossum (2014), isolou-se o estômago dos 

outros componentes abdominais com compressas cirúrgicas umedecidas para reduzir a 

contaminação. Colocou-se pontos de fixação para auxiliar na manipulação do estômago e 

ajudar a evitar o derramamento do conteúdo gástrico. Fez-se uma incisão gástrica em uma 

área hipovascular do aspecto ventral do estômago, entre as curvaturas maior e menor. Para 

o fechamento do estômago optou-se por sutura Schmieden e sutura de Cushing ambos com 

fio absorvível número 3.0 poliglactina 910. Para o fechamento da incisão abdominal usou-se 

nylon número 0, fez-se redução do subcutâneo com fio cromado 2.0 e sutura da pele com 

nylon 2.0. 

Resultados: Para a obtenção correta do diagnóstico se faz necessário o histórico, exame 

físico e exames de imagem. O animal do caso estudado apresentava sinais característicos de 

deglutição de corpo estranho, típico de um material que não conseguia prosseguir no trato 

gastrointestinal, obstruindo parcialmente o piloro e duodeno, não permitindo a passagem da 
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ração, ocasionando os vômitos intermitentes. O prognóstico do animal foi bom, não 

havendo ferimentos no trato digestório. 

Conclusão: A sintomatologia clínica e tratamento desta afecção variam conforme o material, 

tamanho e forma do corpo estranho ingerido, além da sua localização no trato 

gastrointestinal do animal (PARRA et al., 2012). O cão transcendeu normalmente durante a 

cirurgia, mantendo quadro estável e se recuperou bem. 

 

Palavras-chave: corpo estranho, estômago, cirurgia. 
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Introdução: O linfoma ou linfossarcoma é o tumor linfoide que se origina em órgãos linfo 
hematopoiético sólidos, como linfonodo, baço, fígado e agregados linfóides associados à 
mucosa (FIGUERA et al., 2006). Acredita-se na possível etiopatogenia multifatorial 
envolvendo eventos genéticos, deficiência imunológica, exposição à radiação ionizante e 
carcinógenos químicos (CUNHA et al,2011). Sinais inespecíficos como hiporexia, perda de 
peso e vômito, podem ocorrer e relacionam-se com o subestágio “b” da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) (ROSENTHAL, 1990). As anormalidades hematológicas 
encontradas são igualmente variadas (MORRISON, 2005). Os estadiamentos mais 
frequentes em cães são os quadros mais avançados, III, IV e V, em virtude da provável 
inabilidade dos proprietários em identificar as manifestações da doença em fase inicial, o que 
reflete diretamente no prognóstico, pois alguns estudos demonstram que cães com estágio 
IV e V apresentam uma sobrevida mais curta (TESKE, 1994). 
Metodologia: As informações apresentadas nesse trabalho, foram obtidas por meio de 
acompanhamento do animal, e revisão da literatura referente ao caso abordado. O animal foi 
atendido no consultório Amigo de Pelo no município de João Pessoa (PB) pela veterinária 
Luciana Alves Araruna no dia 15 de maio de 2019, um cão, fêmea da raça Pit Bull com 5 
anos de idade, castrada e pesando 30kg. O tutor trouxe o animal e sua principal queixa foi o 
aparecimento de vários nódulos espalhados pelo corpo, esses nódulos foram aparecendo em 
um curso de um mês, crescendo em tamanho e quantidade. Foi realizado o exame clínico do 
animal e também exames laboratoriais, hemograma completo, perfil bioquímico, foi coletado 
material do linfonodo poplíteo e de 2 tumores para a análise tecidual. 
Resultados: Com a realização dos exames observou-se alterações, no hemograma as taxas 
do Eritrograma, Leucograma e Plaquetas estavam abaixo além do adequado, resultando em 
uma anemia, leucopenia absoluta e trombocitopenia, Os resultados das bioquímicas séricas 
com relação a ureia e creatinina deu dentro dos valores de referência, com exceção das 
enzimas AST e ALT, resultado da deposição de imunocomplexos, Nos exames citológico e 
de análise tecidual O resultado foi conclusivo para Linfoma difuso de grandes células, não 
epiteliotrópico considerado como neoplasia. (SCHNEIDER et al., 2013). 
Conclusão: Este trabalho serviu para a compreensão a respeito do linfoma de células 
grandes. Sendo observado que o linfoma é uma neoplasia maligna que acomete muitos cães, 
e que na maioria das vezes a sobrevida é curta, por isso a importância de um diagnóstico 
rápido e preciso em conjunto com um tratamento adequado para o aumento da sobrevida 
do animal. No caso apresentado, o animal veio a óbito devido ter um quadro clínico crítico. 
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Introdução: O agente etiológico da ictiofitiríase em peixes é o Ichthyophthirius multifiliis 
(Fouquet, 1876). A enfermidade é também conhecida como “doença dos pontos brancos”, 
devido aos sinais clínicos característicos. Trata-se de um protozoário ciliado, cujo ciclo de 
vida se completa nas células epiteliais dos hospedeiros. O objetivo desse trabalho foi realizar 
uma revisão de literatura sobre a ictiofitiríase por se tratar de uma doença amplamente 
distribuída nos peixes, sendo causa das maiores perdas mundiais nas pisciculturas de água 
doce (HARPER, 2003) e pouco relata na literatura no Brasil.  
Metodologia: A ictiofitiríase é provocado pelo protozoário Ichthyophthirius multifiliis 
(PRIETO, 1991) e ocorre quando os animais são submetidos a quedas bruscas de 
temperaturas, ele penetra a pele do peixe para concluir o seu ciclo de vida. A penetração 
ocorre geralmente entre as escamas, nadadeiras, cavidade oral e tecido branquial. O ciclo de 
vida desse parasita é simples, quando instalado no hospedeiro se alimenta de secreções, 
fragmentos teciduais e células inflamatórias, depois de maduro ele sai da pele e forma uma 
cápsula, onde começa a se dividir, e, ao final, ele rompe essa cápsula e volta ao hospedeiro e 
assim o ciclo recomeça. O principal sintoma são as manchas brancas no animal e em 
situações mais graves, os peixes apresentam-se apáticos, com anorexia, mudança de 
coloração de pele, aumento da produção de muco e dificuldade respiratória (PRIETO, 1991). 
A transmissão ocorre através de outro animal infectado; a água e objetos funcionam como 
meio de transmissão. O diagnóstico é simples, rápido e feito a partir da raspagem tanto da 
pele quanto das brânquias, para análise. O tratamento é prolongado e requer muitos 
cuidados, pois nem todo animal suporta o tratamento sendo necessário fazer interrupções 
além de piorar a qualidade da água (NOGA et al., 2013). Podemos citar como tratamento os 
banhos prolongados com sal, formalina e malaquita, este último sendo tóxico para algumas 
espécies e a mudança da temperatura da água para >30 pois ocorre a interrupção no 
desenvolvimento do parasita (NOGA et al., 2013). 
Resultados: No Brasil, a piscicultura é uma atividade de grande importância e é preciso estar 
atento ao manejo dos animais, para que não sofram com doenças como a ictiofitiríase, 
provocando prejuízos financeiros ou na saúde dos consumidores. Apesar de ser uma doença 
conhecida por quem cria peixes, ele possui um ciclo de vida simples, porém é necessário 
cuidados específicos, para o tratamento desses animais pois é uma enfermidade bastante letal 
fazendo com que o animal fique apático e tenha dificuldade respiratória. Tornando-se um 
perigo pois o peixe doente pode acabar infectando outros animais. Além de que, foi 
descoberto uma cepa do protozoário que não precisa sair do peixe para completar o ciclo, 
dificultando o tratamento. 
Conclusão: É necessário um estudo maior acerca dessa enfermidade aqui no Brasil por se 
tratar de uma doença comum em peixes, podendo constituir um prejuízo financeiro para o 
mercado e na saúde do animal e consumidores. Além de um estudo mais para um protocolo 
eficaz no tratamento. 
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Introdução: Nas últimas décadas, o número de casos de animais diagnosticados com 
neoplasias teve aumento considerável.  Isto advém do fato destes estarem com uma maior 
sobrevida, e devido a isso, surgiram novas opções terapêuticas e formas de manejo para 
garantir a melhoria da qualidade de vida destes pacientes. Como o baço é um órgão que 
possui diversas funções, dentre elas a imunológica, a estocagem e maturação de células 
sanguíneas, este acaba por ser o alvo de diversas patologias. Os tumores de células 
mesenquimais têm a origem nas células mesenquimais de tecidos conjuntivo, sanguíneo, 
linfático, nervoso, adiposo, muscular e ósseo, possuindo macroscopicamente formas e 
tamanhos diferenciados. A ultrassonografia mostra-se eficaz na identificação de tumores 
esplênicos e devido ao risco de hemorragias, a esplenectomia é a medida terapêutica mais 
utilizada, podendo-se realizar  a citologia aspirativa após o procedimento para a identificação 
de malignidade ou não .O objetivo desse trabalho é relatar um caso de esplenectomia total 
devido a uma neoplasia mesenquimal maligna em baço de um cão atendido em uma clínica 
veterinária na cidade de Teresina-Piauí. 
Metodologia: Um cão da raça Pinscher, fêmea, de 10 anos de idade foi atendido com relato 
de falta de apetite, apatia e aumento do abdômen e ao exame físico apresentava sensibilidade 
dolorosa na região, temperatura retal de 38ºC e desidratação. Indicou-se um exame de 
ultrassonografia da região abdominal no qual foi possível observar o Baço com volume 
moderadamente aumentado sugestivo de esplenomegalia com superfície irregular, 
parênquima com ecogenicidade preservada e topografia habitual com presença de estrutura 
nodular, subcapsular, com ecogenicidade mista. Nos exames hematológicos, evidenciou-se 
anemia microcítica normocrômica e uma eosinopenia. Foi solicitado o internamento do 
paciente para tratamento de suporte e realização de esplenectomia total e posterior citologia 
aspirativa por agulha fina (CAAF). 
Resultados:O nódulo encontrado no baço tinha aproximadamente 5 cm de cor brancacenta, 
formato arredondado e consistência firme. Na CAAF verificou-se grande quantidade de 
células sanguíneas e várias células mesenquimais alongadas, variando de células fusiformes 
com citoplasma disposto oposto ao núcleo a celular ovais e estreladas, evidenciando atipias 
como anisocitose, pleomorfismo, cromatina grosseira, macrocariose, célula evidentes e 
multinucléolos, sugestivo de neoplasia mesenquimal maligna. Após a esplenectomia, a 
paciente ficou sendo monitorada para verificar sua recuperação e adaptação, recebendo alta 
após melhora clínica.  
Conclusão: A esplenectomia total tem-se mostrado um tratamento eficiente em casos de 
neoplasias malignas. Os exames complementares como a ultrassonografia e citologias 
mostram-se de extrema importância para diagnósticos de neoplasias esplênicas e, associados 
ao tratamento cirúrgico, tendem a resultar em um melhor prognóstico para o paciente. 
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