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5 

procedimentos 
básicos



1) Anamnese

 Ter um formulário 

padronizado ajuda!

 Pontos principais que são 

diferentes de animais 

domésticos

 Material da 
gaiola/terrário/aquaterrário

 Acesso à luz natural

 Composição da dieta

 E se for um animal de vida 
livre?



2) Avaliação visual

 Importante avaliar visualmente, sem 

conter!

 Posição na gaiola/caixa de transporte

 Alerta ou sonolento

 Penas ou pelos arrepiados

 Hiperventilação ou dispneia

 Sujidades nas penas/escamas/pele



3) Avaliação física

Padronizado, de 
acordo com sua 

prática!

Não é um bicho 
de sete cabeças, 

mas tem 
particularidades

Importante 
avaliar o nível de 

estresse do 
paciente!



3) Avaliação física

Cabeça

•Olhos

•Orelhas

•Cav idade oral

•Narinas

•Qualidade dos pelos ou 
das penas 

•Regiões de 
alopecia/apteria ou 
presença de feridas

•Presença de escamas 
retidas

Corpo

•Escore corporal

•Presença de 
ectoparasitas

•Qualidade dos pelos ou 
das penas 

•Regiões de 
alopecia/apteria ou 
presença de feridas

•Penas ao redor da 
cloaca/pelos ao redor da 
região anal e  urogenital

•Presença de escamas 
retidas 

Membros torácicos

•Capacidade de extensão 
e mobilidade (incluindo 
dígitos)

•Presença de 
ectoparasitas

•Qualidade dos pelos ou 
das penas

•Presença de escamas 
retidas 

•Regiões de 
alopecia/apteria ou 
presença de feridas

Membros pélv icos

•Mobilidade de 
articulações (incluindo 
dígitos)

•Presença de feridas 
(inclusive na sola dos pés)

•Presença de 
ectoparasitas

•Qualidade dos pelos ou 
das penas

•Presença de escamas 
retidas 

Não esquecer de palpar em busca de crepitações, nódulos ou aumentos de volumes!



4) Exames 

complementares

Essenciais: veterinário não tem 
bola de cristal

• Hemograma e bioquímicos

• Cultura e antibiograma

• Urinálise

• Exame de fezes

• PCR e sorologias 

• Biópsias e citologias

• Radiografia

• Ultrassonografia

• Tomografia

• Ressonância

• E por aí vai...

Não tem muito mistério:



4) Exames 
complementares

 O que é importante:

 Ter um laboratório de confiança que saiba 
processar e analisar as amostras!

 Hemácias nucleadas

 Endo e ectoparasitas diferentes

 Células diferentes como azurófilos e heterofilos

 Alterações que são comuns em espécies 

diferentes

 Tenha um centro de diagnóstico por
imagem de confiança

 Saiba como colher, acondicionar, identificar 
e encaminhar a amostra corretamente

 E o principal: saiba interpretar os resultados!



5) Acompanhamento

 Diagnosticar não basta: precisa acompanhar!

 Retornos

 Acompanhamento no recinto

 Adaptar conforme evolução

 Exames continuam sendo importantes!

 Eventualmente...alta!



Atalhos para 

encontrar 
referências de 

exames



Livros gerais

Mader’s reptile and amphibian medicine and surgery 
(3rd edition)

Ferrets, rabbits, and rodents clinical medicine and surgery 
(4th edition)

Current therapy in av ian medicine and surgery (1st 
edition)

Clinical av ian medicine 
(https://avianmedicine.net/wp/publication_cat/clinical-
av ian-medicine/)

Tratado de Animais Selvagens (2ª edição)

https://avianmedicine.net/wp/publication_cat/clinical-avian-medicine/


Livros 

específicos

 Exotic animal hematology and citology 

(5th edition)

 Exotic animal formulary (5th edition)

 Diagnostic imaging of exotic pets, birds, 

small mammals, reptiles



Revistas/Periódicos

Revistas 
exclusivas de 
silvestres e 
exóticos

Journal of Avian Medicine and Surgery

Journal of Exotic Pet Medicine

Journal of Herpetological Medicine and Surgery

Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice

Revistas com 
publicações de 
pequenos 
animais, 
silvestres e 
exóticos

American Journal of Research

Journal of Small Animal Practice

Journal of the American Veterinary Medical Association

Veterinary Record



Existe 

recomendação 

de vacinas e 

vermifugação?



Tem vacina 

pra animal 
silvestre e 

exótico?

 Depende!

 Ferret: cinomose, antirrábica

 Mini pig: tem MUITAS vacinas, mas há baixa 
pressão infectiva

 Protocolo deve ser estabelecido de acordo com 
prevalência de doenças regionalmente

 Lagomorfos e roedores: no Brasil, não

 Ruminantes e equídeos domésticos: antirrábica

 Mamíferos silvestres e exóticos em geral: debate

 Aves: grande variação, maioria não

 Galliformes e anseriformes domésticos têm 
vacinas, mas geralmente restritas a animais de 
produção

 Répteis: não

 O que tem impacto e pode ser feito 
independente da espécie: QUARENTENA



E vermifugação?

NÃO EXISTE 
VERMIFUGAÇÃO 

PREVENTIVA!

FAÇA EXAMES! VERMIFUGUE SE 
NECESSÁRIO!

RESSALVA PARA 
ANIMAIS DE VIDA 

LIVRE



O animal silvestre 
foi abandonado 
na clínica: e 
agora?



O que fazer:

 Abandono de animais é crime!

 Art. 32 da Lei nº 9.605/98

 Importante ter prontuário 

preenchido com as informações 
do responsável pelo animal

 Caso seja animal silvestre: CETAS 
ou BPMA



Até onde vai a 
responsabilidade do 
médico veterinário 
ao atender animais 
silvestres de origem 
ilegal?



O que é um animal ilegal?

 Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes 
Ambientais)

 Compra ou vendade animais silvestres
deve ser feita somente com intermédio
de criatórios regularizados e registrados
pelo Ibama

 Qualquer outra hipótese é ilegal em todo
Brasil!

 Animais exóticos com importação e 
criação não autorizadas



E como 

médicos(as) 

veterinários(as) 

devem agir 

nesses casos?

 Lei 5.517/1968, art. 5o

 Atividades privativas do(a) MV incluem 

assistência técnica e sanitária sob qualquer 
forma e a atividade de clínica veterinária em 

todas as suas modalidades atividades 

privativas do médico veterinário

 Resolução 829 do CFMV, de 25 de abril de 
2006: disciplina, uniformiza e normatiza, em 
todo o território nacional, o atendimento 
médico veterinário a animais em 
estabelecimentos médicos veterinários, 
criadouros da fauna silvestre.

 Art. 1º Os animais silvestres/selvagens devem 
receber assistência médica veterinária 

independentemente de sua origem.



E como 
médicos(as) 
veterinários(as) 
devem agir 

nesses casos?

 Resolução 829 do CFMV, de 25 de abril de 2006

 Art. 2º Quando do atendimento a animais 
silvestres/selvagens os médicos veterinários deverão:

 I – elaborar prontuário contendo informações 
indispensáveis à identificação do animal e de seu 
detentor;

 II – informar ao detentor a necessidade de legalização 
dos animais e a proibição de manutenção em cativeiro
dos animais constantes da lista Oficial Brasileira da Fauna 
Silvestre Ameaçada de Extinção ou dos anexos I e II da 
Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies 
da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, 
quando este não possuir autorização do órgão 
competente.

 Art. 3º O médico veterinário deve encaminhar 
comunicado a Superintendência do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento e ao órgão 
executor da Defesa Sanitária Animal no Estado, 
quando do atendimento de doenças de notificação 
obrigatória.



Somos 
obrigados a 
denunciar?

 Não!

 Exceção: casos de maus-tratos (Art. 32 

da Lei nº 9.605/98)

 O que podemos fazer

 Não glamurizar o tráfico nas redes 

sociais!

 Não postar fotos com animais 

silvestres!


