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Resumo: Uma das maiores dificuldades na manutenção de animais silvestres em cativeiro é a              
alimentação e nutrição adequada para cada indivíduo. Para isso, o técnico deve conhecer, além dos               
hábitos alimentares de cada espécie, os conceitos básicos em nutrição animal e as estratégias de               
sobrevivência dos animais em vida selvagem, principalmente, as interações entre o animal e o ambiente               
em que vive. Consequentemente, uma equipe multidicisplinar, contendo um zootecnista, veterinário e            
biólogo, que assume o compromisso de receber animais para um atendimento, poderá fazer o diferencial               
no processo de recuperação. No entanto, cada animal possui alguma necessidade especial seja ela              
nutricional e até mesmo clínica como o indivíduo estudado no presente relato, o cachorro-do-mato              
(Cerdocyon thous), que ao chegar para a reabilitação no Cetas possuía anemia, infestação por carrapatos,               
quadro nutricional crítico e o fêmur quebrado do membro traseiro esquerdo. A priori o animal recebeu                
uma alimentação para conseguir ser operado, e uma alimentação pós-operatório balanceada para ajudar no              
processo de recuperação. Contudo a melhora do animal via alimentar não foi o suficiente para a                
reabilitação completa do indivíduo, devido a fatores como recursos financeiros, material de manutenção e              
curativos adequados insuficientes e os próprios fatores climáticos resultaram na escolha por eutanásia do              
animal. 
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REHABILITATION OF A CACHORRO-DO-MATO (Cerdocyon thous, LINNAEUS, 1766) IN 
CAPTIVITY AND IMPLICATIONS – Case Report 

Abstract: One of the major difficulties in the maintenance of wild animals in the captivity is the adequate                  
feeding and nutrition for each animal. For this, professionals must know besides the eating habits of each                 
species, the basic concepts in animal nutrition and the strategies of survival of the animals in wildlife,                 
mainly, the interactions between the animal and the environment in which it lives. Professionals as               
zootechnics, veterinarian and biologist, who are responsible to receiving animals for a care, can make the                
differential in the recovery process. However, each animal need special nutritional and clinical, such as               
the individual studied in the present case report, the cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), arriving for              
rehabilitation at Cetaswith anemia, ticks infestation, critical nutritional state and broken the left femur. A               
priori the animal received a feed to be operated, and balanced postoperative feeding to assist in the                 
recovery process. However, the improvement by food was not sufficient for the complete rehabilitation of               
the individual, due factors such as financial resources, insufficient maintenance material and adequate             
curatives and climatic factor, resulted in the choice of euthanasia the animal. 
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Introdução 
Cerdocyon thous conhecido como cachorro-do-mato é um canídeo de médio porte, tem hábitos             

noturnos e não apresenta dimorfismo sexual (Berta, 1982). Possuem uma média de peso corporal variando               
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entre 4,5 a 8,5kg (Berta, 1982). A espécie se distribui pela Colômbia, Venezuela, Brasil (nordeste,               
centro-oeste, sudeste e sul), Paraguai, Uruguai e norte da Argentina (Berta,1982). 

As informações referentes à dieta do cachorro-do-mato são unânimes em identificar a espécie             
como onívora. Os resultados referentes à dieta são qualitativamente semelhantes, mas diferem na             
proporção das categorias alimentares consumidas (Junior, 2013).  

Os principais itens consumidos na estação seca são pequenos mamíferos (principalmente roedores            
murídeos) e também répteis, ao passo que frutos e insetos são as categorias mais importantes na estação                 
chuvosa. Por ser uma espécie oportunista é provável que a diferença nos itens consumidos entre as                
regiões onde o animal foi estudado, esteja relacionada com a oferta de recursos presentes no ambiente                
(Junior, 2013).  

Como a maioria das pesquisas de dieta é baseada na análise de fezes é provável que o consumo de                   
carcaças esteja subestimado (Junior, 2013). Brady (1979) sugere que a alta mortalidade e acidentes de C.                
thous nas rodovias de sua área de estudo, se deve à procura e consumo de carcaça de outras espécies de                    
animais atropelados à beira de estradas, o que torna um risco na tentativa de busca de alimento. Devido a                   
este fator, esses indivíduos estão cada vez mais presentes em Centro de Triagem de Animais Silvestres                
(Cetas) e Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).  

Uma das maiores dificuldades na manutenção desses animais em Cetas é a alimentação e              
preencher o vazio ocupacional a qual esses animais enfrentam. Pois, animais selvagens não adaptados ao               
cativeiro podem apresentar problemas de saúde frequentemente relacionados com a síndrome do estresse             
que se reflete, sobretudo, em seu comportamento normal (Felippe et al., 2014). 

Para isso, o técnico deve conhecer, além dos hábitos alimentares desta espécie, os conceitos              
básicos em nutrição animal, escore de massa corporal (IMC) e escore de condição corporal (ECC) ideal                
para a espécie, bem como, as estratégias de sobrevivência dos animais em vida selvagem, principalmente,               
as interações entre o animal e o ambiente em que vive.  

Ao passo que a manutenção de animais selvagens em cativeiro constitui uma importante             
ferramenta para a conservação das espécies, seja temporário ou não, este ambiente pode comprometer o               
bem-estar dos animais por diferir do ambiente natural. 

Por fim, o papel de um zootecnista em um centro de manutenção, é de suma importância para a                  
alimentação e a nutrição, visto que, são ferramentas importantes que irão, juntamente com um manejo               
adequado e cuidados médico veterinários, proporcionar uma redução no tempo que os indivíduos             
permanecerão em cativeiro. O presente trabalho tem por objetivo relatar um caso de um indivíduo de                
Cerdocyon thous debilitado em um Cetas, bem como, nas suas implicações durante o processo de               
reabilitação. 

 
Relato de caso 

Foi atendido no CRAS/IMASUL – MS, um indivíduo de Cerdocyon thous, macho, adulto e com               
um histórico de atropelamento, cujo, fraturou o fêmur do membro traseiro esquerdo. O mesmo              
encontrava-se permanentemente deitado e aparentemente muito debilitado. Após a uma avaliação,           
notou-se que possuía um escore de condição corporal (ECC) três, (Costelas facilmente palpáveis e com               
cobertura adiposa mínima; Vértebras lombares evidentes; Cintura evidente por trás das costelas; Gordura             
abdominal mínima), assim que adentrou no centro. 

O grau da fratura demonstrou a necessidade de se realizar uma cirurgia, no entanto, devido ao                
nível estado de debilitação do animal, o mesmo não resistiria ao procedimento. Por isso, a priore optou-se                 
em oferecer uma fonte de alimento úmida que suprisse todas as suas carências iniciais. E ainda, o animal                  
apresentava alta infestação de carrapatos, e recebeu tratamento anti carrapaticida. 

Basicamente, os animais necessitam de uma dieta composta por três itens principais: água, energia              
e nutrientes. A princípio ofereceu-se no período matutino 60 ml de Royal Canin Recovery® com ½ de                 
NutraLife - Vetnil® e água nos horários entre às 8h até 11h30 minutos. No período vespertino (13h às                  
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17h), foi elaborada uma dieta denominada “papa A” feita de 25 ml de água, um ovo, ½ banana, ½ maçã,                    
um pedaço pequeno de mamão. Ambos os alimentos úmidos foram ofertados com o auxílio de uma                
seringa, para facilitar a ingestão da dieta, pois o animal não conseguia se alimentar sozinho, tão pouco                 
manter-se erguido. 

Após o terceiro dia em cativeiro, foi introduzido na dieta um alimento sólido no período               
vespertino, optou-se em usar 60g peito de frango. Com isso, a papa A, se tornou fonte de alimento                  
matutino.  

Em uma semana de reabilitação com a dieta ofertada periodicamente, o animal obteve melhoras no               
quadro nutricional corporal o que proporcionou a realizar a cirurgia para a correção da fratura do fêmur.                 
Após o pós-operatório e devidamente imobilizado, a fonte de alimento úmido no período matutino foi               
trocada por outra, uma papa descrita como “papa B” contendo 25 ml de soro, uma gema de ovo, ½                   
banana, ½ beterraba e no período vespertino 60 ml de Royal Canin Recovery®. 

Após o segundo dia de pós-operatório os alimentos foram dados sólidos e não mais triturados, no                
período matutino a dieta era baseada em frutas cortadas em pedaços (banana, maça e mamão) e a                 
beterraba, e no período vespertino, era ofertado 60g de peito de frango cru com osso. A partir do terceiro                   
dia, aumentou a quantidade de peito de frango para 100g, não houve desperdício dos alimentos oferecidos                
em nenhum dia. Não foi oferecida uma maior quantidade de alimento, pois, o que lhe era fornecido                 
bastava para sua manutenção para atingir o escore ideal, evitando assim, um desbalanceamento. 

Na terceira semana de reabilitação, houve a substituição da carne de frango do período vespertino,               
por um rato vivo, Wistar jovem (Rattus norvegicus), o cachorro-do-mato mesmo com o membro              
imobilizado, conseguia capturar e se alimentar do roedor. Esta dieta se manteve durante todo período de                
sua reabilitação, prezando o enriquecimento ambiental alimentar em prol do bem-estar animal, por             
estimular e buscar uma dieta mais parecida nutricionalmente ao que é obtida na natureza, afim de,                
preconizar uma reabilitação mais rápida.  

Na quarta semana, o C. thous foi transferido para um recinto maior e ao ar livre. Novamente foi                  
realizada uma avaliação visual e palpável, e verificou-se que o animal passou de escore três para um                 
escore quatro, assim como, houve uma melhora perceptiva em seus reflexos e comportamentos naturais              
demonstrando-se cada vez mais presentes.  

Por fim na sexta semana, embora o animal estivesse em um quadro nutricional adequado              
considerado saudável, notou-se uma mudança de comportamento, e então foi feita o exame e avaliação da                
pata imobilizada com o gesso, constatou-se que a mesma se encontrara necrosada. Logo, os veterinários               
responsáveis e os técnicos optaram pela eutanásia do indivíduo.  

 
Discussão 

O presente estudo avaliou o repertório nutricional e alimentar de um indivíduo de Cerdocyon thous               
debilitado em um Cetas, onde foi possível observar o desenvolvimento deste ser, não só em seu escore de                  
massa corporal (IMC) e escore de condição corporal (ECC), mas também em seu comportamento natural               
mais presente.  

O animal ao seu ingresso no CRAS/IMASUL – MS apresentava não só um quadro grave de fratura                 
de fêmur, mas também, uma debilitação em seu estado corporal. Notando assim, que este indivíduo estava                
subnutrido. E o conhecimento da nutrição da vida silvestre é o ponto central para a sobrevivência e                 
produtividade de todas as populações silvestres, estejam elas em cativeiro ou em vida livre (Robbins,               
1993). 

Devido ao quadro de anorexia, fez-se de grande importância oferecer alimentos úmidos e ricos em               
nutrientes, pois nestes momentos, é importante oferecer alimentos com grande valor nutritivo de             
qualidade, e não alimentos desbalanceados nutricionalmente em grande quantidade. Pois o equívoco de             
ofertar uma grande quantidade de alimentos por um curto período pode piorar o estado de saúde do                 
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animal, podendo resultar em problemas como vômitos, torção gástrica, cólicas, diarréias, dentre outros.             
Deve-se ainda levar em consideração que o animal não conseguia manter-se de pé. 

Após o terceiro dia em cativeiro desde seu ingresso, no período matutino, foi observado que o                
animal conseguira manter-se erguido. Após o acontecimento, optou-se introduzir alimento sólido no            
período vespertino e a mantença da papa A no período matutino. Isso para manter o animal estável para                  
prosseguir em seu tratamento, sendo inicialmente, a cirurgia um fator de maior risco.  

Após a cirurgia, cuidou-se para que as refeições ocorressem de forma correta para que o indivíduo                
retornasse o mais breve para uma dieta normal. Ao visualizar que o animal já apresentara melhores em                 
seu pós-operatório, optou-se em aumentar a quantidade de carne oferecida, assim como, no oferecimento              
de frutas e tubérculos.  

Royal Canin Recovery® e NutraLife - Vetnil® foi determinado como fonte inicial de alimento,              
pois, ambos são destinados ao suporte nutricional para anorexia, pós-cirúrgico, cuidados intensivos e             
convalescença, dentre eles o NutraLife - Vetnil® com um diferencial, o estímulo do apetite. E a                
biodisponibilidade dessas duas fontes de alimentos, fez-se necessário devido ao estado do indivíduo, o              
escore corporal.  

Os demais componentes de fonte de alimento foram selecionados de acordo com a disponibilidade              
do CRAS/IMASUL - MS e seus valores e biodisponibilidade nutricional, inclusive no teor de vitaminas.               
As vitaminas, por exemplo, são potentes compostos orgânicos que ocorrem em baixas concentrações nos              
alimentos e desempenham funções vitais específicas nas células e nos tecidos (Faria, 2011).  

Ovos e gemas de ovos possuem vitaminas hidrossolúveis, ricas em biotina, vitamina B1, vitamina              
B2, niacina, vitamina B12 e ácido pantotênico (Faria, 2011). Nos primeiro dias foi utilizado o ovo na                 
papa A, pois, ácido pantotênico atua no metabolismo energético. Já na papa B, utilizou-se a gema do ovo,                  
pois, somente nela são encontradas as demais vitaminas hidrossolúveis, que atuam na manutenção da              
pele, na formação das células vermelhas do sangue, dentre outros.  

Utilizou-se beterraba na papa B e na sua dieta diária, pois é uma fonte importante de vitamina C,                  
sendo um excelente componente natural na participação da formação do colágeno e dos ossos, da               
cicatrização e no aumento da resistência do organismo. Desta forma, um alimento interessante e se fez                
fundamental para a reabilitação pós-operatória.  

Nesse processo, a apresentação da dieta para animais selvagens em cativeiro, é um dos fatores de                
maior relevância na elaboração de dietas. Faz com que a alimentação atenda aos anseios nutricionais,               
morfofisiológicos e psicológicos de cada animal. O hábito alimentar dos animais, relacionado com a              
estrutura gastrointestinal, também fornece informações importantes sobre o tipo de corte e tamanho dos              
alimentos fornecidos (Faria, 2011). Os fatores psicológicos estão relacionados com o bem-estar do             
animal. Com isso, o alimento se torna um atrativo, um momento de ocupação e diversão de animais                 
mantidos em recintos. 

Devido a estes fatores, considerou-se o enriquecimento alimentar, ou seja, oferecer o alimento              
como fonte nutricional, de ocupação e diversão. Na terceira semana, com uma nova fonte de alimento, um                 
rato Wistar jovem (Rattus norvegicus) vivo oferecido diariamente, notou-se uma mudança na pelagem do              
animal com a presença de brilho dos pelos.  

Na quarta semana de reabilitação, o animal foi alojado em um recinto ao ar livre em um ambiente                  
úmido. O mesmo passou a responder melhor a reabilitação obtendo comportamentos naturais, como na              
captura da presa viva, movimentos de alerta, na vocalização, dentre outros, além de recuperar seu escore                
de condição corporal (ECC).  

No entanto, nesta mesma semana houve variações climáticas que resultou em pancadas de chuvas              
diárias por duas semanas seguidas, o que tornou o recinto em um ambiente mais úmido. E devido à falta                   
de gesso sintético para imobilização, o que resultou em poucas trocas para a higiene do corte da lesão,                  
mantendo assim, uma área sem cuidados diários ao qual ela necessitaria. Estes fatores culminaram com a                
piora do membro operado. 
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Na sexta semana, alguns dias depois da cirurgia, ao abrir o gesso, o membro do animal estava                 

necrosado e então os técnicos optaram pela eutanásia do indivíduo. À medida que um animal como este,                 
dificilmente sobreviveria sem um membro tão importante que o auxilia em sua própria sobrevivência na               
natureza, desta forma não poderia ser reabilitado.  
 

Conclusões 
Conclui-se com este estudo, que a alimentação e a nutrição são ferramentas importantes, bem              

como, o estímulo pelo enriquecimento ambiental, que reflete visivelmente na recuperação do indivíduo,             
não só em seu estado clínico, mas em seu comportamento natural também. Neste caso, implicações como                
falta de recursos e situações externas, como clima, impossibilitou na recuperação deste animal.  
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