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1. Resumo  
Com o aumento do mercado de pet silvestre, associado a falta de conhecimento dos 
proprietários, acarretou em considerável aumento nos atendimentos da espécie 
Chelonoides Carbonaria que chegam às clínicas em grau máximo de debilidade 
orgânica. A administração oroesofágica de alimentação e de medicações forçadas 
em testudines é técnica consagrada na literatura nacional e internacional. Tal 
técnica, apesar do uso corrente, torna-se complicada quando utilizada em animais 
maiores, que são mais fortes e mais pesados ou na presença de animais irascíveis. 
Nestas condições o manejo torna-se difícil, sendo importante o desenvolvimento ou 
aprimoramento de outras técnicas que facilitem o manejo desta espécie animal.  
Com base na literatura pesquisada para este projeto, foi possível constatar as 
dificuldades inerentes ao manejo de animais silvestres na clínica veterinária, por 
este motivo, este projeto apresentará vinte casos clínicos descrevendo a nova forma 
de utilização da sonda uretral com o auxílio de um mandril, introduzida por via 
nasogástrica, para administração de fluídos e/ou fórmula alimentar em Jabuti-
Piranga (Chelonoides Carbonaria) atendidos no período de maio à dezembro/16. A 
utilização de sonda nasogástrica é descrita em literatura, contudo esse projeto 
objetiva sua melhoria acrescentando o uso do mandril. Serão realizadas radiografias 
na projeção dorsoventral para verificação do posicionamento da sonda, tornando o 
procedimento viável e seguro.  
 
2. Introdução 
Dos testudíneos, os jabutis figuram como um das espécies mais criadas em 
cativeiro, justificando assim o aumento no número de atendimentos a esses animais 
nas clinicas veterinárias. (ANDREI et al, 2007). Por apresentarem forte musculatura 
em membros e pescoço, os jabutis podem retrair esses apêndices para dentro do 
casco tornando difícil o exame físico (podem infligir mordeduras graves), 
procedimentos clínicos, aplicações de medicamentos e coleta de material biológico. 
(CUBAS et al, 2014). 
Segundo Cubas, et al (2014), as sondas de uso prolongado, colocadas por meio de 
faringostomia ou gastrostomia, são indicadas para administração de fluídos ou 
alimentação contínua em pacientes criticamente doentes, agressivos, ou cuja boca é 
de difícil abertura, causando extremo estresse. Mader (2006) concorda que os 
recursos acima, são utilizados para minimizar estresse, especialmente naqueles 



testudíneos fortes, agressivos ou nos demasiadamente debilitados, quando se 
requer intubação gástrica repetida vezes, recomenda-se a técnica de esofagostomia, 
com preparo para uma cirurgia asséptica, onde há necessidade de habilidade do 
clínico como cirurgião e uso de agente anestésico. Mesmo nos casos de animais 
mais debilitados onde apenas a contenção manual seria suficiente, é imprescindível 
o uso da anestesia local, por ser um procedimento doloroso, além dos riscos de 
contaminação por se tratar de uma ferida aberta. (DIVERS et al, 2007). 

 
3. Objetivos 
O presente trabalho tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento e 
aprimoramento de uma nova técnica através de métodos seguros e pouco invasivos, 
determinando o uso de sonda com mandril pela via nasogástrica como alternativa 
para administração de fluídos e ou fórmula alimentar em animais da espécie 
Chelonoides Carbonaria. 
 
4. Metodologia 
A pesquisa será realizada em duas etapas e serão utilizados para os dois 
procedimentos vinte animais, pacientes do Hospital Veterinário Anhembi Morumbi e 
clínica parceira De Olho no Bicho, acima de dois quilos, independente do sexo, 
jovens e adultos.  Antecedendo os procedimentos, será realizada a mensuração do 
peso dos animais, comprimento da sonda que será demarcada desde as narinas até 
região topográfica de estômago caracterizada pelo segundo escudo epidermal 
dorsal e também a morfometria do casco (comprimento e largura).  
Na primeira etapa será feita a introdução de sondas uretrais pela via nasogástrica 
sem mandril e numa segunda etapa com o novo método, nos mesmos animais e 
pela mesma via, serão utilizadas sondas uretrais com mandril (fio de aço 
odontológico). As sondas serão lubrificadas previamente.  
As sondas serão introduzidas até atingir a cavidade gástrica percebendo-se o grau 
de dificuldade em inserir-se a mesma. Para comprovar que as sondas introduzidas 
sem o mandril estão alojadas na cavidade gástrica, será administrada previamente á 
sua introdução até 0,5 ml de solução de sulfato de bário 100% que será 
devidamente evidenciado nas radiografias.  
Após, repetirá o mesmo procedimento com os mesmos animais, porém utilizando-se 
sondas com mandril. O sucesso da segunda manobra será confirmado com uma 



radiografia simples, onde constatará a presença do mandril, sendo este radiopaco 
não havendo necessidade de se utilizar o meio de contraste.  
 
5. Desenvolvimento 
Julho/16 - Início da primeira fase com a mensuração do peso e morfometria do 
casco dos cinco primeiros animais que participarão da pesquisa: 

 
Próximos passos – Para estes primeiros cinco animais, a realização da técnica da 
sonda nasográstrica sem mandril com comprovação da localização por raio x 
contrastado e repetido o procedimento com a nova técnica com colocação do 
mandril e realizar nova comprovação de localização por meio raio x simples. 
Repetir todas as mensurações e procedimentos para outros quinze animais. 
 
6. Resultados Preliminares 
Não foi possível avaliar resultados preliminares, pesquisa em andamento. 
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Animal Peso Kg Morfometria
Comp x Largura (cm)

1 2.40 32.5 x 29.5
2 2.60 30.5 x 26.0
3 3.00 31.0 x 33.0
4 3.20 35.0 x 28.5
5 3.40 34.0 x 30.5


