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Introdução

Objetivo

A Jaguatirica (Leopardus pardalis) é um felino que
pertence a família Felidae e é uma das 8 espécies de
felinos que ocorrem no Brasil. No Rio Grande do Sul a
espécie esta classificada como vulnerável à extinção.

O objetivo deste trabalho foi relatar o histórico clínico,
a medicina preventiva e o quadro clínico ante e postmortem de um indivíduo que viveu aproximadamente
21 anos no Jardim Zoológico da Universidade de
Caxias do Sul.

Materiais e Métodos
O exemplar estudado trata-se de um macho que chegou ao
Jardim Zoológico da Universidade de Caxias do Sul em
1996, desde então recebeu acompanhamento médico
veterinário e os devidos cuidados referentes a nutrição,
medicina preventiva e enriquecimento ambiental. Em 2011,
o animal apresentou claudicação no membro posterior
esquerdo, tendo como suspeita clínica desgaste articular,
foi instituído tratamento clínico com terapia de pulso com
condroitina e glucosamina, apresentando excelente retorno
clínico. Em Janeiro de 2016 observou-se claudicação no
membro
anterior, após avaliação foi verificado um
supercrescimento das garras, com perfuração dos coxins.
Neste período foram realizados exames complementares,
inclusive
exames
radiográficos
que
confirmaram
espondilose na região tóraco-lombar, e doença articular
degenerativa severa na articulação fêmur-tíbio-patelar, com
marcante reação profilática.
Figura 1 e 2: Exame radiográfico região da coluna e
articulação.

Fonte: Clínica Veterinária do Parque.

Discussão e conclusão
A longevidade apresentada pelo indivíduo comprova que os
manejos nutricionais e sanitários foram eficientes.
Durante o levantamento bibliográfico para este trabalho
verificou-se a escassez de material científico sobre a
espécie por isso salientamos a relevância da publicação
científica sobre as patologias e os cuidados preventivos de
animais silvestres em cativeiro. Figura 6: Jaguatirica em cativeiro.

Fonte: Internet

Durante o tratamento o animal apresentou um quadro
debilitante vindo a óbito após uma parada cardíaca.
Na realização da necropsia nenhuma das alterações
encontradas foram significativas.
Figura 3: Exame de necropsia.

Fonte: Registros próprios.

Figura 4 e 5: Supercrescimento das garras com
perfuração dos coxins e dentição do animal.

Fonte: Registros próprios.
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