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Resumo 

O presente relatório, realizado em contexto de estágio curricular do Mestrado Integrado 

em Medicina Veterinária, pretende reunir as informações mais relevantes na gestão do corço 

europeu no Piacenza Wildlife Rescue Center, durante todos os momentos, nomeadamente 

sinalização, resgate, captura e transporte, bem como avaliação da extensão das lesões e 

estimativa do período de recuperação no centro, o que é crucial para decidir entre uma 

recuperação e posterior libertação do corço no habitat, ou se, em vez disso, a eutanásia será o 

procedimento mais acertado. 

Nestas 16 semanas de estágio, o Piacenza Wildlife Rescue Center interviu sobre 71 

corços, sendo que 3 deles deram entrada já sem vida nas instalações do centro. Os corços da 

faixa etária subadulta - de 10/11 a 22/23 meses – foram os que mais frequentemente se 

encontraram em situações de dificuldade (45%), sendo que destes 65,6% eram machos. 

Os motivos de destaque pelos quais os corços deram entrada no PWRC foram colisão 

por veículos (52,1%), acidentes causados por máquinas agrícolas (23,9%), presença em áreas 

urbanas ou jardins privados (11,3%) e predação (2,8%). 

As principais lesões observáveis foram fraturas, tendo sido detetadas 37 no total, sendo 

que as mais frequentes foram nas regiões anatómicas metatarso/metacarpo (22).  

Infelizmente, a taxa de mortalidade (61%) correspondeu a um valor superior àquele de 

libertação (25%), o que está longe do ideal de um centro de recuperação. No entanto, deve-se 

ter em consideração a situação em que as causas antropogénicas, responsáveis pela maioria 

dos danos nesta espécie, colocam estes animais num estado de saúde bastante crítico que, 

independentemente do tratamento a que são submetidos, acabam por perder a vida. No caso de 

corços com lesões irreversíveis ou com lesões que exigem uma permanência muito longa no 

centro para recuperação, a eutanásia é o único meio de evitar o sofrimento do animal. 

Dado que a região de Emilia-Romanha – onde está inserido o PWRC - é a mais afetada 

por colisões por veículos em fauna selvagem – com um total de 1864 durante 2012 a 2017 - e 

que, o corço foi a maior vítima (90,7%) de tais acidentes, muitos esforços se têm feito na tentativa 

de prevenir tal fenómeno, como a sinalização de estradas, colocação de sensores perto da 

estrada para deteção da aproximação da fauna, entre outros. 

Seria interessante estudar a evolução das crias de corços que deram entrada no PWRC 

durante os meses de maio e junho, uma vez que a gestão de crias exige cuidados de gestão 

específicos, nomeadamente nutrição o mais semelhante possível àquela obtida em vida livre e 

em horários frequentes, temperatura e horas de sono adequadas. Deve-se dar especial atenção 

ao comportamento de quem gere o animal, uma vez que perante a idade e o tempo longo de 

permanência do centro destes animais, há uma suscetibilidade maior de estes animais sofrerem 

“imprinting”. 
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Abreviaturas 

% - percentagem 

µg – micrograma  

AP - rostro-caudal  

bpm – batimentos por minuto 

CdCr - caudo-cranial  

C.R.A.S. – Centro de Recuperação de Animais Selvagens 

CrCd - craneo-caudal  

DP - dorso-palmar  

DPI – dorso-plantar 

EDTA - ácido etilenodiamino tetra-acético 

h – hora(s) 

IC – intracardíaca  

IM – intramuscular 

IV – intravenosa 

kg – quilograma 

Kv – quilovolt 

LL - latero-lateral  

LM – latero-medial  

LO - lateral oblíqua  

mA – miliampere 

mg – miligrama 

ml – mililitro 

ML - medio-lateral  

PA - caudo-rostral  

PD – palmo-dorsal 
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PID – planto-dorsal 

PO – via oral 

PWRC - Piacenza Wildlife Rescue Center 

SID – uma vez ao dia 

TC – tomografia computorizada 

VD - ventro-dorsal  
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1. Introdução 

O presente trabalho tem como tema o corço europeu e a sua gestão no Piacenza Wildlife 

Rescue Center. O corço – Capreolus capreolus (Linnaeus 1758) - é o cervídeo ocidental mais 

abundante e difundido em Itália.  

Com uma representação de mais de 40 espécies e 200 subespécies, os cervídeos são 

notáveis pela sua diversidade morfológica, fisiológica, ecológica e distribuição geográfica. No 

caso do corço, nenhum outro cervídeo é mais numeroso, mais importante para a economia 

venatória europeia e mais capaz de viver em paisagens alteradas pelo homem (Geist 1998). 

As características ecológicas desta espécie fazem com que a paisagem dos Apeninos 

caracterizada por amplas áreas florestais e intercalada com campos e clareiras e vegetação 

rasteira e bosques muito produtivos (Spagnesi & Toso 1991) com um clima ameno represente 

um dos ambientes mais favoráveis para o corço. No entanto, e com o aumento da urbanização 

bem como a exploração dos terrenos para uso agrícola, a atividade humana tem vindo a impactar 

negativamente esta espécie. 

Eu escolhi abordar este animal como tema do meu relatório, uma vez que o corço europeu 

foi o mamífero que mais foi intervencionado pelo Piacenza Wildlife Rescue Center (71 animais 

no total) e, como tal, pude presenciar ao mais variado tipo de situações e conhecer muitos 

aspetos sobre esta espécie. O meu interesse prendeu-se à gestão de um corço encontrado em 

dificuldade, desde o momento da captura e do transporte, passando por todos os processos de 

recuperação do animal, como exame e avaliação do percurso de reabilitação, primeiros socorros 

e estabilização, tratamento, recuperação e reabilitação e finalmente, recolocação no ambiente 

(Meredith 2017). 

É preciso ter em consideração o facto de que estamos a lidar com um animal que, apesar 

de ser igualmente um mamífero, pertence à fauna selvagem e, como tal, exige uma abordagem 

completamente diferente daquela realizada perante um paciente tradicional doméstico. 

2. Distribuição do Corço Europeu na Itália 

O corço, extinto em quase todo o território italiano no século XIX, deve a sua presença 

atual ao progressivo abandono dos campos nas áreas montanhosas e à redução da pressão 

venatória (Riga et al. 2011). 

Na província de Piacenza, desde o início deste século, o corço tem presenciado um 

aumento no crescimento da sua população, exceto no ano de 2013-2014, onde os dados do 

censo indicam uma drástica redução no número de indivíduos desta espécie (‘Caprioli Censiti 

e Abbattuti in Emilia Romagna’, documento observado em http://agricoltura.regione.emilia-

romagna.it/caccia/temi/ungulati/capriolo) 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/ungulati/capriolo
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/ungulati/capriolo
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A caça ao corço é feita de uma forma compatível com a conservação, sendo que a 

atividade venatória é planeada com base em censos de modo a não superar o crescimento 

natural da população e é realizada com técnicas de caça que não alterem o seu 

comportamento natural. O crescimento da população de corços é desejado, pois diminui a 

pressão venatória sobre outras espécies mais vulneráveis e auxilia na conservação de 

grandes predadores, como é o caso do lobo. 

 

 

 

 

 

 

3. Centro de Recuperação de Animais Selvagens 

A região de Emília-Romagna - onde está inserida a província de Piacenza - foi a única 

região em Itália a descrever na sua legislação o termo "Centro de Recuperação de Animais 

Selvagens", introduzindo simultaneamente a sigla C.R.A.S., já há muito usada. 

De acordo com a definição da Lei 2966/2001, os C.R.A.S. são "estruturas destinadas à 

recuperação, reeducação, estudo e posterior reinserção na natureza de espécies pertencentes 

exclusivamente à fauna autóctone”. Esta recuperação de fauna selvagem pressupõe que os 

animais são submetidos a tratamento e reabilitação com o objetivo final de reintroduzi-los, caso 

estejam presentes condições de bem-estar fisiológico e etológico. 

Em oposição a esta reintrodução na natureza, um animal irrecuperável e não submetido 

a eutanásia pode ser mantido permanentemente nas instalações de um C.R.A.S.. Este número 

não pode exceder 10% do total de admissões anuais. Tais animais podem ser usados para 

atividades educativas desde que estejam em estruturas adequadas que lhes garantam condições 

de tranquilidade e bem-estar mental e físico. 

3.1. Piacenza Wildlife Rescue Center 

O Piacenza Wildlife Rescue Center localiza-se na freguesia de Rivergaro, província de 

Piacenza e possui a autorização de realizar as suas funções como C.R.A.S. desde o dia 1 de 

Gráfico 1: Número de corços abatidos e número de corços presentes na região Emília-Romanha com base em 

censos de 2010 a 2018. 
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junho de 2016. Como o próprio nome indica, este centro atua sobre todos os animais encontrados 

em dificuldade no território de Piacenza.  

As duas figuras mais importantes para a gestão do centro são o diretor sanitário, que 

deve ser sempre um veterinário – neste caso o médico veterinário Riccardo Rossi – e o 

responsável, que não necessita possuir uma formação profissional, cargo este ocupado pela 

bióloga Fabiana Ferrari. O funcionamento do centro conta ainda com a ajuda de cerca de 30 a 

40 voluntários, que devem fazer dois cursos de voluntariado antes de estarem aptos a ajudar. 

A abertura do centro tem um horário fixo dependendo da época, contudo estão 

contactáveis 24h por dia para qualquer situação de emergência. 

Conforme a Lei 2966/2001, este C.R.A.S. é classificado como sendo de nível A, o que 

significa que tem a autorização para recuperar, reabilitar e reintegrar espécies autóctones de 

fauna selvagem especialmente protegida identificadas no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 157/92, 

bem como espécies nativas da vida selvagem, tanto protegidas quanto sujeitas a caça. Isto inclui 

todos os mamíferos e aves que habitam o território nacional; porém, esta classificação exclui 

toupeiras, ratazanas, ratos, nutrias e animais do género Arvicola. 

No exemplo de espécies especialmente protegidas, no caso do lobo e de aves de rapina 

diurnas, este centro tem a autorização de realizar os primeiros socorros nestes animais, mas não 

de mantê-los para reabilitação, uma vez que lhe falta estruturas adequadas para tal. Nestes 

casos, tais animais devem ser transferidos para outro centro com condições adequadas para a 

sua recuperação.  

Apesar de não estar aberto a visitas de pessoas externas, este centro tem um papel ativo 

na educação do público, integrando atividades educativas com o objetivo de promover e difundir 

o conhecimento sobre a fauna selvagem e do seu habitat, a fim de consciencializar e sensibilizar 

sobre questões de conservação. 

 

 

 

 

O Piacenza Wildlife Rescue Center tem um papel ativo na monitorização de doenças 

infecciosas, parasitárias e intoxicação em colaboração com o ‘Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna Bruno Ubertini’. Animais resgatados que 

perderam a vida no centro são enviados para este instituto que realiza necrópsias a fim de 

Imagem 1: Ação educativa numa escola primária; visualização do logo do PWRC. (Fotografia original) 
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identificar a causa de morte. Estão também aqui incluídos corços encontrados mortos em 

Rivergaro, em que é função do centro proceder à sua recolha e enviar para o instituto. 

3.2. Instalações do Piacenza Wildlife Rescue Center 

A receção é a primeira divisão com que uma pessoa se depara ao dar entrada no PWRC 

(imagem 12.F - anexos). É neste local que se processa a chegada do animal, onde se reúnem 

informações relativas ao resgate e se pesa o animal antes de este ser avaliado pelo médico 

veterinário. A cozinha (imagem 12.E – anexos) é um espaço essencial para guardar e 

confecionar o alimento diário dos animais. 

É de salientar a existência de uma estrutura de isolamento sanitário (imagem 12.D - 

anexos) separada ao máximo dos outros espaços, feito de material lavável e desinfectável. Tal 

estrutura é reservada para animais que chegaram e ainda estão à espera de diagnóstico ou 

indivíduos suspeitos de doenças sujeitas a notificação obrigatória ou perigosos para outros 

animais recuperados. Quando esta estrutura está ocupada outra solução é usar a barraca de 

madeira exterior. 

Os recintos são ocupados por animais que se encontram numa fase final do seu recobro, 

uma vez que estes auxiliam uma adaptação do animal antes de ser recolocado na natureza. 

 

 

 

Esquema 1: Esquema das Estruturas no Piacenza Wildlife Rescue Center. 
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As ‘boxes’ exteriores (imagem 12.B - anexos) são reservadas para animais como o caso 

do corço por terem dimensões adequadas ao tamanho deste animal e, por estarem no exterior, 

permitem também um ambiente mais calmo e livre de estímulos auditivos e visuais estranhos. A 

primeira “box” (imagem 12.A – anexos) é, no entanto, diferente de todas as outras, com a 

particularidade que a sua construção é própria e adequada para a reabilitação de raposas. 

Quando esta está ocupada, é de evitar a colocação de um corço na “box” ao lado. 

4. Resgaste do Corço Europeu na Província de Piacenza 

Ao contrário da maioria dos animais em dificuldade encontrados pelo público em que lhe 

é solicitado que os transportem até ao centro caso haja essa possibilidade, um corço em 

dificuldade deve ser sempre gerido por pessoal qualificado e experiente que possua todo o 

equipamento necessário para captura, contenção e transporte do animal em segurança. 

Desde o momento da sinalização de um corço em dificuldade até quando este chega ao 

centro é preciso ter cuidados específicos no maneio deste animal de modo a reduzir o seu stress 

e a não agravar o seu estado geral de saúde, ao mesmo tempo que se assegura a segurança 

deste, do público e de toda a equipa interveniente no processo de resgate (Smith 2017). 

4.1. Processo de Captura 

No PWRC, a captura de corços não se trata de um fim, mas sim de um meio que nos 

permite o resgate destes animais e mais tarde, quando recuperados, a sua libertação no seu 

habitat. 

Como Moberg em 1987 definiu, “o stress é a resposta biológica provocada quando um 

animal percebe uma ameaça à sua homeostasia”. Na natureza, estímulos visuais, auditivos ou 

outras sensações não comuns são frequentemente um sinal de perigo (Grandin, 2007). Os 

animais selvagens estão programados para ver o ser humano como uma ameaça, por isso, 

quando se deparam com a sua presença, os seus níveis de stress disparam. O evento de 

captura, assim como fármacos imobilizadores, influenciam a homeostasia fisiológica do animal 

(West et al. 2014). 

Os cervídeos são animais de certa forma previsíveis. A sua força é concentrada para 

movimentar vigorosamente os seus membros e os machos poderão ferir gravemente usando as 

suas hastes (Stocker, 2013). Tendo em consideração o potencial perigo na sua manipulação é 

necessário realizar um planeamento adequado e ponderar qual será o melhor método. Antes de 

abordar o animal deve-se fazer uma cuidadosa observação ao longe (Smith 2017). 

Na província de Piacenza lidamos com uma realidade infeliz, em que a maioria das 

causas de sinalização de um corço em dificuldade (como colisão com veículos, acidente com 

maquinas agrícolas, etc.) faz com que nos deparemos com muitos corços ou já mortos no local 

de resgate ou em situações muito debilitantes. Como tal, a captura de um corço não é um 
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processo em si muito difícil nos casos em que este animal se encontra imóvel quando chegamos 

ao local ou quando se trata de crias de corços. 

 No entanto, perante situações de tentativa de fuga podem ser utilizadas redes de captura. 

Este método de captura é usado geralmente em corços presos em áreas privadas ou urbanas 

(ex: jardins privados, recintos fechados, etc.) que geralmente não possuem nenhumas alterações 

do seu estado de saúde e tentam escapar.  

Devemos ter especial atenção a situações em que o animal tenta escapar e reduzir ao 

máximo a duração da captura, evitando situações de miopatia de captura, que ocorre após 

esforço físico stressante (Barlow, 1986). O animal responde a um episódio de contenção com a 

libertação de catecolaminas, que, por sua vez, iniciam um complexo de respostas neuro-

hormonais. Tudo isto desencadeia mecanismos que são inicialmente protetores, mas que, se se 

prolongarem ou forem muito intensos levarão à presença de fatores destrutivos, como acidose, 

desequilíbrio eletrolítico, hipóxia, hipertermia, edema pulmonar e necrose muscular (Fowler, 

2011). 

Em certas situações é-nos exigido o uso de um método de captura químico. Como 

métodos químicos temos o uso de fármacos tranquilizantes administrados através do uso de 

zarabatanas, dardos e carabinas. A contenção química através do uso de agentes anestésicos 

representa um risco para o animal devido aos possíveis efeitos colaterais e à dificuldade de 

dosear o anestético quando o estado de saúde e o peso exato do animal são desconhecidos 

(Montané i Giralt et al. 2001). 

Devemos ter presente uma estimativa do peso do animal em questão antes de efetuar 

uma contenção química de modo a prevenir erros na dosagem dos fármacos. Deve-se saber 

distinguir um macho de uma fêmea e ter presente o peso médio dentro de cada sexo, de modo 

a conseguir estimar o mais corretamente possível o peso de um corço na natureza. 

         Macho                                                               Fêmea 

         Peso Médio           20 – 32 kg (máx. 36 kg)                                             18 – 30 kg 

  

        Escudo Anal 

Forma de rim                                      Forma de um coração invertido  

                                                  Tufo de pêlos claros a rodear a área vulvar 

                

              Hastes 

   Presentes a partir do 1° ano de vida                                   Ausentes 

    Queda entre outubro a dezembro 

 A injeção de um dardo deve ser feita de um modo cuidadoso de modo a não provocar 

danos no animal. Devemos minimizar o trauma de impacto e a velocidade de lançamento. O 

Tabela 1: Características que diferenciam um corço macho de uma fêmea, com o peso médio dentro de cada sexo. 
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posicionamento impreciso do dardo pode resultar em ferimentos no animal. Como tal, deve-se 

evitar regiões como abdómen, tórax ou estruturas vitais do pescoço (West et al. 2014) (imagem 

2.A). 

Uma grande vantagem da zarabatana é a projeção silenciosa com trauma mínimo de 

impacto. É adaptável para uso em pequenos animais, facilmente avistados, e não tem partes 

mecânicas que exijam manutenção. As únicas desvantagens são o seu comprimento, o curto 

alcance e a habilidade requerida ao operador. (Fowler 2011). 

No PWRC é usado um protocolo que conjuga três fármacos: alfa-2 agonista, ketamina e 

opióide. Os fármacos de escolha são dexmedetomidina (10 μg/kg),  ketamina (2 mg/kg) e 

butorfanol (0,2 mg/kg), por via intramuscular. Um estudo feito pelo PWRC demonstrou que a 

associação com o butorfanol é preferível em situações em que o corço é encontrado consciente, 

responsivo e com sinais de stress evidentes. O uso de butorfanol resulta num tempo de indução 

menor e mais previsível, prevenindo esforços físicos prolongados, o aumento elevado da 

temperatura na contenção e o aumento do nível de stress (Ciucani  2017). 

4.2. Contenção e Transporte 

Após a captura do animal, este deve ser devidamente contido e transportado para o 

centro. Os métodos usados no PWRC para contenção e transporte de corços são: 

- Caixas de madeira adequadas para cervídeos pequenos (imagem 3.A). Os corços 

devem ser transportados até ao interior da caixa em segurança com os olhos cobertos. A 

presença de feno no fundo ajudará a manter um ponto de apoio (Stocker, 2013). Tais caixas são 

usadas principalmente em corços com ausência de fraturas ou outro tipo de ferimento grave. 

Cada caixa possui alguns buracos para a circulação do ar, mas pequenos o suficiente para 

manter o ambiente interior escuro de forma a acalmar o animal. 

- Cordas para imobilização dos membros. É aconselhável uma pessoa bloquear os 

membros usando luvas protetoras enquanto a outra une os membros do animal com a corda ao 

Imagem 2: A - Diagrama com os locais de injeção adequados para um cervídeo assinalados a amarelo; B e C - 

Uso de zarabatana para contenção química de um corço encurralado numa piscina privada. (B e C - fotografias 

originais) 

A 
B C 
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nível dos metacarpos/metatarsos. É recomendado libertar um membro no caso de haver fratura, 

de modo a prevenir a sua exposição e o seu agravamento e no caso de problemas respiratórios, 

de modo a permitir a expansão do tórax. Após a contenção, o corço é colocado numa maca para 

evitar o agravamento do seu estado de geral de saúde. 

Outros procedimentos que auxiliam o estado de calma do animal são o uso o quanto 

antes de uma toalha ou uma máscara para cobrir os olhos. Este instrumento é necessário em 

animais que são fisicamente imobilizados, pois reduz o stress. Não se deve realizar nenhum 

contacto desnecessário. No entanto, ao se aproximar de um animal selvagem deve-se falar com 

um tom de voz baixo, não para acalmá-lo, mas apenas para fazer notar a nossa presença de 

modo a não assustá-lo (Stocker, 2013). O corço deve ser transportado em decúbito ventral ou 

lateral direito, de modo a prevenir situações de timpanismo ruminal (imagens 3.B e 3.C) 

 

 

 

A captura e contenção bem sucedidas de espécies selvagens muitas vezes requer uma 

combinação de métodos físico e químico (West et al. 2014). O método mais comummente usado 

no PWRC consiste em conter o animal com cordas e, após avaliação do estado mental do animal, 

poderá administrar-se por via intramuscular um cocktail de fármacos sedativos. 

Não existe uma técnica ideal de captura ou contenção universais porque, até dentro da 

mesma espécie, o sucesso depende de muitos fatores biológicos, ecológicos e práticos, incluindo 

topografia, estação, clima, idade, condição, sexo, custos e logística (West et al. 2014). 

4.3. Exploração Inicial do Paciente 

Quando o resgate é feito pelo próprio médico veterinário, a primeira abordagem clínica é 

feita antes da chegada ao centro. A exploração inicial do animal procura avaliar os seus sinais 

Imagem 3. A - Diagrama de uma caixa adequada para transporte do corço (Stocker 2013); B e C: imobilização do 

animal com cordas e transporte numa maca. Uso de uma máscara e posicionamento de ambos os corços em 

decúbito lateral direito. Em B o membro anterior direito não está imobilizado para evitar agravar a fratura já 

existente. Em C no fundo da ambulância veterinária é possível visualizar uma rede usada para captura (fotografias 

originais). (B e C – fotografias originais) 

A 

B C 
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vitais de forma a adquirir informação sobre a gravidade da sua condição. Os sinais vitais de vida 

incluem (Stocker 2013): frequência cardíaca, pulso, movimentos respiratórios, mucosas e 

temperatura. 

Um estudo feito em 28 corços de vida livre detetou a frequência cardíaca nestes como 

estando contida dentro do intervalo de 60 a 180 bpm (Santamarina et al. 2001). Outros autores 

consideram frequências acima dos 150 bpm como sendo uma resposta ao stress devido a 

hipoxemia, hipercapnia, dor ou hipotensão. 

O pulso pode ser avaliado na artéria femoral e na artéria maxilar, apesar de nesta última 

ser mais difícil. A literatura também descreve a artéria auricular como sendo um dos locais 

facilmente palpados para esta avaliação (West et al. 2014). 

As mucosas deverão apresentar uma cor rosada, serem brilhantes e terem um TRC entre 

1 e 2 segundos. Em relação à temperatura retal normal em cervídeos, esta está compreendida 

entre 38 e 39°C (Stocker 2013). A avaliação das mucosas e da temperatura retal muitas das 

vezes não é um método exequível; podemos identificar um animal como hipo ou hipertérmico 

através do toque das extremidades das orelhas e extremidades distais dos membros.  

Ao avaliar estes parâmetros no corço é preciso ter em consideração o facto de que a 

maioria dos corços resgatados estão vulneráveis a sofrer stress na manipulação ou estão sob o 

efeito de fármacos sedativos, o que pode levar a uma alteração destes valores. Corços sem 

lesões ou apenas com lesões superficiais, como no caso de corços encurralados em jardins 

privados ou em áreas urbanas, após uma avaliação geral do animal deverão ser libertados caso 

não seja necessário nenhum tratamento que obrigue o animal a dar entrada no PWRC. 

 

 

 

 

 

 

5. Entrada do Corço no Piacenza Wildlife Rescue Center 

5.1. Registo do animal  

Após o corço em dificuldade dar entrada no PWRC, pesa-se o animal e preenche-se uma 

ficha de ingresso com todos os dados exigidos pela legislação, como: 

- data de chegada; 

Imagem 4: Auscultação cardíaca de um cervídeo, neste caso um cervo. (Fotografia original) 
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- dados pessoais da pessoa que resgatou o animal, 

-  local onde foi encontrado o animal; 

- número de identificação do animal; 

- dados de identificação do animal (espécie, sexo, idade, peso); 

- motivo da admissão; 

- destino do animal (reabilitação, transferência, eutanásia). 

A classificação da idade do corço é feita no centro através da divisão em 3 classes etárias, 

sendo estas: 

Classe 

0 Cria: de 0 a 10 - 11 meses 

1 Subadulto: de 10 - 11 a 22 - 23 meses 

2 Adulto: para além de 22- 23 meses 

  

Quanto à discriminação de cada classe etária, de uma forma resumida pode-se afirmar 

que é fácil distinguir as crias nos primeiros 3 – 4 meses de vida devido às suas reduzidas 

dimensões e à presença de manchas brancas na pelagem. Quanto à distinção entre um adulto 

e um subadulto, este último tem uma estrutura corporal mais subtil, com dimensões do pescoço 

e tórax mais pequenas e, no caso do macho, hastes menos pontiagudas (Cicognani et al. 2002). 

A distinção entre o macho e a fêmea já foi referida anteriormente no caso de corços 

subadultos e adultos. No caso das crias de corço é necessário a visualização do órgão sexual 

para obter esta informação.  

A ficha de ingresso também contém informações relativas ao destino do animal, que 

devem ser preenchidas no final do processo do animal.  

5.2. Triagem e Tomada de Decisão   

Quando um corço é recuperado, o veterinário tem a tarefa de realizar uma avaliação 

rápida (triagem) no máximo dentro das 48 horas após a admissão (Kelly et al. 2011), com o 

objetivo de minimizar o sofrimento adicional. 

Um corço recuperado pode ter três destinos diferentes: morte natural do animal, morte 

por eutanásia e libertação no habitat natural. O objetivo principal da reabilitação da vida selvagem 

deve ser sempre libertar o animal com sucesso na natureza, o mais rapidamente possível de 

modo a ter um impacto mínimo no seu bem-estar. Para tal, o animal deve ser libertado com uma 

Tabela 2: Categoria etária dos corços (Cicognani et al. 2002). 
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oportunidade de sobrevivência igual à dos indivíduos da sua espécie. As alternativas são o 

cativeiro permanente, que raramente é aceite e é fortemente desencorajado, ou a eutanásia, que 

deve sempre ser tida em consideração em todos os momentos do processo de avaliação.  

As principais razões pelas quais a eutanásia é realizada podem ser (Meredith 2017): 

- Animais em condições extremas, onde a morte natural é iminente; 

- Feridas profundas, numerosas e extensas, especialmente quando a maioria dos tecidos 

está danificada - por exemplo, em colisões com um veículos 

- Caquexia grave associada a doenças ou lesões debilitantes; 

- Fraturas expostas e/ou compostas, principalmente se antigas e contaminadas; 

- Prolapso ou rotura de tecidos com exposição de estruturas e/ou órgãos mais profundos, 

especialmente se houver contaminação; 

- Incapacidade permanente, como membros amputados, distúrbios articulares ou 

malformações ósseas; 

- Transtornos sistémicos intratáveis.  

Mesmo em casos em que uma patologia ou uma doença possam ser tratadas, se o 

tratamento exigir longos períodos de cativeiro e/ou imobilidade, os efeitos sobre o bem-estar 

devido ao stress poderão impedir a oportunidade de uma possível recuperação e libertação.  

Para realização de eutanásia, deve-se colocar o animal sob o efeito de isoflurano a 5%. 

Após a sedação do animal (caso este não tiver sido sedado no processo de resgate), é 

administrado propofol (8 mg/kg, IV) e Tanax ® (cerca de 3 ml/animal, IV ou IC). 

A avaliação da relação custo/benefício nessas situações é, sem dúvida, muito subjetiva 

e também pode depender de fatores como a experiência e a disponibilidade de instalações e 

instrumentos. 

5.3. Exame Clínico 

Após a triagem, dá-se seguimento a uma avaliação clínica do corço de um modo mais 

aprofundado.  
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O conhecimento da causa da sinalização pode ajudar na avaliação do animal, uma vez 

que converge o exame para os problemas principais que o motivo de resgate possa ter causado 

(ex: procura de fraturas em casos de colisão por veículos), reduzindo a manipulação do animal 

e permitindo examiná-lo antes que os efeitos dos fármacos desapareçam. A avaliação clinica 

deve seguir uma ordem lógica, tipicamente de cranial para caudal (Varga 2017).  

6. Métodos Complemetares de Diagnóstico 

6.1. Hemograma 

A recolha de sangue pode ser feita nas veias cefálica, safena e jugular (Varga 2017). É 

recolhido cerca de 1 ml de sangue e colocado num tubo de EDTA. Cada tubo é identificado com 

a localidade do resgate, a data e o sexo e faixa etária do animal. Todas as amostras são 

analisadas no próprio centro. Pretende-se principalmente com este exame ver a presença de 

anemia, desidratação e a possível existência de um leucograma de stress de modo a poder 

intervir e apoiar ao máximo uma recuperação rápida do animal. 

6.2. Radiografia 

 Trata-se do exame complementar mais frequentemente utilizado em corços vítimas de 

colisão por veículos. As zonas anatómicas radiografadas dependem dos locais onde há suspeita 

de fratura(s) e outras lesões.   

Imagem 5: Ficha clínica do animal, que contém informações como o exame físico, plano de diagnóstico, tratamento, etc. 
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 A tabela em baixo indica quais as projeções mais utilizadas, bem como as diferença nos 

valores da tensão (Kv) e da intensidade (mA) da corrente utilizada. 

   

Subadulto        

  

Adulto 

          

Cria 

 

           Projeções Usadas      Kv   mA  Kv   mA 

Abdómen, Tórax, Coluna 

Vertebral, Pélvis 

Latero-Lateral (LL) 

Ventro-Dorsal (VD) 

    

     60-75 

 

  2-2,5 

 

45-50 

 

2-2,5 

 

Cabeça 

Rostro-Caudal (AP) 

Caudo-Rostral (PA) 

Lateral Obliqua (LO) 

    

     60-75 

 

  2-2,5 

 

45-50 

 

2-2,5 

 

 

Esqueleto Apendicular (*) 

Craneo-Caudal (CrCd) 

Caudo-Cranial (CdCr) 

Medio-Lateral (ML) 

Latero-Medial (LM) 

 

     40-50 

 

  1,8-2 

 

40-50 

 

1,6-1,8 

Carpo/Tarso, 

Metacarpo/Metatarso e 

Falanges 

Dorso-Palmar/Plantar (DP/DPI) 

Palmo/Planto-Dorsal (PD/PID) 

   

     40-50 

 

   1,8-2 

 

40-50 

 

1,6-1,8 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Tomografia Computorizada 

 Este método de diagnóstico é usado em corços nos quais não é possível inferir um 

diagnóstico final, ou a corços que, após diagnóstico através de radiografias e tratamento, não se 

observa uma melhoria do estado de saúde do animal, o que levou a uma suspeita de outro 

problema subjacente. Para tal, os corços são levados para o Hospital Veterinário Universitário 

de Lodi. 

 O protocolo usado na sedação do animal foi a combinação de dexmedetomidina (10 

μg/kg), ketamina (2 mg/kg) e metadona (0.2 mg/kg).  

Imagem 6: Aparelho radiográfico usado pelo Piacenza Wildlife Rescue Center. (Fotografia original) 

Tabela 3: Projeções e valores da tensão (Kv) e intensidade (mA) da corrente nas radiografias realizadas aos corços. 

*exceto carpo/tarso, metarcarpo/metatarso e falanges 
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 O animal foi induzido com propofol (6-8 mg/kg, IV). A entubação foi precedida da 

administração via spray de lidocaína a 2% e ocorreu com o auxílio de um laringoscópio (imagem 

7.A). 

6.4. Exames Parasitológicos 

 6.4.1. Coprologia 

 Quando um corço que deu entrada no PWRC apresenta patologia digestiva são 

recolhidas amostras das suas fezes para realização de um exame coprológico. Este é mais 

frequentemente realizado em crias de corço, que chegam ao PWRC e, nos primeiros dias de 

adaptação à dieta nova, apresentam diarreia. Tal exame é usado para poder excluir uma situação 

de parasitismo intestinal. 

        O teste de flutuação é usado para deteção de ovos de nemátodes e oocistos de coccídeas. 

Para tal é usado uma solução de flutuação que, como possui uma densidade superior à dos os 

ovos destes parasitas permite a sua flutuação.  

       Para tal recolhem-se 3 gramas de fezes e colocam-se em cerca de 15 ml de sulfato de 

magnésio, misturando-se até se obter uma solução homogeneizada, que é posteriormente 

filtrada com duas compressas e transferida para um tubo de ensaio. Coloca-se uma lamela no 

menisco convexo visualizado no topo do tubo de ensaio durante 20 minutos. Após este período 

de tempo, a lamela é removida e colocada sobre uma lâmina que se visualiza ao microscópio 

ótico. Durante o estágio, o único parasita visualizado foi Oesophagustum spp. 

 

  

 

 

 

Imagem 7: A - Entubação de um corço com o auxílio de um laringoscópio; B - Posicionamento de um corço na máquina 

de TC. (Fotografias originais) 

Imagem 8: Ovo de Oesophagustum spp. (Ampliação de 10x) (Fotografia original). 

A 
B 
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Na tabela de baixo estão indicados os métodos de diagnóstico realizados nos corços que 

deram entrada no Piacenza Wildlife Rescue Center, por ordem decrescente de frequência. 

          Métodos Complementares de Diagnóstico                           Frequências Absolutas 

                               Hemograma                                             49 

                                Radiografia                                             17 

                        Exames Parasitológicos                                              3 

               Tomografia Computorizada (TC)                                              2 

                                Necrópsia                                              2 

                    Exames Microbiológicos                                              1 

                     Teste de Fluoresceína                                              1 

7. Principais Problemas e Tratamento 

7.1. Trauma 

Colisões com veículos mostraram são o principal motivo de entrada do corço no PWRC. 

Apesar das diferenças na força e no local do impacto, os corços atingidos por veículos 

apresentaram-se frequentemente politraumatizados, com lesões torácicas e cranianas capazes 

de causar uma morte imediata do animal, ou fraturas que, dependendo do local, número e 

gravidade justificaram a eutanásia.  

Muitas vezes estes animais apresentam hemorragias internas e edema cerebral (Varga 

2017). Devemos ter muita atenção com corços traumatizados, pois muitas vezes encontram-se 

em estado de choque. Há vários tipos de choque que se podem diagnosticar, mas o que tem 

uma maior importância prática é o choque hipovolémico, que se deve a perda de sangue, plasma 

ou apenas água e eletrólitos (Stocker 2013). 

Vários estudos em humanos, cães e gatos evidenciaram que o uso de corticosteróides 

não traz benefícios em situações de choque, chegando inclusive a haver taxas de mortalidade 

superiores quando são usados (Mullineaux & Keeble 2017). Apesar desta evidência, no PWRC, 

em certos casos estes fármacos são usados, tendo-se o cuidado de administrar uma dose que 

se encontra compreendida entre as doses anti-inflamatória e anti-choque, evitando-se os efeitos 

imunossupressores que se podem exacerbar num contexto de stress e da possibilidade de expôr 

os animais a infeções novas. 

A primeira intervenção terapêutica que se faz nestes animais é a administração única de 

dexametasona (0,2/0,3/0,4 mg/kg, dependendo dos casos, IM ou IV).  

No entanto, devemos ter presente que uma fêmea entre os meses de julho e maio pode 

estar gestante. Um período de gestação assim tão longo é explicado pela existência de um 

período de quiescência do óvulo fertilizado (Ziegler, 1894) até ao início de janeiro, onde, a partir 

Tabela 4: Exames Complementares de Diagnóstico feitos no Piacenza Wildlife Rescue Center. 
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dessa data, este se implanta no útero e prossegue a gestação até ao nascimento que ocorre em 

finais de maio ou inícios de junho, coincidindo assim o parto com a presença de condições 

nutricionais favoráveis (Andersen et al. 1998). Considerando esta possibilidade, o uso de 

dexametasona é desaconselhado, substituindo-se este fármaco por meloxicam (0.2 mg/kg, PO, 

SID) administrado durante três dias.  

 

 

 

 

 

 

De forma a limitar a pressão intracraniana foi administrado manitol – um diurético 

osmótico - a 18% (1g/kg, IV). Esta administração é feita lentamente no espaço de 30 a 45 

minutos. O manitol tem um efeito imediato de expansão do plasma que reduz a viscosidade do 

sangue e aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e o transporte de oxigénio (Platt 2005).  

O uso de manitol é contra-indicado em casos de suspeita de hemorragia intracraniana ou 

edema pulmonar (Varga 2017). Deve-se evitar o uso de ketamina em caso de suspeita de trauma 

craniano, uma vez que pode aumentar a pressão arterial, aumentando por sua vez a pressão 

intracraniana e pode deprimir a respiração, (Lamont & Grimm 2014). Normalmente, pouco pode 

ser feito terapeuticamente para apoiar a recuperação de um animal selvagem que sofra de um 

traumatismo craniano grave. Embora os princípios da cirurgia neurológica usados na prática de 

pequenos animais possam ser aplicados, o prognóstico é grave quando se lida com espécies 

selvagens (Fowler 2011).  

Todos os corços selvagens resgatados – especialmente se estiverem em estado de 

choque - apresentarão algum grau de desidratação. A menos que este atinja os 10-15% não 

estamos perante uma situação que ponha em causa a vida do animal. No entanto, o stress 

adicional de estar em catividade e ser manipulado pode deteriorar o seu estado de saúde. A 

solução de Ringer Lactato é o fluido de eleição. 

 

 

 

 

Imagem 9: Ciclo Reprodutivo na Corça (adaptado de Mateos-Quesada 2017). 
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Apesar de os parâmetros de avaliação serem semelhantes aos usados em animais 

domésticos, é importante referir que avaliação das mucosas e do tempo de repleção capilar pode 

ser difícil de avaliar em animais selvagens. Também pode ser difícil avaliar um estado mental 

‘normal’ em espécies selvagens, pois o stress associado à manipulação e catividade pode 

ocorrer.  (Mullineaux & Keeble 2017). 

A via intravenosa é a via ideal de administração de fluidos. A veia preferível é a veia 

cefálica, no entanto, também a veia safena lateral é igualmente de fácil acesso. De um modo 

geral, não se deve realizar um acesso venoso num membro lesionado. A sedação permite a 

realização de uma fluidoterapia com sucesso, no entanto tal está limitado ao tempo de duração 

da sedação no animal.  

A menos que o corço se encontre num estado comatoso, o adesivo que imobiliza o cateter 

venoso será rapidamente retirado. Por este motivo, é frequentemente vantajoso administrar um 

grande volume de fluidos durante uma hora quando estamos a usar taxas de manutenção (média 

de 50 ml/kg/dia), sabendo que o animal durante esse período de tempo se separará do sistema 

de fluidoterapia. (Stocker 2013). Preferivelmente, a administração deve ser feita com fluidos 

previamente aquecidos de forma a aproximarem-se da temperatura do animal. 

Muitas vezes, juntamente com o fluido administrado é feita uma suplementação com 

vitaminas do complexo B, de forma a reforçar o sistema imunitário e a melhorar a função 

neurológica do animal.  

7.2. Feridas 

Lesões devido a colisões com veículos, acidentes com máquinas agrícolas e predação 

são frequentes. Feridas de predação podem ocorrer na região lombo-sagrada em corços adultos, 

enquanto que em crias é também frequente envolver a cabeça.  

              Grau de Desidratação   

Parâmetro  <5% 6-8% 10-12% 

 

 

             Pele 

Sem evidência de perda de 

elasticidade 

Perda significante de 

elasticidade; prega de pele 

permanece por 3 segundos 

Perda completa de 

elasticidade; prega de pele 

permanece por um tempo 

indeterminado 

 Membranas       

Mucosas 

Perda mínima de humidade Pegajosas Seca 

Tempo de Repleção 

Capilar 

 

< 2 segundos 

 

< 2 segundos 

 

>3 segundos 

 

         Olhos 

                Normais     Ligeiramente afundados Afundados 

Córnea seca 

 

Estado Clinico Geral 

      Aparenta ser normal Estado mental ligeiramente 

alterado 

Sinais de choque; marcadas 

diferenças no estado mental 

Tabela 5: Avaliação da Hidratação em Mamíferos. 
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As feridas devem ser tratadas de maneira semelhante a outras espécies, com o objetivo 

principal de uma rápida resolução e libertação subsequente. (Varga 2017). 

As feridas devem ser cuidadosamente lavadas com uma solução salina estéril numa 

seringa de 20 ou 60 ml, normalmente morna. No entanto, também é aceite o uso de soluções 

restantes da fluidoterapia de pacientes.  

É necessário avaliar a extensão da lesão e ponderar o uso de analgésicos. Quando a 

analgesia foi considerada, administrou-se trometamina de cetorolaco (0,5 mg/kg, PO, SID) 

durante 3 dias consecutivos ou até ser possível o manuseamento do animal sem infligir stress e 

movimentos de fuga. 

Muitas lesões simples, como escoriações, exigem apenas primeiros socorros e 

tratamento tópico. Para feridas mais graves, são apropriados procedimentos padrão como, por 

exemplo, desbridamento e drenagem. Caso estas sejam encerradas cirurgicamente devem ser 

usadas suturas monofilamentares absorvíveis. Muitas vezes este encerramento não é 

aconselhável quando é observável contaminação bacteriana ao exame clínico; nestes casos é 

mais apropriado o uso de curativos e pensos. No entanto devemos considerar que estes 

requerem cuidados de enfermagem subsequentes e que será necessário sedação e/ou 

anestesia geral para mudá-los, o que terá implicações no bem-estar e nos custos (Mullineaux & 

Keeble 2017). Mel com açúcar é um dos tratamentos locais feitos em feridas, no entanto, 

reservou-se o uso de curativos à base de prata para feridas crónicas infetadas ou altamente 

contaminadas. Houve casos em que se usou antibioterapia tópica, neste caso uma pasta que 

conjuga uma sulfonamida com formaldeído.  

É indicado antibioterapia sistémica, sendo idealmente preferível escolher um antibiótico 

de largo espectro de ação. No caso de mordeduras causadas por cães é aconselhada o uso de 

amoxicilina para combater a Pasteurella multocida, uma bactéria comum na cavidade oral dos 

cães.  

7.3. Fraturas 

Os cervídeos possuem uma estrutura óssea delicada que os predispõem a fraturas. 

Distalmente ao cotovelo e ao joelho há pouco tecido mole a cobrir os ossos. (Stocker 2013). As 

fraturas mais frequentemente encontradas nos corços que deram entrada no PWRC foram 

fraturas nos membros, em especial na região anatómica do metatarso. 

Fraturas distais podem resultar em necrose isquémica das extremidade distais. (Varga 

2017). No PWRC várias tentativas foram realizadas a fim de tentar recuperar corços com este 

tipo de fraturas, mais especificamente, do tarso e metatarso. No entanto, todas elas resultaram 

mais tarde na eutanásia do animal devido à situação descrita anteriormente. Um dos fatores 

também atribuído a este balanço negativo foi o facto de a mudança do penso e a avaliação da 

evolução da fratura terem sido realizadas com pouca frequência – de modo a evitar o stress de 
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manipulação do animal - o que não permitiu corrigir qualquer problema que pudesse ter sido 

detetado mais precocemente.  

Fraturas dos membros proximais não foram quase visualizadas. Nos casos em que foram, 

o animal apresentava outras alterações que todas juntas fizeram com que a recuperação do 

animal fosse extremamente improvável, tendo-se optado pela realização da eutanásia. 

Fraturas do membro pélvico foram infrequentes e nas situações em que foram detetadas, 

o animal apresentava fraturas nos vários ossos do membro pélvico, o que impossibilitou uma 

recuperação.  

 

 

 

 

 

 

 

A resolução de fraturas foi feita cirurgicamente. Nestes casos, o uso da metadona como 

opióide de eleição aparenta ser a melhor escolha durante a anestesia, uma vez que tem uma 

elevada cobertura analgésica e garante uma alta estabilidade dos parâmetros fisiológicos 

durante todo o procedimento (Ciucani 2017). 

7.4. Cegueira Temporária 

Estão descritos casos em que corços apresentam uma cegueira temporária, que se pensa 

ser devido a trauma craniano. Este tipo de cegueira possui uma origem central e não periférica. 

Apesar do reflexo de ameaça estar ausente, os reflexos pupilares são normais bem como o resto 

do exame oftalmológico.  

Perante esta informação, um corço que dê entrada no centro com história prévia de 

trauma craniano sem dano ocular óbvio não deve ser eutanasiado, uma vez que a visão retornará 

no período de dias a semanas (Varga 2017).  

Houve três casos de cegueira em corços que deram entrada no PWRC e em todos os 

casos a visão foi retomada no espaço de poucos dias. 

Imagem 10: Exemplo de um animal politraumatizado: corço fêmea subadulta com fratura da tíbia esquerda (A), 

pélvis e luxação do fémur esquerdo (B). 

A B 
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8. Os Corços do meu Estágio 

8.1. Número total de corços admitidos 

Nas dezasseis semanas que decorreram durante o meu estágio curricular o PWRC 

interviu sobre 71 corços.  

Neste número estão incluídos corços feridos ou em dificuldade que deram entrada no 

PWRC com vida, corços que apesar de vivos no local de resgate deram entrada no PWRC já 

sem vida e corços que estavam sob posse humana a viver em cativeiro. Não estão incluídos 

neste cálculo corços que já se encontravam mortos no local de resgate. 

 

8.2. Sexo e Faixa Etária 

O gráfico 3 discrimina quanto à idade os corços admitidos no PWCR durante o estágio. 

Nestes quatro meses todos os machos subadultos e adultos possuíam hastes, o que prescindiu 

a visualização do escudo anal. No caso de crias de corço foi necessário a visualização do órgão 

sexual para obter esta informação.  

Corços subadultos machos foram os que mais deram entrada no PWRC (27). O período 

do estágio coincidiu com a fase hierárquica nestes animais (meados de fevereiro a abril), 

caracterizada por uma alta concentração sanguínea de testosterona, e também com o período 

de dissolução da relação parental (meados de março a abril). 

Gráfico 2: Frequência absoluta dos principais problemas encontrados nos corços resgatados pelo PWRC. 
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8.3. Motivos de Intervenção 

- Colisões com veículos: a Itália é caracterizada por uma rede estradal que atravessa 

também as áreas de maior presença do corço. O nascer e o pôr do sol são as horas de maior 

atividade desta espécie (Fontana & Lanzi 2008) e são também os momentos em que há uma 

menor visibilidade na estrada. Muitas vezes este impacto automobilístico é apenas uma suspeita, 

uma vez que nem todas as pessoas responsáveis pelo atropelamento de um corço o referem ao 

PWRC, sendo este encontrado em dificuldade mais tarde por outra pessoa. No entanto, pelo tipo 

de ferimentos e ambiente onde foi encontrado podemos inferir a causa; 

- Acidentes com máquinas agrícolas: principalmente em crias nos primeiros meses de 

vida (maio a junho) (imagem 11.A). O neonato de corço tem a caracteristica de se esconder 

(Espmark, 1969), não seguindo a progenitora durante a sua atividade, que apenas se junta a ele 

várias vezes ao dia para o amamentar. Esta característica comportamental leva a que estes 

corços escondidos em ambientes agrícolas possam vir a ser feridos por ceifeiras que podem 

causar mutilação ou mesmo morte; 

- Corços presos em áreas não adequadas: situações de corços presos em jardins, 

portões, cercas, etc. Normalmente estes animais não dão entrada no PWRC, sendo capturados 

e libertados o mais rapidamente possível; 

- Predação: pode ser devida a ataques por lobos, raposas e cães. São visíveis feridas de 

mordedura, principalmente na cabeça e no pescoço (imagem 11.B). Houve casos em que corços 

predados foram sinalizados primariamente por colisão com veículos, o que nos leva a pensar 

que a sua debilidade após o impacto por automóveis os tornou vulneráveis ao ataque por outros 

animais. 

O gráfico 4 em baixo apresenta a frequência relativa dos motivos de intervenção no 

PWRC em corços em dificuldade. 
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Gráfico 3: Número de corços resgatados pelo Piacenza Wildlife Rescue Center em cada mês divididos por faixa 

etária.  



 

22 
 

 

8.4. Evolução dos Casos 

Até ao final do meu estágio, foram vários os estinos dos corços resgatados pelo PWRC: 

- Libertação: esta foi realizada em animais cuja resposta ao tratamento foi positiva e bem 

sucedida, ou até mesmo em animais que chegaram saudáveis; 

- Transferência: foi feita a transferência para outras instalações no caso de corços que 

estavam mantidos em situações de cativeiro. A Lei regional 5/05, no artigo 8º proíbe a colocação 

no território de animais pertencentes à fauna autóctone, “com hábitos adquiridos em cativeiro", 

exceto para autorizações específicas. Posto isto, no caso dos corços resgatados por posse ilegal 

estes foram levados para instalações maiores que permitiram uma monitorização antes de poder 

transferi-los definitivamente para um parque de dimensões maiores; 

- Tratamento: animais que, até ao final do estágio, ainda se encontravam em tratamento 

clínico. Dentro deste número estão incluídas as crias de corços que ainda se encontram no 

PWRC em processo de crescimento e, como tal estão dependentes dos cuidados humanos para 

a sua sobrevivência; 

Imagem 11: A - Mutilação por máquinas agrícolas de vários membros numa cria de corço; B - Suspeita de predação 

num corço subadulto encontrado no campo com alterações neurológicas. (Fotografias originais) 
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Gráfico 4: Frequência relativa dos motivos de Intervenção dos Corços pelo Piacenza Wildlife Rescue Center. 
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- Óbito: animais que morreram.  

 

8.4.1. Tipo de Óbitos 

- Cadáveres: animais que, apesar de resgatados vivos, perderam a vida antes da 

chegada ao centro, durante o transporte. Não fazem parte deste cálculo corços encontrados sem 

vida no local; 

- Morte nas primeiras 24h: fenómeno mais comum em animais resgatados de noite, em 

que não havia condições para realizar um exame físico completo nem implementar um 

tratamento; 

- Morte depois do tratamento: limitações nos meios de diagnóstico em medicina selvagem 

aliados à entrada de corços com lesões graves fazem com que a resposta ao tratamento seja, 

por vezes, ineficaz; 

- Eutanásia: realizada em corços que deram entrada no PWRC em condições muito 

graves, o que impossibilitaram a recuperação do animal; também aplicada na ausência de 

resposta ao tratamento. 

Infelizmente, a taxa de mortalidade possui um valor superior àquele de recolocamento, o 

que está longe do ideal de um centro de recuperação. No entanto, deve-se ter em consideração 

a situação em que os corços se encontram quando deram entrada no PWRC. Muitos destes 

animais dão entrada no centro com um estado de saúde bastante crítico em que, 

independentemente do tratamento a que são submetidos, acabam por perder a vida. Por outro 

lado também muitos dos corços dão entrada no PWRC demasiado tarde para que qualquer 

tratamento seja eficaz. No caso de corços com lesões irreversíveis (fraturas expostas, corte de 

membros em corços ceifados, etc) a eutanásia é o único meio de evitar o sofrimento do animal 
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Gráfico 5: Frequência relativa da evolução dos casos e frequência absoluta das situações de óbito. 



 

24 
 

9. Conclusão 

Atualmente, o risco de fragmentação e isolamento de populações é uma realidade que 

se deve à intervençao humana, que veio modificar a paisagem natural, levando ao declínio de 

muitas espécies selvagens. 

Apesar disso, a fragmentação da floresta em paisagem agrícola não constitui um 

problema no corço, uma vez que este animal atravessa campos abertos que, muitas das vezes 

se tornam importantes áreas de alimentação (Zejda & Homolka 1980). Também as estradas são 

facilmente atravessáveis, constituindo um meio de passagem dentro do habitat deste animal. 

No entanto, apesar desta adaptação a áreas exploradas pelo homem, podemos observar 

que a maioria dos corços resgatados pelo PWRC provém de causas antropogénicas, sendo as 

colisões com veículos e os acidentes com máquinas agrícolas as principais causas. 

Sendo que as fraturas foram as principais lesões encontradas nos corços e estas exigem 

uma grande manipulação e tempo de recuperação do animal, pouco se pode fazer pelo 

tratamento de muitos corços que chegam muitas vezes politraumatizados. 

As medidas de prevenção estradais tomadas até agora parecem diminuir o número de 

acidentes provocados em corços. No entanto, mais esforços se devem concentrar de modo a 

aprimorar estes métodos de prevenção e de poder aplicá-los em muitas mais áreas onde os 

acidentes que envolvem corços são mais frequentes. 

10. Outras Atividades Desenvolvidas no Centro 

 Este estágio foi muito abrangente e permitiu-me o contacto com um grande número de 

animais e um variado tipo de espécies selvagens, o que me permitiu conhecer as suas principais 

características, métodos de maneio, alimentação e limitações na recuperação de cada espécie 

animal. 
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Gráfico 6: Frequência relativa (%) das aves que deram entrada no Piacenza Wildlife Rescue Center. 
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Dentro das espécies de aves é de destacar o andorinhão, que é uma ave difícil de 

recuperar, uma vez que os longos períodos de reabilitação predispõem-no ao desenvolvimento 

de várias patologias, nomeadamente do foro infeccioso. Pode ocorrer a infeção por Candida 

albicans e um caso curioso pouco descrito na literatura de uma pododermatite, que foi observada 

em 3 andorinhões que, apesar da administraçao de antibiótico – enrofloxacina - e anti-

inflamatório – meloxicam -  não foi suficiente para combater este problema, tendo-se efetuado a 

eutanásia nestes animais.  

 

 

 

 

 

Dos mamiferos que resgatados pelo PWRC, cerca de 28% eram crias, o que exige uma 

especial atenção na sua gestão. No caso dos corços, a maioria das crias ingressou após ter 

sofrido acidentes por máquinas agrícolas; em bastantes casos foi possível reduzir as fraturas e 

recuperar o animal. Animais mais jovens são mais fáceis de ser manipulados e não sofrem tanto 

com a amputação de porções distais dos membros nos casos em que tal foi necessário, sendo 

tal procedimento impensável num animal adulto. Uma cria de corço exige um cuidado nutricional 

muito específico, em que lhes deve ser dado leite de ovelha – devido ao seu alto teor em gordura 

- sempre misturada com um pouco de carvão ativado e alfarroba em pó de forma a prevenir 

diarreia. O PWRC encontra-se muito longe de um fornecedor de leite de ovelha, no entanto era 

usado leite de cabra de um produtor de cabras murcianas, conhecidas por possuirem um teor de 

gordura no leite bastante elevado. 

 Outros casos, muito comuns - mas no tempo do estágio apenas foi observado um caso 

– são quando as crias de corço que chegam sem problemas, após terem sido encontradas por 

pessoas que, vendo-as sozinhas, pensam que a progenitora morreu e trazem-nas para casa. 

Todavia, é preciso recordar que a corça afasta-se muitas vezes da cria à procura de alimento e 

regressa várias vezes ao dia para amamentar o filho. Enquanto isso, a cria permanece escondida 

na vegetação. Quando decorreram menos de 24 horas desde o momento de retirada da cria do 

local, é-lhe pedido à pessoa que esfregue o corpo do corço com terra de modo a que a 

progenitora o volte a aceitar e o coloque exatamente no mesmo local de onde o retirou. 

No caso de crias de carnívoros – especialmente a raposa – apenas uma ou duas pessoas 

podiam ser responsáveis pela alimentação e cuidado deste animais, uma vez que sofrem 
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Gráfico 7: Frequência relativa (%) dos mamíferos que resgatados pelo Piacenza Wildlife Rescue Center. 
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facilmente de ‘imprinting’, como tal exigem pouca manipulaçao e estímulos visuais e auditivos 

humanos reduzidos ao mínimo. 

As atividades no centro incluiam limpeza de jaulas, preparação de tratamentos, confeção 

dos alimentos dos animais e auxílio do médico veterinário no resgate de corços ao local e na 

realizaçao do exame clínico de cada animal que era admitido no centro. 

Para além das 17 radiografias realizadas em corços, foram efetuadas 47 radiografias, a 

maioria delas em aves que apresentavam suspeita de fratura. Muitas fraturas, devido ao local e 

gravidade destas, fazem com que estes animais sejam irrecuperáveis, procedendo-se à 

eutanásia. Para além de fraturas irrecuperáveis, outro dos motivos que levou à eutanásia foi a 

malária aviária, causada por Plasmodium spp, um hemoparasita. As alterações mais frequentes 

são a alteração da circulação no carpo, que muitas vezes culminam na auto-mutilação local 

devido à dor. O animal pode apresentar necrose do membro posterior contralateral. O animal 

deixa de poder voar e perde peso, sendo muitas vezes encontrado na fase final da doença. Tal 

infeção, confirmada por um esfregaço sanguíneo, não é tratável, implicando sempre a eutanásia 

do animal. 

 Houve apenas um caso de um pato-real, que, após se verificar a impossibilidade de 

reabilitação com libertação na natureza, foi decidido amputar-lhe a asa proximalmente ao local 

de fratura – neste caso o carpo direito – e, após recuperação, leva-lo para um parque recintado. 

Realizei essa cirurgia, bem como assisti e auxiliei em outros procedimentos cirúrgicos, de 

destacar, uma laparotomia exploratória de uma fuinha com cálculo renal, fixação externa de uma 

tíbia fraturada numa cria de corço e cesariana a uma raposa que morreu pouco após dar entrada 

no centro. 

Talvez os casos mais chocantes com que me deparei durante o estágio foi a chegada de 

crias de corços com membros completamente amputados por máquinas agrícolas. Muitas vezes, 

esta amputação era tão proximal que não havia outra hipótese senão a realização de uma 

eutanásia intra-cardíaca. Outro caso foi o de um ouriço-cacheiro fêmea que partilhava uma jaula 

com outros três ouriços e que deu à luz inesperadamente e matou as suas crias. Muitas teorias 

foram propostas, sendo a mais relevante o fator catividade e o stress induzido por este, que pode 

levar a alterações comportamentais nos animais. 

Um dos papéis do centro é a educação do público para temas relacionados com a fauna 

selvagem e a sua conservação. Neste âmbito, assisti a um dos curso de voluntariado realizados 

pelo centro para as pessoas interessadas em serem voluntárias, bem como a uma aula teórica 

dada pelo médico veterinário Riccardo Rossi no Pólo Universitário Veterinário de Lodi, aula esta 

inserida numa das áreas de opção do último semestre para os alunos desta universidade – neste 

caso a área de Recuperação de Fauna Selvagem. Assisti a 4 necrópsias, uma delas feita no 

Instituto Zooprofilático e realizei 2 necrópsias, uma a um pintassilgo e outra a um pombo-torcaz. 
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Imagem 12: A – “Box” 1, própria para a recuperação de raposas; B – “Boxes” para recuperação de corços (7 no 

total); C - Túneis de voo em construção; D – “Box” de isolamento; E – Cozinha;  F – Receção; G - Verdilhão 

(Carduelis chloris); H – Cria de ave limícola; I - Recinto onde se encontra Hope, uma corça não recuperável na 

natureza; J – Contaminação e falha de redução da fratura num corço. (Fotografias originais) 



 

31 
 

A B 

C D 
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F G H 

Imagem 13: A – Alimentação de um cria de raposa-vermelha (Vulpes vulpes); B – Fratura exposta do metatarso 

esquerdo de um corço atropelado; C – Ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus) neonato morto pela progenitora; D 

– Morcego-de-kuhl (Pipistrellus kuhlii); E – Cria de pombo-torcaz (Columba palumbus) com feridas de predação; 

F – Finalização da cirurgia de uma cria de corço com fratura na tíbia direita; G – Preparação para eutanásia numa 

cria de corço amputada por máquinas agrícolas; H – Cesariana de uma raposa gestante resgatada em estado 

crítico (nenhuma das crias sobreviveu). (Fotografias originais) 
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C D 

E F 

G H 

Imagem 14: A -  Ligadura em 8 numa ógea (Falco subbuteo); B – “Imping” de pena de andorinhão; C – Poupa 

(Upupa epops); D – Avaliação da dentição de um texugo-europeu (Meles meles); E – Ninho com crias de 

toutinegra-de-barrete-preto (Sylvia atricapilla); F – Fixação externa de uma fratura em cria de corço; G – 

Alimentação de Hope à base de maçã, funcho, cenoura, brócolo, cevada e  farelo; H- Preparação para a cirurgia 

de uma cria de corço. (Fotografias originais) 
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Imagem 15: A – Uso de uma corça embalsamada para auxílio na alimentação de crias de corço; B – Feto de corço 

numa corça fêmea que perdeu a vida no PWRC em inícios de abril; C – Garça-real-europeia (Ardea cinerea); D – 

Libertação de um corço no habitat natural; E – Abelharuco-comum (Merops apiaster); F – Andorinhão (Apus apus). 

(Fotografias originais) 
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Imagem 16: A – Microcirurgia de uma fratura de úmero de um morcego; B – Jovem de gaio–comum (Garrulus 

glandarius); C – Alimentação de crias de lebre-europeia (Lepus europaeus) com leite de cabra; D – Lesões 

caraterísticas de malária aviária em peneireiro-vulgar ; E – Crias de estorninho-comum (Sturnus vulgaris); F - 

Ecografia abdominal em cria de fuinha (Martes foina) com cálculo renal. (Fotografias originais) 
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Imagem 17: A – Publicação no jornal regional da libertação de um corço em Piacenza; B – Corço com lesões de 

atropelamento; C – Mocho-galego (Athene noctua) com lesões de trauma; D e E – Sinalização de estradas como 

prevenção de atropelamentos em fauna selvagem; F – Administração após cirurgia de marbofloxacina por via 

intravenosa a um corço; G – Aula teórica sobre recuperação de animais selvagens, leccionada pelo médico 

veterinário Ricardo Rossi no Pólo Universitário Veterinário de Lodi; H - Pica-pau-verde (Picus viridis). (Fotografias 

originais) 

 


