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RESUMO 

Os macacos do gênero 
platirríneos, com 31 espécies endêmicas da América do Sul. 
animais de até 2 Kg, vivem em grupos compostos pelo casal e 1 a 3 filhotes e são 
classificados como próximo de
e deslocam-se cerca de 1 km por dia. OBJETIVO: O objetivo deste estudo consiste 
em revisar aspectos clínicos e terapêuticos de lesões ortopédicas num primata de 
vida livre, que possam ajudar a conhecer u
espécie, assim como sua reabilitação. RELATO DE CASO: No dia 29 de Outubro de 
2018, dois soldados da Guarda Civil de Araras/SP encontraram durante ronda na 
zona rural da cidade, uma fêmea da espécie 
eles, o animal estava no chão, caminhando na margem da estrada, arrastando o 
membro posterior direito e sendo facilmente contido. O animal foi levado a uma 
clínica veterinária da cidade. Durante a inspeção, notou
propriocepção diminuída em membro inferior direito, e pelame sujo de terra. Foi feita 
a identificação da espécie e pesagem (1,350 Kg). Contenção química foi feita para 
facilitar o exame, manejo e tratamento. Foram utilizados 0,04 mg/Kg/IM de 
Midazolam e 7 mg/Kg/IM de Quetamina, que resultou em imobilidade do animal 
durante 50 minutos. Ao exame físico, constatou
cauda. O animal também estava com desidratação 7%, temperatura retal de 38,8°C 
e uma ferida lacerante com bordos irregu
realizado exame radiográfico do animal, constatando
direito e deslocamento crânio
banhado e tricotomia ao redor da ferida foi feita, com post
se Iodo Povidona 1%. Também foi realizada reposição hidroeletrolítica com 100 
mililitros de Solução Ringer Lactato, por via subcutânea na região interescapular do 
animal. O primata foi mantido internado, em repouso, com administra
0,2 mg/Kg/VO de Meloxicam durante uma semana. Curativos diários na ferida com 
Rifocina e sessões de moxaterapia e eletroacupuntura uma vez por semana foram 
realizados. Água fresca, frutas, ovos e tenébrios foram fornecidos. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Durante o período de um mês em que o primata ficou internado, até o 
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TRATAMENTO DE FRATURA PÉLVICA E LUXAÇÃO VERTEBRAL 
COCCÍGEA EM SAUÁ (CALLICEBUS NIGRIFRONS) DE VIDA LIVRE 

NO ESTADO DE SÃO PAULO – RELATO DE CASO

VERCELINO,
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Os macacos do gênero Callicebus, conhecidos como sauás, são primatas 
platirríneos, com 31 espécies endêmicas da América do Sul. C. nigrifrons 
animais de até 2 Kg, vivem em grupos compostos pelo casal e 1 a 3 filhotes e são 
classificados como próximo de ameaça. Possuem uma área territorial de 17 hectares 

se cerca de 1 km por dia. OBJETIVO: O objetivo deste estudo consiste 
em revisar aspectos clínicos e terapêuticos de lesões ortopédicas num primata de 
vida livre, que possam ajudar a conhecer um pouco da biologia e ecologia da 
espécie, assim como sua reabilitação. RELATO DE CASO: No dia 29 de Outubro de 
2018, dois soldados da Guarda Civil de Araras/SP encontraram durante ronda na 
zona rural da cidade, uma fêmea da espécie Callicebus nigrifrons
eles, o animal estava no chão, caminhando na margem da estrada, arrastando o 
membro posterior direito e sendo facilmente contido. O animal foi levado a uma 
clínica veterinária da cidade. Durante a inspeção, notou-se paralisia de cauda, 

ocepção diminuída em membro inferior direito, e pelame sujo de terra. Foi feita 
a identificação da espécie e pesagem (1,350 Kg). Contenção química foi feita para 
facilitar o exame, manejo e tratamento. Foram utilizados 0,04 mg/Kg/IM de 

IM de Quetamina, que resultou em imobilidade do animal 
durante 50 minutos. Ao exame físico, constatou-se desvio do eixo ósseo em base da 
cauda. O animal também estava com desidratação 7%, temperatura retal de 38,8°C 
e uma ferida lacerante com bordos irregulares em membro inferior direito. Foi 
realizado exame radiográfico do animal, constatando-se fraturas simples em ílio 
direito e deslocamento crânio-dorsal de quinta vértebra coccígea. O animal foi 
banhado e tricotomia ao redor da ferida foi feita, com posterior antissepsia usando
se Iodo Povidona 1%. Também foi realizada reposição hidroeletrolítica com 100 
mililitros de Solução Ringer Lactato, por via subcutânea na região interescapular do 
animal. O primata foi mantido internado, em repouso, com administra
0,2 mg/Kg/VO de Meloxicam durante uma semana. Curativos diários na ferida com 
Rifocina e sessões de moxaterapia e eletroacupuntura uma vez por semana foram 
realizados. Água fresca, frutas, ovos e tenébrios foram fornecidos. RESULTADOS E 

SSÃO: Durante o período de um mês em que o primata ficou internado, até o 
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, conhecidos como sauás, são primatas 
C. nigrifrons são 

animais de até 2 Kg, vivem em grupos compostos pelo casal e 1 a 3 filhotes e são 
ameaça. Possuem uma área territorial de 17 hectares 

se cerca de 1 km por dia. OBJETIVO: O objetivo deste estudo consiste 
em revisar aspectos clínicos e terapêuticos de lesões ortopédicas num primata de 

m pouco da biologia e ecologia da 
espécie, assim como sua reabilitação. RELATO DE CASO: No dia 29 de Outubro de 
2018, dois soldados da Guarda Civil de Araras/SP encontraram durante ronda na 

Callicebus nigrifrons. De acordo com 
eles, o animal estava no chão, caminhando na margem da estrada, arrastando o 
membro posterior direito e sendo facilmente contido. O animal foi levado a uma 

se paralisia de cauda, 
ocepção diminuída em membro inferior direito, e pelame sujo de terra. Foi feita 

a identificação da espécie e pesagem (1,350 Kg). Contenção química foi feita para 
facilitar o exame, manejo e tratamento. Foram utilizados 0,04 mg/Kg/IM de 

IM de Quetamina, que resultou em imobilidade do animal 
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dorsal de quinta vértebra coccígea. O animal foi 

erior antissepsia usando- 
se Iodo Povidona 1%. Também foi realizada reposição hidroeletrolítica com 100 
mililitros de Solução Ringer Lactato, por via subcutânea na região interescapular do 
animal. O primata foi mantido internado, em repouso, com administração diária de 
0,2 mg/Kg/VO de Meloxicam durante uma semana. Curativos diários na ferida com 
Rifocina e sessões de moxaterapia e eletroacupuntura uma vez por semana foram 
realizados. Água fresca, frutas, ovos e tenébrios foram fornecidos. RESULTADOS E 

SSÃO: Durante o período de um mês em que o primata ficou internado, até o 
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seu encaminhamento aos órgãos ambientais, a terapêutica utilizada se mostrou ser 
adequada para promover analgesia e cicatrização da ferida com pouca manipulação 
e estresse, devolvendo a perfeita capacidade de correr e escalar, mas infelizmente 
sem curar a paralisia de cauda.

pelo animal do presente estudo possuem natureza desconhecida e incapacitam a 
locomoção de um animal arborícola, o que talvez tenha resultado na sua separação 
do bando. A não ser que estas lesões sejam corrigidas, um indivíduo desta espéc
nunca poderá ser reabilitado. Este artigo reforça que a união do tratamento alopático 
com a medicina integrativa deve ser feita para alcançar o melhor resultado, que é a 
única condição para que tal paciente não seja condenado ao cativeiro.

PALAVRAS-CHAVE: Callicebus
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seu encaminhamento aos órgãos ambientais, a terapêutica utilizada se mostrou ser 
adequada para promover analgesia e cicatrização da ferida com pouca manipulação 

o a perfeita capacidade de correr e escalar, mas infelizmente 
cauda. CONCLUSÃO: As lesões ortopédicas

pelo animal do presente estudo possuem natureza desconhecida e incapacitam a 
locomoção de um animal arborícola, o que talvez tenha resultado na sua separação 
do bando. A não ser que estas lesões sejam corrigidas, um indivíduo desta espéc
nunca poderá ser reabilitado. Este artigo reforça que a união do tratamento alopático 
com a medicina integrativa deve ser feita para alcançar o melhor resultado, que é a 
única condição para que tal paciente não seja condenado ao cativeiro.
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seu encaminhamento aos órgãos ambientais, a terapêutica utilizada se mostrou ser 
adequada para promover analgesia e cicatrização da ferida com pouca manipulação 

o a perfeita capacidade de correr e escalar, mas infelizmente 
ortopédicas apresentadas 

pelo animal do presente estudo possuem natureza desconhecida e incapacitam a 
locomoção de um animal arborícola, o que talvez tenha resultado na sua separação 
do bando. A não ser que estas lesões sejam corrigidas, um indivíduo desta espécie 
nunca poderá ser reabilitado. Este artigo reforça que a união do tratamento alopático 
com a medicina integrativa deve ser feita para alcançar o melhor resultado, que é a 
única condição para que tal paciente não seja condenado ao cativeiro. 

 


