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RESUMO
Atualmente o número de animais silvestres feridos ou mortos em rodovias, em decorrência de trauma
automobilístico, vem aumentando. Frequentemente, os tamanduás são vítimas desses acidentes, os
quais resultam em altos índices de fraturas e óbitos. O presente trabalho tem por objetivo relatar o
manejo ambiental, nutricional e terapêutico de um Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira)
com fratura femoral. O animal foi atendido no hospital veterinário da FAIT, apresentando uma fratura
oblíqua curta em terço proximal do fêmur direito, proveniente de um trauma por atropelamento. Como
tratamento foi realizado a osteossíntese pelo implante de um pino intramedular com cerclagem. O
animal foi anestesiado com cetamina, associada ao midazolam e morfina, além da indução e
manutenção anestésica com isofluorano. Após o procedimento o animal foi medicado com ampicilina,
meloxicam e morfina. Durante todo o período, o animal foi mantido em uma baia de concreto, forrada
com serragem e com disponibilidade de água. A alimentação foi elaborada de forma pastosa com
frutas, leguminosas, laticínios, complexos vitamínicos e ração de gato. O procedimento foi bemsucedido, pois a espécie apresentou boa recuperação. No vigésimo segundo dia pós-cirúrgico optouse pela soltura do animal, pela locomoção adequada e inadaptação ao ambiente ex-situ.
Palavras chave: mirmecofagídeos, osteossíntese, reabilitação silvestre
Linha de pesquisa: Animais silvestres

ABSTRACT
Currently the number of animals injured or killed on roads due to car trauma is increasing. Often,
anteaters are victims of these accidents, which result in high fracture and death rates. This paper aims
to report the environmental, nutritional and therapeutic management of a Myrmecophaga tridactyla
(giant anteater) with femoral fracture. The animal was treated at the veterinary hospital of FAIT,
presenting a short oblique fracture in the proximal third of the right femur, resulting from a trauma by
trampling. As treatment osteosynthesis was performed by implantation of an intramedullary nail with
cerclage. The animal was anesthetized with ketamine, associated with midazolam and morphine, in
addition to anesthetic induction and maintenance with isoflurane. After the procedure the animal was
medicated with ampicillin, meloxicam and morphine. Throughout the period, the animal was kept in a
concrete stall, lined with sawdust and with water availability. The food was prepared in a pasty way
with fruits, legumes, dairy products, vitamin complexes and cat food. The procedure was successful
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because the species showed a good recovery. On the twenty-second postoperative day, the animal
was released for release, adequate locomotion and unfit for ex-situ environment.
Keywords: myrmecophages, osteosynthesis, wildlife rehabilitation
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1.

INTRODUÇÃO

No Brasil ocorrem três espécies de tamanduás, tamanduá-bandeira
(Myrmecophaga tridactyla), o tamanduá mirim (Tamandua tetradactyla) e o
tamanduaí (Cyclopes didactylus), os quais são mamíferos placentários, desprovidos
de dentes, possuem focinho e língua alongados, que facilita a apreensão dos
alimentos como, formigas e cupins (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014).
O

tamanduá-bandeira

pertence

superordem Xenarthra e família

à

classe

Mammalia,

ordem

Pilosa,

Myrmecophagidae, apresentam olhos e orelhas

pequenas e, em contrapartida, o membro anterior é robusto com garras protegidas
no apoio plantar (REIS et al., 2010).
As garras servem como meio de defesa e de busca pelos alimentos, a cauda
é comprida com pelos longos e pode chegar até um metro de comprimento. O
tamanduá-bandeira adulto pode pesar entre 25 a 45 quilos (kg), atingindo até 1,20
metros (m) de corpo e cerca de 80 a 90 centímetros (cm) de cauda. De hábitos
solitários o tamanduá-bandeira só procura a fêmea para acasalar. A gestação é de
aproximadamente 190 dias e o filhote permanece nas costas da mãe até seu
primeiro ano de idade (CARVALHO JUNIOR; LUZ, 2008).
Diversos são os fatores que acometem os animais silvestres de vida livre,
dentre eles estão o desmatamento, incêndios, choques elétricos, tráfico e traumas
automobilísticos que resultam em óbito ou fraturas. Visto que o tamanduá-bandeira é
uma espécie que está em extinção, a preocupação com esses acontecimentos é
redobrada (BARRETO, 2007).
Os acidentes automobilísticos com tamanduás-bandeira vêm crescendo pela
diminuição do seu habitat, isso vem prejudicando muito esta espécie, a qual é de
difícil reabilitação por causa dos seus hábitos alimentares e de adaptação ambiental
complicada (OLIVEIRA et al., 2012).
Para o procedimento de osteossíntese de fêmur, podem ser utilizados vários
materiais como pinos intramedulares, placas ósseas, parafusos, fixadores, fios de
cerclagem e, ainda, fazer associação destes (SLATTER, 2003; DAHROUG, 2009).
As técnicas empregadas nos procedimentos cirúrgicos de animais silvestres vêm se
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aprimorando a cada dia, embora possa haver, anatomicamente, algumas diferenças
entre as espécies de carnívoros, os quais são usados como padrão (FOSSUM,
2014).
O presente trabalho tem por objetivo relatar o manejo ambiental, nutricional e
terapêutico de um Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira) com fratura
femoral.

2.

RELATO DE CASO

Foi atendido no hospital veterinário da Faculdade de Ciências Sociais e
Agrárias de Itapeva – SP (FAIT) um tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla),
fêmea, com aproximadamente 4 meses de idade e pesando 9,750 (kg), vítima de
atropelamento, a qual foi resgatada pelo corpo de bombeiros da cidade de Itararé –
SP, com suspeita de fratura.
O animal chegou ao hospital apresentando decúbito lateral e apatia intensa.
Dessa forma, para melhor avaliação e exames complementares, o animal foi
anestesiado com cetamina (10 miligramas por quilo) (mg/kg) associada a xilazina (2
mg/kg), além da administração de morfina (0,4 mg/kg), todos administrados por via
intramuscular (IM) (Figura 1).
Figura 1: Tamanduá-bandeira fêmea, durante o atendimento veterinário no dia do resgate.

Fonte: Arquivo pessoal.
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Após anestesia, realizou-se o exame radiográfico do fêmur do membro pélvico
direito nas projeções mediolateral e craniocaudal, pois no exame clínico foi
averiguada a crepitação da região. No exame radiográfico foi constatada a fratura
completa, simples e oblíqua curta, localizada em terço proximal do osso fêmur direito
(Figura 2).
O animal foi acomodado em uma baia de concreto, medindo 3 m2, com
disponibilidade de água, forrada com serragem e isolada com tábuas de madeira.
Durante o dia, o animal era solto por 30 a 40 minutos com acompanhamento
veterinário, para troca da cama (a cada 2 dias), banho de sol e, posteriormente,
estímulo de deambulação.

Figura 2: Exame radiográfico na projeção craniocaudal do fêmur direito do tamanduá-bandeira, no
qual nota-se a fratura completa, simples e oblíqua curta (seta vermelha), localizada em terço proximal
do osso fêmur direito de tamanduá-bandeira.

Fonte: Arquivo pessoal.

Nos dias que precederam a cirurgia, o animal foi medicado com morfina (0,4
mg/kg), ampicilina (20 mg/kg) e meloxicam (0,1 mg/kg), IM. Realizou-a também,
uma sessão de eletroacupuntura para diminuir os riscos de complicações e
minimizar a dor do tamanduá. Após a terapia, foi efetuada a imobilização do membro
com uma tala de EVA para limitar a movimentação e reduzir os danos da lesão. Foi
realizada, ainda, a coleta de sangue para hemograma e bioquímico, os quais
evidenciaram anisocitose e a presença de equinócitos.
A pesquisa de hematozoários não foi requisitada, mas foi realizado o exame
de fezes pela técnica de flutuação, na qual foram encontrados nematódeos e
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cestódeos, além de proglotes nas fezes. O animal apresentava ainda infestação por
carrapatos como o Amblyoma nodosum que é comumente encontrado em
tamanduás-bandeira. Os machos do Amblyoma nodosum apresentam a letra “J” no
escudo dorsal completo, e as fêmeas com escudo dorsal incompleto a letra “Y”
(Figura 3).
Figura 3: A) Carrapato Amblyoma nodosum, encontrado em tamanduás-bandeira, vista dorsal. B)
Carrapato Amblyoma nodosum, encontrado em tamanduás-bandeira, vista ventral.

Fonte: Arquivo pessoal.

No exame bioquímico, todos os valores encontrados de uréia, creatinina,
alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA) e aspartato aminotransferase
(AST) encontravam-se normais. Já a proteína total, albumina e globulina,
encontravam-se abaixo do valor de referência (Figura 4).
Figura 4: Resultado de proteína total, albumina e globulina do exame bioquímico realizado na
tamanduá-bandeira no dia da sua chegada.

Fonte: Arquivo pessoal.
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A alimentação oferecida era pastosa, retirada de uma formulação nacional
para tamanduás ex-situ, a qual foi constituída por 125 mililitros (ml) de creme de
leite; 125 gramas de leite em pó; 250 gramas de ração de gato; 250 ml de água
morna; 75 gramas (g) de cenoura; 75 g de banana; 75 g de beterraba; 75 g de talo
de couve; um ovo cozido com casca; 10 gramas de polivitamínico em pó; 0,5 ml de
vitamina K; 200 gramas de mamão; 125 ml de kefir. A mistura foi batida e oferecida
ao animal a cada 12 horas, pois se tratava de um filhote, no qual poderia apresentar
crises de hipoglicemia, foi resolvido seguir esse protocolo pelos médicos veterinários
envolvidos.
A fim de acelerar a recuperação do animal, foi estipulado como tratamento da
fratura a osteossíntese do fêmur. Inicialmente, foi realizada a medicação préanestésica (MPA) no animal com cetamina (8 mg/kg), associada ao midazolam (0,6
mg/kg) e morfina (0,4 mg/kg), IM. Dessa forma, a indução e manutenção anestésica
foram executadas com o empregado do isofluorano via máscara. O animal foi
mantido em fluidoterapia com solução de ringer lactato (15 mililitros por quilo (ml/kg), além da associação anestésica de fentanil (2 mg/kg), cetamina na (2 mg/kg),
e midazolam na (0,1 mg/kg), todos IV.
Após plano anestésico, foi realizada a tricotomia e assepsia da região com
clorexidine e álcool. Foi preparado o campo cirúrgico e procedeu-se a incisão elíptica
na face lateral da coxa direita. Posteriormente, foi feita a incisão da fáscia lata,
localizado os músculos vasto lateral e bíceps femoral, os quais foram afastados,
permitindo o acesso ao osso femoral fraturado (Figura 5).
Figura 5: A) Tricotomia do membro posterior direito na face lateral da tamanduá-bandeira, assepsia e
posicionamento do campo cirúrgico. B) Incisão elíptica do membro posterior direito na face lateral do
tamanduá-bandeira e posterior divulsão de tecido contíguo. C) Localização do fêmur no terço
proximal de tamanduá-bandeira para redução da fratura.
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Fonte: Arquivo pessoal.

O processo de redução da fratura foi realizado pela tração manual, assim que
reposicionado o fragmento distal, com posterior inserção do pino intramedular sem
rosca com 6 milímetros (mm) de diâmetro com o auxílio da furadeira, o qual permite
o alinhamento do osso. Para complementar o implante, em seguida realizou-se a
cerclagem em loop com fio de 1,2 mm. Em seguida, foram feitas as suturas da
musculatura, subcutâneo e pele (Figura 6).
Os critérios para a escolha da técnica de osteossíntese femoral em tamanduábandeira foram o baixo custo dos materiais, o animal poderia ser solto com mais
rapidez e também baseado na experiência do médico veterinário cirurgião.
Figura 6: A) Posicionamento e colocação do pino intramedular no fêmur direito (seta vermelha) e fio
de cerclagem (seta preta) em tamanduá-bandeira. B) Procedimento de cerclagem em fêmur direito na
porção do terço medial de tamanduá-bandeira. C) Sutura de pele no membro posterior direito na face
lateral em tamanduá-bandeira.

Fonte: Arquivo pessoal.

Posteriormente, com o animal ainda anestesiado, foi realizado o exame
radiográfico nas projeções craniocaudal e mediolateral, para averiguar o alinhamento
ósseo e a posicionamento do implante (Figura 7). Os curativos foram realizados
diariamente com a limpeza da ferida cirúrgica com iodo tópico povidine, além da
aplicação IM de ampicilina e meloxicam por 4 dias e morfina 5 dias.
Figura 7: A) Imagem radiográfica do membro posterior direito na projeção mediolateral do osso fêmur
de tamanduá-bandeira após osteossíntese no pós-cirúrgico imediato; B) Imagem radiográfica do
membro posterior direito na projeção crâniocaudal do osso fêmur do tamanduá-bandeira após
osteossíntese no pós-cirúrgico imediato.
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Fonte: Arquivo pessoal.

Após 22 dias, o animal apresentava boa deambulação e recuperação
cirúrgica. Pela dificuldade em manter o animal confinado e pela rápida recuperação,
foi indicada a soltura deste, a qual foi organizada e efetuada pela polícia ambiental
de Itapeva (Figura 8).
Figura 8: Tamanduá-bandeira no dia da soltura, 22 dias após recuperação cirúrgica. Realizada pela
polícia ambiental do Município de Itapeva.

Fonte: Arquivo pessoal.

3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Reis e colaboradores (2010) relatam que o tamanduá-bandeira possui um
membro anterior robusto, seus hábitos noturnos e seu comportamento territorialista
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são fatores que contribuem para os acidentes causados em rodovias, pois ele se
sente ameaçado ou atordoado pelos faróis e vai em direção ao carro para atacá-lo.
Para Cubas, Silva e Catão-Dias (2014) e Oliveira e colaboradores (2018), a
grande maioria dos animais encontrados atropelados ou mortos, são fêmeas
prenhes ou com seus filhotes a tiracolo, pois segundo Carvalho Junior e Luz (2008),
são nesses períodos que as mães carregam seus filhotes, pela busca por alimento,
por serem animais solitários. Sendo assim, os filhotes quando sobrevivem são
encaminhados para reabilitação em zoológicos, bem como no centro de triagem e
reabilitação de animais silvestres, entre outros, conforme descrito por Beresca e
Cassaro (2001).
Segundo Barreto (2017), não são apenas os acidentes automobilísticos que
acometem gravemente os tamanduás, desmatamentos, incêndios entre outros.
Afirmando, o autor deixa sua colocação sobre a preocupação da preservação dessa
espécie, pois se trata de uma espécie que está em situação de vulnerabilidade.
Fossum (2014) e Dyce (2010) explanam que apesar de existir diferenças
anatômicas, as práticas utilizadas para carnívoros podem se encaixar aos silvestres
carnívoros, sendo que, Martínez (2007), ainda frisa a relevância de uma pesquisa
minuciosa da anatomia, fisiologia e biologia da espécie, para assim evitar
complicações e mais estresse ao animal.
Apesar de Slatter (2003) descreve os vários materiais e técnicas para a
osteossíntese de fêmur, optou-se pelo pino intramedular com cerclagem, pois com a
fixação pela placa o animal teria que passar mais tempo na reabilitação, dificultando
seu retorno à natureza.
Para Carregaro, Gerardi e Honsho (2009) a extrapolação alométrica do cão
é comumente utilizada com segurança para protocolos anestésicos em
tamanduás-bandeira, frisando que o uso restrito da cetamina não é recomendado,
pois o animal pode entrar em estado catatônico e apresentar movimentos
involuntários. A associação com o diazepam é sugerido e, é evitado o uso
exclusivo da xilazina, que em alguns casos pode causar a regurgitação e
hipotensão. Já Fournier - Chambrillon, Fournier e Vié (1997), obtiveram sucesso
com a associação de xilazina e cetamina.
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De acordo com Francisco e Teixeira (2018), a fisiologia digestiva do
tamanduá-bandeira, é semelhante à dos cães e gatos domésticos. De acordo com
Gillespie (2003), Miranda (2014) e Valdes e Soto (2015), nos zoológicos do Brasil,
os tamanduás-bandeira são alimentados com formulações pastosas variadas, que
contém derivados do leite, ovos, carne, ração canina ou felina, frutas, suplementos
multivitamínicos e minerais, na qual é adicionada a vitamina K, pois não são
capazes de sintetizá-las.
Miranda e Costa (2006) dão ênfase na alimentação, para que ocorra uma
boa recuperação do animal em ambiente ex-situ, citando a vitamina K como
importante componente adicional por ser um coagulante e anti-hemorrágico. Uma
das principais avitaminoses que essa espécie pode desenvolver em manejo exsitu é a hipovitaminose K, causando sangramentos nasais, oculares e descamação
das garras, sendo assim é indicada a suplementação com probióticos ou o uso
direto da vitamina.
Teare, Weldon e Kapustin (2009) apud Francisco e Teixeira (2018),
descrevem que os hábitos alimentares in situ dos tamanduás-bandeira, são pouco
conhecidos, sabendo-se que a espécie possui preferência por formigas e cupins,
mas que pode ingerir larvas de besouros e abelhas.
Em relação ao ambiente ex-situ, este deve ser calmo, sem muitos
estímulos, tanto visuais como olfativos e auditivos, assim como um número
reduzido de pessoas envolvidas no manejo do animal, para que os níveis de
estresse sejam mínimos, os quais podem causar desconforto ao animal, de acordo
com Fernandes (2009).
Cubas, Silva e Catão-Dias (2014), relatam ainda, que os tamanduásbandeira, são animais do cerrado e campos que possuem hábitos noturnos, o que
pode ser um impasse para manter uma boa nutrição em manejo ex-situ, pois a
aceitação da alimentação artificial vai depender muito da individualidade de cada
animal, independentemente da idade.
Para Luna e colaboradores (2014), a situação sanitária de animais
silvestres é de suma importância, uma vez que animais de vida livre são
reabilitados em ambientes ex-situ e possuem uma carga parasitária. Dessa forma,
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recomenda-se não vermífuga-los, a fim de não causar uma queda na imunidade, a
qual os deixaria mais susceptíveis quando reintroduzidos na natureza.
Bonnon, Oliveira e Souza e Ortunho (2011) assim como Fonseca, Carneiro
e Vidotto (2011), relatam que o período do tratamento até a consolidação total vai
depender da avaliação da fratura que incluem os protocolos utilizados e a fisiologia
do animal em si. Resultados indesejáveis podem ocorrer como união atrasada,
não união, má união e osteomielite, além da infecção do pino e falha da fixação.

4.

CONCLUSÃO

Com o presente trabalho, pode-se concluir que o tratamento cirúrgico, com
colocação de pino intramedular e cerclagem foi viável, pois a espécie apresentou
boa cicatrização óssea, permitindo a movimentação do animal após o quarto dia do
procedimento cirúrgico. Sendo que, no vigésimo segundo dia após o tratamento, foi
possível reintroduzi-la na natureza, sendo que em pequenos animais esse período
de recuperação pós-cirúrgico pode durar até 60 dias.
Os procedimentos anestésicos e cuidados pós-operatórios foram adaptados
ao animal, de acordo com a literatura de protocolos anestésicos e terapêuticos,
adequados de pequenos animais.
O manejo do animal ambiental foi dificultoso em virtude da ausência de um
espaço apropriado ao animal, o qual possibilita um melhor enriquecimento ambiental
e, assim, uma melhor adaptação. A alimentação pastosa foi bem aceita, e o animal
não apresentou perda de peso, durante o confinamento.
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